Preciziška, lankstu, universalu

______

FLUXUS ® F/G60X serija
Mobilus skysčių, šilumos energijos, dujų, suspausto
oro ir garo srauto matavimas ultragarsiniu metodu

Nafta ir dujos
____
Chemijos pramonė
____
Vandentvarka
____
Energetika
____
ŠVOK
____
Farmacija
____
Maisto ir gėrimų pramonė
____
Puslaidininkiai
____
Gavybos pramonė
____
Kiti panaudojimai

FLEXIM
when measuring matters

®

Universalus
debitomatis
FLUXUS ® F/G60X Serija

Pristatome patį universaliausią nešiojamą debitomatį, kurio
teikiama nauda jau įsitikino įvairių pramonės šakų įmonės
______

FLUXUS ® F/G60X nešiojamų debitomačių serija yra etalonas daugelyje pramonės
šakų, tokių kaip naftos/dujų, chemijos, ŠVOK, vandentvarkos, maisto ir gėrimų,
farmacijos ir kitose. Nepriklausomai nuo aplinkos ir vamzdyno sąlygų, prietaisas
tiksliai ir patikimai matuoja:
Bet kurį skystį – nepriklausomai nuo klampumo ir temperatūros (nuo -190 °C iki +600 °C) netgi su nešmenimis ar
dujomis;
Beveik visas dujas – nepriklausomai nuo dujų slėgio, tame tarp
suspaustą orą ir technines dujas, taip pat ir drėgnas dujas (iki
5%);
Šiluminės energijos srautus, kai šilumnešis yra skystis
(vanduo, termo tepalas ir kt.);
Sotaus garo kiekį, kai darbinė temperatūra yra iki 180 °C.

Patogus pritaikymas pramonėje
______

FLUXUS ® F/G60XG60X - neprilygstamas sprendimas
ilgalaikiams stabiliems srauto matavimams dėl tvirto matavimo keitiklio ir ultragarsinių daviklių korpuso bei šarvuotų
kabelių. Vidinis akumuliatorius suteikia galimybę atlikti matavimus iki 25 valandų be elektros maitinimo šaltinio.
Papildomai, ATEX sertifikuota versija leidžia pamiršti apie
„ugnies darbų“ leidimus.

Sprendimai tinkami bet kokiai debito matavimo
užduočiai
______

FLUXUS ® F/G60X šeimos nešiojami debitomačiai kelių skirtingų versijų – pradedant nuo debitomačio skysčiams iki daugiafunkcinio prietaiso, skirto neinvaziniam debito, šilumos energijos kiekio matavimui, o taip pat ir dujų bei garo kiekio
matavimui.
FLUXUS® F/G601 serija skirta darbui neklasifikuojamoje zonoje, o FLUXUS ®
F/G608 serijos debitomatis turi ATEX sertifikatą ir yra vienintelis nešiojamas
debitomatis pasaulyje, skirtas potencialiai sprogioms aplinkoms.
The FLUXUS® F/G60X nešiojami debitomačiai yra puikus įrankis šiems
panaudojimams:
Laikinas matavimas technologinio proceso optimizavimui;
Sumontuotų stacionarių debitomačių periodiniam patikrinimui;
Laikinas matavimo sprendimas vietoje sugedusių stacionarių prietaisų;
Visos gamyklos srautų ir šiluminės energijos auditui atlikti;
Suvartojimo stebėsenai atlikti;
Siurblių, šilumokaičių ir panašios įrangos efektyvumo monitoringas.

Skysčiams: FLUXUS ® F60X
______

Standartinio FLUXUS ® F60X nešiojamo debitomačio pagalba galima pamatuoti
bet kokio skysčio debitą – nuo vandens iki itin klampių tepalų, iki įvairių rūgščių ir
šarmų, o taip pat ir skysčių su nešmenimis – „pulpos“. Kartu su daviklių montavimo sprendimu WaveInjector ®, debitą galima matuoti ir esant skysčio temperatūroms nuo -190 °C iki +600 °C.

Skysčiams ir šilumos energijos apskaitai:
FLUXUS ® F60X Energy
______

FLUXUS ® F60X Energy nešiojamas šiluminės energijos prietaisas, kurio galimi
panaudojimai: šaldymo/šildymo mašinų balansavimas, šilumokaičių darbo
optimizavimas, kita. Tai puikus darbo įrankis ŠVOK sistemų derinimui, taip pat
energetiniam pastatų ar pramonės įmonės auditui.
Kalbant apie matuojamo skysčio temperatūrą, FLUXUS ® F60X Energy siūlo tas
pačias galimybes kaip ir standartinis FLUXUS® F60X nešiojamas debitomatis.

Nors FLUXUS® G60X nešiojamų debitomačių yra šeima skirta dujų debito matavimui, šiuose debitomačiuose taip pat yra integruota skysčių srauto matavimo
galimybė, todėl šios serijos prietaisai yra itin visapusiški.

Skysčiams ir dujoms: FLUXUS ® G60X
______

Dujų debito matavimams yra skirtas FLUXUS ® G60X nešiojamas debitomatis.
Nepriklausomai nuo vamzdyno slėgio ir nepriklausomai nuo matuojamų dujų – net
drėgnos dujos nėra iššūkis – šis prietaisas yra idealus sprendimas chemijos ir naftos
perdirbimo pramonei.

Skysčiams, šilumos energijai, dujoms, suspaustam orui:
FLUXUS® G60X CA Energy
______

FLUXUS ® G60X CA Energy nešiojamas debitomatis su temperatūros ir sroviniais
įėjimais universaliausias darbo įrankis šioms matavimo užduotimis:
Nuo srautų ir šilumos/šalčio stebėjimo iki dujų kiekio matavimo – įskaitant
suspaustą orą – ideali nešiojama sistema, kurią galima panaudoti bet kurios
pramonės įmonės procesų stebėjimui.

Vienas viskam – įskaitant garą: FLUXUS ® G601 ST
______

Vienintelis pasaulyje nešiojamas garo apskaitos prietaisas FLUXUS ® G601 ST yra
neinvazinio ultragarsinio debitomačio etalonas. Sukurtas neaukšto slėgio ir
neaukštų temperatūrų garui, prietaisas puikiai tinka įvairioms pramonės šakoms:
nuo maisto ir gėrimų iki farmacijos ir chemijos. Prietaisas gali matuoti šiluminę
energiją, taip pat bet kurio skysčio ar dujų debitą. Matavimus potencialiai sprogiose
zonose galima atlikti, naudojant ATEX Zonai 2 sertifikuotą versiją FLUXUS G608.

Visapusiškai saugu ir efektyvu
______

Ultragarsiniai davikliai montuojami ant vamzdyno išorės, todėl matavimams
atlikti yra nereikalinga vamzdyno rekonstrukcija ir gamyklos darbo stabdymas.
Matavimo metodas neturi tiesioginio kontakto su matuojamu produktu, todėl
nesudaroma nė menkiausia galimybė produkto nuotėkiui, o tai užtikrina aukščiausio lygio darbų saugą.

Matavimo duomenys, kuriais galima pasitikėti
______

30 metų inžinerinės patirties turintis prekės ženklas FLEXIM diktuoja rinkos standartus, kalbant apie srauto matavimą neinvaziniu ultragarsiniu metodu:
Etaloninės skaitmeninio signalo apdorojimo ir įvertinimo galimybės (iki 1000
matavimo signalų per sekundę);
Matavimo keitiklis ir daviklių pora yra kalibruojami atskirai naudojant patentuotą „šlapio“ kalibravimo metodiką, o tai užtikrina aukščiausią įmanomą
tikslumą;
Pritaikyti ir suporuoti ultragarsiniai davikliai užtikrina, kad nebus matavimo
rezultato dreifo, ir bus galima preciziškai matuoti itin nedidelius srautus;
Integruota daviklių temperatūrinė kompensacija (pagal ANSI/ASME
MFC-5.1-2011 reikalavimus), stabiliems matavimo rezultatams nepriklausomai nuo besikeičiančios aplinkos temperatūros;
Du matavimo kanalai sudėtingoms aplikacijoms arba matavimas dviejuose
skirtinguose vamzdžiuose;
Integruotas Noise Trek ® režimas tiksliam ir patikimam skysčių matavimui su
nešmenimis arba dujomis, taip pat drėgnoms dujoms.

Nesudėtingas duomenų apdorojimas
______

FLEXIM duomenų apdorojimo programa FluxDiag siūlo patogias matavimo
duomenų vertinimo, apdorojimo, interpretavimo ir rekomendacijų teikimo
galimybes. FluxDiag suteikia galimybę statistiškai analizuoti duomenis, taip pat
atvaizduoti juos grafiškai, o tai suteikia pažvelgti į technologinį procesą „giliau“.
Tai yra idealus įrankis egzistuojančių debitomačių periodiniam patikrinimui ir
gamyklų energetiniams auditams atlikti, kadangi siūlo puikias ataskaitų teikimo
galimybes.

Techninė informacija

Oficialus atstovas Lietuvoje

Nešiojamas debitomatis skysčiams
FLUXUS® F60X

FLUXUS® F60X Energy

Matuojami dydžiai:

Tūrinis debitas,
masinis debitas, srauto
greitis.

Tūrinis debitas,
masinis debitas,
srauto greitis, šiluminė/šalčio galia.

Matavimo neapibrėžtis:

±1% nuo matuojamos vertės (MV) ±0.005 m/s

Atkuriamumas:

0.15% nuo MV ±0.005 m/s

Srauto greitis:

0.01 to 25 m/s

Išėjimai:

2 x 4-20 mA (aktyvūs/pasyvūs), 2 x dvejetainiai

Įėjimai:

-

Komunikacija:

Modbus RTU

4 x temperatūros Pt100 / Pt1000 RTD

Vamzdyno diametrai (VD): 6 mm iki 6500 mm
Temperatūrų diapazonas:

-40 °C iki +200 °C (su WaveInjector® montavimu -190 °C iki +600 °C)

Darbas sprogiose
aplinkose: F608 versija:

ATEX Zona 2 sertifikavimas;
Prijungiami davikliai ATEX Zona 1

Nešiojamas debitomatis skysčiams ir dujoms

Matuojami dydžiai:

FLUXUS® G60X

FLUXUS® G60X CA
(Suspaustas oras)
Energy

FLUXUS® G60X ST –
Debitomatis garui

Tūrinis debitas,
masinis debitas,
srauto greitis.

Tūrinis debitas,
masinis debitas,
srauto greitis,
šiluminė/šalčio galia.

Tūrinis debitas,
masinis debitas,
srauto greitis,
šiluminė/šalčio galia.

Matavimo neapibrėžtis:
Skysčiai:
Dujos:
Garas:

±1 nuo MV ±0.005 m/s
±1 iki 2% nuo MV ±0.005 m/s
±1 iki 2% nuo MV ±0.005 m/s

Atkuriamumas:

0.15% nuo MV ±0.005 m/s

Srauto greitis:

0.01 iki 35 m/s (priklauso nuo vamzdžio diametro); Garas: 0.01 iki 60 m/s

Išėjimai:

2 x 4-20 mA (aktyvūs/pasyvūs), 2 x dvejetainiai

Įėjimai:

-

Komunikacija:

Modbus RTU

Vamzdyno diametrai (VD):
Dujos:
Skysčiai:
Garas:

7 mm iki 1600 mm
6 mm iki 6500 mm

Temperatūrų diapazonas
Dujos ir garas:

2 x Temp. Pt100 /
Pt1000 RTD,
2 x 4-20 mA
pasyvūs (tik G601)

Apie „FLUXUS“ produkcijos ar jos komponentų įsigijimo, diegimo galimybes
plačiau pakonsultuoti gali patyrusi UAB
„Siemtecha“ inžinierių komanda.
„Siemtecha” jau daugiau nei 10 metų
sėkmingai teikia profesionalius sprendimus ir paslaugas ne tik Lietuvos, bet ir
tarptautinėse rinkose. Įmonės veiklos
kryptys – pramonės įrenginių automatizavimas, pastatų inžinerinės sistemos ir
technologijos, projektavimo, diegimo,
priežiūros bei specializuotų mokymų
paslaugos. „Siemtecha” yra įgyvendinusi
daugiau nei 300 įvairių sričių projektų
užsakovams iš Lietuvos, Latvijos, Estijos,
Suomijos, Vokietijos, Baltarusijos ir
Rusijos.

±1 iki 3% nuo MV
±0.005 m/s

2 x Temp. Pt100 /
Pt1000 RTD,
2x 4-20 mA passive
pasyvūs (tik G601)

45 mm iki 1000 mm*

Liquids:

-40 °C iki +200 °C;
Garas: +135 °C iki +180 °C ne Ex; +135 °C iki 155 °C Zona 1 / +165 °C Zona 2
-40 °C iki +200 °C (su WaveInjector ® montavimu -190 °C iki +600 °C)

Darbas sprogiose aplinkose.

G608 variantai: ATEX Zona 2, prijungiami davikliai ATEX Zona 1

* Reikalingas specialisto įvertinimas, ypatingai - vamzdynams, mažesniems nei 100 mm.

UAB „Siemtecha“
J. Kubiliaus g. 23 – 101
LT-09108 Vilnius, Lietuva
Įm.k. 302425323
PVM k. LT100004883412

____

Telefonas: (8 5) 274 15 40
Faksas: (8 5) 274 15 41
El.paštas: info@siemtecha.lt
www.siemtecha.lt

