
 Seria DC-40
Pomiar gêstoœci 

      W³aœciwoœci:

·     • Ci¹g³y pomiar gêstoœci 

• Dok³adnoœæ pomiaru gêstoœci do 0.00025 g/cm³

• Automatyczna kompensacja temperatury

• Dok³adny pomiar lepkich cieczy

• Rygorystyczne testy oraz kalibracja fabryczna

• Zastosowanie na ciœnieniowych oraz otwartych

   zbiornikach i reaktorach

• Mo¿liwoœæ zanurzenia sondy na dowolny poziom 

   do 30 metrów

• Brak czêœci ruchomych 

• Wykonanie dla stref zagro¿onych wybuchem wg ATEX

• Szeroki wybór mierników o ró¿nej konfiguracji

• Szeroki wybór sposobów transmisji danych

Zastosowanie:

• Pomiar gêstoœci w zbiornikach 

   magazynowych

• Produkty ropopochodne oraz LPG 

• Pomiar stê¿enia kwasów oraz  

   agresywnych chemikaliów

• Przemys³ spo¿ywczy i browarnictwo

• Identyfikacja produktu i jego konsystencji

• Pomiary stê¿enia i rozcieñczenia

• Moniorowanie koñca reakcji w reaktorach  

Seria DC-40 mierników gêstoœci cieczy stanowi idealne 

rozwi¹zanie przy pomiarze i kontroli aplikacji z bran¿y 

chemicznej, petrochemicznej, spo¿ywczej i innych. 

Bazuj¹c na metodzie wibracyjnej, uznawanej za 

najbardziej dok³adn¹ wœród pomiarów ci¹g³ych gêstoœci, 

zaprojektowano czujnik w postaci tuby rezonansowej. 

Czujnik zapewnia wysok¹ dok³adnoœæ pomiarów oraz 

d³ugoterminow¹ stabilnoœæ kalibracji nawet w warunkach 

pracy przerywanej. Miernik jest odporny na wibracje, 

wahania temperatury, czy lepkoœci cieczy. Mierniki serii 

DC-40 maj¹ zastosowanie w aplikacjach, gdzie gêstoœæ 

medium jest najwa¿niejszym z mierzonych parametrów, 

b¹dŸ te¿ jest wyznacznikiem innych parametrów jak:
o o % stê¿enia, Brix, Baume, czy ciê¿ar w³aœciwy.

     Zintegrowany czujnik temperatury Pt100 na podstawie 

dokonuje kompensacji gêstoœci w zale¿noœci od 

temperatury cieczy, co umo¿liwia równie¿ kalkulacjê 

gêstoœci referencyjnej, API, stê¿enia oraz ciê¿aru 

w³aœciwego. 

   Seria DC-40 oferuje szeroki wybór wykonañ czêœci 

zwil¿anych: od stali nierdzewnej - dla standardowych 

zastosowañ przemys³owych, poprzez stopy niklu - dla 

aplikacj i  bardziej wymagaj¹cych, jak pomiary 

rozliczeniowe, a¿ po Hastelloy - dla zastosowañ, gdzie 

wysoka odpornoœæ na korozjê ma kluczowe znaczenie. 

Kalibracja mierników gêstoœci dokonywana jest zgodnie z wytycznymi normy ISO 9001:2000, z wykorzystaniem 

materia³ów spe³niaj¹cych miêdzynarodowe standardy. Kalibracja oraz testy dokonywane s¹ w oparciu o surowe 

procedury dedykowane dla standardowych modeli czujników. W wiêkszoœci przypadków, miejscowa kalibracja nie 

jest  wymagana, dlatego te¿ oferujemy aparaturê, która gotowa jest do pracy zaraz po uruchomieniu . 
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 Seria DC-40
Pomiar gêstoœci 

Typ D Typ R Typ F

Monta¿ bezpoœredni Monta¿ z przed³u¿eniem Monta¿ elastyczny

Poprawna konfiguracja jest kluczowa dla dok³adnych i stabilnych pomiarów gêstoœci i lepkoœci cieczy. Dlatego te¿ oferujemy 

mierniki o ró¿nej konfiguracji, które spe³ni¹ indywidualne wymagania ka¿dej aplikacji. W ofercie jest tak¿e szeroki wybór 

ko³nierzy instalacyjnych.

Specyfikacja

Zakres pomiaru gêstoœci (kg/m³)

Standardowe zakresy kalibracji (kg/m³)

Dok³adnoœæ kalibracji przetwornika ( kg/m³)

Powtarzalnoœæ (kg/m  ³)

Zakres pomiaru temperatury

Sposób instalacji

Przy³¹cza procesowe

Maksymalne ciœnienie

Zakres temperatury otoczenia

Klasa szczelnoœci obudowy

Wyjœcie analogowe

Wyjœcie cyfrowe

Certyfikaty jakoœci

Znak CE

Sterfa EX ATEX II 1/2G EX Ia IIb T4; IEC EX Ia IIb T4 Ga/Gb  

      EN 61326; EN 5011; EN 50082-2

Certyfikaty kalibracji dostarczane w standardzie

3 wyjœcia 4-20mA, separowane, programowalne 

o o o o-40 C do +85 C (-40 F do 185 F)

Max 100 bar lub klasa ko³nierza

Ko³nierzowe wg ANSI, DIN

Monta¿ bezpoœredni, z przed³u¿eniem, elastyczny

Wbudowana, o wysokiej dok³adnoœci , 

cztero przewodowa sonda Pt100 DIN 43760 Klasy A

0.1 (±0.0001 g/cc)

  Dostêpna do ±0.25 (±0.00025 g/cc)

400-700; 600-1200; 990-16001

  Do 2000

Parametry Wartoœci

Kalibracja fabryczna

ISO 9001:2000; ATEX

RS485, RS232, Modbus

IP 67
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