Seria DC-52
Przep³ywowy pomiar gêstoœci i lepkoœci

Mo¿liwoœci:
• Zabudowa in-line
• Jednoczesny pomiar gêstoœci i lepkoœci
• Dok³adnoœæ pomiaru gêstoœci do 0.00025 g/cm3
• Pomiar lepkoœci do 1000 cP
o
• Zakres temperatury do 160 C
• Automatyczna kompensacja temperatury
• Pakiet instalacyjny
• Brak czêœci ruchomych
• Rygorystyczne testy i kalibracja fabryczna
• Dopuszczenia do stref zagro¿onych wybuchem

Zastosowanie:
• Procesy tworzenia mieszanin
• Przeliczanie pomiarów
objêtoœciowych na masowe
• Wykrywanie rozdzia³u faz w ruroci¹gach
• Optymalizacja sk³adu mieszanek paliw
• Monitoring i kontrola procesów
• Identyfikacja produktu i jego konsystencji

Seria DC-52 zosta³a zaprojektowana do zastosowañ w
ró¿norakich bran¿ach, jak przemys³ gazowy, petrochemiczny,
chemiczny, czy spo¿ywczy.
Bazuj¹c na metodzie wibracyjnej, uznawanej za najbardziej
dok³adn¹ wœród pomiarów ci¹g³ych gêstoœci, zaprojektowano tubê
rezonansow¹, op³ywan¹ z obu stron przez mierzon¹ ciecz.
Charakterystyka i czêstotliwoœæ wibrowania tuby, zale¿ne od
w³aœciwoœci cieczy, umo¿liwiaj¹ jednoczesny i dok³adny pomiar
zarówno gêstoœci, jak i lepkoœci dynamicznej, a tak¿e skalkulowaæ
lepkoœæ kinematyczn¹. Przep³ywomierz posiada zintegrowany
czujnik temperatury Pt100, pozwalaj¹cy zmierzyæ temperaturê
cieczy, a nastêpnie odnieœæ j¹ do jej gêstoœci i lepkoœci.
Mierniki serii DC-52 zbudowane s¹ ze stali nierdzewnej dla
ogólnych zastosowañ przemys³owych oraz ze stopów niklu, dla
aplikacji trudnych, wymagaj¹cych du¿ej dok³adnoœci przy
szerokim zakresie zmian temperatury.

Kalibracja mierników gêstoœci i lepkoœci jest wykonana zgodnie z wytycznymi normy ISO9000:2000, z wykorzystaniem
materia³ów spe³niaj¹cych miêdzynarodowe standardy. Kalibracja oraz testy dokonywane s¹ w oparciu o surowe procedury
dedykowane dla mierników gêstoœci czy lepkoœci. Seria DC-52 zapewnia wysok¹ dok³adnoœæ oraz d³ugoterminow¹
stabilnoœæ kalibracji, bez wzglêdu na miejsce instalacji, wibracje, zakres przep³ywu, czy ró¿nice ciœnienia.

Seria DC-52
Przep³ywowy pomiar gêstoœci i lepkoœci
Instalacja:
Poprawna instalacja jest kluczowym czynnikiem dok³adnych i stabilnych pomiarów gêstoœci i lepkoœci cieczy. Seria DC-52 mo¿e
byæ fabrycznie wyposa¿ona w zestaw instalacyjny, odpowiedni dla danej aplikacji. Dziêki temu monta¿ jest szybki i ³atwy.
W przypadku wyposa¿enia w zestaw instalacyjny, czujnik jest montowany w fabryce, testowany i kalibrowany do momentu
otrzymania najlepszych osi¹gów. Czujniki nie posiadaj¹ ruchomych czêœci oraz nie wymaga konserwacji.
Je¿eli klient ma specjalne, niestandardowe wymagania, mo¿liwe jest dostrojenie systemu, który bêdzie spe³nia³ jego potrzeby.

Komora przep³ywowa

In-line

Monta¿ w trójniku

Typ G

Typ S

Typ T

Specyfikacja
Parametry

Wartoœci

Zakres pomiaru lepkoœci (mPaS)
Zakres kalibracji fabrycznej (mPaS)

Do 1000
1 do 50; 1 do 200; 1 do 700

Dok³adnoœæ kalibracji przetwornika

±0.1% zakresu

Zakres pomiaru gêstoœci (kg/m³)

2000
0 do
- 2000

Zakres
kalibracji fabrycznej
fabrycznej (kg/m³)
(kg/m³)
Zakres kalibracji

400-700; 600-1200; 990-1600

Dok³adnoœæ kalibracji przetwornika (kg/m³)

±0.25 (±0.00025 g/cc)

Powtarzalnoœæ (kg/m³)

0.1 (±0.0001 g/cc)

Zakres temperatury procesu

-40oC do +160oC (-40 oF do +320oF)

Pomiar temperatury
Rodzaje instalacji

Wbudowana, o wysokiej dok³adnoœci,
czteroprzewodowa sonda Pt100 DIN 43760 Klasa A
In-line, komora przep³ywowa, monta¿ w trójniku

Przy³¹cze procesowe

Ko³nierzowe wg ANSI, DIN

Maksymalne ciœnienie

Max 100 bar lub klasa ko³nierza

Zakres temperatury otoczenia

-40oC do +85oC

Klasa szczelnoœci obudowy

IP 67

Wyjœcie analogowe

3 wyjœcia 4-20mA, separowane, programowalne

Wyjœcie cyfrowe

RS485; RS232;Modbus

Certyfikaty jakoœci
Kalibracja fabryczna
Strefa zagro¿ona wybuchem
Certyfikat materia³owy

ISO 9001:2000; EN61326; EN5011; EN50082-2
Certyfikaty kalibracji dostarczane w standardzie
ATEX II 1/2G Ex ia IIB T4
Certyfikaty dostêpne opcjonalnie
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