
 Seria DLG-400
Pomiar gêstoœci i poziomu

W³aœciwoœci:

• Jednoczesny pomiar gêstoœci, poziomu i temperatury

• Czujnik gêstoœci  niezale¿ny od poziomu cieczy

• Praca zarówno na zbiornikach otwartych, jak i

   Ciœnieniowych

• Certyfikaty dla strefy zagro¿onej wybuchem

• Rygorystyczne testy i kalibracja fabryczna

• Monitoring procesu poprzez dotykowy panel

   operatorski

• Dedykowane oprogramowanie wizualizacyjne

Zastosowanie:

• Monitoring gêstoœci w zbiornikach

   magazynowych

• Pomiar produktów ropopochodnych

• Pomiar w zbiornikach z LPG

Seria DLG-400 stanowi najnowoczeœniejsz¹ aparaturê, która 

umo¿liwia jednoczesny pomiar gêstoœci i poziomu medium. Aby 

zapewniæ dok³adny i szybki pomiar gêstoœci, poziomu i temperatury, 

po³¹czono w jedn¹ trzy niezale¿ne sondy. 

Bazuj¹c na metodzie wibracyjnej, uznawanej za najbardziej 

dok³adn¹ wœród pomiarów ci¹g³ych gêstoœci, zaprojektowano 

czujnik w postaci tuby rezonansowej, mierz¹cy gêstoœæ cieczy. 

Druga z zintegrowanych sond dokonuje magnetostrykcyjnego 

pomiaru poziomu. Trzecia sonda Pt100 w sposób ci¹g³y monitoruje 

temperaturê medium, co umo¿liwia kompensacjê temperatury oraz 

odniesienie tej¿e do gêstoœci cieczy. 

Seria DLG-400 zapewnia wysok¹ dok³adnoœæ pomiarów oraz 

d³ugoterminow¹ stabilnoœæ kalibracji nawet w warunkach pracy 

przerywanej.

Mierniki serii DLG-400, dokonuj¹c pomiaru dwóch najwa¿niejszych 

parametrów cieczy, za pomoc¹ jednego urz¹dzenia, skutecznie 

przyczyniaj¹ siê do  redukcji  kosztów  instalacji wielu urz¹dzeñ oraz 

ich konserwacji.

Aparatura serii DGL-400 mo¿e byæ dodatkowo wyposa¿ona w 

system zarz¹dzania paliwem, oparty na standardowym systemie 

Windows. Pozwala on kontrolowaæ iloœæ oraz jakoœæ produktów z 

pozycji komputera, jak równie¿ umo¿liwia jednoczesne 

monitorowanie gêstoœci, poziomu oraz temperatury medium, lub 

rozdzia³u faz, na przyk³ad wytr¹caj¹cej siê wody. Ró¿norodnoœæ opcji 

oraz wysoka funkcjonalnoœæ pozwala nie tylko monitorowaæ 

parametry, ale równie¿ przechowywaæ  je w pamiêci komputera, czy 

drukowaæ dzienne raporty.

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

wykorzystaniem materia³ów spe³niaj¹cych miêdzynarodowe  standardy. Kalibracja oraz testy wykonywane s¹ w oparciu o 

normy dedykowane dla standardowych mierników gêstoœci i poziomu. Dla wiêkszoœci aplikacji, miejscowa kalibracja nie 

jest  wymagana. Dlatego te¿ oferujemy aparaturê, która gotowa jest do pracy natychmiast po uruchomieniu .  
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Istnieje mo¿liwoœæ wyposa¿enia mierników w przemys³owy panel dotykowy wraz z oprogramowaniem. Dziêki niemu 

u¿ytkownik ma mo¿liwoœæ ci¹g³ego monitoringu procesu. Panel wyposa¿ony jest w funkcjê alarmu, który informuje

min.  o zbyt wysokim poziomie cieczy, zapobiegaj¹c tym samym przelaniu medium.

Panel dotykowy:

Specyfikacja

Standardowe zakresy kalibracji (kg/m³)

Dok³adnoœæ kalibracji przetwornika gêstoœci ( kg/m³)

Zakres pomiaru poziomu (mm)

Zakres pomiaru gêstoœci (kg/m³)

Zakres temperatury otoczenia

Klasa szczelnoœci obudowy

Wyjœcie analogowe

Wyjœcie cyfrowe

Certyfikaty jakoœci

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

Certyfikaty kalibracji dostarczane w standardzie

3 wyjœcia 4-20mA, separowane, programowalne 

o o-40 C do +85 C 

Wbudowana, o wysokiej dok³adnoœci , 

czteroprzewodowa sonda Pt100 DIN 43760 Klasy A

 0 do 2000

Do 4000

   ±0.25 (±0.00025 g/cc)

400-700; 600-1200; 990-1600

Parametry Wartoœci

Kalibracja fabryczna

ISO 9001:2000; EN 61326; EN 5011

RS485, RS232, Modbus

IP 67

Rozdzielczoœæ pomiaru temperatury o±0.05 C 

Dok³adnoœæ pomiaru temperatury o±0.1 C

Zakres temperatury procesu o o-40 C do +85 C 

Powtarzalnoœæ (kg/m  ³) 0.1 (±0.0001 g/cc)

Dok³adnoœæ kalibracji przetwornika gêstoœci ±1% zakresu

 Rozdzielczoœæ pomiaru poziomu (mm) 0.3

 Dok³adnoœæ pomiaru poziomu (mm) ±1

Pomiar temperatury
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