MicroFlow - T
Radarowy, bezkontaktowy
przepływomierz
do monitorowania kanałów
otwartych
i kanalizacji grawitacyjnej

 Urządzenie nie wymaga zasilania zewnętrznego – energooszczędne sondy są zasilane
z baterii wewnętrznej rejestratora
 Urządzenie jest wyposażone w czujniki prędkości i poziomu, rejestrator CELLO IS
z wbudowanym modemem GSM oraz ramię montażowe wykonane ze stali nierdzewnej
 Zaprojektowany do stosowania w strefach zagrożenia wybuchem (ATEX, strefa 0)
 Łatwy montaż w studniach kanalizacyjnych i kanałach otwartych
 Zaawansowana technologia mikrofalowa do mierzenia powierzchniowej prędkości cieczy
 Ultradźwiękowy czujnik poziomu zapewniający wysoką dokładność pomiarową
 Nie wymaga konserwacji i obsługi w miejscu montażu
 Łatwa konfiguracja lokalna za pomocą oprogramowania Technolog
 Dwukierunkowa komunikacja z automatycznym wypełnianiem luk danych zapewnia wysoki
poziom wiarygodności danych oraz zdalną konfigurację rejestratora
 Zdalna konfiguracja, monitorowanie poprzez oprogramowanie PMAC lub sieciową
platformę WaterCore
 Zaawansowane alarmy progowe lub profilowe ustawiane dla poziomu lub prędkości
 Przenośny i wodoodporny zgodnie z IP68

Zastosowania
 Pomiar prędkości, poziomu i przepływu ścieków lub wody czystej w kanalizacji
grawitacyjnej i kanałach otwartych
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Specyfikacja techniczna
Czujnik prędkości
Zakres
Dokładność
Instalacja
Kąt wiązki
Maksymalna szerokość lustra cieczy
Certyfikaty iskrobezpieczeństwa
Temperatura pracy
Zabezpieczenie środowiskowe
Parametry mechaniczne
Czujnik poziomu
Zakres
Dokładność
Czujnik temperatury
Kąt wiązki
Certyfikaty iskrobezpieczeństwa
Temperatura pracy
Zabezpieczenie środowiskowe
Wymiary
Rejestrator/interfejs
Modem GSM
Transmisja danych
Port szeregowy
Pamięć
Zegar
Rodzaj zasilania
Rejestracja danych
Alarmy
Parametry środowiskowe
Certyfikaty iskrobezpieczeństwa

Wymiary
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Mikrofalowy pomiar prędkości powierzchni cieczy
0,2 – 6 m/s
Większa niż ± 0,5% lub 0,05 m
Pod kątem 45° w linii przepływu
20°
1,5 m
CML 16ATEX2331X / IECEx CML 16.105X
II 1GD / Ex ia IIC T4 Ga / Ex ia IIIC T135°C Da / Ta = -30°C do + 60°C
Od -20°C do +60°C
IP68 (1 m/24 godz.)
Waga: 1,2 kg (w tym kabel 10 m)
Wymiary: średnica 90 mm, wysokość 140 mm
Ultradźwiękowa sonda CSO
od 0,2 m do 3 m
±10 mm
Zintegrowany, do kompensacji prędkości dźwięku
12° dla poziomu –3 dB
SIRA 12ATEX 2007X - EEx ia IIC T4 (Ta= –20°C do +60°C)
IECEx SIR 12.0001X - Ex ia IIC T4 (Ta= –20°C do +60°C)
–20°C do +60°C
IP68 (1 m/24 godz.)
217 mm × 82 mm × 88 mm
Cello IS z wbudowanym modemem GSM
Czteropasmowy: 900 MHz / 1800 MHz lub 850 MHz / 1900 MHz
Antena zintegrowana
SMS lub GPRS co 15 minut, 30 minut, 1 godzina, 1 dzień, 1 tydzień lub miesięcznie
w zaprogramowanym dniu i czasie
Typ: full duplex, transmisji asynchroniczna
Szybkość transmisji szeregowej 1200 kbit/s, 2400 kbit/s, 4800 kbit/s, 9600 kbit/s
Typ: półprzewodnikowa, nieulotna Rozmiar: 128 kb,
Zegar czasu rzeczywistego z uwzględnieniem roku przestępnego
Maksymalny błąd zegara w ciągu miesiąca 100 s w zakresie temperatur
Opcjonalna synchronizacja zegara z siecią GSM
Zasilanie z baterii litowej umieszczonej wewnątrz obudowy
Typowa żywotność baterii 5 lat (rejestracja co 15 min / 1 transmisja dziennie)
Przedziały rejestracji: programowane pomiędzy 1 minutą a 1 godziną
Przechowywanie danych: zapis cykliczny lub do zapełnienia pamięci
Alarmy progowe Wysoki / Niski i alarmy profilowe konfigurowane niezależnie
dla każdego kanału, natychmiastowe wysyłanie alarmów
Opcja aktualizacji danych po wystąpieniu alarmu i wielokrotnej, częstszej aktualizacji
danych po alarmie
Temperatura otoczenia w czasie pracy: –20°C do +60°C
Stopień ochrony: IP68 (1 m/24 godz.)
S SIRA 06ATEX2010X - EEx ia IIC T4 (Ta=–20°C do +60°C); EEx ia IIC T3 (Ta= –20°C
do +60°C)
IECEx SIR 06.0003X - Ex ia IIC T4 (Ta= –20°C do +60°C) ; Ex ia IIC T3 (Ta= –20°C
do +60°C)
205 mm × 140 mm × 150 mm
*Specyfikacja może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia
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