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Klinger LDGS
Magnetisk Induktiv flowmåler til sanitære måleopgaver

Klinger LDGS er en magnetisk induktiv
flowmåler til måling af flow på væsker
med en elektrisk ledningsevne.

Måleprincippet er baseret på Faradays
lov om magnetisk induktion, den siger,
at en elektrisk spænding vil induceres,
når en leder passerer et magnetfelt.
I den magnetisk induktive flowmåler er
væsken den elektriske leder, og den
inducerede spænding direkte
proportional med væskens hastighed.

LDGS fremstilles i materialer, og med
tilslutninger, der retter sig mod
opgaver indenfor fødevare- og
pharmaceutisk industri, men kan
også benyttes til andre opgaver hvor der
stilles krav til målerens rengørings
egenskaber.

Sensordelen er fremstillet i rustfri stål
(304L), mens tilslutning til processen er
Tri-clamp. Foringsmaterialerne vælges
enten som PTFE eller PFA for optimal
tilpasning til de krav branchen stiller.

Måleren er tilgængelig i både separat og
kompakt udførelse - begge
versioner leveres med kalibrerings-
certifikat, som standard.

Med Klinger LDGS måler tilbyder vi dig
således:

●  Høj målenøjagtighed i et stort
måleområde

●  En vedligeholdelsesfri måling uden
bevægelige dele

● En måling der er uafhængig af
mediets temperatur, vægtfylde,
viskositet, koncentration og
ledningsevne.

Klinger LDGS hvis du stiller krav til rengøring:
●  Vælg mellem PTFE eller PFA foring for bedst cleanability.

●  Vælg kompakt eller adskilt udførelse  begge typer i IP67 udførelse.

●  Enkel indstilling af måleområde og udgangs signaler  uden brug af specielle
værktøjer/programmer.

●  Baggrunds belyst LCD display, som kan aflæses selv under vanskelige
forhold.

●  Leveres med dansk betjeningsvejledning

1. Øjebliksflow
2. Alarmstatus
3. Måleenhed
4. Opsummeret flow
5. Taster for betjening
6. Infrarød sensor (option)
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T ekniske data
En magnetisk flowmåler er opbygget af
et stykke rør, der er lavet af noget ikke
magnetisk materiale. Røret er
indvendigt beklædt med en foring af
ikke ledende materiale.

I målerøret er de to måleelektroder og
jordelektroden placeret, så de går
igennem foringen.

Foring og elektroder er således det
eneste der kommer i berøring med
mediet, og ved valg skal der tages
hensyn til at disse kan klare:

● Mediets aggressivitet
● Tryk
● Temperatur
● Temperaturchok

Måleelektroder

Foring

Transmitter

Sensor

Jordelektrode

Diameter DN 10 … DN 100 mm

Tilslutning Tri-Clamp

Indbygningsmål DN10…DN25         L = 200 mm
DN32…DN100       L = 300 mm

Medie Væske med ledningsevne > 20uS/cm
Gasindhold      < 5%
Tørstofindhold < 30%

Sensor materiale Rustfri stål (304L)

Linermateriale / temperaturområde PTFE:                       -20…+120 oC
PFA:                         -20 …+180 oC

Elektrodemateriale SS 316
Titan
Tantal
Hastelloy C
Platin-Iridium

Måleområder 0.3-10 m/s (se tabel s.3)

Gentagelsesnøjagtighed ±0.1%

Nøjagtighed ±0.5% af måleområde
Option: ±0.2% af måleområde

Flow retning Begge veje (positiv/negativ)

Omgivelser -20 …+60 oC / 5%-95% RH

Transmitter Kompakt med display
Adskilt inkl. 10m kabel (større afstand på forespørgsel)

Udgangssignaler 4...20mA / skaleret puls
Option: HART, Modbus RS485 eller Profibus DP

Spændingsforsyning 110…240 VAC
24 VDC (20…26 VDC)

Energiforbrug <20W
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Tri-clamp er det almindelige navn for sanitære fittings med en klemmebøjle. Tri-Clamp størrelsen bestemmes af rørets OD
(udvendig diameter), ikke diameteren af flangen.

For mindre OD-rør (1/2" & 3/4") og (1" & 1.5") er
Tri-Clamp størrelserne de samme.

Kompatible størrelser kan forbindes direkte, men
forskellige OD-rør vil påvirke strømningen, derfor
bør man altid bruge den pakningsstørrelse som
passer til det største rør.

Tjek dimensionerne inden bestilling - der findes
mange forskellige typer af Clamp !

Måleområder
Vores magnetiske flowmåler kan indstilles til måleområder fra 0,3m/s op til 10m/s - ved dimensionering anbefales det at
vælge et maksimalt flow mellem 4 og 6 m/s.

Indbygningslængden er afstanden mellem de 2 procestilslutninger (L):

DN 10 … DN 25mm  L = 200 mm
DN 32 … DN 100 mm    L = 300 mm

Bemærk - for korrekt måling anbefales at der er min. 5 x rørdiameteren lige
rørføring før måleren.

Tri-clamp tilslutning

Indbygningsmål
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Bestillings kode

Andre modeller

KlingerLDGS 160620.pdf

LDG - flange model / kompakt LDGC - Indstiks versionLDG - flange model / remote


