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Klinger U-Mass
Coriolis Masseflowmåler

Klinger U-Mass er en kompakt Coriolis
masseflowmåler, der kan anvendes til
væsker og tørre gasarter i et bredt
område af applikationer. Måleren leveres
med påbygget eller adskilt
transmitterenhed.

I standard udførelse kan flowmåleren
anvendes til proces temperaturer fra -50
til +180°C - målerørene er designet til at
modstå tryk op til 150barG

Coriolis måleprincippet

Princippet bygger på et gyrostatisk
princip sammen med Coriolis
accelerationen eller corioliskraften.

I alle systemer der roterer om en akse,
bliver der genereret en Corioliskraft, når
et legeme bevæger sig radiært i
systemet. Hvis et legeme (massen)
placeret på en skive, bevæger sig fra
centrum og ud til kanten, kan det kun
bevæge sig den korteste vej ved at
»læne« sig op ad den kraft, der prøver at
presse legemet væk fra den lige vej.

I Coriolis flowmåleren er rotationen
erstattet af en oscillation, der der sætter
målerøret i bevægelse. Sålænge der
ikke er flow vil røret svinge omkring
centret. Påtrykkes der flow vil Coriolis
kraften forårsage en vridning af
målerøret, som er ligefrem proportional
med masseflowet.
Ved at placere sensorer på indløbs- og
udløbssiden, så kan bevægelsen af
indløbs- og udløbs-sektionen detekteres.
Signalerne sendes videre til et kredsløb,
som måler tidsforskellen mellem de to
oscillatorer
Tidsforskellen er et udtryk for rørets
vridning - og dermed masseflowet.

Bøjede, S-formede eller drejede rør
anvendes til mekanisk at forstærke
tidsforskellen mellem de to målte
oscillationer.

Klinger U-Mass / nøjagtig masseflowmåling:
●  Til homogene væsker og tørre gasser

●  Måler masseflow, densitet og temperatur.

●  Ingen krav til ind og udløbsstræk.

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

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

●  Modbus RS485 og HART kommunikation er standard
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T ekniske data

Dimensioner: DN 1 mm til DN 250 mm

Procestilslutning: Flange eller TriClamp

Medieberørte del: Rustfri stål / Hastelloy C

Densitet: 0.1g/cm3...2.5 g/cm3 (100kg/m3...2,500kg/m3)

Målenøjagtighed: Masseflow: Bedre end ±0,2% / option ±0,1%

Densitet:  ± 0.001 g/cm3 (1.0kg/m3)

Medietemperatur: -50 til +180°C

Medietryk: Standard: 16 bar / Option: op til 150 bar

Forsyningsspænding: 115/230V 50/60Hz

24VDC +10 - 15%

Udgangssignal: Strøm: 2 stk analog 4 til 20mA

Skaleret impuls / Frekvens (0...10 kHz)

Kommunikation: HART og Modbus RTU

Måleområder

Tryktab
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Dimensioner
U-Mass leveres i 2 udførelser, kompakt med påbygget transmitter, og adskilt med separat transmitter..

I nedenstående skema ses målene for de forskellige dimensioner (skal du bruge en anden dimension, så spørg)

Kompakt
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Bestillings kode

Klinger U-MASS 010521.pdf

Andre modeller

V-Mass - Kompakt til mindre rør LDG - Magnetisk flowmåler LUGB - Vortex flowmåler


