
KTM Deltapascal®

أنبوب ضغط بيتو متوسط   الحجم للقياس التكنولوجي للغاز 

والبخار والسوائل



KTM Deltapascal مقياس التدفق للغاز والبخار والسوائل

• حساب النفايات و غازات املداخن )وفقا للقانون الفيدرايل 219(	

• حساب الغاز الطبيعي	

• حساب البخار املحموم ، والبخار ذو الضغط العايل واملتوسط   واملنخفض	

• حساب الوسائط الغازية ، مبا يف ذلك الهواء والغاز الحيوي واملخلفات املعالجة وغازات املداخن وغازات الرصف الصحي	

• حساب ناقالت الحرارة	
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تم تصميمها وتصنيعها يف روسيا99

لدينا مجموعة كاملة من وثائق التصميم ونحن مستعدون للخضوع ألي تدقيق99

يتيح لنا وجود منصات اإلختبار الخاصة بنا تحقيق جودة عالية وذات موثوقية 99

للمنتج النهايئ

يتيح لنا وجود مركز الخدمة الخاص بنا تقديم مجموعة واسعة من الخدمات99

املخزون يف املستودعات يسمح بضامن أقرص أوقات التسليم99

عمر خدمة مضمون مؤكد – ليس أقل من 18 سنة

إمكانية تركيب مقياس التدفق بدون إيقاف العملية التكنولوجية

إمكانية دمج موقع جهاز استشعار درجة الحرارة ، مام يجعل من املمكن 

قياس درجة حرارة العملية  التكنولوجية عند نقطة السحب دون ربط 

إضايف يف خط األنابيب

وجود آلة حاسبة مدمجة والتي تسمح بإجراء قياسات التدفق الحجمي متعدد املعلامت مع تعويض كامل يف 

الوقت الفعيل

العمل برسعات منخفضة بسبب الشكل الدينامييك الهوايئ مللف املسبار 

الحاصل عيل براءة إخرتاع

تم تحقيق ثبات عايل للمؤرشات بسبب الشكل األمثل مللف 

املسبار

التكرار العايل مللف املسبار

دقة قياس عالية بسبب عدم وجود طبقات ملحومة عىل أسطح 

القياس عىل طول ملف التدفق بالكامل

منخفض ، مقارنة باملنافسني ، خسائر ضغط غري قابلة لالسرتداد يف خط 

األنابيب ، مام يقلل من تكاليف اإلنفاق عيل مصادر الطاقة

املميزات

صنع يف روسيا
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املواصفات التقنية

AISI 316L/03X17H14M3 مادة جزء القياس

100...2950 )خاص، تنفيذ حتي 15000( القطر االسمي لخط األنابيب: القطر االسمي ، مم

  358000. ..2.5

4800000. ..5.5

6900000. ..2.5

نطاق قياس التدفق الحجمي:

للسائل ™ ، م 3 / ساعة

للغاز ، م 3 / ساعة

للبخار ، م 3 / ساعة

±1,5 ,±1 ,±0,7 ,±0,5 حدود الخطأ األسايس املسموح به لقياس معدل التدفق الحجمي والكتيل ،٪

25 متوسط الضغط املقاس، ميل باسكال

+710...-196 درجة حرارة بيئة العمل ، درجة مئوية

4 ... 20 مليل أمبري ، تردد ، HART رقمي ،

Ethernet، Foundation Fieldbus إيرثنت ،Modbus RS-485

نطاق إشارات اإلخراج

45...10,5 جهد اإلمداد الدائم ، فولت

40-...60+ )التنفيذ القيايس(

70-.. .60+ )إختياري(

درجة حرارة الهواء املحيط ، درجة مئوية

95 رطوبة الهواء النسبية ، ليس أكرث من ،٪

IP66/68 IP درجة حامية غالف

18 عام متوسط مدة الخدمة

4 أعوام الفاصل الزمني للمعايرة -

رشكة ذات مسؤولية محدودة "رشكة البحث العلمي واإلنتاج كويبيشيف تيليكوم-ميرتولوجي"

65 00 202 846 7+تليفون:   | info@ktkprom.com | ktkprom.ru
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