
KTM600 RUS®

عداد باملوجات فوق الصوتية للقياس التكنولوجي لغاز البرتول الطبيعي وغاز البرتول املصاحب



KTM600 RUS عداد الغاز باملوجات فوق الصوتية

• القياس التكنولوجي لغاز البرتول الطبيعي وغاز البرتول املصاحب	

• حساب رصيد املؤسسة الخاص بالتبادل بني أقسام العمل وتفريغ الشعلة	

• قياس معدل تدفق مائع الغاز يف البرئ والخزانات	

• قياس رفع الغاز	

• قابل للتطبيق كجزء من نظام قياس كمية الغاز	

• كجزء من وحدة قياس املجموعة اآللية لخط الغاز	

• حساب تخزين الغاز تحت األرض )تدفق ثنايئ االتجاه(	
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للغازات املعالجة، مثل 

• H، عىل سبيل املثال الغازات الحامضة أو الغاز الحيوي	
2
S للغازات ذات املحتوى العايل من

• لقياسات التحكم عىل املنصات البحرية والربية	
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KTM600 RUS عداد الغاز باملوجات فوق الصوتية

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 وموثوقية للمنتج النهايئ99

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

املخزون يف املستودعات يسمح بضامن أقرص أوقات التسليم99

يضمن ترتيب أشعة القياس دون انعكاس من جدران خطوط األنابيب تشغيلاً 

مستقراًا طويل املدى لنظام القياس ، نظراًا ألن التغيريات يف طبيعة سطح الجدران 

الداخلية ال تؤثر عىل اإلشارة املرسلة

يتم استخدام تعديل خاص ملجسات اإلرسال واالستقبال للغازات 

شديدة التلوث ، مثل غاز البرتول املصاحب والغاز الخام من البرئ

حساسية منخفضة للهتزازات الخارجية والعوائق والضوضاء

تحكم مدمج لخصائص األداء يف الوقت الفعيل )تلوث، متوج(

تم إدراج عدد من الطرق يف املصحح التي تسمح بجلب معدل التدفق إىل الظروف 

القياسية وحساب الخصائص الفيزيائية الحرارية للغازات

إمكانية املعايرة )التحقق( يف الهواء عند الضغط الجوي

طريقة املحاكاة للتحقق دون إزالة من خط األنابيب - مرة 

كل 4 سنوات

عمر خدمة مضمون مؤكد – ليس أقل من 15 سنة

املميزات

صنع يف روسيا
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املواصفات التقنية

ملحوظة KTM600 RUS إسم املعامل

من 50 حتي 1400 قطر األنبوب الداخيل قطر إسمي ، ملم

النطاق املمتد: 65-.. .65+ بغطاء حراري +60 ...-55 درجة حرارة بيئة العمل املحيطة ، درجة مئوية

النطاق املمتد: 194-...280 180 ...-40 درجة حرارة بيئة العمل ، درجة مئوية

+60...-40 درجة حرارة الحفظ ، درجة مئوية

النطاق املمتد: حتي 450 280...0 ضغط العمل املفرط ، بار

2P )ترتيب مواز(

2X )ترتيب متقاطع(
عدد قنوات القياس

* - حسب التنفيذ *1,2 )CPU( عدد وحدات معالجة املعلومات

Modbus ASCII و Modbus RTU مع دعم

Modbus TCP مع دعم

Modbus RTU مع دعم

HART حلقة التيار مع دعم

املعيار املوىص به 485

إيرثنت

برصي )منفذ األشعة تحت الحمراء(

تناظري

رقمي )منفصل(

الواجهات

IP66/IP67

IP54

نوع الحامية

- وحدة معالجة املعلومات مع مجسات اإلستقبال واإلرسال ؛

- وحدة التحكم عن بعد

30...12 جهد اإلمداد ، فولت

ليس أكرث من 6 إستهلك الطاقة ، وات

الخصائص املرتولوجية

خطأ يف القياس إسم املعامل

±1,5-3 -1 ±0,7 حدود الخطأ النسبي لقياس معدل تدفق الغاز الحجمي يف ظل ظروف العمل ، 2P )ترتيب مواز( 2X )ترتيب متقاطع(

أحجام العدادات النموذجية ونطاقات التدفق

رسعة الغاز القصوي ، م / ث التدفق الحجمي ، م 3 / ساعة الحجم االسمي

V max Qmax Qt Qmin DN

65 400 13 4 50

65 1000 32 8 80

60 1600 50 13 100

50 3000 80 20 150

45 4500 130 32 200

40 7000 240 50 250

33 8000 375 65 300

33 10000 375 80 350

33 14000 600 120 400

33 17000 650 130 450

33 20000 975 200 500

33 32000 1500 320 600

30 40000 2000 400 700

30 45000 2000 400 750

30 50000 2400 400 800

30 66000 3750 650 900

30 80000 5000 650 1000

30 85000 6000 1300 1050

28 90000 6500 1400 1100

27 100000 7000 1600 1200

26 110000 7300 2000 1300

25 130000 8600 2300 1400
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