
КТМ700 RUS® )ك ت م 700 روس(

عداد بالموجات فوق الصوتية للقياس التجاري لغاز البترول الطبيعي 
وغاز البترول المصاحب



عداد الغاز بالموجات فوق الصوتية КТМ700 RUS )ك ت م 700 روس(

• القياس•التجاري•لغاز•البترول•الطبيعي•وغاز•البترول•المصاحب	
• القياس•التجاري•لوقود•الهيدروجين•والغاز•الطبيعي•المحتوي•على•الهيدروجين	
• قياس•تدفق•الغاز•في•مراحل•اإلنتاج•وإعادة•تحويل•الغاز•الطبيعي•المسال•إلى•غاز	
• وحدات•حساب•الغاز•مع•االزدواجية•اإللزامية•ألجهزة•قياس•اإلستهالك	
• وحدات•حساب•الغاز•لمحطات•توزيع•الغاز	

منطقة•آمنةمنطقة•خطر•االنفجار

الوصف:
جسم•وحدة•القياس:	. 

هيكل	.	. 
مجموعة•من•مجسات•اإلستقبال•واإلرسال	.2. 
غطاء	.3. 
المسامير•ذي•العروة	.4. 

وحدة•معالجة•المعلومات2. 
وحدة•التحكم•عن•بعد:3. 

وحدة•التحكم•عن•بعد3.	. 
كابل•التوصيل2.3. 

وسائل قياس معلمات البيئة:
محول•الضغط•مع•مجموعات•أجزاء•التركيب4. 

محول•الضغط4.	. 
أنبوب•الدافع2.4. 
كتلة•الصمام3.4. 

ترمومتر•المقاومة•مع•مجموعات•أجزاء•التركيب	. 
ترمومتر•المقاومة	.	. 
أنبوب•واقي	.2. 

أجهزة إضافية:
قطعة•مستقيمة•قطر•إسمي•)10DN)10••)قسم•	. 

مدخل)
قطعة•مستقيمة•قطر•إسمي•)3DN)•3•)قسم•	. 

خروج)
وصلة•أنابيب•"أوليت"	.	. 

أدوات•الربط	. 
جوانات•مانعة•للتسرب	.	. 
مسامير•مزدوجة•الجانب•مقطوعة•الرأس	.2. 
صواميل	.3. 
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تم•تصميمها•وتصنيعها•في•روسيا99
لدينا•مجموعة•كاملة•من•وثائق•التصميم•ونحن•مستعدون•للخضوع•99

ألي•تدقيق
يتيح•لنا•وجود•منصات•اإلختبار•الخاصة•بنا•تحقيق•جودة•عالية•99

وموثوقية•للمنتج•النهائي
يتيح•لنا•وجود•مركز•الخدمة•الخاص•بنا•تقديم•مجموعة•واسعة•من•99

الخدمات
المخزون•في•المستودعات•يسمح•بضمان•أقصر•أوقات•التسليم99

الحد•األدنى•من•المتطلبات•لطول•قسم•المدخل•لخط•أنابيب•القياس

عمل•مستقل•لمدة•تصل•إلى•3•أسابيع

تحكم•مدمج•في•خصائص•األداء•)تلوث•،•تموج)•في•الوقت•الفعلي

طريقة•المحاكاة•للفحص•بدون•إزالة•من•خط•األنابيب•–•مرة•
واحدة•كل•4•سنوات

عمر•خدمة•مضمون•مؤكد•-•		•سنة

دقة•عالية•وموثوقية•القياسات

Real-•نظام•التشخيص•الذاتي•التحكم•في•الوقت•الفعلي
time Control

يضمن•ترتيب•أشعة•القياس•دون•انعكاس•من•جدران•خطوط•األنابيب•
تشغياًل•مستقًرا•طويل•المدى•للنظام•،•نظًرا•ألن•التغييرات•في•طبيعة•

سطح•الجدران•الداخلية•ال•تؤثر•على•اإلشارة•المرسلة

المميزات

 صنع
 في روسيا
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الخصائص التقنية
ملحوظة КТМ700 RUS )ك ت م 700 روس( إسم المعامل

من•0	•وحتي•400	 قطر•األنبوب•الداخلي•قطر•إسمي•،•ملم

النطاق•الممتد:•0	-•بغطاء•حراري +	0 ...-40 درجة•حرارة•بيئة•العمل•المحيطة•،•درجة•مئوية

النطاق•الممتد:•94	-...330 		0 ...-4	 درجة•حرارة•بيئة•العمل•،•درجة•مئوية
+	0...-	0 درجة•حرارة•الحفظ•،•درجة•مئوية

النطاق•الممتد:•حتي•0	4 2	0 ...0 ضغط•العمل•المفرط•،•بار
*•-•شعاع•إضافي•للتحقق•من•خصائص•التدفق•ووجود•

رواسب•في•األنبوب *4x4,•4+1*,•4x3+1 ,4 عدد•قنوات•القياس

*•-•حسب•التنفيذ *	,2 )CPU(•عدد•وحدات•معالجة•المعلومات
مع•إنحراف•±•5٪ 3	0 ;200 ;	3	 ;	0 تردد•عمل•مجسات•الموجات•فوق•الصوتية•،•كيلوهرتز

Modbus ASCII•و•Modbus RTU•مع•دعم
Modbus TCP•مع•دعم

مع•دعم•Modbus RTU•لحلقة•التيار•مع•دعم•
HART

المعيار•الموصى•به•		4
إيثرنت•بصري•)منفذ•األشعة•تحت•الحمراء)•تناظري

رقمي•)منفصل)

الواجهات

IP		/IP		
IP	4

نوع•الحماية
-•وحدة•معالجة•المعلومات•مع•مجسات•اإلستقبال•واإلرسال•؛

-•وحدة•التحكم•عن•بعد
30...	2= جهد•اإلمداد•،•فولت

ليس•أكثر•من•	 إستهالك•الطاقة•،•وات

الخصائص المترولوجية
خطأ في القياس إسم المعامل

±	,0
±0,3

حدود•الخطأ•النسبي•لقياس•معدل•تدفق•الغاز•الحجمي•في•ظل•ظروف•العمل•،
Qmin < Q < Qt %

Qt < Q < Qmax

أحجام العدادات النموذجية ونطاقات التدفق
سرعة الغاز ، م / ث إستهالك الغاز في ظل ظروف العمل ، م 3 / ساعة

Vmaxالحجم النموذجي للعداد Vt Qmax Qt Qmin
		 	.	 	000 40 	 القطر•اإلسمي•0	
	3 	.	 		00 		 	 القطر•اإلسمي•00	
	2 	.	 3000 	00 		 القطر•اإلسمي•0		
44 	.	 4	00 		0 20 القطر•اإلسمي•200
44 	.	 	000 240 2	 القطر•اإلسمي•0	2
39 	.	 	000 3	0 3	 القطر•اإلسمي•300
3	 	.	 	0000 420 4	 القطر•اإلسمي•0	3
3	 	.	 	4000 		0 	0 القطر•اإلسمي•400
3	 	.	 		000 	00 	00 القطر•اإلسمي•0	4
3	 	.	 20000 		0 	30 القطر•اإلسمي•00	
3	 	.	 24000 	000 		0 القطر•اإلسمي•0		
39 	.	 32000 	200 		0 القطر•اإلسمي•00	
3	 	.	 3	000 	400 240 القطر•اإلسمي•0		
3	 	.	 40000 		00 2	0 القطر•اإلسمي•00	
3	 	.	 4	000 	900 320 القطر•اإلسمي•0		
34 	.	 	0000 2200 3	0 القطر•اإلسمي•00	
33 	.	 		000 2	00 400 القطر•اإلسمي•0		
3	 	.	 		000 2	00 4	0 القطر•اإلسمي•900
34 	.	 	0000 3	00 	00 القطر•اإلسمي•0	9
3	 	.	 	0000 3400 		0 القطر•اإلسمي•000	
34 	.	 		000 3	00 	00 القطر•اإلسمي•0	0	
32 	.	 90000 4	00 		0 القطر•اإلسمي•00		
34 	.	 9	000 4	00 	00 القطر•اإلسمي•0			
30 	.	 	00000 4	00 		0 القطر•اإلسمي•200	
2	 	.	 		0000 		00 900 القطر•اإلسمي•300	
2	 	.	 	20000 		00 	000 القطر•اإلسمي•400	

شركة•ذات•مسؤولية•محدودة•"شركة•البحث•العلمي•واإلنتاج•كويبيشيف•تيليكوم-ميترولوجي"
info@ktkprom.com | ktkprom.ru | +	 	4	 202 00 		•:تليفون


