®KTM RuMASS
عداد كوريوليس لقياس التدفق مع وظائف التشخيص الذايت
الذكية وقناة الكثافة املعتمدة

عداد كوريوليس لقياس التدفق KTM RuMASS
•القياس املتزامن املبارش للتدفق الكتيل  ،والكثافة  ،ودرجة حرارة السوائل  ،والغازات  ،مبا يف ذلك الغازات املربدة واملسببة للتآكل
•القياس يف الصناعات الغذائية والكيميائية مع اإلمتثال للمعايري الصحية والوبائية
•إدارة العمليات التكنولوجية يف املؤسسة  ،مبا يف ذلك العمل مع السوائل التي تحتوي عىل نسبة عالية من الجسيامت الصلبة
•التحكم يف أنظمة الخلط والجرعات
•قياس تدفق الغاز الطبيعي املسال يف محطات التعبئة  ،مبا يف ذلك قياس بخار الغاز الطبيعي املسال
أنواع السوائل املقاسة:

9النفط واملنتجات النفطية
9
9مكثف الغاز
9

9الوسائط املربدة (مبا يف ذلك الغاز الطبيعي املسال)
9
9األحامض
9
9املذيبات
9

9املنتجات األخرى املدرجة يف قامئة القياسات تحت إرشاف الحكومة وتنظيمها واملتعلقة مبجال ضامن توحيد القياسات
9

املستوي العلوي

1.1مستشعر
2.2وحدة معالجة املعلومات ()CPU
3.3جوان مانع للترسب
4.4مسامر مزدوج الجانب مقطوعة الرأس
5.5وردة صامولة
6.6صامولة
7.7مكان تركيب مستشعر الضغط

8.8محبس الكرة
9.9مستشعر الضغط
1010وحدة الطاقة
1111كابل توصيل
1212حلقة مانعة للترسب
1313مسامر مسنن
1414صامولة

عداد كوريوليس لقياس التدفق KTM RuMASS
9تم تصميمها وتصنيعها يف روسيا
9

9لدينا مجموعة كاملة من وثائق التصميم ونحن مستعدون للخضوع ألي تدقيق
9
9يتيح لنا وجود منصات اإلختبار الخاصة بنا تحقيق جودة عالية وذات موثوقية
9
للمنتج النهايئ
9يتيح لنا وجود مركز الخدمة الخاص بنا تقديم مجموعة واسعة من الخدمات
9

صنع يف روسيا

9املخزون يف املستودعات يسمح بضامن أقرص أوقات التسليم
9

لحام آيل بالكامل بقوس األرجون
التصميم الحاصل عىل براءة اخرتاع لفصل املجمعات وتحسني شكل مسار التدفق بالطرق
الحسابية يضمن توفري خسائر هيدروليكية أقل بنسبة  15٪مقارن ًة بالنظائر املوجودة
وظيفة مدمجة لتصحيح ضغط ودرجة حرارة بيئة العمل
الخطأ يف قياس التدفق الكتيل
±0,5 ;±0,25 ;±0,2 ;±0,15 ;±0,1
األجزاء املبللة مصنوعة من الفوالذ املقاوم للصدأ و للتآكل
)03X17H14M3 (AISI 316L
عند التركيب ال يتطلب وجود أقسام مستقيمة عند المدخل والمخرج
تنفيذ نظيف وصحي

إثبات معميل ملقاومة اهتزازات الرتددات الصناعية

عمر خدمة مضمون مؤكد – ليس أقل من  15سنة

قناة قياس الكثافة املعتمدة

املميزات

إمكانية التصنيع بحجم تركيب مماثل لنظائرها المستوردة

تشخيص سالمة أنابيب القياس ووجود رواسب على أنابيب القياس

التصحيح اآللي لنقطة الصفر

عداد كوريوليس لقياس التدفق KTM RuMASS
املواصفات التقنية
القطر اإلسمي للممر

القطر اإلسمي  ، 15القطر اإلسمي  ، 25القطر اإلسمي  ، 80القطر اإلسمي  ، 100القطر اإلسمي  ، 200القطر
اإلسمي 250

نطاق قياس التدفق

 4-2550000كجم/ساعة

درجة حرارة بيئة العمل

C° +200...-196

الضغط الزائد لبيئة العمل

 202...0بار

مادة أنبوب القياسات

 ، 316Lسبائك النيكل С22

درجة حرارة البيئة املحيطة

C° +60...-70

بيئة العمل

سائل  /غاز مسال  /غاز

كثافة بيئة العمل

حتي  3000كجم/م3

الحامية من اإلنفجار :الوسم السابق لوحدة معالجة املعلومات الوسم السابق لجهاز اإلستشعار

EX db [ia Ga] IIB/IIC T6 Gb X OEX ia IIB/IIC T3..T6GaX 1

حامية من الغبار والرطوبة

IP66/IP67

عملية إتصال تكنولوجية

الجمعية األمريكية للمهندسني امليكانيكيني  ،املعهد األملاين للتوحيد القيايس  ،املعايري األوروبية  ،املواصفات
القياسية اليابانية  ،املعايري القياسية الحكومية

نطاق إشارات اإلخراج

-

 3مخارج نبضية  /رقميةبرصي (األشعة تحت الحمراء)  ،مع دعم Modbus RTU 2مدخالت تناظرية ملستشعرات درجة الحرارة والضغط  ،حلقة التيار مع دعم HARTمخرج تناظري قابل للتشكيل حلقة التيار مع دعم HART RS-485 2رقمي مع دعم  Modbus RTUو Modbus ASCIIرقمي قابل للتشكيل (منفصل)مخرج رقمي إيرثنتFoundation FieldBus-

دقة القياس:
- -معدل التدفق الكتيل وكتلة السائل

±0,5 ;±0,25 ;±0,2 ;±0,15 ;±0,1

- -معدل التدفق الحجمي وحجم السائل

±0,5 ;±0,25 ;±0,2 ;±0,11

- -معدل التدفق الحجمي للغاز الطبيعي املسال والبيئات املربدة األخرى

±0,5%

- -معدل التدفق الكتيل للغاز الطبيعي والوسائط الغازية األخرى

±0,35% ;±0,5%

معدل الخطأ يف قياس درجة الحرارة

C° ±1

معدل الخطأ يف قياس الكثافة

±0,2 ;±0,5 ;±1 ;±5

مدة الخدمة

 20سنة
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