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مقياس التدفق للقياس التجاري
والتقني للوسائط السائلة

مقياس التدفق للقياس التجاري
والتقني للوسائط السائلة
( ®UZS-1Mاوزس١-م)
•الحساب التجاري و التكنولوجي للنفط و المنتجات النفطية عند النقل
•الحساب التجاري و التكنولوجي للغاز الطبيعي المسال عند النقل
•العمليات التكنولوجية لمعالجة الغاز ،بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال
•العمليات التكنولوجية للمؤسسات الصناعية في مجال النفط و الغاز
•العمليات التكنولوجية للمؤسسات العاملة في مجال الصناعات الغذائية
•العمليات التكنولوجية للمؤسسات العاملة في مجال الصناعات الكيميائية
•الحساب التجاري و التكنولوجي للطاقة الحرارية
•الحساب التكنولوجي للكواشف الكيميائية بعد الموزعات
•قياس كمية زيت المحوالت *  * قيد التطوير و االعتماد
1.1مسمار مزدوج الجانب مقطوعة الرأس
2.2صامولة
3.3جوان مانع للتسرب
4.4أجهزة اإلرسال و االستقبال بالموجات فوق
الصوتية
5.5المسامير المسننة
6.6الغطاء
7.7جوان مانع للتسرب
8.8المسامير المسننة
9.9أنبوب الدافع
1010محبس الكرة
1111محول الضغط
1212ترمومتر المقاومة
1313مكان تركيب ترمومتر المقاومة
1414وحدة معالجة اإلشارات
1515وحدة الطاقة
1616محول الواجهات

مكونات مجموعة تركيب جهاز اإلرسال و االستقبال
بالموجات فوق الصوتية UZS-1M
1.1صندوق التوصيل
2.2محبس الكرة
3.3أنبوب فرعي بشفة
4.4جوان
5.5أداة التركيب
6.6مسامير مزدوجة الجانب مقطوعة الرأس مع
الصواميل

رسم تخطيطي لطريقة تركيب نظام القياس على األنبوب
على أساس عداد التدفق UZS-1M
1.1جهاز اإلرسال و االستقبال بالموجات فوق الصوتية
2.2وحدة معالجة المعلومات
3.3مقياس الكثافة من النوع الشوكة الرنانة
4.4مستشعر الضغط

مقياس التدفق للقياس التجاري
والتقني للوسائط السائلة
( ®UZS-1Mاوزس١-م)

9
9
9لدينا مجموعة كاملة من وثائق التصميم ونحن مستعدون للخضوع ألي تدقيق
9
9يتيح لنا وجود منصات االختبار الخاصة بنا تحقيق جودة عالية وذات موثوقية
9
تم تصميمها وتصنيعها في روسيا

للمنتج النهائي

9
9
9المخزون في المستودعات يسمح بضمان أقصر أوقات التسليم
9

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

صنع في روسيا

•مناسب للبيئات :الغاز الطبيعي المسال ( ،)LNGغاز البترول المسال ( LBG)، N2و البيئات المبردة األخرى في حالتها السائلة
•نطاق درجة حرارة التشغيل للوسط من  -200إلى  +450درجة مئوية

يسمح المستوى العالي لإلشارة المقاسة بالموجات فوق الصوتية باستخدام أجهزة
اإلرسال و االستقبال على أقطار أنابيب تصل إلى  3000ملم

نسبة منخفضة للخطأ في قياس معدل التدفق و كمية السائل
وفقا للحجم بمقدار 0.2٪

التشخيص الذاتي أثناء العمل مع تسجيل الحاالت في األرشيف

سرعة التدفق الواسعة من  0.03متر/ثانية إلى  25متر/ثانية

قابل للتطبيق في أنظمة قياس الحرارة بدون مقياس حرارة خارجي .توجد إمكانية
توصيل ما يصل إلى جهازي استشعار ضغط و ما يصل إلى جهازي استشعار
درجة الحرارة

نطاق درجة حرارة التشغيل للوسط من  -200إلى
 +450درجة مئوية
قياس تدفق البيئات غير الموصلة بلزوجة حتى
 1000سنتيستوكس

التشغيل في ظروف أقصى الشمال مع انخفاض درجات حرارة الهواء
إلى  -60درجة مئوية .مزود بغطاء تدفئة خارجي و مكونات إلكترونية
تعمل في نطاق درجة الحرارة من  -40درجة مئوية إلى  +65درجة
مئوية و مؤشر  OLEDبتقنية COG

يمكن تركيب الجهاز بأجهزة استشعار قابلة لإلزالة تحت الضغط
دون إيقاف تدفق السائل في األنبوب
يحتوي الجهاز على تصميم مقاوم لالنفجار  Exdوفقا لمجموعة HC
و دائرة آمنة جوهريا ia
طريقة المحاكاة للتحقق دون إزالة من خط األنابيب  -مرة كل 4
سنوات

نسخة مغلفة بالبخار لالستخدام في بيئات البيتومين و مركز
المالتوز و السوائل عالية اللزوجة األخرى

المميزات

قياس التدفق الكتلي
عند توصيل مستشعر الكثافة عبر بروتوكول
HART
يستخدم للبيئات النشطة كيميائيا

هيكل صلب لقسم قياس الضغوط العالية
نطاق ضغط متوسط يصل إلى  50ميجا باسكال

عمر خدمة مضمون مؤكد – ليس أقل من  15سنة

أجهزة اإلرسال و االستقبال المصنوعة من التيتانيوم أو الفوالذ
المقاوم للصدأ عالية التقنية

مقياس التدفق للقياس التجاري
والتقني للوسائط السائلة
( ®UZS-1Mاوزس١-م)
اسم المعامل

مجال القيم المستخدمة

ملحوظة

قطر األنبوب الداخلي (قطر إسمي) ،ملم

من  8حتى 1400
من  100حتى 3000

مقطع القياس
مجموعة التركيب بدون مقطع القياس

معدل تدفق السائل ،متر/ثانية

25...±0.03

درجة حرارة بيئة العمل المحيطة  ،درجة مئوية

+45...-10
+65...)1(-40
+65 ...)2(-60

درجة حرارة الحفظ  ،درجة مئوية

+60...-50

درجة حرارة بيئة العمل ،درجة مئوية
التنفيذ Т1
التنفيذ Т2
التنفيذ ТЗ
التنفيذ ( Т4مبردة)

+140 ...-45
+180...-60
()3
+450...-45
()3
+180...-200

محتوى الغاز المسموح به في السائل (بالحجم)%،
المحتوى المسموح به للشوائب الميكانيكية في السائل (بالحجم)%،

()3

≤3
≤5
1
0,5
0,2

الخطأ النسبي في قياس التدفق%،

اللزوجة القصوى للوسط ،سنتيستوكس
التنفيذ V1
التنفيذ V2

حتى  300حتى 1000

شعاع
الشعاع
الشعاع

()3

ضغط العمل الزائد ،ميغاباسكال

حتى 50

عدد قنوات القياس

3 ,1,2

طول المقطع المستقيم

DN×5
DN×10
DN×15

زاوية تركيب جهاز اإلرسال واالستقبال ° ،

60 ,45 ,30

تردد تشغيل أجهزة اإلرسال واالستقبال بالموجات فوق الصوتية ،ميغاهرتز

1,5
2

بانحراف 5% ±

الواجهات

RS -485
 0-20ميلي أمبير
 0-5ميلي أمبير
 4-20مللي أمبير التردد النابض Profibus  РА Profile 3.02
Slave ITK6 Foundation Filedbus

مع دعم  Modbus  RTU، Modbus ASCIIالحلقة الحالية بدعم   
HART
حتى  10كيلوهرتز   NAMUR NE107بوابة البروتوكول Profibus
  to ModbusRTUUبوابة البروتوكول �Fieldbus to Mod
busRTU

درجة حماية غالف IP

66/67/68

وسم الحماية من االنفجار
وحدة معالجة المعلومات
قسم القياس

Exd [iaGa] НС T6.. ،T3 Gb X 1
Ex ia IICT6... T2 Ga 0

جهد إمداد التيار المستمر ،فولت
جهد إمداد التيار المستمر ،فولت

30...12
242...187

استهالك الطاقة:
التيار المستمر ،وات
التيار المتردد ،فولت*أمبير

6
11

متوسط الوقت بين القصورات

85000

بوجود جهاز فرد التدفق بعد المضخة
بعد التوزيع في مستويين
بعد التوزيع في ثالثة مستويات

(((1بدون إمكانية "البداية الباردة"
(((2مع استخدام أجهزة التسخين لوحدة المعالجة
(((3نطاق موسع لدرجة الحرارة و الضغط و اللزوجة

رشكة ذات مسؤولية محدودة "رشكة البحث العلمي واإلنتاج كويبيشيف تيليكوم-ميرتولوجي"
 | info@ktkprom.com | ktkprom.comتليفون+7 846 202 00 65 :

المنطقة 2 ،1
المنطقة 2 ،1 ،0
مع وحدة AC-DC

