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ROTAMASS LR
Najmenší dvojrúrkový hmotnostný prietokomer na svete
Firma Yokogawa predstavila novú sériu malých hmotnostných prietokomerov ROTAMASS Low Flow Line, ktoré pokračujú v tradícii
overeného vyváženého dvojrúrkového vyhotovenia, ktoré zaručuje
nezávislosť merania od zmeny hustoty média a spôsobu inštalcie
pri záruke vysokej stability a presnosti merania. Prietokomery sú
určené na meranie hmotnostného prietoku kvapalín aj plynov,
pričom najmenší meraný rozsah je 10.5g/h, maximálny prietok
je 40kg/h. Presnosť merania hmotnostného prietoku pre kvapaliny je +/- 0,15% a pre plyn 0.5% z okamžitej hodnoty. Presnosť
meranej hustoty je štandardne +/- 20g/l a na vyžiadanie +/- 3g/l.
Materiál bezšvových rúrok je zo zliatiny HC-22 , ktorá má menšiu teplotnú rozťažnosť než konvenčná nerezová oceľ. Hrubostenné
rúrky sú dlhodobo odolné voči oteru a vydržia maximálny tlak až
400 bar. Rozsah pracovnej teploty je -50°C do 150°C. Maximálny
pracovný tlak je 285 bar a na vyžiadanie až 400 bar. V ponuke
sú rôzne procesné pripojenia maximálne však do DN15. Jednou
s výhod nového prietokomera je unikátne riešenie merania teploty
rúrok, keďže meranie prietoku a hustoty je silne závislé od tejto
teploty.

Nový hmotnostný prietokomer nájde svoje uplatnenie pri meraní, kde sa vyžadujú malé presné prietočné množstvá napríklad
u drahých plynov alebo kvapalín v zdravotníctve , vo farmácii,
kedže má robustnú konštrukciu je vhodný aj do náročného prostredia ťažkého priemyslu.
Porovnanie rozmerov
RCCS30 a RCCS30LR-nový

RCCS30

New

RCCS30LR

RCCS30LR rozmer rúrky
Ø 1,2mm x 0,15mm = id 0,9mm

V perfektnej rovnováhe
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ROTAMASS LR
Čo majú ROTAMASS LR a kolibrík spoločné?
Porovnanie rozmerov
RCCS30 a RCCS30LR-nový

RCCS30

New

RCCS30LR

RCCS30LR rozmer rúrky
Ø 1,2mm x 0,15mm = id 0,9mm

...v perfektnej rovnováhe
Priemer každej meracej rúrky ROTAMASS LR je porovnateľný so zobáčikom kolibríka. Jazyk kolibríka je rozdelený na dve
časti a každá z nich má tvar rúrky.
Najmenší prietok, ktorý prietokomer ROTAMASS LR vie odmerať za hodinu, zodpovedá hmotnosti kolibríka ~ 10g. Teplotný
senzor je ako extrémne dlhý zobák, vždy v centre diania. Charakteristický „šuchot“ krídel letiaceho kolibríka pripomína pre
prietokomer typický zvuk vybudených vibrujúcich meracích rúrok. Pravdepodobne najznámejšou unikátnou vlastnosťou
kolibríka je úžasne rýchle kmitanie krídlami, čo zaručuje schopnosť stabilného dlhodobého vznášania sa, porovnateľné
k vynikajúcej stabilite nuly a vyváženosti dvojrúrkového systému prietokomera ROTAMASS LR.
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Prevádzkové meracie prístroje

