
Ултразвуков разходомер SITRANS
FUE380

Гаранция: 0 месеца;
Фирма производител: Siemens;
Номер на продукта: 063-1533;
Каталожен номер: SITRANS FUE380;

Ултразвуков разходомер SITRANS FUE380

Примерни приложения:
• централи за топлофикация
•  локални мрежи
• котелни станции
•  напоителни инсталации
Двупътният  разходомер SITRANS FUE380 е  версия на
FUS380 одобрена за прилагане при прехвърляне на
собствеността върху измервания флуид. Той може да
бъде проверен и запечатан за използване в различни
страни. Сертификатите (MID, EN 1434 и OIML R75) са
валидни за системи за измерване на енергия. SITRANS
FUE380 се захранва с батерия или от мрежата, има
дисплей, който показва различни стойности на
измерване и диагностика. В допълнение, той разполага
с IrDA оптичен интерфейс за комуникация със
SIMATIC PDM, използван за пренос на данни.
Допълнителните модули RS 232 и RS 485 включват
протокол MODBUS RTU. 
Разходомерът SITRANS FUЕ380 се състои от сензор и
трансмитер. За подробности и информация за
трансмитера вижте  SITRANS FUS080. Може да се
комбинира с енергиен калкулатор, вижте  SITRANS
FUE950 .
Идеален разходомер с голяма гъвкавост, настройваем
според потребностите на клиента.
Проектиран да осигури точно измерване на енергията с
висока разделителна способност.
Осигурява безкомпромисна производителност за
приложения свързани с голям обем  вода.
Одобрен съгласно директивата MID и е проектиран и
одобрен за прехвърляне на собственост.

обхват на измерване 15 до 36000 m³/h (зависи от
размера)

номинални размери DN 50 до DN 1200 (2" to 48")
точност ±0.5% от дебита
работно налягане max. PN 40 (около 40 бара)
околна температура 0 … 60 °C (32 … 140 °F)
температура на потока 2 … 200 °C (35.6 … 392 °F)

бронз до 150 °C (302 °F)
дизайн 2-пътен сензор със фланци

и интегрирани
преобразователи
(transducers)

материал въглеродна стомана,
бронз(само за DN 50 до 80)

сертификати MID
EN 1434
OIML R75 class 2
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