
Ултразвуков разходомер  SITRANS
FUS1010 IP65(NEMA 4X)

Гаранция: 0 месеца;
Фирма производител: Siemens;
Номер на продукта: 063-1551;
Каталожен номер: SITRANS FUS1010 IP65(NEMA 4X);

Ултразвуков разходомер  SITRANS FUS1010 IP65(NEMA
4X)

SITRANS FUS1010 е най-универсалният ултразвуков
трансмитер за наблюдение на поток, който се предлага
днес. Той може да работи както в режим  WideBeam
Transit time, така и в режим Reflexor (Doppler), което го
прави подходящ за почти всяка течност, дори за тези с
високо съдържание на въздух или  твърди частици.
SITRANS FUS1010 се предлага в конфигурации  с
изследване на 1,2 или 4 лъча ултразвук.
Примерни приложения:
• водоснабдяване и канализация - питейна вода и
отпадни води
• енергетика - охладителна течност, гориво
• химическа промишленост
• централизирани системи за отопление, вентилация и
климатичен контрол

Корпус IP65(NEMA 4X) за монтаж на стена, конструиран
от полиестер усилен със стъклени нишки и
неръждаема стомана.
33 бутона клавиатура и голям графичен екран (128х240
точки) видим от разстояние до 12 метра.
Токов, напреженов, честотен и RS232 изходи.
Опционални входове за ток, напрежение и
температура.
ZeroMatic Path автоматично установява нулата.
Работи и в двете посоки на потока.
Регистратор на данни с 1 мегабайт памет и локално или
отдалечено записване.
Възможен английски, испански,немски,италиански и
френски език софтуерно избираем.
Предимства:
Гъвкавост - няма нужда да се сменя измерващия
прибор при промяна на работните условия.
Лесна инсталация, няма нужда да се реже тръбата или
да се спира потока.
Минимално обслужване, външните сензори не
изискват периодично почистване.
Няма движещи се части, които да се износят или
повредят.
Няма спадане на налягането или загуба на енергия.

. входове
скорост на потока ± 12 m/s двупосочно
размер на тръбата 6.4 mm…9.14m
опционни входове за 1
канал

токов 20 mA DC

напреженов 10 V DC
температура 1 кОм RTD
изходи

стандартни токов 20 mA DC(1 кОм при
30 V DC)
напреженов 10 V DC (5 kOм
мин.)
статус аларма: 4хSPDT
релета
Form C релета
честота 5kHz
RS 232

опционни допълнителни 4...20mA
изходи с Form C релета
uniMass с 1 RTD вход и 20
mA аналогов вход
Modbus
точност

точност ±0.5%...1.0% от потока за
скорости по големи от 0.3
m/s
±0.0015…0.003 m/s за
скорости по малки от 0.3
m/s

пакетна повторяемост ±0.15% от потока за
скорости по големи от 0.3
m/s
±0.0005 m/s за скорости по
малки от 0.3 m/s

честота на опресняване 5 Hz
номинални работни
условия

степен на защита IP65(NEMA 4X)
температура на течността  -40...+120 °C

 -40…230 °C опция
околна температура  -18...+60 °C
захранване 90...240V AC, 50…60Hz 30VA

или
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Компактен, интегриран дизайн намалява
инсталационната цена.
Измерва широк обхват от дебити.
Избор едноканален или двуканален/двупътен с
възможна доплерова методика. Опционно може да има
4 канала/пътя. При 4 канала може да се измерват
едновременно 4 независими тръби, което намалява
цената. Двоен режим позволява да се измерва на база
транзитно време и доплеров ефект в един и същи
момент в една и съща тръба. Двупътен режим
позволява два комплекта сензори да се м

9...36V DC, 12W
памет на регистратора на
данни

1 мегабайт

екран 128х240 точки LCD с
подсветка

клавиатура 33 бутона с тактилен отклик
език английски,испански,немски

,италиански,френски
избираем софтуерно
сертификати

FM и CSA рейтинги трансмитер
N-I Class I,Div 2
S Class II, Div 2
сензори
I.S. Class I,II, Div 1

CE EMC Directive 2004/108/EC
ATEX Directive 94/9/EC

C-TICK
ATEX рейтинги трансмитер

Ex II(1) G [Ex ia] IIC
Ex II 3(1) G Ex nC [ia] IIC T5
сензори
Ex II 1 G Ex ia IIC T5

INMETRO рейтинги трансмитер
[BR-Ex ia] IIC
BR-Ex nC [ia] IIC T5
сензори
BR-Ex ia IIC T5

IECEx очаква одобрение
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