Plynomìr Delta typ 2040 - hliníkový

DELTA - hliníkové provedení
Plynomìr s rotaèními písty
typ 2040

•
•
•
•
•
•
•
•
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Prùtok do 65 m3/hod
Provozní tlak 12 bar
Zesílené vodotìsné poèítadlo
Schváleno pro obchodní mìøení TCS 1433/85 - 531
Odpovídá pøedpisùm evropského spoleèenství a doporuèením OIML
Rozíøený mìøící rozsah
Velmi nízká tlaková ztráta
Standardnì nízkofrekvenèní vysílaè impulzù prùtoku
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Plynomìr Delta typ 2040 - hliníkový
DELTA - hliníkové provedení
Plynomìr s rotaèními písty
Typ 2040
Popis
Tìleso obsahuje:
• mìøící komoru obklopenou obvodovým plátìm
a èelními deskami
• dva rotaèní písty otáèející se proti sobì pomocí ozubených pøevodù
• dva kryty pro olejovou lázeò pro pøevody
Poèítadlo zobrazující proteklé mnoství obsahuje:
• pøevody na èíselník
• devítimístný èíselník
• silikagelovou vloku proti zamlování poèítadla
• zdvojený nízkofrekvenèní vysílaè impulzù vèetnì pøipojovacího konektoru typu Binder.
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Princip mìøení
Dva rotující písty ve tvaru osmièky vzájemnì se otáèející pomocí ozubeného pøevodu jsou namontovány do
mìøící komory. Proud plynu uvede do pohybu písty,
které pøesnì zachytí a pøenesou ji velmi nízké prùtoky plynu.
Pohyb pístù je mechanicky pøenáen pøes pøevody do
poèítadla, které zaznamenává poèet otáèek pístù
a zobrazí objem (m3) proteklý mìøící komorou.

Pouití
Plynomìr s rotaèními písty typu DELTA zaruèuje pøesné mìøení objemu plynu proteklého potrubím.
Okamitý provozní objem je pøenáen na pøevody
umístìné v poèítadle. Tento systém mìøení objemu
plynu umoòuje dosáhnout velmi vysokého stupnì jak
pøesnosti mìøení, tak i jeho spolehlivosti.

Technické charakteristiky
Pouití
Teploty
Poèítadlo

Metrologie

Rozsah mìøení

Tlaková ztráta
Pøesnost podle smìrnic
Elektrické pulzní výstupy
Pøísluenství

Zemní plyn a vechny èisté a suché nekorozívní plyny (ne pro kyslík)
Teplota prostøedí -20 °C a + 60 °C, teplota plynu -20 °C a + 60 °C
Mechanické poèítadlo se zvìtenou kapacitou 9 èíselných váleèkù
Nastavení polohy na místì instalace
Vybaveno odrazovým kotouèkem na prvním koleèku
Vloený porovnávací optický kotouè
Podle evropských naøízení C.E.E. pro rozsah mìøení 1:20
Podle doporuèení O.I.M.L.
Výsledky: C.E.E. è. 95.00.353.001.0 + 96.00.353.001
Definován jako pomìr Qmin / Qmax (Qmin = minimální prùtok, Qmax = maximální prùtok)
Minimální rozsah mìøení pro vechny velikosti je 1:20
Dynamické rozsahy 1:30 a 1:50 (podle modelu)
Schválený rozsah mìøení a do 1:160
Podle tabulky 3.
Tabulka platí pro plyn o hustotì ρn = 0,67 kg/m3
Maximální chyba ± 2 % pro Qmin - 0,2 Qmax
Maximální chyba ± 1 % pro 0,2 Qmax - Qmax
Standardnì: dvojitý nízkofrekvenèní vysílaè (NF)
Pøísluenství: vysokofrekvenèní vysílaè (VF)
Filtraèní sítko 160 µm umístìné mezi pøírubami ve velikostech DN 50, DN 80 nebo DN 100
Vnìjí silikagelová náplò pro pohlcování vlhkosti

Dalí verze plynomìru:
DELTA typ 2050/2080 & 2100 - hliník - G 25, G40, G 65, G 100, G 160 a G 250
DELTA typ 2050/2080 & 2100 - ocel - G 25, G 40, G 65, G 100, G 160 a G 250
(schválení HTL, maximální tlak a 100 bar)
DELTA typ 2050/2080 & 2100 - litina - G 25, G 40, G 65, G 100, G 160 a G 250
(schválení HTL, maximální tlak a 17 bar)
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Rozmìry

(Tabulka 1)

Velikost

Typ

Hmotnost

Rozmìry (mm)

(kg)

A

B

C

D

E

F

G

G 16

2040/25

2,5

91

66

157

70

35

121

70

G 25

2040/40

3

101

86

187

100

45

121

80

G 40

2040/65

3

101

86

187

100

45

121

80

Výkony a pøipojení

1)
2)

(Tabulka 2)

Velikost

Typ

DN
BSP
NPT
Qmax Rozsah Cyklický Q rozbìh
(mm) (standard) (Pøísluenství) (m3/h) Qmax/Qmin objem dm3/hod
1)
(dm3)

1 imp. NF
(m3)

1 imp. pmax
VF (bar) 2)
(dm3)

G 16

2040/25

50

G 1 1/2

•

25

20-30-50

0,135

30

10 nebo 100 0,0226

12

G 25

2040/40

50

G 1 1/2

•

40

20-30-50

0,194

30

10 nebo 100 0,0324

12

G 40

2040/65

50

G 1 1/2

•

65

20-30-50

0,194

30

10 nebo 100 0,0324

8

Typická provozní hodnota
Udaná hodnota je maximální a musí být sníena na dovolené zatíení pøírub v souladu s platnými pøedpisy a normami

Materiály
Skøíò

Hliník 6060
s povrchovou úpravou
(anodové vytvrzení kyslíkem)
Èelní kryty Hliníková slitina tvarovaná pod tlakem
AS9 U3-Y40
Písty
Hliník 6063
s povrchovou úpravou
(anodové vytvrzení kyslíkem)
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Loiska
Rozvody
Tìsnìní
Poèítadlo

Nerezavìjící ocel
Ocel ETG 100
Nitril
Ve styku s plynem :
Okénka: polyamid
Kotouè: polyfenil síranu PPS
Ozubená koleèka: polyacetát
Èíslelné váleèky: polyacetát

Plynomìr Delta typ 2040 - hliníkový
Tlaková ztráta

(Tabulka 3)

Velikost

Typ

Tlaková ztráta pøi
Qmax (mbar)

G 16

2040/25

0,72

G 25

2040/40

1,10

G 40

2040/65

2,50
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Výpoèet tlakové ztráty
2

 q   273 
ρ 
 ⋅ 

∆P = ∆Pgn ⋅  n  ⋅ (Pb + 1)⋅ 
 0,6 
 Qmax   273 + Tb 

ρn
Pb
q
Qmax
Tb
∆Pgn

hustota plynu (kg/m3) mìøená pøi teplotì 0 oC
a tlaku 1013 mbar
provozní tlak (bar)
prùtok (m3/hod)
maximální prùtok (m3/hod)
teplota plynu (oC)
tlaková ztráta pøi Qmax pro zemní plyn, kde hutnota d = 0,6

Typická køivka chyb
Chyba v %
Rozsah pøesnosti dle francouzského schválení

2

Rozsah pøesnosti dle evropského schválení
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Mazání

Servis a údrba

• Mazací olej musí být naputìn pouze do mazacích
nádrek urèených k tomuto úèelu
• Olej je dodáván oddìlenì
• Interval výmìny oleje je 5 let
• Postup napoutìní oleje je uveden v návodu k instalaci

• Provádí se podle návodu k instalaci dodaného spoleènì s plynomìrem
• Hlavní èásti údrby :
• kontrola hladiny oleje a jeho výmìna
• ovìøení stupnì zanesení filtru na vstupu do plynomìru
• periodické ovìøení v pøípadì, e mìøidlo slouí
jako fakturaèní
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Pøísluenství
Nízkofrekvenèní vysílaè impulsù (NF)

Vysokofrekvenèní vysílaè impulzù (VF)

NF vysílaèe jsou dodávány ve standardní verzi. Jedná
se o zdvojený reed-kontakt, který je umístìn v hlavì
poèítadla. NF vysílaè pøenáí systémem rozepnuto nebo sepnuto namìøený stav objemu.

Plynomìr mùe být na základì objednávky volitelnì
vybaven pøídavným vysokofrekvenèním vysílaèem impulsù (VF).

NF vysílaè umoòuje dálkový pøenos pro:
• ukazování na vzdáleném místì
• vstup objemu pro elektronické pøepoèítaèe
• vstup objemu pro záznamníky dat, integrátory atd.
NF vysílaè je reed-kontakt v nastavení "normálnì otevøen"; nemusí být respektována polarita.
Vysílaè pro kontrolu proti zneuití je reed-kontakt ve
stavu "normálnì uzavøen"; není respektována polarita.
Charakteristiky
• Hermeticky utìsnìné kontakty øízené magnetem
• Maximální spínací výkon
:8W
Podle norem CENELEC.
• Maximální svorkové napìtí
: 13 V
• Maximální proud
: 20 mA
• Maximální teplota
: 60 oC
• Minimální délka impulzu
: 0,4 s
(odpovídá sepnutému kontaktu)
• Hodnota impulzu: viz tabulka 2
• 1 impulz odpovídá jedné otáèce prvního kotouèku na
èíselníku
• Pøipojení: pomocí 6-ti pólového Binder konektoru
• Certifikát LCIE è. : 92.C.6013 X
Schéma pøipojení NF vysílaèe

Tento vysílaè na bázi indukèního vysílaèe reagujícího
na pøítomnost zoubku kovového kotouèku s výøezy
v mezeøe vysílaèe, pøièem se generuje signál jeho
frekvence odpovídá okamitému prùtoku. Polarita
elektrické pøipojení musí být respektováno tak, jak je
vyznaèeno na níe znázornìném schématu.
Pomocí vysílaèe je moné zajistit tyto funkce:
• dálkový pøenos dat okamitého prùtoku
• dálkový pøenos dat namìøeného objemu
• kontrola funkce mìøidla
Charakteristiky
• Funkce na bázi pøiblíení kovu typu MAMUR.
Schválený podle normy DIN 19234.
• V souladu s normami CENELEC (EN 50014 a EN
50020)
Cint < 30 nF
Rint = 0
Lint < 0,06 mH
• Maximální napájecí napìtí
: <13 V
• Maximální teplota
: 60 oC
• V tabulce 2 jsou uvedeny hodnoty jednotlivých frekvencí odpovídající maximálnímu prùtoku jednotlivých
typù plynomìrù.
• Pøipojení: 3pólový Binder konektor
• Certifikát LCIE è. 92.C.6013X
Sítkový filtr
Doporuèuje se filtr se stupnìm filtrace od 100 µm.

Kontrola
proti zneuití
NF 1

NF 2

Specifikace pro objednávku
Druh a hustota plynu
Maximální prùtok v m3/hod
Minimální prùtok v m3/hod
Maximální provozní tlak
Teplota okolního prostøedí a teplota plynu
Neèistoty a rosný bod plynu
Poloha instalace
Smìr proudìní plynu
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Zaøízení na výmìnu oleje
Toto zaøízení je dodáváno jako doplòkové a napomáhá snadnému napoutìní oleje. Je tvoøeno napichovacími ventily typu "Pete´s plug" (1/4 NPT nebo 1/4
BSP). Montuje se do místa, kde je umístìna zátka na
výmìnu oleje. Olejové èerpadlo, dodávané rovnì jako doplnìk, je pøizpùsobeno tomuto roubení. Je moné pro nízkotlaké a støedotlaké instalace.
Veze pro mìøení vodíku
Na poádání je moné dodat verzi pro mìøení spotøeby vodíku (s testem pro zvýenou tìsnost). Tato verze
nemùe být vybavena NF snímaèem (VF snímaè jako
pøísluenství).

