Objemový průtok a tlak

Sondy k měření
objemového průtoku

VS-1000 & VS-2000
AIRFLOW sondy VS-1000 a VS-2000 jsou jednoduché tlakové sondy určené k měření rychlosti resp.
objemového průtoku vzduchu nebo spalin v potrubních systémech. Vychází ze základního principu
měření tlakové diference. Sondy lze instalovat do kruhového nebo čtyřhranného potrubí do max.
průměru resp. délky 2000 mm. Sondy jsou kompletně vyrobeny z nerez oceli 1.4541.

Vlastnosti a funkce
jednoduchá montáž i do stávajících zařízení
univerzálně použitelná do většiny běžných vzduchovodů
minimální nároky na údržbu
jednoduchý měřicí princip: žádná spotřeba energie,
žádné pohyblivé části
minimální tlaková ztráta
teplotní odolnost standardně 250 °C (lze až 1000 °C)

Aplikace
AIRFLOW VS-sondy jsou použitelné v mnoha oblastech VZT, kde je třeba
kontinuálně měřit průtok. Mohou být především použity tam, kde nelze
měřit s jinými senzory např. termické, kvůli vysoké teplotě nebo znečištění
měřeného média. Lze dodat VS-sondu s odolností až 1000 °C. Sondu
lze rovněž využít jako snímač statického tlaku v potrubí.

Jednoduchá montáž
VS-sondy lze montovat do kruhového i čtyřhranného potrubí. Montáž je
velice jednoduchá a sondy lze montovat i do stávajících vzduchotechnických
rozvodů. Sonda se skládá z nosné trubky (délka 1000 resp. 2000 mm),
která se seřízne na požadovaný rozměr. Nosná trubka je přivařena
k základové desce a snímá celkový tlak. Druhá sonda, která snímá
statický tlak, je rovněž přivařena k základové desce.
Nosná trubka je zakončena maticí se závitem
a teflonovým těsněním, který sondu zafixuje při
montáži. Při montáži stačí otvor velikosti cca 30 x 45 mm
pro zasunutí sondy do potrubí. Následně se připevní
základová deska sondy k potrubí čtyřmi šrouby. Sondy
nedoporučujeme instalovat tam, kde se vyskytuje extrémní
vlhkost a mokré nebo lepkavé částice v proudícím vzduchu.
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Minimální tlaková ztráta
Tlakové ztráty způsobené mříží jsou téměř zanedbatelné
ve srovnání s jinými trvale zabudovanými snímači, např. clonou nebo
Venturiho dýzou. Je proto možné do zařízení zabudovat více sond,
aniž by to kladlo nárok na větší výkon ventilátoru nebo vyšší
spotřebu energie.

Zpracování výstupní tlakové diference
Jak víme, měřená tlaková diference na VS-sondě, stejně jako např. u Prandlovy
sondy, není lineárně závislá na rychlosti resp. průtoku. Doporučujeme proto použít
převodník PTSXR, který dokáže vstupní tlakový signál elektricky „odmocnit“
a následný výstupní signál z převodníku (0–10 V nebo 4–20 mA) je již v lineární
závislosti (přímo úměrný rychlosti proudění).

Přesnost měření
je závislá na rovnoměrnosti rychlostního profilu v místě měření. Po místní kalibraci
lze dosáhnout nejistoty lepší než ±10 %. Případné turbulence dobře eliminuje
voštinová usměrňovací stěna nainstalovaná před VS-sondu.
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Technická data
Typ:

VS-1000

VS-2000

Obj. č.:

3100

3102

Délka:

1000 mm

2000 mm

od 200 do 1000 mm

do 2000 mm

Vhodné pro rozměr
potrubí:
Max. teplota:

250 °C standard
(1000 °C spec. objednávka)

Rozsah měření:

> 2 m/s

Nejistota měření:
(místní kalibrace)

< ±10 %

P TS X R

Ideální kombinace
VS-sonda a převodník
tlaku PTSXR
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