Eco-kříže
Kontinuální měření objemového průtoku v potrubí
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1.

Funkce

Eco-kříže jsou jednoduché tlakové sondy určené k měření rychlosti resp.
objemového průtoku vzduchu v potrubí pro běžné teploty (max. 80 C). Vychází ze
základního principu měření tlakové diference. Eco-kříže mohou být instalovány do
kruhového, čtvercového, obdélníkového nebo oválného průřezu. Eco-kříže se nabízí
v následujících velikostech: 100, 150, 200, 300, 400 a 500 mm.

2.

Přesnost

Při použití páru Eco-kříže v jednom průřezu lze dosáhnout přesnosti cca ± 10% (s
ohledem na přímé úseky potrubí před a za měřicím místem).
Pokud instalujete (použijete) na jedno měřicí místo větší počet Eco-křížů a provedete
místní kalibraci lze dosáhnout přesnosti až ± 5%. V případě nerovnoměrného
rychlostního profilu doporučujeme instalaci voštinové usměrňovací stěny.

3.

Umístění kříže v potrubí

Dobře si rozmyslete místo instalace před jejím zahájením. Doporučujeme minimální
přímý úsek potrubí délky 5D před (bez vnitřních překážek jako je klapka, tlumič apod.
a bez tvarovek jako jsou kolena, zúžení, atd.) a 3D za (stejné podmínky, tj, přímé
potrubí bez překážek, tvarovek atd.)
Pozn. U obdélníkového potrubí je hodnota D = (šířka + výška)/2
V případě výskytu silných turbulencí doporučujeme zabudovat ve vzdálenosti 2D
před Eco-křížem usměrňovací voštinovou stěnu.
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4.

Instalace

1. Zvolte vhodné měřicí místo a počet Eco-křížů v daném místě.
2. Vyvrtejte příslušné otvory Ø 9 mm (viz obrázek výše), otvory začistěte (zbavte
otřepů)
3. Do otvorů nasuňte gumové průchodky.
4. Zasuňte sondu skrze odpovídající průchodky (viz obrázek výše).
5. Vyrovnejte „ukazatele směru proudění“ podle předpokládaného směru proudění v
potrubí (směřují po směru proudění vzhledem k ose trubky Eco-kříže).
6. Označte si otvory v ukazatelích směru proudění a vyvrtejte díry o průměru 2,7
mm
7. Připevněte sondy pomocí dodaných šroubků Nr. 6.
8. Připojte hadičky s respektováním + (celkový tlak) a – (tlak v úplavu) k
vyhodnocovacímu mikromanometru nebo převodníku tlaku.
9. K vyhodnocení použijte dané charakteristiky Eco-kříže.

5.

Technická data

Eco-kříž je tlaková sonda, který měří diferenční tlak. Ten je přímo úměrný
(proporcionální) k dynamickému tlaku. Eco-kříže mají navíc zesilující faktor K (někdy
označován jako Magnification Factor).

Rychlost určíme ze vztahu: v =

2∗𝑑𝑝

√ ρ∗K

(m/s)

Kde: ρ = měrná hustota (kg/m3), K = faktor Eco-kříže, dp = tlaková diference (Pa)

4

Eco-kříže (návod k použití)

6.

Grafické závislosti – charakteristika průtoku
Eco-kříž

Pozn. V černobílém tisku odpovídají jednotlivé charakterisky následujícímu pořadí:
První křivka zleva - pro D100 mm,
druhá křivka zleva – pro D200 mm atd.
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Grafické závislosti – K faktor (Magnification factor)
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Poznámky:
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