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Кориолисови масови разходомери 
 
Гъвкавите и изключително прецизни Кориолисови масови разходомери отговарят на Вашите 
изисквания за различни индустрии и приложения с най-различни обхвати на измерване : от най-
малката капка вода до запълване на океански танкери. Възползвайте се от универсалният масов 
разходомер за надеждно измерване на масов и обемен разход, плътност, концентрация 
температура.  
 
Уникален дизайн : масовият разходомер се откроява със своята S-форма. Той лесно може да се 
монтира  във всяко положение и ориентация, където самоизточването е задължително.  
 
Подходящ за флуиди с температура до 200 °C / 392 °F. 
 
Сертификати за зривозащита : ATEX, IECEx, FM, NEPSI, GOST 
 
Комуникация :  

- три свободно конфигурируеми токови и импулсни изходи, активни или пасивни са 
стандарт.  

- свободно конфигурируеми контактен вход и изход.  
- HART, Profibus или Foundation Fieldbus 

 
 
Номиналните диаметри и максималните измервателни обхвати : 
 
Тип Номинален диаметър Максимален измервателен обхват Qmax 
MS2 “S“ DN 1.5 (1/16˝ ) 0 … 65 kg/h (143 lb/h) 
MS2 “T“ DN 3 (1/10˝ ) 0 … 250 kg/h (551 lb/h) 
MS2 “U“ DN 6 (1/4˝ ) 0 … 1000 kg/h (2200 lb/h) 
 
MC2 “E“ DN 20 (3/4˝ ) 0 … 100 kg/min (220 lb/min) 
MC2 “F“ DN 25 (1˝ ) 0 … 160 kg/min (353 lb/min) 
MC2 “G“ DN 40 (1 1/2˝ ) 0 … 475 kg/min (1050 lb/min) 
MC2 “H“ DN 50 (2˝ ) 0 … 920 kg/min (2030 lb/min) 
MC2 “I“ DN 65 (2 1/2˝ ) 0 … 1890 kg/min (4170 lb/min) 
MC2 “J“ DN 80 (3˝ ) 0 … 2460 kg/min (5420 lb/min) 
MC2 “K“ DN 100 (4˝ ) 0 … 4160 kg/min (9170 lb/min) 
MC2 “L“ DN 150 (6˝ ) 0 … 11000 kg/min (24300 lb/min) 
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Трансмитер МЕ2 
 
- Универсален трансмитер за всички сензори и 
 приложения за външни температури между -40 ... 60ºC 
- Компактен или разделен вариант  
- Въртене главата на трансмитера при компактният  
вариант 
- Осветен графичен дисплей с лесен за четен ясен текст 
- FRAM технология за бърза смяна на трансмитера без препрограмиране 
 
 
 
Сензор MS2 
  
- Дизайн на тръбата – единична тръба 
- DN 1.5 / 3/6/10/15 (1/16 "/ 1/8" / 1/4 "/ 1/2") 
- Точност :  0.15% / 0.25% / 0.4% от обхвата 
- Точност по плътност : 10 г/л 
- Температура на флуида :  -50 ... 180 ° C (-58 ... 356 ° F) 
- Стандарт за  налягане :  до PN 100 (ASME Cl 600) 
 
 
 
Сензор  MC2 
 
- Дизайн на тръбата – двойна тръба със S-форма 
- DN 15 ... DN 150 (1/2 … 6”)  
- Точност :  0.1 % / 0.15 % / 0.25 % / 0.4 % от обхвата 
- Точност по плътност : до 1 g/l 
- Температура на флуида :  -50 ... 200 °C (-58 … 392°F) 
- Стандарт за  налягане :  до PN 100 (ASME Cl 600) 
 
 
 
 
 
Сензор  MC2 Hygienic 
 
- Дизайн на тръбата – двойна тръба със S-форма 
- DN 15 ... DN 80 (1/2 … 3”)  
- Точност :  0.1 % / 0.15 % / 0.25 % / 0.4 % от обхвата 
- Точност по плътност : до 1 g/l 
-  EHEDG-сертифициран 
- Температура на флуида :  -50 ... 200 °C (-58 … 392°F) 
- Полирани тръби и фитинги 
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Приложение на масовите разходомери : 
 
1. Химическа и  промишленост  и нефтохимическа промишленост   : 
 
Масовият разходомер е идеален за или дозиране на масла, разтворители и химикали. Той 
измерва онлайн масовият и обемен разход, плътност, концентрация и температурата на 
различни флуиди. Като интегрална част от стандартният софтуер ще намерите най-голямата 
база данни за измерване на концентрация на пазара. 
 
SIL сертифицирани 
Нагреваем до 200 ° C / 392 
Не са чувствителни към шума от газ или твърдо съдържание в течност. 
Отлични температурни класове за взривоопасна области. Пример: Tmed 200 ° С / 392 ° F при 
Tamb 60 ° C / 140 ° F, дори при модели с интегрален дизайн. 
Пълна концепция за взривозащитен дизайн, включително решения за зона 0, зона 1 и зона 2. 
 
- Примери за измервани флуиди : натриев хидрооксид, изопропанол, сярна киселина, азотна 
киселина, бензин, керосин, полимери      
 
 
 
 
2. Хранително-вкусовата и фармацевтичната промишленост          
 
Масовите разходомери се използват за много приложения в мандри, пивоварни, в 
алкохолната промишленост, производството на напитки и  нишесте. Директното изчисление на 
концентрацията като Brix, Plato или Baumé осигурява предимства при процесите на смесване, 
например плодови сокове или за регулиране съдържанието на мазнини в млякото. 
 
Директно измерване масовия разход с точност ± 0,1% от обхвата. 
Измерване на плътността с точност до 0,001 кг /л. 
Отлична възможност за почистване, EHEDG сертифицирани. 
CIP и SIP подходящ до 200 ° C / 392 ° F. 
Гъвкава концепция за хигиенни монтажи. (Например Tri-Clamp или DIN11864). 
Не са чувствителни към шума например от външните вибрации или от газ и съдържание на 
твърдо вещество в течност. 
 
- Примери за измервани флуиди : Алкохол, масла, Мазнини,  пюрета, Пасти,  Концентрати,  
киселини, Млечни продукти,  бирена мая,  Майонеза, Бира, спиртни напитки, захар, шоколад,  
Деминерализирана вода, Сокове 
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3. Енергетика 
 
Типично приложение е дозирането на скъпи биоциди и висока точност на подаване на гориво 
към горелките  в електроцентралите, където увеличаване в ефективността се постига чрез пряко 
измерване на масовият разход на гориво. 
 
Директно измерване масовия разход с точност ± 0,1% от обхвата 
Измерване на плътността с точност до 0,001 кг /л. 
Нагреваем до 200 ° C / 392 
Не са чувствителни към шума например от външните вибрации или от газ и съдържание на 
твърдо вещество в течност. 
 
- Примери за измервани флуиди : суров петрол, дизел, биодизел, етанол, железен оксид, 
Деминерализирана вода 
 
 
 
4. Хартиена промишленост 
 
Онлайн измерването на плътност опростява например, контрола на качеството на цветовете 
Масовият разходомер определя стандартите за измерване на маса и обем, плътност, 
концентрация и температура на цветните кухни. 
 
Директно измерване масовия разход с точност ± 0,1% от обхвата 
Измерване на плътността с точност до 0,001 кг /л 
Не са чувствителни към шума от съдържанието на газ или твърдо вещество. 
 
- Примери за измервани флуиди : калциев карбонат, синтетични сгъстители, натриев 
хидрооксид, талк, каолин, биоциди, нишесте, черна и бяла луга.

 


