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Process Master – разходомери за всякакви приложения  
 
Електромагнитните разходомери от серията Process Master са идеални за различни отрасли на 
индустрията : химическа, енергетика, вода и отпадни води, нефтената и газовата индустрия, 
целулозно-хартиената, минната и машиностроене. 
 
Преглед на основните характеристики :  
 
Номинален диаметър   DN 3 ... DN 2000 (1/10 ... 80 ") 
Номинално налягане    PN 10 ... PN 100, Cl 150 ... 600 CI 
Присъединяване           Фланци съгласно DIN / EN, ASME, JIS и други 
Вътрешно покритие     Твърда гума, Мека гума, PTFE, PFA, ETFE 
 на тръбата     
Клас на защита              IP 67 или IP 68 
Температура на             до 180 ° С (356 ° F) 
флуида  
Сертификати за            ATEX, IEC Зона 1 и Зона 2, FM, CSA Div 1 и Div 2, NEPSI Зона          
взривозащита               1 и Зона 2, GOST 
Входове / изходи         Аналогов изход (4 ... 20 mA), импулсен изход, контактен вход / изход 
Комуникация               HART протокол (стандарт), PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus 
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Серията разходомери Process Master – съобразена с Вашите нужди 
 
Предлага се в два варианта : Process Master FEP300 с базови функции и Process Master FEP500 
с разширена диагностика и функционалност. 
 
Разходомерите от серията Process Master FEP300 голям обхват от размери, процесни връзки, 
сертификати и комуникационни протоколи. 
 
Клас на точност : 0.4%, опция 0.2% 
Диагностични функции : празна тръба и частично запълнен тръба 
 
 
Process Master FEP500 - разширена диагностика и функционалност : 
 
Клас на точност : 0.3%, опция 0.2% 
Диагностични функции : детекция и мониторинг на  частично запълнен тръба и празна тръба, 
газови мехурчета, налепи върху електродите, електропроводимост и температура на сензора. 
Допълнителни функции и опции :  
- проверка на заземяване 
- два измервателни обхвата 
- трендове 
- функции за пълнене  
 
 
Цифрова комуникация – намалени разходи чрез подобрен мониторинг 
 
Проектирани за цифрова комуникация чрез HART, PROFIBUS PA или  FOUNDATION 
Fieldbus разходомерите Process Master FEP300 и Process Master FEP500 представят отличен 
преглед на процеса. Лесен достъп до цялата информация за  става чрез DTM (Device Type 
Manager). Графични изображения на измерваните стойности позволяват на оператора веднага 
да разпознае отлконенията. При превишаване на гранична стойност се активира аларма.  
 

 
 
 
Диагностика – лесно постижима 
 
Детектиране на налепи върху електродите, газови мехурчета,  частично запълване и промяна 
на  електропроводимостта.  
Използвайки разширените диагностични функции разходомерът Process Master следи за 
собствената си оперативност и процеса. Интегрирани са функции за наблюдение на 
проводимост и температура на сензора. Диагностичните данни могат да бъдат прочетени за 
анализ чрез DTM (Device Type Manager), позволявайки по този начин критичните условия да 
се открият по-рано и да се вземат необходимите предпазни мерки.  
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Ефективност и точност за Вашата индустрия  
 
Проверка на заземяването – едни от най-честите причини за повреди е липса или неправилно 
заземяване, затова тази функция е вградена в Process Master FEP500. Тя предотвратява 
възникването на такава повреда при пускане в експлоатация. 
 
 
Дизайн на сензора за взискателни приложения  
 
Абразивните сензори могат значително да намалят експлоатационният живот на сензора. С 
особено здравото и абразивно-резистивното покритие на сензора от керамичен карбид Process 
Master FEP500 предлага решение за това предизвикателство. 
 
 
Функция за пълнене 
 
Process Master FEP500 разполага с брояч и корекция при препълване и е подходящ за процеси 
на пълнене с време на запълване по-голпмо от 3 секунди. 
 
 
  Ceramic carbide lining 

 


