
PORTATİF ZAMAN GEÇİŞLİ DEBİMETRE 

KELEPÇELİ ULTRASONİK   SENSÖRLÜ 
 

 

Portatif Ultrasonik 

Debimetre 

Model PTFM 1.0 

Gösterir, toplar, 

veri kaydeder ve iletir 
 
 

Aydınlatmalı LCD Ekran 

5 Tuşla Kalibrasyon 

Dahili şarj edilebilir Pil 

Dahili Veri Kaydedici 

14 Dijit Toplayıcı 

4-20mA Çıkış 

 
 

Temassız Sensörlerle Temiz Akışkanların 

Hassas Akış Ölçümü 

 
 
 
 

Temassız Akış 

Ölçümü 

Su, glikol, yağ gibi akışkanlar ve çoğu kimyasallar için tavsiye 
edilir.PTFM1.0 ultrasonik sesnsörleri 12mm...1200mm çaplı 
borulara boru dışından monte edlilir. Ultrasonik sinyal tüm 
metal ve plastik boru malzemelerine uygulanır. Sensörlerin 
akış kesilmeden montajı yapılabilir, engelleme ve basınç kay- 
bı yoktur. 

 

 

Kullanıcı Dostu Menü 

Sistemi 

Ekrandaki menü sistemi ile  kalibrasyon kolaydır. 
Sadece boru çapı, et kalınlığı ve boru malzemesini girmek ye- 
terli dir. PTFM1.0 şarj edilebilir NiMH dahili pille beslenir ve- 
ya AC adaptör ile devamlı olarak çalışftrılabilir. 
PTFM1.0 ,ile suya dayanıklı taşıma çantası, sensör seti, kab- 
loları ve montaj kelepçeleri  birlikte verlilir. 

 

 



Portatif Ultrasonik Debimetre 
 
 
 

Borunun Dışından Akış Ölçümü 

PTFM1.0 Portatif Ultrasonik Zaman Geçişli debimetre bir sensörden diğerine 
iletilen ultrasonik ses pulslarının iletim zamanı (Geçiş zamanı) ölçülmesi pren- 
sibiyle çalışır. Akış yönündeki zaman geçişi akışa ters yöndeki zaman geçişin- 
den hızlıdır. Zamanlama devrelerinde bu farklılıkların karşılaşftrılması ile 
PTFM1.0  debiyi hassas olarak hesaplayabilir. 
V, Z veya W montaj metodunun seçimi uygulamaya ve boru çapına bağlıdır. 

V montajı en yaygın olmakla birlikte Z metodu büyük çaplı borularda veya za- 
yıf sinyal uygulamalarında ,  W metodu ise küçük çaplı borular için kullanılır. 

 

Bilinen  Boru  Malzemelerinde  Çalışır   
Ultrasonik sensörleri metal veya plastik borunun dışına 
monte edin. Karbon çelik, daktil demir, dökme demir , 
PVC, PVDF, fiberglas, pirinç, alüminyum borular ve boru 
iç kaplaması epoksi, kauçuk ve teflon olanlar. 
Hava kabarcıklı malzemeden yapılmış (beton,ahşap.. vb.) 
ve kaplaması kalkmış  borulardan kaçının. 

 
Temiz Sıvıların Tam Dolu Borularda Ölçümü 

 
 

 

 

Montaj metodları 

 

PTFM1.0 Portatif Ultrasonik Zaman Geçişli debimetre su, kimyasallar gibi temiz, hava- 
lan dırılmamış sıvılar için ve içinde %2 den az kaft parçacık ve hava kabarcığı içeren 
yağları ölçmek için dizayn edilmiştir. Ultrasonik sensörler yatay veya dikey borulara 
monte edilebilir. 

Kolay Devreye Alma ve Kalibrasyon İçin Basit Menü Sistemi 
Kalibrasyon ve devreye alma birkaç dakika içinde yapılabilir. Dahili 5 tuşlu tuş takımını 
kullanarak boru malzemesini, dış çapı, et kalınlığını  ve akışkanın cinsini girin. 
PTFM1.0 sensörler arasındaki doğru montaj mesafesini gösterecektir. Paslanmaz Çelik 
boru kelepçelerini bağlayın ve montaj kelepçelerini hizalayın. Akustik bağlayıcıyı sen- 
sörlerin yüzeyine sürün ve montaj braketine yerleştirin. PTFM1.0 hemen akışı göster- 
meye, iletmeye ve toplamaya başlayacakftr. 

 

 

Dahili Veri Kaydedici 
Windows Yazılımıyla Beraber 
10 saniyeden 5 dakikaya kadar aralıklarda  zaman ve 
tarih etiketli akış okumalarını kaydetmek için 300000 veri 
kapasiteli veri kaydediciyi kurun. 24 saatlik günlük özet ola- 
rak kaydedilen, ortalama debileri ve toplamı, minimumu, 
Maksimumu içeren akış raporunu ekranınızda görün. 
USB çıkışından akış verilerini PC veya laptopunuza 
aktarın. Greyline kaydedici yazılımı bir ftkla verileri grafik 
ve tablo formaftnda gösterir, Diğer programlarda kullanmak 
üzere Excel, resim ve CSV dosyalarına dönüştürebilirsiniz. 



 
 

Genel Özellikler 
Çalışma Parametreleri: 

Kalibrasyon: 

Elektronik Kısım: 

Hassasiyet: 

Besleme: 

 
Gösterge: 

Çıkışlar: 

Veri Kaydedici: 

PC Yazılımı: 

Çalışma  Sıcaklığı(Elektronik): 

Taşıma Çantası: 

Onaylar: 

Ortalama Taşıma Ağırlığı: 

 

Sensör Özellikleri 
Boru Çapı: 

Boru Malzemezi: 

 

 
Akış Hızı: 

Çalışma Frekansı: 

Çalışma Sıcaklığı: 

Sensör Montaj Kiti: 

Sensor Kablosu: 

Opsiyonlar 
İlave Sensör Kablosu: 

PTFM 1.0 Teknik Özellikleri 
Greyline PTFM1.0 Zaman Geçişli Ultrasonik Debimetre 
Dolu borularda ,%2 den daha az kaft parçacık veya hava kabarcıkları içeren temiz akışkanlar için 

İngilizce, Fransızca veya İspanyolca menü dil seçimi ile, dahili 5 tuşla kalibrasyon 

Portatif, ABS 

Okunan değerin %±1 veya (0.03 m/sn.) hangisi büyükse, kararlılık ve Doğrusallık %±0.25 

Dahili NiMH pil ile 18 saate kadar sürekli çalışma 

100-240VAC 50/60Hz harici şarj cihazı 

Beyaz, Arka aydınlatmalı matris-yüzer desimal noktalı 5 dijit debi göstergesi, 

14-dijit toplayıcı, Kalibrasyon menusu ve günlük akış raporu 

AC adaptör ile beslendiğinde 4-20mA(500ohm) 

USB çıkışı, PC ye direkt veri transferi için 

Programlanabilir 300000 nokta veri kapasitesi, zaman ve tarih etiketli veya  toplam,  

ortalama, minimum, maksimum ve oluşum zamanlarını içeren formatlı akış raporları 

Windows 98 veya üst versiyonlar için ‘Greyline logger’. Veri kayıt dosyalarını geri alır, gösterir 

ve kayıt eder. 

-20…60 °C 

Kalıplanmış koruyucu köpüklü, lP67 koruma sınıfi 

AC şarj cihazı  CE ve UL onaylı 

5,5kg 
 
 

 
12mm…1200mm 

Metal veya plastik malzemeden ultrasonik sesi geçiren (karbon çelik, 

paslanmaz çelik, daktil demir, dökme demir, PVC, PVDF, fiberglas, bakır, pirinç, alüminyum ve 

yapışftrma iç kaplamalı borular (epoksi, kauçuk, teflon)) 

± 0,02 …..12 m/sn tipik olarak 

1.28 MHz 

-40...150°C 

Paslanmaz çelik boru kelepçeleri, hizalama çubuğu ve akustik bağlayıcı jel içerir 

RG-58 koaksiyel,3,4m , BNC bağlanftlı ve sızdırmaz kılıflı 

 

BNC bağlanftlı ve sızdırmaz kılıflı 15m koaksiyel çift, 
 

 



Temassız  Portatif Debimetre 

Plastik ve Metal Borularda Temiz Sıvıların Akıç Ölçümü Için 
 
 

Kolay Montaj 

PTFM1.0 Ultrasonik Debimetre, tam 

dolu borularda temiz sıvıların debisini 

ölçmek için dizayn edilmiştir. Ultrasonik 

sesin boru cidarından akan sıvıya 

gönderilmesi ile çalışır. 

Pil beslemeli debimetre, sensörler, 

montaj kelepçeleri ve aksesuarlar, dayanıklı 

su geçirmez taşıma çantası ile verilir. 

Arıza bulmada, akış çalışmalarında ve sabit 

debimetrelerin kalibrasyonunu test etmede 

kullanılır. 

PTFM1.0, metal ve plastik borularda ,ileri ve geri 

akışları ölçer. Dahili veri kaydedici ve Windows 

yazılımı içerir. 

 

Kolay Kalibrasyon 

Boru malzemesini, boru çapını ve et kalınlığını girerek, Debimetre kurulumunu 

yapmak için 5 tuşlu tuş takımını ve menü sistemini kullanın. PTFM1.0,sensörler 

arasındaki montaj mesafesini ve montaj metodunu otomatik olarak hesaplar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


