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ZAMAN GEÇİŞLİ PORTATİF ULTRASONİK DEBİMETRE 

BORU DIŞINDAN HASSAS ÖLÇÜM 

 

 

 

Portatif Ultrasonik Debimetre 

PT400 & PT500 Modelleri 

Temassız Ultrasonik Sensorler ile Tam 

Dolu Borularda Temiz Akışkanların Debi 

Ölçümü 

 

Plastik veya Metal Boruların Dışından      

Akışkanların Hassas Debi Ölçümü 

Kelepçeli Ultrasonik Sensörler:  Temiz sıvılar, su, glikol, yağ ve kimyasallar gibi temiz akışkanlar 

için tavsiye edilir. Portatif Ultrasonik sensör dış çapı 13 mm’den 2000 mm’ye kadar olan borular 

dışına kelepçelenir.  Ultrasonik sinyal bilinen tüm metal ve plastik boru malzemelerine nüfuz eder.  

Sensörler akış durdurmadan monte edilir ve basınç düşümüne neden olmaz.  

Basit Kalibrasyon:  Kalibrasyonu menü sistemi ile oldukça kolaydır.  Boru çapı, et kalınlığı ve boru 

malzemesini girin, debimetre en iyi sensör montaj metodunu ve sensörler arası mesafeyi 

gösterecektir. PT400 kalibrasyon ayarlarını hatırlamak için 20 farklı bölgenin kalibrasyon 

parametrelerini saklayabilir. Operatörün daha sonra kalibrasyon ayarlarına tekrar dönebilmesi için 20 

farklı bölgenin parametreleri kaydedilebilir.   

Portaflow dahili şarj edilebilir NİMH batarya veya AC güç girişi ile sürekli çalıştırılabilir. Noktasal 

kontroller için veya uzun süreli çalışmalar için 4-20 mA çıkışını kullanın. PT400 taşıma çantası 

dönüştürücü seti, montaj kiti ve kablo ve aksesuarları içerir.  
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PORTATİF ULTRASONİK DEBİMETRE 

BÖLGESEL KONTROLLER, ARIZA TESPİTİ VE AKIŞ DENGELEME İÇİN 

KELEPÇELİ SENSORLER İLE PORTATİF ULTRASONİK DEBİMETRE 

Sensör Montajı 
 Sensörler  tam dolu, dikey veya  yatay borulara monte 

edilebilir.  Yansımalı (reflex) veya çapraz (diagonal) tipi 

montaj seçimi, uygulama ve boru çapına bağlıdır. Cihaza 

kalibrasyon menüsü ile boru dış çapı, et kalınlığı, kaplama 

kalınlığı, boru malzemesi, akışkanın cinsi ve sıcaklığını 

girmek için yönlendirilirsiniz. Bu değerleri girdiğinizde 

portaflow sensör montaj şekli ve sensörler arası mesafeyi 

gösterir. Uygulamaların çoğunda yansımalı metot 250 

mm veya daha küçük boru çaplarında, çapraz metot ise 

daha büyük çaplı borularda kullanılır. Her debimetre 

paslanmaz çelik kelepçe ve kolay montaj için kılavuz ray 

içerir. Sensörler, kılavuz rayı ve kelepçeler sökülmeden, 

sensörler arası mesafe ayarlanabilir veya yeniden monte 

edilebilir. Debimetreyle birlikte verilen akustik jel, 

sensörden iletilen sesin boru cidarına doğrudan geçişini 

sağlamak için sürülür.  

 Kullanıcı Dostu Kalibrasyon Menüsü ve Geniş Ekran 

Pil durumu, sinyal gücü,  hata mesajı ile birlikte debi ve toplam akış 

sürekli olarak görüntülenir.  Tek tuşla akış ölçüm birimlerini 

değiştirilir (litre, galon vs.).  Gerçek zamanlı akış, büyük numerik 

değerlerde veya grafik olarak gösterilir.  

Kalibrasyonu menü sistemi ile oldukça kolaydır. Boru dış çapı, et kalınlığı, boru malzemesi, akışkan 

cinsi ve sıcaklığını girmek için ‘hızlı başlat’ (quick start)  menüsünü kullanın.  Doğru montaj metodu ve 

sensörler arası mesafe ekranda görülür. Sensör montajı tamamlandığında akış okunmaya başlanır.  

Her İki Yönde Ölçer, Toplar, Akışı İletir 

 İleri akış pozitif değer olarak, ters akış ise negatif değer olarak görüntülenir. İleri ve ters akış için 12 

dijit toplamları gösterilir. 4-20 mA çıkış konfigüre edilebilir. 4-20 mA sıfır akış veya  4 mA negatif, 20 

mA  pozitif değer olarak ayarlanabilir.  

Birden Çok Bölge için Kalibrasyon Ayarı 
Kalibrasyon verileri 20 farklı bölge veya uygulamalar için saklanabilir. Bu özellik,  düzenli akışı 

okumak için aynı boru bölgesine dönüyorsanız, size zaman kazandırır. Bu boru bölgesine tekrar 

geldiğinizde ayar menüsünden girdiğiniz site adı veya numarasını girin, sensörleri monte edin ve akışı 

okuyun.  
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Dahili Veri Kaydedici (PT500 için) 

 Kaydedilen her bölge yeri için 5 saniyeden 1 saate kadar kayıt 

aralıklarında proglamlanabilir, 98000 veri baskı ve analizi için RS 

232 veya USB çıkışı kullanılır. Bilgisayarınıza dosya indirme imkanı 

sağlar.  Bu dosyalar metin dosyaları ve Microsoft Excel gibi veri 

tabanı veya elektronik tablo programlarına dönüştürülebilir.     

4-20 mA Çıkış 

Portaflow ‘u harici ekranlar, kaydediciler veya denetleyicilere bağlayın. Sensörleri monte edin, hatta 

bağlı debimetrenin arızalanması durumunda Portaflow ‘u yedek veya acil durum transmitteri olarak 

kullanın.  Analog çıkış 4-20 mA veya 0-20mA sinyal çıkışı olarak ayarlanabilir.  

 

Portaflow PT500 

GENİŞ ARALIKLARDA BORU ÇAPLARI İÇİN 

 DATALOGGERLI PORTATİF ULTRASONİK DEBİMETRE 

PT 500 iki çift sensör ile 13 mm boru çapından 2000 mm boru 

çapına kadar geniş rençte boru çapları içindir.  RS 232 Ve USB 

çıkışları ile 98.000 veri kapasiteli datalogger içerir. Çabuk 

kalibrasyon sistemi boru çapına ve malzemesine bağlı olarak 

sensörler arası mesafeyi ayarlar. Debi seçtiğiniz mühendislik 

birimlerinde gösterilir. Veri 5 saniyeden 1 saate kadar seçilebilir 

farklı aralıklarla kayıt yapabilir, metin veya grafik şeklinde 

görüntülenir.  PT500, debimetre parçaları için, köpük yastıklı su 

geçirmez IP67 taşıma çantası içerir.  

Kompakt, sağlam ve güvenilir PT500, endüstriyel uygulamalar ve ortamlarda geniş bir yelpazede tam 

performans için tasarlanmıştır.  

 

Portaflow PT400 

KÜÇÜK BORU BOYUTLARI İÇİN ‘A’, BÜYÜK BOYUTLAR İÇİN ‘B’ 

SENSÖR ÇİFTİNİ SEÇİN 

13 mm’den 115 mm’ye kadar dış çaplı borular için A,  50 mm’den  

1000 mm ye kadar olan dış çaplı borular için kullanılır.  PT400 akışı 

gösterir, toplar ve iletir. 4-20 mA ve programlanabilir puls çıkışları ile 

iletir. Şarj ile NİMH pilleri debimetreyi 16 saat boyunca çalışır. Boru 

dışından sensörleri monte etmek ve  ölçüm almaya başlamak sadece 

birkaç dakika sürer.  Tek tuşla akışı volumetrik  birimlerde (galon, 

litre vs.) veya hız birimlerinde (fit/sec, litre/sn)  ölçün.  İleri ve ters 

yönlü akış ve toplam değer geniş arka aydınlatmalı ekranda görüntülenir.   
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PT400 ve PT500 debimetre, dahili NİMH pilleri ile veya sürekli kullanımda birlikte verilen 110-240 VAC 

şarj cihazı ile çalıştırılır. Debimetre portatif olarak kullanılacaksa pil, sürekli kullanılacaksa 110-240 

VAC şarj cihazı ile kullanılır. Ekranda sinyal gücü ve güç durumu gösterilir. İngilizce, İspanyolca, Rusça, 

Almanca, Fransızca içeren dil seçenekleri ile menüden birini seçin.  

 

 

       PT 500 ÖZELLİKLERİ 

 

 

 

Genel özellikleri     Greyline Portaflow PT500 
    İki Çift Sensörlü ve Datalogger ‘lı 
    Zaman Geçişli Portatif Debimetre 
 

Akışkan/Uygulama: % 2 den az katı veya gaz kabarcıkları içeren temiz sıvılar için önerilir 
Ölçüm Aralığı: 0.2…12 m/sn 

Boru Çapı: ‘A’ sensör çifti:  13 - 115 mm  dış çaplı borular için 

‘B’ sensör çifti: 50 - 2000 mm ye kadar olan dış çaplı borular için 
Boru Et Kalınlığı: 1 - 75 mm 
Boru Malzemesi: Sesi İleten her tür boru malzemeden karbon çelik, paslanmaz çelik, PVC, 

PVDF, fiberglas, galvanize çelik, yumuşak çelik, cam, bakır, pirinç 

malzemeli borular ve epoksi, kauçuk, teflon iç kaplamalı borularda   
Gösterge: Arka aydınlatmalı 64 x 240 piksel LCD. Debi (m3/dk, m3/sa) birimlerinde 

sn, m/sn olarak hız birimlerini gösterir. İleri-ters akış ve veri kayıt dosyaları 

metin ya da grafik dosyaları olarak görüntülenir. 
Dil Seçimi: İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça,  Portekizce, 

Norveçce, Hollandaca, Polonyaca, İsveççe dil seçenekleri 

Toplam: 12 dijit – ileri ve ters akış toplamlarını ayrı ayrı gösterir. 
Besleme: Dahili şarj edilebilir NIMH pilleri ile 16 saat sürekli çalışmak mümkün. 

Dahili şarj cihazı 90-264 VAC arasında çalışır.   

Çıkış:   0/4-20mA, 5V puls (maks. 1 puls /saniye). RS232 ve USB ile Windows 

PC‘ye veri transferi 
Data Logger: Programlanabilir 98000 veri kapasiteli, saat ve tarih ekranda görüntülenir 

veya PC ‘ye aktarılır. 
Elektronik Çalışma Sıcaklığı: 0-50°C,  Bellek sıcaklığı: -10-60°C 

Elektronik Muhafaza: Nominal IP54, ABS taşınabilir 
Taşıma Çantası: IP67 koruyucu köpüklü kılıfı ile birlikte 

Hassasiyet: Okunan değer üzerinden ± % 2, kararlılık ± % 0.5 

Kalibrasyon: Kullanıcı dostu kalibrasyon menüsü ile dahili 16 tuşlu programlama. 20 

farklı bölge için kalibrasyon parametreleri saklar. 

Onaylar: CE Belgesi ( BS EN 61010, BS EN 61326 - 1:2006, BS EN 61326-2-3:2006 

uyumlu ). Şarj cihazı CE ve UL onaylı.  PT500 patlayıcı, parlayıcı bölgeler 

için sertifikası yoktur, tehlikeli yerlerde kullanım için onaylanmamıştır.  
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Boyutlar  
Sensörler: 60mm x 30mm x 25mm 

El Tipi Elektronik Kısım Gövdesi: 264mm x 168mm x 50mm 
Taşıma Çantası: 410mm x 340mm x 215mm 

 

           

 

 

 

       PT 400 ÖZELLİKLERİ 

Sensor Özellikleri A ve B Sensör Çiftleri 
A Sensörü: Boru dış çapı 13 - 115 mm arası değerler için. 2mHZ için 
B Sensörü:   Boru dış çapı 50 - 2000 mm arası değerler için. 1mHZ için 

Sensör Montaj Kiti: Sensör paslanmaz çelik kılavuz rayları ve akustik bağlayıcı jeli içerir. 
Çalışma Sıcaklığı: -20…135°C 

Genel özellikleri    Greyline Portaflow PT400 
    Çift Sensörlü  
    Zaman Geçişli Portatif Debimetre 
 

Akışkan/Uygulama: % 2 den az katı veya gaz kabarcıkları içeren temiz sıvılar için önerilir 
Ölçüm Aralığı: 0.2…12 m/sn 

Boru Çapı: ‘A’ sensör çifti:  13 - 115 mm dış çaplı borular için 

‘B’ sensör çifti: 50 - 1000 mm’ye kadar olan dış çaplı borular için 
Boru Et Kalınlığı: 1 - 75 mm 
Boru Malzemesi: Sesi İleten her tür boru malzemesi ile karbon çelik, paslanmaz çelik, PVC, 

PVDF, fiberglas, galvanize çelik, yumuşak çelik, cam, bakır, pirinç 

malzemeli borular ve epoksi, kauçuk, teflon iç kaplamalı borularda   
Gösterge: Arka aydınlatmalı 64 x 240 piksel LCD. Debi (m3/dk, m3/sa) birimlerinde 

sn, m/sn olarak hız birimlerini gösterir. İleri-ters akış ve veri kayıt dosyaları 

metin ya da grafik dosyaları olarak görüntülenir. 
Dil Seçimi: İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça,  Portekizce, 

Norveçce, Hollandaca, Polonyaca, İsveççe dil seçenekleri 

Toplam: 12 dijit – ileri ve ters akış toplamlarını ayrı ayrı gösterir. 
Besleme: Dahili şarj edilebilir NIMH pilleri ile 16 saat sürekli çalışmak mümkün. 

Dahili şarj cihazı 90-264 VAC arasında çalışır.   

Çıkış:   0/4-20mA, 5V puls (1 puls /saniye maksimum).  
Data Logger: Mevcut değil ( PT500 ‘e bakın) 

Elektronik Çalışma Sıcaklığı: 0-50°C,  Bellek sıcaklığı: -10…60°C 
Elektronik Muhafaza: Nominal IP54, ABS taşınabilir 

Taşıma Çantası: Koruyucu köpüklü çantası ile birlikte 
Hassasiyet: Okunan değer üzerinden ± % 2, kararlılık ± % 0.5 
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Boyutlar  
Sensörler: 60mm x 30mm x 25mm 

El Tipi Elektronik Kısım Gövdesi: 264mm x 168mm x 50mm 
Taşıma Çantası: 500mm x 420mm x 125mm 

 

         

                           

               

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalibrasyon: Kullanıcı dostu kalibrasyon menüsü ile dahili 16 tuşlu programlama. 20 

farklı bölge için kalibrasyon parametreleri saklar. 

Onaylar: CE Belgesi ( BS EN 61010, BS EN 61326 - 1:2006, BS EN 61326-2-3:2006 

uyumlu ). Şarj cihazı CE ve UL onaylı.  PT400 patlayıcı, parlayıcı bölgeler 

için sertifikası yoktur, tehlikeli yerlerde kullanım için onaylanmamıştır.  
 

Sensör Özellikleri A veya B Sensor Çiftleri 
A Sensörü: Boru dış çapı 13 - 115 mm arası değerler için. 2mHZ için 
B Sensörü:   Boru dış çapı 50 - 1000 mm arası değerler için. 1mHZ için 

Sensor Montaj Kiti: Sensör paslanmaz çelik kılavuz rayları ve akustik bağlayıcı jeli içerir. 
Çalışma Sıcaklığı: -20…135°C 
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Tam Dolu Borularda Temiz Akışkanlar İçin  

PORTAFLOW Portatif Ultrasonik Debimetre 

• Temassız - Boru Dışından Ölçüm  

 

Nasıl Çalışır 

Portaflow, zaman geçişli bir 

debimetredir. İletici sensörden çıkan 

sesin akan akışkana nüfuz etmesi ve alıcı 

sensöre ulaşmasıyla ölçüm yapar. İletilen 

ve alınan sinyaller arasında geçen zaman 

debimetre tarafından hassas bir şekilde 

hesaplanır.  Sonra sensörlerin 

fonksiyonları değişir. Önceden alıcı 

sensör şimdi  iletici sensör olur ve ultrasonik sinyal ters yönde 

iletilir. Tekrar iletilen ve alınan sinyaller arasındaki geçen süre 

hesaplanır.  

Akış yönündeki geçiş zamanı, ters yöndeki geçiş zamandan daha 

kısadır. Bu zaman farklarının karşılaştırılması ile portaflow debiyi 

hassas şekilde hesaplar, ortalama akış profili hesaplanır. Laminar 

veya türbülanslı akış otomatik olarak yapılır.  

Portatif Ultrasonik Debimetre PT 400-500 temiz, içinde %2 den az 

katı partikül ve hava kabarcığı bulunan sıvılar için tasarlanmıştır. 

Yüksek konsantrasyonda katı veya gaz kabarcıkları ultrasonik sinyali 

zayıflatır. Bu tip akışkanlar için (katı veya gaz partikülleri içeren)            

GREYLINE DOPPLER ultrasonik debimetre uygundur.(örnek: atıksu)  

 

 

 

 

• İçme suyu 

• Nehir suyu 

• Soğutma suyu 

• Demineralize su 

• Su/Glikol çözeltisi 

• Hidrolik yağ  

• Mazot, dizel, fueloil 

• Kimyasallar  

 
       İÇİN TAVSİYE EDİLMİŞTİR 

 

 
Portaflow, PT400 ve 500 
tam dolu borularda temiz, 
hava kabarcıkları olmayan 
akışkanların debisini 
ölçmek için kullanılır.         
% 2’ den az katı parçacık 
veya gaz kabarcıkları 
bulunan akışkanlarda 
yüksek performans 
gösterir. 

Türkiye Genel Mümessili :       Bayi : 

 

 


