MERAČ PRIETOKU HC

Senzor: prietok

Pomocou tohto robustného a ľahko inštalovateľného prietokového senzora
môžete zistiť, monitorovať a nahlasovať kritické údaje prietoku v jednotlivých
zónach a celkový prietok systému.

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE
• Škálovaný impulzný výstup je kalibrovaný od výroby podľa veľkosti merača
• Merač musí byť napevno pripojený k riadiacej jednotke prostredníctvom
tieneného kábla s minimálnym prierezom 0,75 mm2, do vzdialenosti
300 m od riadiacej jednotky
• Teplotný rozsah (voda): do 38° C
• Presnosť: ± 2 % hodnoty pri odporúčanom prietoku
• Záručná doba: 2 roky

HC-075-FLOW-B
(20 mm MBSP spojka)

HC-150-FLOW-B
(40 mm MBSP spojka)

Výška: 8 cm
Dĺžka: 23,2 cm
Hĺbka: 8 cm
Hmotnosť: 0,9 kg

Výška: 16,2 cm
Dĺžka: 43,1 cm
Hĺbka: 12,5 cm
Hmotnosť: 6,6 kg

HC-100-FLOW-B
(25 mm MBSP spojka)

HC-200-FLOW-B
(50 mm MBSP spojka)

Výška: 9,3 cm
Dĺžka: 26,2 cm
Hĺbka: 8 cm
Hmotnosť: 1,4 kg

Výška: 16,2 cm
Dĺžka: 44,7 cm
Hĺbka: 12,5 cm
Hmotnosť: 7,4 kg

SENZORY

KĽÚČOVÉ VÝHODY
• Kompatibilné s HC, HPC, Pro-HC a HCC
• Poskytuje informácie o celkovom prietoku na úrovni sekcií
• Odosiela automatické upozornenia v prípade vysokého prietoku, nízkeho
prietoku alebo neplánovaného prietoku
• Správy o prietoku v softvéri Hydrawise môžu obsahovať celkovú spotrebu
vody v systéme a v jednotlivých sekciách pre presnejšie určovanie rozpočtu
a sledovanie spotreby
• Robustná mosadzná konštrukcia so spojovacími tvarovkami pre
jednoduchú inštaláciu a demontáž pri zazimovaní
• Analógový ovládač na čelnej strane merača zobrazuje celkový denný
prietok a detektor úniku

TECHNICKÉ ÚDAJE PRIETOKOMERA HC FLOW
HC-075-FLOW-B (20 mm)

HC-100-FLOW-B (25 mm)

HC-150-FLOW-B (40 mm)

HC-200-FLOW-B (50 mm)

Minimálny prietok (l/min)

0,83

1,16

3,33

7,5

Maximálny
odporúčaný prietok (l/min)

60

110

250

400

Minimálny prietok (l/min)

80

130

330

500

Odčítanie údaja (m3)

1 impulz na 1 liter

1 impulz na 10 litrov

1 impulz na 10 litrov

1 impulz na 10 litrov

MERAČ PRIETOKU HC Tabuľka tlakových strát

Pressure LossTlaková
(bar) strata (bar)

1.4
1.2

20 mm HC-075-FLOW-B

1.0

25 mm HC-100-FLOW-B

0.8

40 mm HC-150-FLOW-B

0.6

50 mm HC-200-FLOW-B

0.4
0.2
0

0

100

200

300

400

500

600

Design flow
in litres
per za
minute
Navrhnutý
prietok
v litroch
minútu
Navštívte hunterindustries.com
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