
Ултразвуков разходомер
SITRANS-FST020

Гаранция: 0 месеца;
Фирма производител: Siemens;
Номер на продукта: 063-1540;
Каталожен номер: SITRANS-FST020;

Ултразвуков разходомер SITRANS-FST020

SITRANS-FST020 предлага надеждно измерване на
потока на много по ниска цена от другите clamp-on
ултразвукови разходомери, с точност ±0.5 до 1 % за
повечето приложения.(clamp-on означава че сензорите
се притискат към външната повърхност на тръбата)
Примерни приложения:
• водоснабдяване и канализация - питейна вода и
отпадни води
• енергетика - охладителна течност, гориво
• химическа промишленост
• фармацефтична промишленост
Текстов екран 2 реда по 16 символа  и 5 клавишна
клавиатура за меню за инсталация и показване на
данни.
Импулсно честотен изход.
RS 232 цифрово комуникационен порт с DB9 куплунг,
Modbus и BACnet.
Суматор - управляващи изводи за старт/стоп и
рестартиране .
Отдалечена  инсталация чрез компютърно меню.
ZeroMatic Path автоматично установява нулата.
Работи и в двете посоки на потока.
Регистратор на данни с 1 мегабайт памет и локално или
отдалечено записване.
Меню на английски, испански,немски,италиански или
френски език.
Дизайн за монтиране на стена конструиран от
поликарбонат, със сертификати IP65(NEMA 4X) .
Предимства:
Лесна инсталация, няма нужда да се реже тръбата или
да се спира потока.
Минимално обслужване, външните сензори не
изискват периодично почистване.
Няма движещи се части, които да се износят или
повредят.
Няма спадане на налягането или загуба на енергия.
Компактен, интегриран дизайн намалява
инсталационната цена.
Измерва широк обхват от дебити.
Опционално WideBeam технология осигурява висока
производителност.

. вход
поток  ± 12м/с двупосочно
чувствителност на потока 0.0003 м/с независимо от

дебита
цифрови входове

Totalizer hold оптически изолиран диод
входно напрежение 2...10V
DC

Totalizer reset оптически изолиран диод
входно напрежение 2...10V
DC
изходи

токов 4...20мА(изолиран)
външно захранван 10...30V
DC

реле програмируемо от C 250 mA
30V DC
3 VA max

импулсен(честота) оптично изолиран
транзистор 10 мА
30 V DC max

точност за скорости > 0.3 м/с
4..20 мА  ± 1%...2% от дебита
импулсен,реле изход  ± 0.5%...1% от дебита
batch repeatability  ± 0.15%
Zero Drift 0.1 % of rate; 0.0003 m/s
честота на опресняване на
данните

5 Hz

условия за трансмитера
работна температура  -10...+50 °C
температура на съхранение -20...+60 °C
степен на защита IP65 NEMA4X

дизайн
тегло 1.4 кг
размери 175х235х92 mm
захранване 100...240 V AC 15 VA или

11.5…28.5 V DC 10W
сертификати
неопределен регион UL , Ulc
CE EMC Directive 2004/108/EC

ATEX Directive 94/9/EC
C-TICK
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ZeroMatic Path автоматично установява нулата без
спиране на потока и елиминира плуването на нулата.
(zero drift)
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