
Ултразвуков  топломер  SITRANS
FUЕ1010 IP40(NEMA 1)

Гаранция: 0 месеца;
Фирма производител: Siemens;
Номер на продукта: 063-1640;
Каталожен номер: SITRANS FUЕ1010 IP40(NEMA 1);

Ултразвуков  топломер  SITRANS FUЕ1010 IP40(NEMA 1)

SITRANS FUЕ1010 двуканален clamp-on тестов
измервателен комплект е разработен специално за
проверка точността и производителността на всякакви
разходомери от всеки вид и фирма. Преносимостта на
топломера дава възможност да се проверяват
разходомери от всички разновидности -
електромагнитни, вихрови, с вградена турбина или
ултразвукови. Перфектен е където няма съществуващо
измерване. Точно изчислява екстремално широк
обхват от потоци на всички проводящи или
непроводящи, чисти или със средно овъздушаване
течности, или течности със съдържание на твърди
утайки. Двуканалните модели могат да измерват два
независими потока едновременно.
Кит за проверка на измерванията SITRANS FUЕ1010 е
много точен ултразвуков clamp-on топломер, без
въздействие върху потока.  Използва се за
допълнително измерване(sub-metering) на топлинна
енергия, наблюдение ефективността на разпределение
на енергията, със коефицент на производителност
(COP) в реално време за отоплителни и
климатизационни системи. Този кит е идеален за
случаи като измерване на:
• студена вода
• кондензирала вода
• питейна вода
• етилен гликол и амоняк
• речна и езерна вода
• охлаждане с езерна вода
Корпуса е IP40(NEMA 1) устойчив на въздействия, 
конструиран от труднозапалима пластмаса с
поликарбонатен дисплей и полиестерна клавиатура. 
Двууканален/двупътен модел.
Има 33 бутона клавиатура и голям графичен екран
(128х240 точки) видим от разстояние до 12 метра. 
4-жични  платинени 1 kΩ RTD сензори измерват
входящата и изходяща температура с прецизност до
0.01 °C. 
Анализ на ефективността на охладител -  независим
аналогов вход съответства на употребената мощност,
за да могат да се изчислят следните величини:

скорост на потока 0... 12 m/s двупосочно
размер на тръбата 6.4 mm…9.14m
точност ±0.5%...±2.0% от потока
температура на течността  -40...+104 °C
степен на защита на
корпуса

IP40(NEMA 1) устойчив на
въздействия
сертификати

преносими корпуси UL
некласифицирани локации ULc
класифицирани локации
CE EMC Directive 2004/108/EC

ATEX Directive 94/9/EC
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	- специфична охлаждаща мощност (kW/ton)
	- коефицент на производителност (COP)
	- коефицент на енергийна ефективност(EER)
Откриване на овъздушаване и въздушни мехури
предизвикани от повредени витла, лошо подравнени
тръби и други причини. 
Токови, напреженови,честотни(импулсни) и RS 232
изходи.
Опционалн
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