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Přehledové informace:

Elektromagnetický průtokoměr FG 4000 je určen pro široké průmyslové použití. Pro určení průtoku je
využit indukční princip, který umožňuje měření průtoku bez mechanických částí v průtokoměrném profilu,
tedy bez tlakové ztráty.

Jedná se o vysoce spolehlivý přístroj, který nabízí přesné, dlouhodobě stabilní, měření průtoku kapalin.
Průtokoměr se dále vyznačuje vysokým rozsahem průtoků při zachování přesnosti, rychlou reakcí na změny
průtoku, vysokým krytím, ergonomickými ovládacími prvky (displej a membránová klávesnice)
a v neposlední řadě i uživatelsky příjemným provedením (např. dobrý přístup ke konektorům).

Moderní průmyslový design řady průtokoměrů FG 4000 splňuje vysoké požadavky na mechanickou
a chemickou odolnost a dovoluje tyto přístroje používat i v těch nejobtížnějších podmínkách. Základem je
tuhý hliníkový odlitek, jehož konstrukce umožňuje umístit průtokoměr ve čtyřech polohách do vodorovného i
svislého potrubí, přičemž je vždy zajištěna správná poloha nerezového čelního panelu s displejem
a membránovou klávesnicí.

Průtokoměr je vysoce odolný také v elektromagneticky zarušeném prostředí a vyhoví i ztíženým

podmínkám v těžkém průmyslu.

Technická specifikace průtokoměru FG4000:

� měřicí rozsah: 1:500,
� přesnost: ± 0.5 % v rozsahu od Q do Qmin max

± 0.003 m/s v rozsahu od Q do Qmin max

� výstelka: PTFE – standard pro mezipřírubové snímače,
tvrdá pryž / PTFE pro přírubové snímače,

� materiál elektrod: nerezavějící ocel 316L, hasteloy, platina, tantal,
� jmenovitý tlak PN: 25 bar – mezipřírubové, 10-40 bar přírubové provedení,
� minimální vodivost měřené kapaliny: 5 S/cm,�

� napájení: standardní: 230 V (+10;-15%) / 50–60 Hz,
volitelné: 120 V (+10;-15%) / 50–60 Hz nebo 24 V DC,

� příkon: 10 VA,
� krytí: IP 67,
� třída ochrany dle IEC 536: I,
� rozsah teplot měřené kapaliny: 0-150 °C (PTFE), 0-90 °C (tvrdá pryž),
� rozsah teploty okolního prostředí: 0-70 °C, doporučená 15-55 °C.
� komunikační moduly: RS485, RS422, RS232, MBUS, ...,
� impulzní výstup: nastavitelný (0.001–1000 imp/dm ),3

� analogový výstup: 4-20 mA, 0-10 V

Základní vlastnosti průtokoměru FG4000:

�� sendvičová i přírubová čidla,
�� kompaktní nebo oddělené provedení,
�� možnost použití v potravinářském průmyslu i v aplikacích pro pitnou vodu (nerezové provedení čidla),
�� uživatelské zobrazení sledovaných veličin na displeji,
�� nastavení přístroje (konstanta převodu průtoku, typ a rychlost komunikace, dynamika měření apod.)

pomocí membránové klávesnice nebo pomocí software,
�� zaměnitelnost čidel (každé čidlo má své kalibrační konstanty),
�� příslušenství - montážní sada (železná, nerezové nebo speciální dle přání zákazníka),
�� ovládací software Visikal,
�� obousměrné měření průtoku (oddělená počítadla pro oba směry),
�� vlastní diagnostika – stav přístroje indikován na displeji,
�� sledování průtoku až na 5 sumátorech průtoku,
�� sledování maxima průtoku dosaženého v časovém intervalu,
�� možnost připojení dalších dvou průtokoměrů s pulzními výstupy,
�� možnost osazení i modulem pro měření teplot a teploty sledovat na displeji,
�� archivace naměřených dat včetně data a času až jeden rok v nonvolatilní paměti,
�� registrace pracovního času,
�� registrace výpadků napájení a poruchových stavů.

Poznámka: průtokoměr lze dodat i s rozsahy dle EN 14154.

Jmenovitá světlost DN (mm) 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600

Počáteční průtok Q init (m3/ h) 0.007 0.02 0.03 0.04 0.07 0.11 0.17 0.3 0.4 0.68 1.1 1.53 2.7 4.2 6.1 8.3 10.9 13.7 17.0 24.4

Minimální průtok Q min (m3/ h) 0.085 0.19 0.34 0.53 0.87 1.36 2.12 3.6 5.4 8.48 13 19.1 33.9 53 76 104 136 172 212 305

Maximální průtok Q max (m3/ h) 3.39 7.63 13.6 21.2 34.7 54.3 84.8 143 217 339 530 763 1356 2120 3052 4154 5426 6867 8478 12208

Max. přev. konst. Kp (imp / dm3) 1600 700 400 200 150 100 60 35 25 15 10 7 4 2.5 1.6 1.25 1 0.75 0.5 0.4

přírubové snímače

výstelka PTFE / tvrdá pryžmezipřírubové snímače - výstelka PTFE

Snímače průtoku:
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