PLATO METER F43
OPIS PRODUKTU

POMIAR W PRZEPŁYWIE ORAZ KONTROLA PROCESU

Plato Meter F43 zapewnia dokładne pomiary °Plato
WPROWADZENIE

FUNKCJE I ZALETY

Rhosonics przedstawia Plato Meter F43. Jest to
przyrząd nowej generacji przydatny w procesie
warzenia piwa do pomiaru stężenia ekstraktu w
brzeczce dla każdego typu piwa. F43 dokonuje
precyzyjnych pomiarów z dokładnością nawet
0,01 °Plato w zakresie do 40 °Plato i wyżej.
Przyrząd ten stanowi rozwiązanie dla nowoczesnych
browarów poszukujących przyjaznego, jednolitego,
niezawodnego, solidnego miernika procesowego
zapewniającego stały monitoring procesu
warzenia piwa.

Plato Meter F43 zapewnia:
• Najwyższą dokładność (+/- 0.01 °Plato)
• Prostą konfigurację i obsługę
• Solidny i zwarty system w jednej obudowie
• Długi czas pracy dzięki solidnym materiałom
• Brak części ruchomych, brak konserwacji
• Łatwy montaż w rurociągu
• Aseptyczna instalacja bez bypass’u
• Inteligentny software do obliczeń °Plato
• Kompensacja temperatury czujnikiem Pt100
• Odtwarzalne wyniki pomiarów
• Nieprzerwane monitorowanie i zapis danych
• Komunikacja przez HART/4-20mA lub RS232

INSTALACJA I APLIKACJA

Plato Meter F43 zainstalowany
w rurociągu za pomocą przyłącza typu VARIVENT™.

OPIS

zastosowanie na wielu etapach procesu
warzenia. Niektóre typowe zastosowania
przedstawiono na rysunku poniżej:
1. Kadź filtracyjna
2. Kocioł warzelny
3. Chłodzenie brzeczki
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Kadź
filtracyjna

Chłodzenie
brzeczki

Plato Meter F43 realizuje pomiar na
zasadzie
prędkości
dźwięku.
W
przeciwieństwie do innych mierników nie
potrzebuje instalacji w bypass’ie. Czujnik
pomiarowy, jednostka przeliczeniowa oraz
panel operatorski są umieszczone w jednej
obudowie stanowiącej zwartą konstrukcję
urządzenia.
Dzięki
temu
unikamy
skomplikowanego procesu konfiguracji –
prostota stanowiła ważną wytyczną przy
projektowaniu
urządzenia.
Uzyskano
przyjazny interfejs użytkownika oraz prostą
procedurę kalibracji. Plato Meter F43
posiada wyjścia HART/4-20mA lub RS232 do
komunikacji ze sterówką.

Instalacja miernika Plato Meter F43 ma
miejsce bezpośrednio w rurociągu poprzez
przyłącze typu VARIVENT™. Przyrząd ma

Kocioł
warzelny
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POMIAR ULTRADŹWIĘKÓW
Plato Meter F43 wykorzystuje pomiar prędkości
ultradźwięków.
Czujnik
wysyła
wiązkę
ultradźwięków, które podróżują przez mierzone
medium i po odbiciu od reflektora są odbierane.
Mierzony jest całkowity czas przejścia wiązki
przez ośrodek, a przy znanej długości ścieżki
obliczana jest prędkość dźwięku dla medium.
Prędkość dźwięku jest z kolei przeliczana na
parametr pomiarowy – stężenie °Plato dzięki
zastosowaniu specjalnej formuły opracowanej w
laboratorium Rhosonics. Prędkość dźwięku
zależy w znacznym stopniu od temperatury, z
tego też powodu przyrząd jest wyposażony w
czujnik temperatury Pt100.

DANE TECHNICZNE
SPECYFIKACJA POMIAROWA
Metoda:

Prędkość ultradźwięków & pomiar
temperatury Pt100

Zakres pomiarowy:
Wartości mierzone:
Dokładność:
Prókowanie:

0 - 40 °Plato
Original Gravity, °Plato
Do 0.01 °Plato lub 0.5% odczytu
1 do 99 s (regulowane)

Wyświetlacz:

Monochromatyczny z
podświetleniem RGB, za szkłem

Obsługa:

Przyciski, HART, Komputer

SPECYFIKACJA OGÓLNA
Warunki procesu

Pomiar prędkości
dźwięku

Ciśnienie:
Zakres temperatur:

max 16 bar
0 °C do 110 °C (32 °F do 230 °F)

Materiały w
kontakcie z próbką:

Ceramics Duplex 1.4462
Food Grade Sensor Parts

Specyfikacja elektryczna
Zasilanie:
18 … 32 VDC, 8 Wat

WYMIARY OBUDOWY

Komunikacja i
wyjście:

HART/4…20mA
lub Modbus RTU/RS232

Zapis danych i
raport błędu:

Pamięć wewnętrzna, pamięć
zewnętrzna USB

Przejścia kablowe:
3x M16X1.5, kabel Śr. Ø 3-10 mm
Warunki środowiskowe

170mm

Temepratura
otoczenia:

-20 °C do +65 °C (-4 °F do 149 °F)

Wilgotność:
Stopień ochrony:

< 95% przy 40 °C (bez kondensacji)
IP68, NEMA 6P

Wibracje:

Odporny na średnie i duże wibracje
od pomp

Wymiary i masy
Waga:
Materiał obudowy:
Wymiary:
Przyłącze proces.

208mm

ok. 6.4 – 6.8 kg
Stal nierdzewna lakierowana
304 x 208 x 170 (DłxSzerxWys w mm)
VARIVENT™
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About us

O nas

SPECJALIŚCI OD ROZWIĄZAŃ
Firma Rhosonics bezustannie pracuje nad
rozwojem swoich czujników i analizatorów.
Wierzymy, że jesteśmy w stanie dostarczyć
rozwiązanie dla niemal każdej aplikacji. Możemy
pomóc w adaptacji naszych rozwiązań do
Państwa procesów produkcyjnych dzięki
współpracy z siatką międzynarodowych
dystrybutorów.

Spełniamy warunki standardu
ISO9001 od 2010 roku.

Centrala

KONTAKT
Rhosonics Analytical B.V.
Hoge Eng West 30, 3882 TR Putten, NL
Phone: +31 341 – 37 00 73
Email: info@rhosonics.nl
Website: www.rhosonics.nl
Local Distributor

ul. Fabryczna 85B
26-670 Pionki, Poland
+48 505-935-835
Contact: Mr. K. Kowalczyk

Dystrybutorzy

Współpracujemy z siatką międzynarodowych dystrybutorów. Sprawdź naszą stronę internetową aby znaleźć dystrybutora.
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