SeFlow 400

Přenosný ultrazvukový průtokoměr

SeFlow 400 je nejnovější jednokanálový průtokoměr z řady přenosných měřidel
průtoku společnosti Sewerin, určený zejména pro vodárenské společnosti.

Product information

SeFlow 400 nabízí dlouhodobě stabilní výsledky měření v obou směrech. Díky

SeFlow 4

dvojici senzorů, sofistikovanému zpracování vstupních signálů a vysoce stabilnímu
nulovému bodu dokáže SeFlow 400 měřit i ty nejmenší průtoky velmi přesně. Jedná
se o ideální přístroj pro lokalizaci úniků, servis nebo údržbu na vodárenské síti,

Portable
a to jak pro krátkodobý, tak dlouhodobý monitoring, sběr dat a ověření
přesnostiultrasonic
vodoměrů.

flowmeter SeFlow 400

The SeFlow 400 is Sewerin’s newest single channel portable flowmeter for

measuring flow in municipal & industrial water and wastewater networks.
Měření probíhá kompletně z vnější strany potrubí bez nutnosti jakéhokoliv
kontaktu
The SeFlow 400 offers long term stable and precise bidirectional flow

s vodním sloupcem - není tedy potřeba zasahovat do materiálu potrubí,
narušovat
measurements in remote areas.
jej nebo omezovat průtok, a tím pádem i dodávku vody.

Thanks to its matched transducer pairs, sophisticated internal signal
processing and highly stable zero point the SeFlow 400 can identify even
the lowest flow rates, making it the ideal measurement tool for all leak
detection, service and maintenance activities, for long and short term
monitoring, data logging and meter verification.

Na jakém principu SeFlow 400 funguje?

Dva ultrazvukové snímače se umístí na plášť potrubí, a to ve vzdálenosti,
kteráisjemade from the outside of the pipe without any need for
Measurement

contact with the water column; there is no need to cut into the piping system or to int

určena na základě výpočtu vstupních dat (průměr, tloušťka a materiál
potrubí, dále
water supply.
médium, které měříme).

Principle of operation

Při měření průtoku je z jednoho snímače vyslán signál ve směru toku proudu,

Two ultrasonic probes are placed on the surface of the pipe.

z druhého pak proti proudu média. Snímače tedy fungují zároveň jako
The vysílač
distance between the sensors is determined by the electronics as a function of the
thickness, pipe material, fluid to be measured).
i přijímač v jednom balení. Signály vyslané ve směru proudu dorazí(diameter,
k přijímači

For flow vmeasurement,
one ultrasonic pulse is emitted in the direction of flow and ano
rychleji, oproti těm vyslaným opačným směrem, tedy proti proudu. Rozdíl
čase,
opposite direction. The sensors are used alternately as transmitter and receiver.

známý jako Δt, je veličinou, na jejímž základě umíme určit rychlost The
proudění.
Při of the signals transmitted in the direction of flow is shorter than that of
transit time
transmitted in the opposite direction. The difference, (Δt) of the transit times is meas
doplnění ostatních údajů jako průměr, materiál potrubí a další dokážeme
vypočítat
okamžitou hodnotu průtoku.

provides the velocity of the flow. Knowing the pipe section, the raw flow can then au
calculated.

Kde všude můžeme SeFlow 400 využít?
•

Měření průtoku a spotřeby pitné vody v rámci distribuční sítě

•

Lokalizace úniků vody/měření nočních průtoků a minim

•

Ověření přesnosti vodoměrů

•

Monitoring při testu čerpadel

Applications

Proč SeFlow 400
•

Kvalitní metoda měření bez jakékoli nutnosti zásahu do potrubí

•

Vysoká přesnost měření v obou směrech (i na malých průměrech potrubí) s rozsahem od 0.01 do 25 m/s

•

Přesnost měření 1.2 % při čtení ± 0.01 m/s u pitné vody

•

Časová náročnost kompletního osazení do 5 minut (nerezový systém uchycení)

•

Robustní vodotěsné snímače (IP68) se základní jednotkou ( IP67)

•

Advantages
Extrémně
výkonné párové snímače umožňují měřit i ve velmi těžkých podmínkách kde již jiné průtokoměry nemohou

•

Žádný posun
čase, bez nutnosti
rekalibrace
• vNon-invasive
flow measurement
- No process shut downs or supply interruption.

•

• pohyb
High vprecision
bidirectional
measurements
with very
high dynamic range (from 0.01 to 25 m/s)
Jednoduchý
menu přístroje
speciálně
vyvinutý pro potřeby
vodárenství

•

Rozsah použití od DN40 do DN4700

o Accuracy of 1.2 % of reading ± 0.01 m/s for water.
• Measurement ready in less than 5 minutes (stainless steel fastening system ”Fit & Forget”
•
Nezáleží •na materiálu
ani jeho
kvalitě
Ruggedpotrubí
water-tight
transducers
(IP68) and central processing unit IP67
•
Ultra-powerful
and
paired
transducers:
makes measurements possible in difficult conditions
•
Záznam naměřených dat, která lze jednoduše přenést do PC
where other flow meters can fail
•
Zabudovaná
narecalibration
30 hodin provozu
(v případě přídavné baterie možnost měřit až týden)
• baterie
No drifts kapacitou
over time,ažno
required
•
User-friendly
menu
navigation
specifically
adapted
to thedáte
needs
of the water industry
•
Absolutně mobilní - vše schováno v malém kufříku a batohu, který
jednoduše
na záda
• For nominal diameters of 40 to 4,700 mm
• Independent of pipe material and manufactured quality
• Digital signal processor (DSP) and signal processing ensure stable and reliable results even
Možnost zvolit
jednu
ze tříconditions
variant
under difficult
measurement
• High measuring accuracy, even at low flow velocities
Pro potrubí o nominálním
transmitted
to a PC
via
Měřící set • The SeFlow 400 data logs readings. The measurement data can beFrekvence
snímačů
(MHz)
průměru (v mm)
the serial interface with dedicated software.
SeFlow 400 •– A Powered by internal rechargeable battery;
40 – 1.100
2.0
30 hours.
• Long term measuring up to one week possible with optional additional battery
SeFlow 400 •– B Easily transportable, all components supplied
100 – 2.300
1.0
in a backpack.
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400
– Cavailable:
sets

Measuring Set
400 – A
V balení SeFlow
najdete

200 – 4.700

0.5

For Pipes with a Nominal
Diameter (mm) of
40 – 1,100

Transducer Frequency (MHz)
2.0

•

400 IP67
–B
Průtokoměr SeFlow
v obalu s krytím

100 – 2,300

1.0

•

400 s–nabíječkou
C
ZabudovanáSeFlow
lithiová baterie

200 – 4,700

0.5

•

Set vč. software pro přenos dat do PC

•

Dvojice snímačů s krytím IP68 a gel pro správný kontakt s potrubím

•
•

Scope of delivery:
- The flowmeter in IP67 case
2x2 m řetěz pro uchycení
& 2x 5 mLithium
popruhyion battery with charger
o Integrated
A
data
transfer
kit
and
software
Batoh a měřící páska
- A pair of IP68 flow transducers with a tube of coupling gel
- 2x 2 meters chains & 2x 5 meters straps
- Backpack and measuring tape
- User manual in English
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