Vaste ultrasone waterflowmeter

FLUXUS® WD-serie
De oplossing voor waterleveranciers
Driftvrij, nauwkeurig en kostenbesparend

Zeer lage installatiekosten
zonder ingreep aan de buis
_______
Zeer nauwkeurig bij uiterst lage
stroomsnelheden tot 0,01 m/s
_______
Geen nulpuntkalibratie nodig
en altijd driftvrij
_______
Vaste koppelpads
_______
IP68-sensoren
_______
Sensoren kunnen
worden ingegraven

FLEXIM zet de standaard

als het om meten gaat

FLUXUS® WD-serie
Driftvrije metingen
Bij onze apparatuur is nulpuntsverloop-correctie niet nodig omdat
er gewoonweg geen verloop is. Dit geldt ook voor de WD-serie, waar
nulpuntkalibratie niet nodig is en die altijd driftvrij blijft. FLEXIM is
het enige bedrijf dat dit kan waarmaken, dankzij de unieke combinatie
van piezo-sensorparen en vergevorderde fabriekskalibratie.

Betrouwbare en nauwkeurige meetresultaten
De WD-serie hoort bij de meest betrouwbare en nauwkeurige ultrasone
clamp-on meetsystemen. Bovendien is hij geschikt voor lage stroomsnelheden tot 0,01 m/s. De onnauwkeurigheid van andere meettechnologieën kan bij laag stroombereik zo drastisch toenemen, dat deze niet
geschikt zijn voor het bewaken van minimale stroming in de nacht. Maar
voor waterleveranciers is nauwkeurige meting van minimale stroming
in de nacht een belangrijk deel van hun lekkagedetectie-activiteiten en
de WD-serie is voor deze taak het ideale apparaat.

Zeer lage installatiekosten
Bij het aanmaken van een nieuw stroommeetpunt binnen een waternetwerk worden de belangrijkste kosten niet gemaakt door het aanschaffen
van apparatuur, maar door installatiewerkzaamheden (procesonderbreking, het snijden en spoelen van de leidingen, etc.). Deze kosten
worden met de clamp-on techniek van de WD-serie aanzienlijk verminderd, waarbij het niet nodig is om aan de pijpleiding zelf te werken.
Dit zorgt voor een zeer eenvoudige en kostenbesparende installatie
van meerdere stroommeetpunten binnen een bestaand waternetwerk.
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De oplossing voor waterleveranciers
Duurzaam
FLEXIM levert de WD-serie met het meest robuuste ophangsysteem
dat verkrijgbaar is. De sensoren worden op de leiding bevestigd met
brede roestvrijstalen banden en vastgezet in robuuste RVS-stalen behuizingen. De sensoren zelf hebben IP68-beveiliging en versterkte
transducerkabels. Nog een uniek kenmerk van FLEXIM is dat de sensoren zijn verbonden door middel van duurzame koppelpads in plaats
van koppelgel dat kan slijten of wegspoelen. Dit alles garandeert de
duurzaamheid van het systeem en maakt het zowel geschikt voor
installatie binnenskamers als in ingegraven faciliteiten.

Werkt op lastige leidingen
De WD-serie is in drie sensortypes te verkrijgen en is geschikt voor
leidingen met een binnendiameter (ID) van 50 t/m 6500 mm. Een sterke
signaaloutput- en ruis-onderdrukkingstechnologie maakt het mogelijk
om de WD-serie op alle leidingmaterialen te gebruiken, zelfs op lastige
materialen zoals leidingen van vezelversterkte kunststof (VVK). De
uitstekende prestaties van FLEXIM worden wereldwijd door duizenden
referenties bevestigd. Neem contact op met uw plaatselijke FLEXIMkantoor voor meer informatie.
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FLEXIM
Meer dan 25 jaar ervaring in contactvrije
ultrasone flowmeting

FLEXIM Instruments Benelux B.V.
Berkel en Rodenrijs, Nederland
Telefoon: +31 (0)10 24 92 333
benelux@flexim.com
FLEXIM GmbH
Berlijn, Duitsland
Telefoon: +49 30 93 66 76 60
info@flexim.de
FLEXIM Austria GmbH
Olbendorf, Oostenrijk
Telefoon: +43 33 26 529 81
office@flexim.at
FLEXIM France
Limonest, Frankijk
Telefoon: +33 4 27 46 52 10
info@flexim.fr

Technische gegevens
Meetonzekerheid (volumeflow):
± 1% of reading ± 0,005 m/s

FLEXIM Instruments UK Ltd.
Northwich, GB
Telefoon: +44 1606 781 420
sales@flexim.co.uk

Transmitter:
-

Spanningsvoorziening:

100 ... 230 V AC, 24 V DC, 12 V DC

Uitgangen:

4 - 20 mA actiev / passiev
4 - 20 mA HART actiev / passiev
puls / frequentie / binair

Ingangen:

-

Digitale communicatie:

Modbus RTU/TCP, BACnet MSTP/IP, M-Bus,
Profibus PA, Foundation Fieldbus

Beschikbare transducers:
Explosiebescherming:

-

Leiding diameter bereik
(binnen diameter):

50 mm ... 6500 mm

Temperatuur bereik (buiswand):

-40 °C ... +130 °C

FLEXIM Instruments
Asia Pte Ltd.
Singapore, Singapore
Telefoon: +65 67 94 53 25
salessg@flexim.com
FLEXIM Instruments China
Sjanghai, China
Telefoon: +86 21 64 95 75 20
shanghai@flexim.com
FLEXIM S.A.
Santiago de Chili, Chili
Telefoon: +56 22 32 03 62 80
info@flexim.cl
FLEXIM AMERICAS Corporation
New York, VS
Telefoon: +1 63 14 92 23 00
usinfo@flexim.com

Voor meer gedetailleerde, zie technische specificaties: www.flexim.com.

FLEXIM Service and
Support Center South America
Esco Argentina S.A., Buenos Aires
Telefoon: +54 11 49 20 71 00
flexim@escoarg.com.ar
www.escoarg.com.ar

www.flexim.com
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Explosiebescherming:

