sensonic® II

kompakt hômennyiségmérôk
sensonic® II kompakt
A sensonic® II kompakt egy olyan többsugaras
szárnykerekes mérôkészülék, amelyben a szárnykerék forgását elektronikusan mérjük meg.
Mivel a többsugaras elvnek megfelelôen a víznyomás egyenletesen terheli a szárnykereket
és a csapágycsapot, így a sensonic® II kompakt
teljes élettartama alatt nagyon magas mérési
stabilitással rendelkezik.
A sensonic® II kompakt hômennyiségmérô
számlálómûvet, vízmérô egységet és hômérsékletérzékelô párt egyesít egy készülékben.
Optosonic® 3 modullal rádiókommunikációssá
alakítható.

átfolyás mértékétôl függetlenül minden
60. másodpercben kerül sor.
Az LCD kijelzô a normál üzem alatt készenléti
állapotban van és csak a szenzoros érintôfelület megérintésekor aktiválódik, így a nagy teljesítményû elemek élettartamát megnövelhetjük.

Felhasználási terület
max. 2,5 m3/h térfogatáramig:
lakások
üzletek és egyéb célú helyiségek
egyedi hôfogyasztás mérésére

A sensonic® II kompakt különbözô beépítési
készletekkel minden típusú és anyagú vezetékbe könnyen beépíthetô.
A készülék memóriájából a tárolt határnapi
érték és az utolsó 12 hónap hóvégi értéke elôhívható.

A sensonic® II kompakt beépített 1 méter hos�szúságú visszatérô-érzékelôvel és egy 1,5 méter
hosszúságú elôremenô-érzékelôvel van felszerelve. A hômérsékletkülönbség mérésére az

Rendelhetô GJ vagy kWh mértékegységû kijelzéssel egyaránt Qn: 0,6-1,5-2,5 m3/h teljesítményre.

sensonic II kompakt

Optosonic 3 modul
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Mûszaki adatok
Készüléktípus

sensonic® II 0,6

sensonic® II 1,5

sensonic® II 2,5

Elôremenô érzékelô hossza
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3
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Visszatérô érzékelô hossza

m

1

1

1

1

1

1

Vízmérô jeladóval
m3/h

0,6

1,5

2,5

Nyomásveszteség Δp Qn-en

bar

0,24

0,23

0,22

Alsó mérési tartomány** Qmin

1/h

6

15

25

Elválasztási határ** Qt

1/h

36

90

150

Küszöbérték vízszintes beépítés

1/h

3

4

5

Küszöbérték függôleges
beépítés

1/h

4

7

10

Névleges nyomás PN

bar

16

Hômérséklettartomány
határértékei

°C

15.........90

Névleges átfolyás Qn

Csillapító szakaszok

nem szükséges

Mikroprocesszoros számlálómû
Hômérséklettartomány
határértékei TB

egybeépítve
°C

5.........150

K

3.........100

Hômérsékletkülönbség
elnyomása

K

< 0,2

Mérési érzékenység

K

< 0,01

Környezeti hôfok

°C

5.........55

GJ vagy
kWh

7 számjegyû, 1 tizedesjegy

Hômérsékletkülönbség
határértékei Δt

Hôfogyasztás kijelzése
Feszültségellátás
Védettség

beépített 6 éves élettartamú elem
DIN 40050 IP 54 szerint

