My testujeme, Vy vyrábíte.

D620

RYCHLÝ KOMPAKTNÍ KONTINUÁLNÍ PRŮTOKOMĚR
TESTOVÁNÍ KVALITY SOUČÁSTÍ VE VÝROBĚ

Po 40 letech a 135000 instalovaných měřících přístrojích u více než 5000 zákazníků po celém světě
přichází společnost ATEQ s další revoluční řadou měřících přístrojů: D620.
Nový elektronický modul, nový měřící modul pneumatických ventilů se snímači, nové možnosti řízení,
nové příslušenství ….. To vše bylo vyvinuto s ohledem na zlepšení kvality zkoušení součástí ve výrobě.
Uvnitř přístroje naleznete moderní technologie, které vám zaručí nejrychlejší a nejpřesnější měření
průtoku na trhu.

PŘEDEVŠÍM
VELKÝ BAREVNÝ DISPLEJ
MAXIMÁLNÍ VÝKON
MNOŽSTVÍ KOMUNIKAČNÍCH PROTOKOLŮ
ON

Aplikace
REGULACE A MĚŘENÍ PRŮTOKU
Sporáky, trouby, ventily, plynové ventily, plynové hořáky, zapalovače
DETEKCE TĚSNOSTI
Sedla ventilů, převodovky, hydraulické komponenty, motory,
výfukové systémy
REGULACE PRŮTOKU
Aerosolů, vstřikovačů

D620

RYCHLÝ KOMPAKTNÍ KONTINUÁLNÍ PRŮTOKOMĚR
TESTOVÁNÍ KVALITY SOUČÁSTÍ VE VÝROBĚ
Rozsah měření

Technická speciﬁkace
Fyzicky

Rozsah
1 l/h
5 l/h
30 l/h
80 l/h
150 l/h
500 l/h
1.500 l/h
4.000 l/h
10.000 l/h

Přesnost
+— (2.5% F + 0,001 l/h)
+— (2.5% F + 0,005 l/h)
+— (2.5% F + 0,03 l/h)

Max. rozlišení L/h

+— (2.5% F + 0,08 l/h)
+— (2.5% F + 0,15 l/h)
+— (2.5% F + 0,5 l/h)

0.01

Elektrický zdroj

0.1

Stlačený vstupní vzduch ovládací tlak doporučeno 4-6 bar

+— (2.5% F + 1,5 l/h)
+— (2.5% F + 4 l/h)
+— (2.5% F + 10 l/h)

1

0.001

Ovládání

Chytré tlačítko SMART KEY pro přiřazení

0.01

zvolené funkce

0.1
1
1

Rozsah
F.S. < 0.3 bar
0.3 <- F.S. <- 1 bar

Přesnost
+— (1.5% of P + 0.2 hPa)
+— (1.5% of P + 1 hPa)
+— (1.5% of P + 3 hPa)

Max. rozlišení
0.1%
z plného rozsahu

+— (1.5% of P + 7.5 hPa)
Mechanická regulace tlaku
-600 to -10 kPa / 0.8 to 6 kPa / 0.5 to 14 kPa / 6 to 100 kPa / 5 to 210 kPa / 10 to 350 kPa
1 < F.S. <- 5 bar

* Relativní.

F.S = plný rozsah - F = průtok - P = tlak

Hlavní charakteristiky
• Měření průtoku za přímého nebo nepřímého testování
• Kontinuální měřící mód
• Široký rozsah měření průtoku
• Měřící jednotky USA, SI i vlastní jednotky
• Měření s přepočtem na standardní podmínky
nebo přizpůsobení na podmínky dle přání zákazníka

• Přepočtený průtok při jmenovitém tlaku
• Měřící prvek je plně integrován do jednoho modulu
• 128 programů
• Možnost on line nastavení parametrů (přes USB port)
• Lokalizace menu do národních jazyků (Angličtina + místní jazyk)
• Uložení dat (výsledků měření) v interní paměti nebo USB disku

Barevný graﬁcký displej s jednoduchým intuitivním
menu pro snadné zadání parametrů testu

0.001

24 V DC/2A nebo 100 - 240 V AC/50W
Vstupní tlak 1-2 bary vyšší než tlak testu
Čistý a suchý vzduch
Doporučeno aplikovat standard kvality dle ISO 8573-1

Teplota

Měření tlaku
F.S. = 75 mbar*

Hmotnost: 7kg
Rozměry (ŠxVxH) 250x150x360 mm

Provozní teplota:

0°C až + 45°C

Skladovací teplota:

0°C až + 60°C

Opce
• 9 vstupů/5 výstupů kompatibilních spředchozí generací přístrojů S5
• 6 vstupů/6 výstupů 24V programovatelných pro externí automatizaci
• Vnější kapilára umístěná u testovacího portu
• Elektronický regulátor
• Dvě měřící kapiláry
• Shut oﬀ ventil / odvzdušnění / By pass
• 2 pneumatické výstupy pro ovládání upínacího přípravku a značení
• Paměťová karta pro archivaci až 1 mil. výsledků

Příslušenství
• Dálkový ovladač Start / Reset
• Filtrační sada
• Paměťový modul
• Vakuová pumpa
• ATEQ software (WINATEQ, S5 DEMO) • Kompaktní dálkový ovladač
TLC600 připojený přes master USB
• Jehlový ventil
• Y-ventil
• Jednoduchý dálkový ovladač TLC60
• MasterLeak trysky
připojený přes kartu I/O
• Přístupový USB klíč
• Kalibrovaná netěsnost
• Upínací konektory…….
• MasterJet trysky

Životní prostředí
• ROHS standard
TLC 60
Remote control

Flexibilní fomát komunikace
• RS232: tisk, ModBus RTU
• Slave USB: supervize PC (programy Winateq300, Sesame)
• Master USB: přenos na USB klíč (parametry, výsledky, ….)
• Opce FieldBus: ProﬁBus, DeviceNet, ProﬁNet, Ethernet/IP

F670 19” 3U Case

TLC 600
Remote control

→ Další:

Zobrazení času a data, volba jazyka a jednotek,
vlastní úprava zkoušek dle požadavků

Master jet
Upínací konektory
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Měření průtoku

