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Série FMA-900
Pfievodníky prÛtoku vzduchu
Operaãní
manuál

M1893/1294

Celkov˘ popis
Pfievodník FMA-900 firmy OMEGA je ideální pro ekonomické monitorování
prÛtoku vzduchu ve vzduchovodech a potrubích, protoÏe zpÛsobuje pouze mal˘
trval˘ pokles tlaku vzdu‰ného proudu. Pfievodník FMA-900 vyuÏívá dva sklenûné
odporové teplomûry, které jsou uloÏeny v ochranné trubici 304SS o prÛmûru
1/4“. Jeden odporov˘ teplomûr slouÏí jako snímaã rychlosti, zatímco druh˘
umoÏÀuje kompenzaci teploty okolního vzduchu. Snímaã rychlosti je vyhfiíván
tak, aby udrÏoval konstantní teplotní rozdíl nad teplotu okolního vzduchu, která
se mûfií druh˘m odporov˘m teplomûrem. Snímaãem rychlosti se mûfií chladící
úãinek vzdu‰ného proudu a ten se potom pfievádí na elektrick˘ signál, kter˘ je
pfiímoúmûrn˘ rychlosti prÛtoku vzduchu. Pfievodník FFMA-900 je vybaven
standardním snímaãem o délce 13“. Trubice 304SS obsahuje palcové znaãky,
které usnadÀují volbu správné hloubky zasunutí.

15-18 Vss
Vstup

Upínací matice

0-5 Vss nebo 4-20mA
V˘stup
Trubka, potrubí
krytka
SENZOR PROUDùNÍ VZDUCHU
TEPLOTNÍ SENZOR

PrÛtok
1 aÏ 50 m/s

Vybalení
Vyjmûte balící list a zkontrolujte, jestli jste obdrÏeli ve‰keré vybavení. Máte-li
nûjaké dotazy ohlednû dodávky, spojte se s Newport Electronics. K pfievodníku
FMA-900 se dodávají následující poloÏky:
- Pfievodník rychlosti prÛtoku vzduchu fiady FMA-900.
- Pfiípojka
- Snímateln˘ ochrann˘ kryt z plastu (na ‰piãku snímaãe)
- Návod k obsluze.
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DÛleÏité upozornûní pfied vlastní instalací
Pfievodník FMA-900 není zkou‰en na pouÏití ve v˘bu‰ném prostfiedí a není
jiskrovû bezpeãn˘. NepouÏívejte jej v prostfiedí s hofilav˘mi plyny nebo v jiném
nebezpeãném prostfiedí.
Pfievodník FMA-900 je urãen pouze pro ãist˘ vzduch nebo dusík. NepouÏívejte
jej proto s jin˘mi plyny, ponûvadÏ tímto dostanete nekalibrovan˘ a nelineární
v˘stupní signál. Kromû toho vzduch, kter˘ obsahuje prach nebo olej (napfi. ve
ventilátoru nebo kompresoru) mÛÏe zpÛsobit zneãi‰tûní snímaãe a tím získáte
nepfiesné údaje.
Pfievodník FMA-900 je obousmûrn˘, takÏe prÛtok vzduchu jedním nrbo druh˘m
smûrem poskytne stejn˘ v˘stupní signál.

Instalace prÛtokomûru
Pfievodník FMA-900 je moÏno instalovat vertikálnû nebo horizontálnû bez zmûny
kalibrace
1.

Z hrotu snímaãe sundejte ochrann˘ kryt.

2.

Pfied a za prÛtokomûrem nechejte urãitou délku rovného potrubí. Tato délka
závisí na druhu pfiekáÏky, která se nachází pfied snímaãem prÛtoku. Viz.
tabulka 2 - 1. Ve smûru proudûní ve v‰ech situacích nechejte asi 5 prÛmûrÛ
rovného potrubí bez ohledu na pfiekáÏku, která je ve smûru proudûní.

3.

PrÛtokomûr FMA-900 sefiiìte podle proudûní. Zkontrolujte, jestli ‰ífika
krabiãky s elektronikou (50 mm) je paralelnû s proudûním.
âárka na trubici mÛÏe rovnûÏ poslouÏit k sefiízení snímaãe s proudûním.
Tato ãárka zaãíná od stfiedu okénka pfievodníku.
Snímaã se nainstaluje do prÛtoãného proudûní pomocí kompresního fitinku
napfi. SSLK-14-14 (OMEGA), kter˘ je vyroben z nerezavûjící oceli a
teflonového tûsnûní T-FER-1/4, jenÏ umoÏÀuje nastavení hloubky zavedení
snímaãe.
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Doporuãená délka
rovného potrubí

V‰echny fitinky ve stejné rovinû

Typické zapojení

S
lopatkami

15D

15D

Uzavfiená
odboãka

20D

15D

"L", "T" a
odboãka

25D

15D

25D

15D

A

30D
25D

15D
15D

A

40D
35D

15D
15D

20D

15D

ZúÏující se
potrubí

40D

20D

Roz‰ifiující se
potrubí

A

A

A

Fitinky ve dvou rovinách

Promûnliv˘ úsek

"L"

A

A

Ventily

Poznámky

Bez
lopatek

A

A

A

Ohyby o velkém
polomûru

"L"
Ohyby o velkém
polomûru
"L"
Ohyby o velkém
polomûru

Mûfiidlo se doporu- Redukãní ventily,
ãuje nainstalovat
ventily
proti proudûní

Pozn.: Délka rovného potrubí ve smûru proudûní má b˘t nejménû
.
5 násobkem prÛmûru potrubí
D= vnitfiní prÛmûr potrubí
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Zapojení prÛtokomûru
1.

Jednotlivé ‰piãky zapojte takto:
âíslo ‰piãky
1
2
3
4
5
6

2.
3.

Popis
0 aÏ 5V = nebo 4 - 20mA (-)
0 aÏ 5V = nebo 4 - 20mA (+)
napájení (+)
nezapojeno
nezapojeno
napájení (−)

Pfies prÛtokomûr FMA-900 nechejte procházet ãist˘ vzduch.
Snímaã nainstalujte do potrubí nebo vzduchovodu.

Mûfiení prÛtoku vzduchu
PrÛtokomûr FMA-900 mûfií standardní rychlost, coÏ je rychlost vzdu‰né masy,
která se vztahuje na 25°C a 760 mm Hg. Není tfieba provádût Ïádné teplotní
nebo tlakové korekce. Chcete-li mûfiit prÛtok v litrech za minutu, postupujte
následovnû:
1.

V potrubí nebo vzduchovodu vyhledejte místo s prÛmûrnou rychlostí.

2.

V kulat˘ch potrubích, kde je turbulence (Reynoldsovo ãíslo je vy‰‰í neÏ
5000), se rychlostní snímaã instaluje cca 1/8 prÛmûru potrubí od stûny
potrubí. Napfi. u trubky o prÛmûru 8“ se snímaã nainstaluje cca 25.4 mm od
stûny trubky.

3.

V kulat˘ch potrubích, kde není turbulence nebo tam, kde prÛtokov˘ profil
není symetrick˘ (vzhledem k neadekvátní rovné ãásti atd) proveìte pfiíãku
podle normy a metody, kterou doporuãuje ASHARAE nebo NABC.

4.

Chcete-li zjistit prÛtok v litrech za minutu, vynásobte hodnotu prÛmûrné
rychlosti velikostí plochy prÛfiezu potrubí nebo vzduchovodu. .

ÚdrÏba

Kromû pravidelného vytahování snímaãe za úãelem ãi‰tûní, není tfieba
provádût Ïádnou jinou údrÏbu prÛtokomûru FMA-900. JestliÏe se snímaã
zaprá‰í, odstraÀte prach proudem ãistého vzduchu. JestliÏe se snímaã
zneãistí nûjak˘m lepkav˘m materiálem, vyãistûte jej rozpou‰tûdlem, které je
sluãitelné s epoxydem aa ocelí 304SS a které nezanechává na snímaãi
Ïádné skvrny. Snímaã mÛÏete ãistit vodou nebo lihem pomocí ‰tûtce.

Kalibrace

KaÏd˘ prÛtokomûr FMA-900 je individuálnû zaklibrován ve vûtrném tunelu.
Chcete-li pfiístroj ovûfiit nebo zkalibrovat na nov˘ rozsah, musíte jej zaslat
firmû Newport Electronics, Karviná.
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Specifikace
Rozsahy:
Model ã.
0-5 V V˘stup

Model ã.
4-20 mA V˘stup

FMA-900-V
FMA-901-V
FMA-902-V
FMA-903-V
FMA-904-V
FMA-905-V
FMA-906-V

FMA-900-I
FMA-900-I
FMA-902-I
FMA-903-I
FMA-904-I
FMA-905-I
FMA-906-I

Rozsah
0.051- 0.508 m/s
0.051- 1.016 m/s
0.051- 2.54 m/s
0.051- 5.08 m/s
0.051- 10,16 m/s
0.051- 25,4 m/s
0.051- 50,8 m/s

Pfiesnost:

1,5 % plného rozsahu pfii pokojové teplotû. Pfii teplotách od 0°C
do 50°C pfiiãtûte 0,5% údaje. U hodnot pod 0.58 m/s pfiiãtûtû 1%
plného rozsahu.

Opakovatelnost:

0,2% plného rozsahu.

âas odezvy:

400 milisekund do 63% koneãné hodnoty.

Snímaã:

tûleso je z oceli 304SS a povrch je z keramické skloviny s
kysliãníkem hlinit˘m.

Teplota/tlak:

-40 aÏ 121 °C, max. 1MPa

Skladovací teplota:

0 aÏ 70°C

Provozní teplota elektroniky:

0 aÏ 50°C

Napájení:

15 - 18V = pfii 300mA (15 - 24V pfii 300mA pro rozsahy 0 aÏ
0.058 m/s a 0 aÏ 0.116 m/s).

ZatûÏovací odpor:
Pfiíslu‰enství:

u napûtí: min. 250 ohmÛ
u proudu: max. 0 - 400 ohmÛ, 4 vodiãe
pfiípojka

Rozmûry:
Hmotnost:

89 x 51 x 31,8 mm, sonda D = 6,35 mm, délka 330 mm
0,16 kg

Série FMA-900 - Pfievodníky prÛtoku vzduchu
®

V˘hradní zastoupení
Newport Electronics, spol. s r.o.
Rudé armády 1868
733 01 Karviná
Tel.: 069/631 18 99 Fax: 069/631 11 14
e-mail: info@newport.cz www.newport.cz
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