
































































































































































































































 

adicomp 

SOLUŢII AVANSATE PENTRU AER ŞI GAZ 

 

VG250-(5-28)WCVXG-lNV (S-GOH-AWH-BY2-GH-CM-PL-PB) Ex 

Fişă tehnică de securitate- Ofertă de referinţă nr. 1811458h - Revizuirea h 
Condiţii de referinţă şi limite operative U.M. Valoare  

Presiunea gazului de admisie bar(g) 5 

Presiune proiectată bar(g) 27 

Temperatura gazului de aspiraţie pentru calcul  

 

°C +9 

Tip de gaz - Gaz natural uscat 

Temperatura ambientală Min/Max (versiune S) °C -5/+40 

Umiditatea relative a gazului % Gaz uscat 

Oxigen (dacă diferă, contactaţi Adicomp) % NA 

Siloxani (sio) (dacă diferă, contactaţi Adicomp} mg/m3 NA 

Hidrogen sulfurat (H:S) (pentru conţinut mai mare, contactaţi  Adicomp) ppm NA 

Clasificarea zonei de instalare a pachetului  Zona ATEX  2 

Ambient de instalare Tip de şantier Interior  

Performanţe –prevăzute la presiunea de operare U.M. Valoare 

Presiune nominală de operare bar(g) 22.5 

Furnizarea de gaze libere F.G.D. @ 5 bar(g) presiune de admisie Sm3/h 2096-2950 

Temperatura de evacuare a gazului standard (peste temp. ambientală) °C +8...+ 10 

Ulei/hidrocarburi reziduale cu filtrare medie CM mg/m3 0.1 

IW:  schimbător de căldură gaz/apă rece la admisie  opţional 

OW:  schimbător de căldură gaz/apă rece la admisie  opţional 

GOH  schimbător de căldură gaz/gaz la evacuare  inclus 

GH schimbător de căldură gaz/gaz la evacuare   inclus 

Tip bloc cu şurub Model WCVXN163/145 

Viteza de acţionare a blocului cu şurub rpm 3000 

Viteza de rotaţie a blocului cu şurub @ 22.5 barg presiune de evacuare rpm 2510 

Etanşare mecanică - Da  

Pompă de ulei . Da 

Lp(A)(1m) (OF-versiunea cu cadru deschis) dB(A) (±3%) 94 

Lp(A)(1m) (versiunea S) dB (A) (±3%) 80 

Alimentare cu energie V/Hz/Ph 400/50/3 

Dulap electric (livrat desfăcut pentru instalare în zonă sigură) Zona de instalare Zonă sigură 

(neclasificată) 

În interior 

Invertor VSD - Yes 

Regulator  Tip SI-20 Opţional 

Regulator  PLC Da  



 

Protocol de comunicaţii Kit MODBUS - Opţional 

Protocol de comunicaţii Kit PROFIBUS - Da 

Protocol de comunicaţii  Kit TCP/IP - Opţional 

Depresurizare  U.M. Valoare  

Ventilaţie Standard Atmosferă  

Supapă de trecere electro-pneumatică BY2 spre aspiraţie - Da  

 
Date pentru motorul electric principal U.M. Valoare 

Putere instalată KW 315 

(redusă la 250) 

Putere absorbită (@ 2680 Sm3/h, ©5barg p. de admisie. 27barg p. de evacuare) KW 205 

Putere absorbită (§ 2215 Sm-'/h, @5barg p. de admisie, 22.5barg p. de evacuare| KW 148 

Putere absorbită (@ 2096 Sm-/h, @5barg p. de admisie, 27barg p. de evacuare) KW 166 

Putere absorbită (@ 2950 Smj/h, @5barg p. de admisie, 27barg p. de evacuare) KW 225 

Tip motor ATEX Ex no IIB T3 

Clasa de eficienţă Cl. IE2 

Viteză nominală rpm 3000 

Alimentare electrică V/Hz/Ph 400/50/3 

Factor de service S.F. 1 

Protecţie I.P. 55 

Specificaţiile ventilatorului motorului al răcitorului uscat  U.M. Valoare 

Putere nominală KW 4x3.0  

Viteză nominală rpm 1500 

Tip motor ATEX Ex na IIB T4 

Alimentare electrică V/Hz/Ph 400/50/3 

Protecţie I.P. 55 

Dimensiuni şi greutăţi (estimate) U.M. Valoare 

Dimensiuni (LxWxH) cm 420x235x224 

Conexiune Intrare/Ieşire Rp/EN 1092 DN250 / DN100 

Greutate kg 5500 

Notă  - - 

Toate dimensiunile, limitele și datele pot fi modificate după acceptarea comenzii 

datorită proiectării detaliate 

  

 

  



 

Solar Turbines            AMBRO SA 

Producerea de energie     PGM70 Setarea generatorului 

  

3.2.1 CERINŢE PRIVIND PRESIUNEA COMBUSTIBILULUI GAZOS 

Următoarea curbă reprezintă cerințele minime de presiune la marginea patinei de ghidare 

Solar pe baza analizei componentelor la care se face referire în secțiunea anterioară; și în 

condițiile de mediu și de performanță specificate în graficul de mai jos. 

Intervalul de temperatură ambientală pentru T1 este supus evaluării echipamentului furnizat. 

Valoarea sistemului de combustibil gazos al pachetului: 

 Presiune maximă de alimentare 500 psig (3450 kPag) 

Combustibilul gazos trebuie furnizat între presiunea minimă (prescrisă de curba de presiune 

minimă a combustibilului) și valoarea maximă a sistemului de combustibil. 

Consideraţie importantă: 

Dacă presiunea de operare reală se apropie de puterea maximă, trebuie luată în considerare 

marja corespunzătoare pentru reglarea supapei de siguranţă. 

Notă: 

Curba cu cerinţele de presiune la marginea patinei de ghidare de mai sus este în prezent ca la 

data prezentei propuneri. Cu timpul, însă, cerințele se pot schimba. Ca amortizor (și așa cum 

este indicat în notele din graficul de mai sus), Solar a inclus marja în cerință, inclusiv 15 psid 

în filtrul de combustibil gazos și 10% debit suplimentar de combustibil. 

Înainte de a negocia un contract de alimentare cu combustibilul dvs., sau de a specifica un 

compresor de combustibil gazos (dacă nu este furnizat de Solar), vă recomandăm să 

confirmați din nou cerințele de presiune ale marginii patinei de ghidare de mai sus. 

  



 

CURBE DE PRESIUNE 

 

Solar Turbines Inc. 

Presiune minimă de alimentare cu gaz  

Taurus 70-10801S Doar Gaz (2 în sistem de generare cu combustibil gazos) 

Indicele Wobbe pentru gaz 47923.72 (kJ / Nm3) - Gaz SG 0,571 - Temperatura gazului 

60.00C – Corecţie combustibil 

Pierderea de admisie: 100 mm H20 - Pierdere evacuare: 200 mm H2O - Elevație: 366 M - 

GFS-60605  

Puterea modului SoLoNOx> 50,0% și T1> -17.78  

Supapa de control a combustibilului Limita HFGV 90% (0,64792 Cda) - DP minim 10psid - 

Rev. instrument: 3.14.0  

Include: 1bar Pierderea filtrului de gaz - Contor de masă a combustibilului gazos - Marja 

debitului de combustibil 10% - Injector PN : 330777-101 

TBM-R014-03039 Ambro via Loial Romania 

 
07-Mai-2019 



 

Caterpillar Confidential Green: Informațiile conținute aici trebuie tratate drept confidențiale și 

proprietatea Caterpillar. 

CURBE DE DEBIT 

Solar Turbines Inc. 

Cerința debitului de combustibil gazos  

Taurus 70-10801S Numai gaz (2 în sistem de generare cu combustibil gazos) 

Indicele Wobbe pentru gaz 47923 72 (kJ / Nm3) - Gaz SG 0,571 - Temperatura gazului 

60.00C – Corecţie combustibil  

Pierdere la admisie: 100 mm H20 - Pierdere la evacuare: 200 mm H2O - Elevație: 366 M - 

GFS-60605  

Putere modul SoLoNOx> 50,0 % și T1> -17.78 ° C  

Supapă de control a combustibilului Limită HFGV 90% (0.64792 Cda) - DP minim 10psid - 

Rev. instrument: 3.14.0  

Include: 1bar Pierderea filtrului de gaz - Debitmetru de masă a combustibilului gazos - Marja 

debitului de combustibil 10% - Injector PN: 330777-101 

TBM-R014-03039 Ambro via Loial Romania 

 
07-Mai-2019 

Caterpillar Confidential Green: Informațiile conținute în aceste documente trebuie tratate 

drept confidențiale și proprietatea Caterpillar.  

  



 

1 BC  Cod de comandă 7R2CRK-2986/0 

7R2CRK-BAGCJCACAAAD2SKA1  

Prowirl R, 7R2CRK, DN80 3” >DN50 2" 

DEBIT GAZE NATURALE 

Link fişă tehnică: www.ro.endress.com/7R2C 

Debitmetru Vortex  

Versiune inline 

Dedicat aplicaţiilor cu debit foarte mic. 

Reducţie diametru nominal integrată. 

Recuperare date automată. 

Carcasă robustă cu compartiment dual. 

:: Precizie neschimbata la reducerea diametrului, cea mai buna precizie din clasa sa. 

:: Temperatura + presiune integrată pentru debit masic abur/gaze. 

BA  Certificare: ATEX II1G Ex ia IIC  

G  Ieşire; intrare: PROFIBUS PA, ieşire puls/frecv./contact  

C  Display; operare: SD02 4 linii; push butoane + funcţie de backup  

J  Carcasa: GT20 compartiment dual Alu, acoperit,detaşat  

C  Cablu, versiune detaşată (remote): 10m/30ft  

A  Conexiune electrică: Presetupa M20  

CA  Versiune senzor; DSC-Sensor; tub măsură Masă; 316L; 316L (măsură de temperatură 

integrat),  

-200...+400oC/-328...+750oF  

A  DSC-Sensor etanşare: Grafit, -200oC... +400oC, 

  -328oF...752oF  

A  Presiune component: Fără  

D2S  Conexiune proces: PN40, flansa EN1092-1-B1  

K  Calibrare debit: 0.75% volum 3-puncte  

A1  Model: 1 

Cod vamal:  90268020 

Ţară de origine: FR 

CH: GKV Anexa 1 și 2, nelistată  

CC: REG 428/2009 Anexa I, nelistată 

IR: REG (UE) nr. 267/2012 AnII și 2015/1861 AnVIIB, nelistat  

RU: REG (UE) 833/2014 anexa II, nelistat 

  



 

Endress+Hauser  

Oameni pentru automatizarea proceselor 

Fişă tehnică 

Calibrarea aplicatorului – Condensat (debit) 

Proiect  

Proiect   Măsură debit gaz metan-OUT 

Nr. Proiect C. 

Client   Loial Impex 

ETICHETĂ  — 

Marcaj de timp — 

Număr revizuire — 

Număr comandă de vânzare 204 5505072  

Persoană de contact Cristian Avram 

eMail: 

Telefon 

Fax 
Fluid Metan (Gaz)  minim nominal maxim  

Stare Gaz  Debit necesar 1 000 2 000 3 000 Sm3/h 
Caracter  Curat  Presiune  27 27 27 bar_g 
Abrazivitate Neabraziv  Temperatură 65 70 85 ’C 
Tip fluid Newtonian Densitate 16.44 16.171 15.42 kg/m3 
Temperatură de ref. 59 *F Factor Z 0.9723 0.9741 0.9787  

Presiune de ref. 14.696 psi_a Viscozitate 0.01284 0.01299 0,01342 cP 
Presiune atmosferică 1.0133 bar_a Presiune proiectată 27  27 bar_g 
Standard EN/DIN/ISO (min/max)     

  Temp. proiectată, 

(min/ max) 
65  85 o

C 
      

  Viteza sunetului  468.1  m/s 

 
Debitmetru  Prowiri R (Generaţia C) Generaţia: 31  minim nominal maxim  

 200 Model: 1 Debit necesar 1 000 2 000 3 000 Sm3/h 
Principiu debit Vortex (Prowiri)  Viteză 6.042 12.28 19.32 m/s 
Cod comandă extinsă 7R2CSK-*******CA*AD2SKA1 Viteză Max. 9.286 18.88 29.7 m/s 
Dimensiune contor DN100 » DN50  Pierdere de presiune 9.01 36.64 86.46 mbar 
Gama de operare 

min. 
242.914 Sm3/h  Eroare de măsurare 1.24 1.27 1.36 % 

Interval de operare 

min. 
445.343 Sm3/h  Masă*”     

(sensibilitate 

standard) 
  Nr. Reynolds 380 503 752432 1 092 092  

Interval linear 242.914 Sm3/h       

Interval de operare 

max. 

14 170 Sm3/h  Avertisment(e)     

Material (senzor) * SS 1.4408 / CF3M       

Conexiune proces* PN 40 EN 1092-1 B1,1.4404/316L Flanşă Informare     

• Utilizatorul este responsabil pentru selectarea materialelor udate în 

timpul procesului având în vedere rezistența lor la coroziune. Endress + 

Hauser nu garantează și nu își asumă nicio răspundere pentru rezistența la 

coroziune a materialelor selectate aici pentru aplicația descrisă mai sus.

  

**Pentru calculul erorilor, se aplică condițiile de referință specificate 

pentru calibrarea debitmetrului în conformitate cu ISO / IEC 17025. 

Informații suplimentare în documentația tehnică. 

 

1 • Intervalul de operare este calculat folosind condiții nominale ale 

procesului.  

 

Mesaj(e); 

  

 



 

  



 

Calibrare aplicator - Debit 

Proiect: Masura debit gaz metan-OUT 

Client: Loial impex      Nr. Proiect C. 

Persoană de contact: Cristian Avram  Telefon Fax 

eMail: 

ETICHETĂ: — 

Marcaj de timp: —   Număr revizuire — 

Număr comandă de vânzare: 2045505072 

 

Fişă Dimensiuni comparate  

Parametri generali 
Fluid                                    Metan (Gaz)  Temp. de ref. 59 

o
F  

Stare                                    Gaz  Presiune de ref. 14.696 psi_a  

Caracter                               Curat  Presiune atmosferică 1.0133 bar_a  

Abrazivitate                         Neabraziv  Standard EN/DIN/)SO  

Tip fluid                               Newtonian     

Rezultate dimensionate şi calculate     

 Următoarea 

dimensiune mai mica 
Dimensiune 

actuală 
Următoarea 

dimensiune mai mare 
 

Debitmetru Prowifl R (Generaţia C) 200      Prowirl R (Generaţia C) 200    Prowirl R (Generaţia C) 200  

Generaţie/Model dispozitiv 3/1 3/1 3/1  

Principiu debit Vortex (Prowiri) Vortex (Prowirl) Vortex (Prowirl)  

Dimensiune contor DN80 > DN50 DN100 » DN50 DN100 » DN80  

Conectare proces* PN 40 EN 1092-1 PN 40 EN 1092-1 PN 40 EN 1092-1  

 B1.1,4404/316L B1, 1.4404/316L B1, 1.4404/316L  

Interval de operare min. 242.914 242.914 545.077 Sm3/h 
Interval de operare max. 14 170 14 170 31 796.2 Sm3/h 
Viteză la debit necesar min. 6.042 6.042 2.693 m/s 
Viteză la debit necesar nom. 12.28 12.28 5.475 m/s 
Viteză la debit necesar max. 19.32 19.32 8.612 m/s 
Viteză senzor la debit necesar min. 9.286 9.286 4.008 m/s 
Viteză senzor la debit necesar nom. 18.88 18.88 8.15 m/s 
Viteză senzor la debit necesar max. 29.7 29.7 12.82 m/s 
Pierdere de presiune la debit necesar min, 8.76 9.01 1.73 mbar 
Pierdere de presiune la debit necesar nom. 35.62 36.64 7.07 mbar 
Pierdere de presiune la debit necesar max. 84.06 86.46 16.69 mbar 
Eroare de măsurare Masa la debit necesar min.*** 1.24 1.24 1.24 % 
Eroare de măsurare Masa la debit necesar nom.*" 1.27 1.27 1.27 % 
Eroare de măsurare Masa la debit necesar max.*“ 1.36 1.36 1.36 % 
Nr. Reynolds  752 432 752 432 502 302  

Avertisment(e) 

 
*Utilizatorul este responsabil pentru selectarea materialelor udate în timpul procesului având în vedere rezistența lor la coroziune. Endress + Hauser 

nu garantează și nu își asumă nicio răspundere pentru rezistența la coroziune a materialelor selectate aici pentru aplicația descrisă mai sus.  

**Pentru calculul erorilor, se aplică condițiile de referință specificate pentru calibrarea debitmetrului în conformitate cu ISO / IEC 17025. Informații 

suplimentare în documentația tehnică. 

  



 

Calibrare aplicator - Debit 

Proiect: Masura debit gaz metan-OUT 

Client: Loial impex      Nr. Proiect C. 

Persoană de contact: Cristian Avram  Telefon Fax 

eMail: 

ETICHETĂ: — 

Marcaj de timp: —   Număr revizuire — 

Număr comandă de vânzare: 2045505072 

 

Fişă 
Debitmetru: Prowirl R  Generaţia : 3 Model dispozitiv: 1  

(Generaţia C) 200     

Principiu debit Vortex (Prowirl)  Fluid Metan (Gaz) 

Dimensiune contor DN100>>DN50  Presiune 27 27 27 bar_g 

Interval de operare 

min. 

242.914 Sm3/h  Interval de operare 

min. (sensibilitate 

standard) 

445.343 Sm3/h 

Interval de operare 

max. 

14 170 Sm3/h  Densitate 16.171 kg/m3 

   Viscozitate 0.01299 cP 

 

Eroare de măsurare (%)      Presiune (mbar) 

 
Debit (Sm3/h) 

 

 

 
   

Debit (Sm3/h) Pierdere presiune (mbar)                 Eroare de măsurare Masă (%)*** 

1 000 9.161 1.266 
1 200 13.191 1.266 
1 400 17.955 1.266 
1 600 23.451 1.266 



 

1 800 29.68 1.266 
2 000 36.642 1.266 
2 200 44,337 1.266 
2 400 52.765 1.266 
2 600 61.925 1.266 
2 600 71.619 1.266 
3 000 62.445 1.266 

*** Pentru calculul erorilor, se aplică condițiile de referință specificate pentru calibrarea debitmetrului în conformitate cu 

ISO / IEC 17025. Informații suplimentare în documentația tehnică. 

 

În niciun caz, Endress+Hauser nu răspunde pentru erori, nici în software și în documentația 

sa, nici pentru erori și daune indirecte care pot apărea din utilizarea lor. Rezultatele din 

Aplicator se aplică parametrilor înscriși de către utilizatorul final. O modificare a parametrilor 

ar putea duce la rezultate diferite. Datele obligatorii se regăsesc în informaţiile tehnice (TI). 

 

  



 

6  Instalarea 

6.1 Condiţii de instalare 

6.1.1 Poziţia de montaj  

Locaţia montajului 

 
Orientare 

Direcția săgeții de pe placa de identificare a senzorului vă ajută să instalați senzorul în funcție 

de direcția debitului. 

Contoarele Vortex necesită un profil de debit complet dezvoltat ca o condiție necesară pentru 

măsurarea corectă a debitului de volum. Prin urmare, vă rugăm să rețineți următoarele: 
Orientare Versiune compactă Versiunea la distanţă 

A Orientare verticală 

 

✓✓ 
1) ✓✓ 

B Orientară orizontală, transmiţător cu capul în sus 

 

✓✓ 
2)3

) ✓✓ 

 Orientare Versiune compactă Versiune la distanţă 

c Orientare orizontală, transmiţător cu capul în jos 

 

✓✓ 4)5) ✓✓ 

D Orientare orizontală, transmiţător cu capul în lateral 

 

✓✓4) ✓✓ 



 

1) În cazul lichidelor, ar trebui să existe un flux ascendent în conductele verticale pentru a 

evita umplerea parțială a conductelor (Fig. A). Întrerupere în măsurarea debitului! În cazul 

orientării verticale și a lichidului care coboară în jos, conducta trebuie întotdeauna complet 

umplută pentru a asigura măsurarea corectă a debitului de lichid. 

2) Pericol de supraîncălzire electronică! Dacă temperatura lichidului este ≥200 
o
C (392 

o
T), 

orientarea B nu este permisă pentru versiunea cu placă subţire (Prowirl D) cu diametre 

nominale DN 100 (4") și DN 150 (6"). 

3) În cazul mediilor fierbinți (de exemplu, temperatura aburului sau a fluidului (TM) ≥ 200 
o
C 

(392 
o
F): orientarea C sau D 

4) În cazul mediilor foarte reci (de exemplu, azot lichid): orientarea B sau D 

5) Pentru opțiunea de „detectare / măsurare a aburului umed”: orientarea C 

 

Spaţiere minimă şi lungimea cablului 

 
A Spaţiere minimă în toate direcţiile  

L Lungimea necesară a cablului 

 

Următoarele dimensiuni trebuie să fie respectate pentru a garanta accesul fără probleme la 

dispozitiv în scop de service:  

■ A = 100 mm (3.94 in) 

■ L = L + 150 mm (5,91 in)  

 

Rotirea carcasei electronice și a afișajului  

Carcasa electronică poate fi rotită continuu cu 360 
o
 pe suportul carcasei. Unitatea de afișare 

poate fi rotită în trepte de 45 °. Aceasta înseamnă că puteți citi afișați confortabil din toate 

direcțiile. 

 

Distanţe faţă de intrare și ieșire 



 

Pentru a atinge nivelul de precizie specificat al dispozitivului de măsură, distanţele faţă de 

intrare și ieșire menționate mai jos trebuie menținute la minimum. 

 
2 Distanţe minime faţă de intrare și ieșire cu diverse obstrucții ale debitului 

h Diferența de expansiune 

1 Reducerea cu o dimensiune a unui diametru nominal 

2 Cot unic (cot 90 °) 

3 Cot dublu (2 coturi x 90°, opuse) 

4 Cot dublu 3D (2 coturi x 90°, opuse, nu pe un singur plan) 

5 Piesă în T 

6 Expansiune 

7 Supapă de control 

8 Două dispozitive de măsurare într-un rând unde DN ≤ 25 (1”): direct flanșă pe flanșă 



 

9 Două dispozitive de măsurare într-un rând unde DN ≥ 40 (11/2”): pentru distanțare, 

consultați graficul  

  

 

  

Dacă există mai multe perturbări ale debitului, trebuie menținută cea mai mare distanţă faţă de 

intrare specificată. 

Dacă nu pot fi respectate distanţele faţă de intrare necesare, este posibil să instalați un 

regulator de debit special conceput - pagina 18. 

Pentru informații detaliate despre corectarea distanţei faţă de intrare și detectarea aburului 

umed, consultați Documentație specială pentru dispozitiv 

Pentru dimensiunile și lungimile de instalare ale dispozitivului, consultați documentul 

„Informații tehnice”, secțiunea „Construcții mecanice” 

 

Regulatorul de debit 

Dacă nu pot fi respectate distanţele faţă de intrare necesare, este posibil să instalați un 

regulator de debit special conceput care poate fi comandat de la Endress + Hauser. 

Regulatorul de debit este montat între două flanșe de țeavă și centrat de șuruburile de 

montare. În general, aceasta reduce distanţa faţă de intrare necesară la 10 x DN cu precizie 

deplină. 

 
1 Regulator de debit 

Pierderea de presiune pentru adaptoarele de debit este calculată după cum urmează: Δ p 

[mbar] = 0.0085 • p |kg/m
3
| v

2
 |m/s|   

 

Exemplu pentru abur  

p = 10 bar abs.  

t = 240 
o
C - p = 4.39 kg/m

3
  

v = 40 m/s 

Δ p = 0.0085 • 4.394.39 • 40
2
 = 59.7 mbar 

 

Exemplu pentru condens (80 
o
C)  

p = 965 kg/m
3
  

v = 2.5 m/s 



 

Δ p = 0.0085 • 965 • 2.5 
2
 = 51.3 mbar   

 

  

p : densitatea mediului de proces  

v: viteza medie a debitului 

abs. = absolut 

Pentru dimensiunile regulatorului de debit, consultați documentul „Informații tehnice”, 

secțiunea „Construcții mecanice” 

 

Distanţele faţă de intrare la instalarea dispozitivelor externe 

Dacă instalați un dispozitiv extern, respectați distanța specificată. 

 
PT Transmiţător de presiune 

TT Transmițător de temperatură 

 

6.1.2 Cerințe din mediu și proces  

Interval de temperatură ambientală 

Versiunea compactă 
Dispozitiv de măsurare Non-Ex: -40 până la +80 

o
C (-40 până la +176 

o
F) 

1) 
 Exi: -40 până la +70 

o
C (-40 până la +158 

o
F)

 1) 
 Versiunea EEx d/XP: -40 până la +60 

o
 C (-40 până la +140 

o
F)

 1) 

 ATEXII1/2G Ex d, Ex ia: -40 până la +60 
o
C (-40 până la +140 

o
F) 

1) 

Afişaj local -20 până la +70 
o
C (-4 până la +158 

o
F)

 1) 

1) Suplimentar disponibil ca şi cod de comandă pentru „Test, certificat”, opțiunea JN 

Temperatură ambientală a transmiţătorului -50 
o
C (-58 

o
F) 

 

Versiune la distanță 
Transmiţător  Non-Ex: -40 până la +80 

o
C (-40 până la +176 

o
F)

l) 
Exi: -40 până la +80 

o
C (-40 până la +176 

o
F)

l) 
Ex d: -40 până la +60 

o
C (-40 până la +140 

o
F)

l) 
ATEX II1/2G Ex d, Ex Ia: -40 până la +60 

o
C (-40 până la +140 

o
F)

l) 
Senzor Non-Ex: -40 până la +85 

o
C (-40 până la +185 

o
F)

l) 
 Ex 1: -40 până la +85 

o
C (-40 până la +185 

o
F)

l)
 

 Ex d: -40 până la +85 
o
C (-40 până la +185 

o
F)

l)
 

 ATEXII1/2G Ex d, Ex ia: -40 până la +85 
o
C (-40 până la +185 

o
F)

l)
 

Local display -20 până la +70 
o
C (-4 până la +158 

o
F)

l) 



 

1) Suplimentar disponibil ca şi cod de comandă pentru „Test, certificat”, opțiunea JN 

Temperatura ambiantă a transmițătorului -50 
o
C (-58 

o
F). 

► Dacă funcționează în exterior: 

Evitați lumina directă a soarelui, în special în regiunile climatice calde. 

 

Izolaţia termică 

Pentru măsurarea optimă a temperaturii și calculul masei, trebuie evitat transferul de căldură 

la senzor pentru unele fluide. Acest lucru poate fi asigurat prin instalarea izolației termice. 

Pentru izolarea necesară se poate utiliza o gamă largă de materiale. 

Aceasta se aplică pentru: 

■ Versiunea compactă 

■ Versiunea cu senzor la distanță 

 

Înălțimea maximă de izolare admisă este ilustrată în diagramă: 

 
1 Înălţime maximă de izolare 

► Când izolați, asigurați-vă că o suprafață suficient de mare din suportul carcasei rămâne 

expusă. 

Partea descoperită servește ca radiator și protejează componentele electronice împotriva 

supraîncălzirii și răcirii excesive. 

 

INFORMARE 

Supraîncălzirea componentelor electronice ca urmare a izolaţiei termice! 

► Respectați înălțimea maximă admisă de izolare a gâtului transmiţătorului, astfel încât capul 

transmiţătorului și / sau carcasa de conectare a versiunii la distanță să fie complet libere. 

► Respectați informațiile cu privire la intervalele admise de temperatură. 

► Rețineți că poate fi necesară o anumită orientare, în funcție de temperatura fluidului - 11. 

 

Pentru informații detaliate despre temperatura fluidului, orientări și intervale permise de 

temperatură, consultați Instrucțiunile de utilizare pentru dispozitiv 

 

Vibraţiile 

Funcționarea corectă a sistemului de măsurare nu este afectată de vibrațiile instalației până la 

1 g, 10 până la 500 Hz. Prin urmare, nu sunt necesare măsuri speciale pentru a asigura 

senzorii. 



 

 

6.1.3 Instrucțiuni speciale de montare 

Instalare pentru măsurători ale căldurii delta 

Cod de comandă pentru „Versiunea senzorului”, opțiunea 3 „debitul masic (măsurarea 

integrată a temperaturii) 

A doua măsurare a temperaturii se face cu ajutorul unui senzor de temperatură separat. 

Dispozitivul de măsurare citește această valoare printr-o interfață de comunicare. 

■ În cazul măsurărilor de căldură delta a aburului saturat, Prowirl 200 trebuie instalat pe 

partea aburului. 

■ În cazul măsurărilor de căldură delta a apei, Prowirl 200 poate fi instalat pe partea rece sau 

caldă. 

 
3 Configuraţia pentru măsurarea căldurii delta a aburului saturat și a apei 

1 Prowirl 

2 Senzor de temperatură 

3 Schimbător de căldură  

O Flux de căldură 

 

Capacul de protecţie împotriva intemperiilor 

Respectați următoarea distanță minimă a capului: 222 mm (8.74 in) 

6.2 Montarea dispozitivului de măsurare 

6.2.1 Instrumente necesare  

Pentru transmițător 

■ Pentru rotirea carcasei transmițătorului: cheie fixă 8 mm 

■ Pentru deschiderea clemelor de fixare: cheie imbus 3 mm 

 



 

Pentru senzor 

Pentru flanșe și alte conexiuni de proces: Instrumente de montaj corespunzătoare 

6.2.2 Pregătirea dispozitivului de măsurare 

1. Scoateți toate ambalajele de transport rămase. 

2. Scoateți toate capacele de protecție prezente de pe senzor. 

3. Scoateți eticheta adezivă de pe capacul compartimentului electronic.  

 

6.2.2 Montarea senzorului 

AVERTISMENT 

Pericol datorită etanşării necorespunzătoare a procesului! 

► Asigurați-vă că diametrele interioare ale garniturilor sunt mai mari sau egale cu cele ale 

conexiunilor și conductelor de proces. 

► Asigurați-vă că garniturile sunt curate și nedeteriorate. 

► Instalați garniturile corect. 

 

1. Asigurați-vă că direcția săgeții de pe senzor corespunde cu direcția de curgere a mediului. 

2. Pentru a asigura respectarea specificațiilor dispozitivului, instalați dispozitivul de măsurare 

între flanșele conductelor într-un mod care să fie centrat în secțiunea de măsurare. 

3. Instalați dispozitivul de măsurare sau rotiți carcasa transmiţătorului, astfel încât intrările 

cablului să nu fie orientate în sus. 

 
6.2.3 Montarea transmiţătorului  în versiunea la distanţă  

ATENŢIE 

Temperatura ambientală prea crescută! 

Pericol de supraîncălzire a componentelor electronice și deformării carcasei. 

► Nu depășiți temperatura ambientală maximă admisă. 

► Dacă exploataţi în exterior: Evitați lumina directă a soarelui și expunerea la intemperii, în 

special în regiunile climatice calde. 

 

ATENȚIE 

Forța excesivă poate deteriora carcasa! 

► Evitați stresurile mecanice excesive.  

 

Montarea pe perete 



 

 
 

4 Unitatea tehnică mm (in) 

Post-montaj 

 
5 Unitatea tehnică mm (in) 

1 Post kit opritor pentru post-montaj 

 

6.2.4  Rotirea carcasei transmiţătorului Pentru a oferi un acces mai ușor la compartimentul 

de conectare sau modulul de afișare, carcasa transmiţătorului poate fi rotită. 



 

 
 

6.2.5 Rotirea modulului de afișare 

Modulul de afișare poate fi rotit pentru a optimiza lizibilitatea și operabilitatea afișajului. 

 
 

4.3 Verificări post-instalare 
Dispozitivul este nedeteriorat (inspecţie vizuală)? □ 
Dispozitivul de măsurare este conform cu specificațiile punctului de măsurare? 

De exemplu: 
■ Temperatura procesului 
■ Presiunea procesului (consultați secțiunea din documentul „Evaluări temperatură-presiune” din informațiile 

tehnice) 
■ Temperatura ambientală 
■ Intervalul de măsurare 

□ 

A fost selectată orientarea corectă pentru senzor? - 11 

■ În funcție de tipul senzorului 

■ În funcție de temperatura medie 

■ În funcție de proprietățile mediului (depășire, cu solide antrenate ) 

□ 

Săgeata de pe plăcuţa de identificare a senzorului se potrivește cu direcția de curgere a fluidului prin conductă -> 

11? 

□ 

Identificarea și etichetarea punctului de măsurare sunt corecte (inspecție vizuală )? □ 

Dispozitivul este protejat în mod adecvat de precipitații și de lumina directă a soarelui? □ 

Șurubul de fixare și clema de fixare sunt strânse bine ? □ 

 



 

 
Declinarea responsabilităţii 
Pentru a asigura exactitatea informațiilor 

conținute în acest document, s-au depus 

toate eforturile rezonabile. Endress + Hauser 
nu poate acorda nicio garanție, expresă sau 

implicită, cu privire la exactitatea, caracterul 

complet sau utilitatea tehnică sau comercială 
a acestui document  

Endress + Hauser poate modifica sau înlocui 

acest document oricând 
© 24,10.2019 Endress + Hauser 

Cod comandă:  
7R2CRK-BAGCJCACAAAD2SKA1 

 

Descrierea produsului: 
Prowill R, 7R2CRK, DN60 3” >DN50 2” 

www.addresses.endress.com 
Endress+Hauser 

Oameni pentru automatizarea proceselor 

 

 

http://www.addresses.endress.com/

