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ZESTAW POMIAROWY „ZDI-05-EC” 

POMIAR PRZEPŁYWU I ENERGII CIEPLNEJ CIECZY 

 

 

 

Zestaw pomiarowy „ZDI-05-EC” charakteryzuje 

prostota, niska cena, dobra jakość oraz bogate 

możliwości oprogramowania konfiguracyjnego, 

zwłaszcza dla zastosowań w systemach automatyki  

i monitorowania przepływu i energii cieplnej.  

 

 

„ZDI-05-EC” – ZESTAW POMIAROWY  

„ZDI-05-EC” składa się z przetwornika elektronicznego, dwóch bezinwazyjnych sond pomiarowych 

przepływu i dwóch bezinwazyjnych czujników temperatury. Przetwornik elektroniczny jest wyposażony 

w  wyświetlacz i cztery przyciski do konfiguracji.  

Sondy pomiarowe przepływomierza mogą być zainstalowane albo na napływie albo na wypływie cieczy. 

Pomiar temperatury cieczy wykonywany jest przy użyciu przylgowych parowanych czujników Pt 100, 

z których jeden jest montowany na napływie a drugi na wypływie.  

Na wyświetlaczu przetwornika elektronicznego są eksponowane wartości przepływu i energii cieplnej, 

wybierane z menu, np. m
3
/h, m

3
, GJ/h, GJ+, GJ-, Temp. Out, Temp. In, wartość prądu i inne.  

Użytkownik ma do dyspozycji programowalne wyjścia: prądowe, impulsowe oraz komunikację cyfrową 

RS485 / MODBUS RTU.   

 

„ZDI-05-EC” – OBSZAR ZASTOSOWAŃ  

„ZDI-05-EC” jest przeznaczony do bezinwazyjnych pomiarów przepływu wody i innych cieczy czystych 

płynących rurociągami całkowicie wypełnionymi. Przykładowe ciecze mierzone: woda (zimna / ciepła / 

gorąca / demineralizowana / destylowana / pitna / z ujęć wodnych), roztwory wodne, paliwa, roztwory 

chemiczne, media chłodnicze (np. woda + glikol), płynne leki, alkohole, media spożywcze, soki 

owocowe,  oleje i inne …  

„ZDI-05-EC” sprawdza się działach utrzymania ruchu, automatyki, kontroli, w pomiarach wykonywanych 

w warunkach polowych, jak: instalacje wodne, CO i CW, badanie wydajności pomp i systemów 

pompowych, diagnoza i uruchomienia na obiektach, energetyka, studnie pomiarowe, kontrola 

wycieków, kopalnie, zbiorniki, instalacje klimatyzacyjne w dużych budynkach (szpitale, gmachy 

użyteczności publicznej), oleje i petrochemia, przemysł chemiczny, przemysł samochodowy, przemysł 

papierniczy, przemysł maszynowy, przemysł farmaceutyczny, produkcja półprzewodników, przemysł 

spożywczy i napojów i inne … 
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„ZDI-05-EC” – CECHY WYRÓŻNIAJĄCE I WYBRANE PARAMETRY TECHNICZNE 

 

CENA = znacząco niższa w stosunku do porównywalnych przyrządów dostępnych na rynku. 

Użytkownik może być „na żywo” przeszkolony na stanowisku pomiarowym „ALFINE-TIM”  

w zakresie obsługi lub może uczestniczyć w sprawdzeniu przepływomierza. 

Rozpiętość mierzalnych prędkości medium: 0.01 m/s … 15 m/s w obu kierunkach. 

W badaniach testowych na stanowisku firmy „ALFINE-TIM”  

mierzono przy prędkości przepływu 2 mm/s  

Właściwość ta jest przydatna przy detekcji wycieków i nieszczelności. 

Dokładność pomiaru (w warunkach referencyjnych):  

typowo (1 … ±3)% dla v > 0.3 m/s lub (±0.006) m/s dla v < 0.3 m/s. 

Metoda pomiarowa: Transit Time.  

Przepływomierz jest ekonomiczny i łatwy w instalacji, obsłudze i serwisowaniu.  

Do konfiguracji i przeglądania danych służą cztery przyciski. 

Przepływomierz posiada wbudowane zaawansowane algorytmy autodiagnostyczne jakości 

pomiarów. 

Przepływomierz może pracować w układach automatyki. 

Dostępne są opcje: programowalne wyjście prądowe 4 – 20 mA, programowalne wyjście impulsowe  

(np. 1 impuls/m3), wyjście alarmowe (dźwiękowe = brzęczyk lub ON/OFF przekaźnik), RS485 / 

MODBUS. 

Przepływomierz posiada niezależne liczniki: w przód / w tył / netto. 

Przetwornik elektroniczny jest wyposażony wyświetlacz LCD 96-cio segmentowy. 

Przykładowe eksponowane parametry w zależności od konfiguracji: wartość przepływu, stan 

sumatora (przepływ w przód lub w tył lub netto), prędkość przepływu, wartość sygnału na wyjściu 

analogowym 4-20 mA,  energia cieplna (GJ/h, GJ+, GJ-), temperatura cieczy na napływie i na 

wypływie (Temp. In, Temp. Out) i inne. 

Bezinwazyjne sondy pomiarowe przepływu są instalowane na powierzchni rurociągu:  

bez zatrzymywania procesu, bez kontaktu z cieczą płynącą, bez względu na ciśnienie w rurociągu,  

bez przecinania lub nawiercania rurociągu, bez części ruchomych, bez spadku ciśnienia. 

Bezinwazyjne przylgowe / parowane czujniki temperatury Pt 100 są instalowane na powierzchni 

rurociągu: bez zatrzymywania procesu, bez kontaktu z cieczą płynącą, bez względu na ciśnienie 

w rurociągu, bez przecinania lub nawiercania rurociągu, bez części ruchomych, bez spadku ciśnienia. 

Mierzone mogą być praktycznie wszelkie standardowe ciecze jak: woda i inne ciecze czyste  

lub lekko zanieczyszczone (<20 000 ppm lub <2% cząstek mniejszych niż 100 m). 

Szeroki zakres średnic rurociągów: DN 25 (1”) … DN 700 (28”) lub więcej, w zależności od rodzaju 

zastosowanych sond pomiarowych. 

! ! 
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Zalecenia instalacyjne dotyczące odcinków prostych: na napływie 10 x DN (min),  

na wypływie 5 x DN (min) (DN = średnica rurociągu).  

Temperatura cieczy płynącej: typowo 0 
o
C … +70 

o
C (= sondy przepływu standardowe)  

lub 0 
o
C … +120 

o
C (= sondy przepływu wysokotemperaturowe, przeznaczone dla doraźnych / 

uruchomieniowych / diagnostycznych / krótkookresowych pomiarów kontrolnych). 

Niski pobór mocy <1 W, zasilanie 24 V DC (standard). 

Opcja: zestaw może być dostarczony jako Plug & Play  

(nastawy zaprogramowane według wymagań podanych przy zamówieniu).  

Certyfikaty CE: EN 61000-6-2: 2001, EN 55011: 2007. 

 

 

„ZDI-05-EC” – KONFIGURACJA ZESTAWU POMIAROWEGO 

 

Przetwornik pomiarowy 

„ZDI-05-EC” Przetwornik elektroniczny z wyświetlaczem LCD  

Opcja: wyjście prądowe 4 – 20 mA / wyjście impulsowe  

komunikacja cyfrowa RS485 – MODBUS RTU 

 

Sondy pomiarowe przepływu i czujniki temperatury  

SPS1 Sondy pomiarowe małe (S1 = Small) 

średnice rurociągów DN 25 … DN 100 / temperatura (0 … 70) 
o
C  

SPS1H Sondy pomiarowe małe wysokotemperaturowe (H = High Temp.) 

(przeznaczone dla doraźnych / uruchomieniowych / diagnostycznych / 

krótkookresowych pomiarów kontrolnych) 

średnice rurociągów DN 25 … DN 100 / temperatura (0 … 120) 
o
C  

SPM1 Sondy pomiarowe średnie (M1 = Medium)  

średnice rurociągów DN 80 … DN 700 / temperatura (0 … 70) 
o
C  

SPM1H Sondy pomiarowe średnie wysokotemperaturowe (H = High Temp.) 

(przeznaczone dla doraźnych / uruchomieniowych / diagnostycznych / 

krótkookresowych pomiarów kontrolnych) 

średnice rurociągów DN 80 … DN 700 / temperatura (0 … 120) 
o
C  

SPL1 Sondy pomiarowe duże (L1 = Large) 

średnice rurociągów DN 500 wzwyż / temperatura (0 … 70) 
o
C 

Pt 100 Czujniki temperatury Pt 100 / przylgowe / parowane 
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Statywy i elementy mocujące do sond pomiarowych przepływu 

ST Statyw do sond pomiarowych przepływu.  

Typ statywu jest dobierany stosownie do typu sond pomiarowych.  

STRONGMAN Napinacz do mocowania statywu lub sond pomiarowych przepływu na rurociągu  

przy użyciu łańcuszka. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementy sprzęgające – Żele i taśmy 

Elementy sprzęgające są dobierane indywidualnie, stosownie do temperatury rurociągu. 

Zastosowanie elementów sprzęgających o właściwościach dobranych do aplikacji sprzyja udanym 

pomiarom.  

 

 

PRZYKŁAD – INSTALACJA NA STANOWISKU „ALFINE-TIM” 

  

Przetwornik elektroniczny  

Sondy pomiarowe 

Wzorce 
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PGR 05 – POMIAR GRUBOŚCI ŚCIANKI RUROCIĄGU Z WBUDOWANYM WZORCEM (OPCJA) 

 

 

SZKOLENIA / URUCHOMIENIE NA OBIEKCIE / WYPOŻYCZENIA 

 Szkolenie w zakresie obsługi – w siedzibie „ALFINE-TIM”.  

 Szkolenie na obiekcie wskazanym przez Klienta.  

 Uruchomienie na obiekcie. 

 Oprogramowanie nastaw przed dostawą (według formularza). 

 Pomiary kontrolne na obiekcie.  

 Wypożyczenia aparatury pomiarowej. 

  

przyłącza kabli sondy pomiarowej 

sonda 

pomiarowa 

wyświetlacz 

mm / inch 

przełączanie jednostek 

ON / OFF = zasilanie  

SELECT 

wybór materiału 

 = przewijanie lub  „ + ”  

 

CAL = kalibracja 

 = przewijanie lub „ – ” 

VEL = nastawa prędkości pokrywa baterii 

wzorzec grubości 

COUPLING = kontakt 

PGR 05 

Opracowanie ma charakter informacyjny. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian bez powiadamiania. 

Dalsze 

informacje 

na zapytanie 

biuro@alfine.pl 

tel. 61 8966945 



„ZDI-05-EC”      Bezinwazyjne pomiary przepływu i energii cieplnej cieczy 

„ALFINE-TIM”  ul. Poznańska 30-32  62-080 Tarnowo Podgórne 

tel. 61 8966945    fax: 61 8164383    biuro@alfine.pl    www.alfine.pl      6/6 

 

PRZYKŁADY BEZINWAZYJNYCH POMIARÓW KONTROLNYCH W TERENIE  

ZREALIZOWANYCH NA ZLECENIE: PRACUJĄCE PRZEPŁYWOMIERZE, WYDAJNOŚĆ POMP ITP.  

 

Sprawdzanie dokładności pomiaru  

zainstalowanych przepływomierzy 

i wodomierzy dowolnego typu,  

w tym kołnierzowych / insertion  

inline / pałkowych / wpustowych  

sztycowych. 

Po sprawdzeniu przepływomierzy  

pracujących na obiekcie  

wystawiane jest  

Imienne Świadectwo sprawdzenia. 
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