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Höntzsch

Flödesgivare

G 4300

Typ TA10

Termisk massflödesmätare

Mätprincip
Höntzsch TA10 är en termisk insticksgivare för
mätning av massflöde på luft och andra gaser i
rör, ledningar och kanaler. Mätprincipen bygger på
att mäta nedkylning av en elektriskt uppvärmd
kropp, där temperaturskillnaden mellan den
uppvärmda sensorn och mediet är ett mått på
flödeshastigheten.

Konstruktion
TA10 är konstruerad för att mäta både låga och höga
flöden samt för att kunna användas i de flesta industriella
applikationer.

· Korrosionsbeständig
· Små dimensioner
· Stort mätområde

Tack vare tunnfilmsteknik kan svarstiderna hållas låga, ca
1 sekund vid 5 Nm/s. Noteras bör att mätnoggrannheten
ökar vid låga flöden.

Mätfel
Givaren ger en signal som är proportionell mot "normal-
flödet" (Nm/s), dvs flödet omräknat till
+21 ºC och 1014 mbar. Omräkning till andra tryck och
temperaturer kan enkelt göras via allmänna gaslagen.
Mätområdet är ca 0,2 - 60 Nm/s. Mätfelet uppgår till
maximalt 2% (av uppmätt värde) plus 0,02 Nm/s för
flöden upp till 40 Nm/s. För 40 - 60 Nm/s är motsvarande
värde max 2,5%.

Mätvärdet (temperaturdifferensen) i förhållande till flöde
och mediatemperatur.



Rätt till ändringar förbehålles.

Typbeteckning
Typbeteckningen anger givarens storlek, typ och
kalibreringsdata.

Exempel: TA10-265 G E 40 m/s 140 p10 ZG2b

10 står för givarens diameter, 265 står för dess längd, G
för media (G= luft/gas), E står för material (E= syrafast
stål 1.4571 *). Därefter anges mätområde (40 m/s), max
temperatur i grader C (140) och maxtryck i bar (p10)
samt ev. specialdesign (ZG..).

* samt stål 1.4305, epoxy, polyamid och glas.

Media
TA 10 kalibreras i luft och är främst avsedd för luft-
mätning. Andra gaser kan ha en annan kyleffekt, vilket
isåfall kommer att påverka mätnoggrannheten. Bortsett
från detta finns inget som hindrar mätning i andra gaser
än luft. Även medier med partiklar och fibrer kan mätas
så länge sensorn ej skadas eller sätts igen. Lägsta
mediatemperatur är -10 ºC, lägsta tryck ca 0,7 bar a.
Mätarens nollpunkt kan påverkas av mediatrycket med
ca 0,05 Nm/s per bar.

Anslutningskabel
TA10 levereras med en fast ansluten kabel, ca 5 meter
lång.

Placering
Höntzsch TA10 mäter flödeshastigheten i en enda punkt
och beräknar med hjälp av detta värde det totala flödet i
ledningen. För att kunna göra denna beräkning på ett
riktigt sätt bör givaren placeras i en rak, ostörd sträcka
utan inverkan från böjar, reduceringar, påstick eller andra
komponenter. Följande minimimått kan ses som en
allmän rekommendation med några exempel på vanligt
förekommande störningar. Måtten avser avståndet mellan
störningen och givaren. (Di= ledningens innerdiameter).
EFTER givaren rekommenderas en fri ostörd sträcka på
ca 5 gånger Di (t. ex. 500 mm i ett rör med innerdiameter
100 mm).

Efter en....
- nedkoning: min 15 X Di
- uppkoning: min 18 X Di
- 90-graders böj: 20 X Di
- 2 st 90-graders böjar: 25 X Di
- 2 st 90-graders böjar i olika plan: 40 X Di
- flödesriktare: 8 X Di

Om dessa mått ej är möjliga att uppnå rekommenderas i
första hand en flödesriktare. I andra hand bör givaren
monteras så att tillgänglig sträcka fördelas med 2/3
uppströms och 1/3 nedströms. Mer information om
flödesriktare finns att läsa i ISO-guide 5167-1. För större
gasledningar, med okänd flödesprofil, kanske givarens
bästa placering kan tas fram experimentellt. I princip
bestäms ledningens flödesprofil genom ett stort antal
mätningar, utspridda över ledningens tvärsnitt. Givaren
placeras sedan i en position med ett representativt flöde.
Mer information om detta finns bl. a. i VDI/VDE 2640-3.

Anslutningsnippel
Två olika montagenipplar finns att välja mellan. Typ SFB
med o-ringstätning används vid låga tryck (max 3 bar).
Typ SFS har en klämringskoppling och klarar högre tryck.
Båda är försedda med 1/2" rörgänga.

Flödesprofil - omräkningsfaktor
Givaren är inställd för mätning i olika kanaler och rör.
Omräkningsfaktorn "PF" som används för beräkning av
genomsnittsflöde skall normalt vara 1.00 vid mätning i
stora kanaler, rör och vindtunnlar. I mindre, cirkulära
rörledningar bör faktorn ändras till 0.84.
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