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Tłumaczenie ulotki UFP-20 

Przenośny ultradźwiękowy przepływomierz TOKYO Keiki 

model UFP-20 

Wszechstronność!  Funkcjonalność!  Niezawodność! 
Cechy 

1. Funkcja pomiaru wieloprzepływowego 
Łatwy w konfiguracji pomiar 2-kanałowy lub 2-ścieżkowy 

2. Funkcja licznika energii 
Pomiary natężenia przepływu energii z opcją Pt-100 RTD 
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podłączenie 

RTD! 
3. Funkcja monitorowania echa powrotnego 4. Konstrukcja „pogodo-odporna” IP65 
Graficzne potwierdzenie prawidłowości echa Zachowanie szczelności IP65 także w trakcie pomiaru 
5. Transfer danych przez pamięć USB „Pogodo-odporne” wtyczki 
Zapisane w pamięci urządzenia dane pomiarowe i warunki w 
jakich prowadzono pomiar można prosto skopiować do 
komputera przy pomocy przenośnej pamięci USB 
(pendrive’a): 

 

Przepływomierz 
→ kopiowanie za 

pomocą pamięci USB 
→ 

Komputer PC  

Dane techniczne: 

Pomiar 

Ciecze  Ciecze jednorodne i przewodzące dźwięk [woda (także morska, przemysłowa, czysta), ścieki, olej, roztwór glikol etylenowy – woda, itp.] 

Zakres Przekształcony na prędkość przepływu: -30 m/s do +30 m/s 

Metoda Metoda różnicowania czasu przesyłu impulsu ultradźwiękowego 

Rury 

Średnica DN 13 mm ~ DN 5000 mm 

Materiał 
Każdy pozwalający na stabilny przesył fal ultradźwiękowych, np. stal, stal nierdzewna, odlewy, żeliwo, PVC, wzmacniane 
włóknem szklanym, itp. (Uwaga: dopuszczalna średnica może zależeć od materiału) 

Poszycie brak, smoła epoksydowa, zaprawa wapienna, itp. 

Przetwornik Dopuszczalne średnice Dopuszczalne temperatury 

Mały przetwornik DN 13 mm ~ DN 50 mm –20 oC ~ +120 oC 

Średni przetwornik DN 65 mm ~ DN 500 mm / DN 20 mm ~ DN 50 mm (*1) –20 oC ~ +120 oC 

Duży przetwornik DN 300 mm ~ DN 5000 mm –20 oC ~ +80 oC 

Dokładność pomiaru (od odczytu) Prędkość ≥ 1 m/s Prędkość < 1 m/s 

DN 13 mm (*2) ~ 90 mm 
DN 20 mm ~ DN 50 mm (*1) 

±2,0% 
±2,0% ~ ±5,0% (*1) 

±0,02 m/s 
±0,02 m/s ~ ±0,05 m/s (*1) 

DN 100 mm ~ DN 250 mm ±1,5 % ±0,015 m/s 

DN 300 mm ~ DN 5000 mm ±1,0 % ±0,01 m/s 

Funkcja pamięci 
Ok. 165.000 pkt. (Do wyboru: data, chwilowe natężenie przepływu, całkowity wzrost / spadek, prędkość przepływu, kody błędów) Dane 

z pamięci przyrządu kopiowane do PC za pomocą pamięci USB w formacie CSV. 

Wejście pomiaru temperatury max: 4 szt. RTD (Pt-100) Do pomiaru energii podłączane przez moduł łączeniowy. 

Wyjście analogowe 1 port; DC 4-20 mA; Maksymalna dopuszczalna odporność na obciążenie 550 Ω. 

Wyświetlacz LCD (matryca punktowa 320 x 240); wyposażony w podświetlenie o dużej intensywności. 

Funkcje 

 Pomiar 2-kanałowy lub 2-ścieżkowy (z dodatkową parą przetworników) 
 Prosty interface z kreatorem instalacji 
 Funkcja miernika grubości (zakres: 1 ~ 100 mm / dokładność: ±0,1 mm lub ±1,5% (decyduje wyższa wartość) 
 Funkcja miernika prędkości dźwięku (zakres: 500 ~ 3000 m/s / dokładność: ±5 %) 
 Funkcja monitorowania echa powrotnego 
 Wielojęzykowa obsługa (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, włoski) 
 Obsługa jednostek metrycznych i anglosaskich (cal, galon, baryłka) 
 Odcinanie niskiego przepływu 
 Zerowa kompensacja przesunięcia / rozpiętości 
 Autodiagnostyka 
 Filtrowanie 

Przewód Standardowy 7 m (maksymalna możliwa długość: 157 m) 

Stopień ochrony IEC 60529 IP65 (dot. jednostki głównej oraz przetworników) 

Zasilanie DC 10 V ~ 30 V / zasilacz AC 90 V ~ 264 V (47 Hz ~ 63 Hz) 

Wbudowany akumulator czas pracy do 8 h / szybkie ładowanie: 4 h 

Temperatura pracy –10 oC ~ +50 oC (dot. jednostki głównej) 

Wymiary i waga (W) 135 mm x (L) 250 mm x (H) 68 mm / ok. 1,4 kg (z akumulatorem) 
(*1): Średni przetwornik jest zalecany do pomiarów rur DN20 mm ~ DN50 mm, które tłumią dźwięki, jak np. rury ocynkowane 
(*2): Wymagane jest wykonanie kalibracji w miejscu wykonywania pomiarów 
 

 Przetwornik średni  Szyna mocująca do średnich przetworników 
 

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych bez uprzedzenia oraz bez jakichkolwiek zobowiązań z tego tytułu po jego stronie. 
UWAGA: Przed rozpoczęciem korzystania z przyrządu należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. 
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