
ARImetec®-DX ölçüm cihazı
akış ve fark basıncı için

Uygulama
The ARImetec®-DX, hidrolik sistemlerde akış ve fark basıncının ölçümü için kullanılır. Entegre 
fark basınç sensörlü ölçüm cihazı ve bluetooth üzerinden iletişim kurabilen el terminalinden 
oluşur. Bu tasarım, ölçümün yüksek doğruluğundan emin olunmasını sağlar. El terminalindeki 
veri bankasında kayıtlı vana karakteristikleri ve fark basıncı sinyali esas alınarak akış 
hesaplanır. Bu değerler bir kişisel bilgisayar (PC) ile depolanabilir, iletilebilir ve analiz edilebilir.

Veri bankasındaki ARI-vana serileri: 
ASTRA® DN 15 ... DN 400
ASTRA®-Plus DN 15 ... DN 400
EURO-WEDI® FTF-14 DN 15 ... DN 200
Not: Daha fazla üreticinin ölçümü mümkün.
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Özellikler 
• Kompakt baypaslı fark sensörü
• Bluetooth üzerinden kablosuz iletişim
• El terminali  

(kapsamlı ofis-yazılımlı endüstriyel PDA)
• Akıllı telefon uyumluluğu (Android)
• Opsiyonel sıcaklık ölçümü
• Entegre vana- ve medya-veri bankası
• Kaydedilmemiş vanalarda, ölçüm için Kv-değerinin 

manuel girişi
• Ölçümlerin depolanması
• PC-analizi için dahili yazılım
• Akseuarlarla sağlam plastik kasa içinde tedarik
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ARImetec®-DX
Teknik veri
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Tip ARImetec®-DX
Maks. Fazla basınç bar (psi) 25 bar (362 psi)
Maks. Fark basıncı bar (psi) 10 bar (145 psi) 
Fark basıncı aralığı bar (psi) 0 …10 bar (145 psi) 
Yüzey sıcaklığı sensörü (PT100) °C (°F) -30 ... +120 °C (-22 ... +248 °F)
Basınç sapması % maks. tüm skalanın %0.1‘i  
Sıcaklık sapması °C (°F) maks. 0.2 °C (0.36 °F)
Akışkan sıcaklığı (akış ölçümü) °C (°F) -10 ... +90 °C (14 ... +194 °F)
Ortam sıcaklığı (çalışma) °C (°F) 0 ... +40 °C (32 ... +104 °F)
Depolama sıcaklığı °C (°F) -20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F)
Nem % maks. 90 % RH (Bağıl Nem)
Güç besleme Akümülatör kapasitesi mAh - Sensör cihazı 6600 mAh  

- El terminali (endüstriyel PDA) 1200 mAh
Çalışma süresi saat - Sensör cihazı 35 saat  

- El terminali 8 saat
Şarj süresi saat - Sensör cihazı 6 saat  

- El terminali 1,4 saat
Ölçüler (B x H x T) mm (inç) - Sensör cihazı  90 x 55 x 170 mm (3.54 x 2.17 x 6.69 inç)  

- El terminali (endüstriyel PDA)  70 x 15 x 120 mm (2.76 x0.59 x 4.72 inç)  
(ekran-diyagonal 90 mm / 3.54 inç) 

Ağırlık g (lb) - Sensör cihazı 540 g (1190 lb)  
- El terminali (endüstriyel PDA) 294 g (648 lb)  
- Komple kasa 3.000 g (6613 lb)

Koruma sınıfı - Sensör cihazı IP65
ATEX Tehlikeli alanlarda (ATEX) kullanılmasına izin verilmez
Kalibrasyon geçerliliği 12 ay
Aksesuarlar:  
(cihazla birlikte sağlanan)

- Sensör cihazı  
-  El terminali (endüstriyel PDA) yazılım ile birlikte  

opsiyonel: el terminalsiz akıllı telefon uygulaması ile (Android, 2 lisans dahil) 
- Sensör cihazı şarjı 
- El terminali (endüstriyel PDA) şarjı 
- USB kablosu (endüstriyel PDA / PC) 
- Ölçüm bağlantısı (boru) 
- Ölçüm adaptörü 
- T saplı soket anahtarı (altıgen) 
- Analiz yazılımlı CD 
- Kullanma kılavuzu 
- Kısa kılavuz 
- Kalibrasyon raporu 
- Taşıma çantası

Sipariş Bilgisi: Sipariş-No.: ARImetec-DX

Rapor gösterici Ölçüm raporu

Geleceğin Teknolojisi. 
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