


DXN Portatif Kelepçeli Ultrasonik Akış Ölçer 

Transit Time + Doppler Akış ve Enerji Ölçümü

TANIM
DXN Portatif Akış ve Enerji Ölçer sıvılarda akış ölçümü için çoklu 
Doppler Transit Time ve Termal Akışkan (ısıl enerji) teknolojilerini  
kullanan gerçek bir hibrit cihazdır. Boruya dışarıdan 
kelepçelenerek kolay kurulum sağlar, montaj gerektirmez. 
DXN, tahribatsız monte edilebilen ultrasonik sensörleri 
yardımıyla akışı ölçer. Boru kalınlığı ölçüm cihazıyla uyumludur. 
Bu sayede boru iç çapı bilinmese bile iç çapı kendisi 
hesaplayarak net ultrasonik  ölçümler sağlar.

DXN kullanıcıya bir çok avantaj sağlar. Bunlara örnek: Windows 
tabanlı Dokunmatik Kullanıcı Arayüzü,  full-renkli grafikler, Kolay 
konfigürasyon yardımcısı, USB bağlantısı ve Modbus TCP/IP 
bağlantısıdır. Bu özellikler sayesinde akışta dalgalanmalar veya 
yüksek hızlı yığılmalar olsa bile doğru ölçüm değerleri alınır. DXN 
aynı anda çoklu kullanıcı tanımlı ve uygulama parametresini 
yakalar ve gösterir.Bu değerleri kullanımı kolay data logger 
özelliği ile kayıt eder. Aynı anda bu çoklu parametreleri izleyip 
kayıt etmesi sayesinde kullanıcılar montaj esnasında sistemdeki 
sorunları kolaylıkla tespit edebilirler.

İŞLETİM
Transit Time akış ölçerler ultrasonic ses dalgasının önce akış 
ile beraber daha sonra da karşı akış yansıması arasındaki 
zaman farkını ölçer.  Bu zaman farkı kapalı boru 
sistemlerindeki akışkanın hızını ölçmeye yarar. Transit Time 
ölçümlerinde kullanılan sensörler değişimli olarak alıcı ve 
verici olarak görev yaparlar. Transit Time ölçümleri iki 
yönlüdür ve az süspansiyon konsantresine sahip, nispeten arı 
sıvılar için en etkili ölçüm şeklidir.

Doppler akış ölçerleri boru cidarından hareketli akışkana doğru 
sensörleri vasıtasıyla ultrasonik bir dalga gönderir. Daha sonra bu 
ses dalgası akışkanın içindeki asılı partiküllere veya akışkanla 
birlikte ilerleyen kabarcıklara çarpıp geri yansıyarak alıcı sensörde 
toplanır. Bir frekans kayması (Doppler etkisi) oluşur ve bu akışkanla 
birlikte hareket eden partiküllerin veya kabarcıklarlın hızıyla doğru 
orantılıdır. Frekanstaki bu kayma Dijital Sinyal İşlemcisi (DSP) 
tarafından yorumlanıp akışkanın hızı cinsinden çevrilir.

Dahili Hibrit teknolojisi sayesinde DXN otomatik olarak ne tür ölçüm 
yapması gerektiğine karar verir ve bunu işletim esnasındaki sinyal 
gücü kalitesine bağlı olarak gerçekleştirir.  Akışkanın hızını 
saptamak için ne metod kullanılırsa kullanılsın, borunun kesit 
alanını içinden geçen sıvının akışkan hızı ile çarparsak hacimsel akış 
değerini elde ederiz. Ölçüm prensibine istinaden borunun her 
zaman tam dolu olması gerekir.

Sıcaklık ölçümü akış ölçüm ile birlikte kullanıldığında, ısı akışı 
şeklinde enerji kullanımı ölçümüne olanak sağlar.

Net ısı kaybı veya kazancını bulmak için, enerji kullanımı, bir iş 
yaptıktan sonra sistemi terk eden sıvının ısısındaki değişim farkı  
ile, ısı transfer akışkanının akış hızının çarpılması ile hesaplanır.

Isı akış özellikleri ile donatılmış bir ultrasonik akış ölçer, ısı 
eşanjörleri gibi aletlerden iletilen veya kaybolan ısının oranı ve 
miktarını ölçmek için tasarlanmıştır. Bu cihaz ısı eşanjörünün  
hacimsel debisini ölçer ayrıca da sıvı giriş-çıkış borusu sıcaklığını 
ölçer.

İletilen Isı  = Q × (T1 – T2) × C × ρ  

Burada : Q = Hacimsel Debi
T1 = Girişteki Sıcaklık

 T2 = Çıkıştaki sıcaklık
 C = Isı Kapasitesi
ρ = Akışkanın yoğunluğu

Çeşitli ölçeklemeler yapılarak bu ısıl akış ölçümü istenilen birimde 
ifade edilebilir:
BTU, Watt, Joul, Kilowatt gibi.. 

Full kit içeriğinde :  
Debimetre,sensörler, 
RTD, sensör kabloları, 
kalınlık ölçer, güç 
kablosu ve taşıma çantası

ENERJİ ÖLÇÜMÜ

DXN Portatif Ultrasonik Akış Ölçer



DXN Teknik Özellikleri

Sistem
Ölçüm Tipi:

Akış : Ultrasonik transit time ve Doppler (Akustik 
sinyallerin yansıması); Hybrid teknolojisi . 
Boru Kalınlığı Ölçüm: Akustik sinyallerin geçiş süresi. 
Sıvı Termal Enerji : RTD'ler ile Enerji Ölçümü.

Akışkan Tipleri:
Sıvı üstünlüklü akışkanlar.

Hız Aralığı:
Transit Time: İki yönlü 40 Feet/Sn'ye kadar (12 M/Sn)
Doppler: Tek Yönlü to 40 FPS (12 MPS) 

Akış değeri doğruluğu:
Transit Time: Okunan değerin ±1%  veya  ±0.01 
FPS (0.003 MPS), hangi değer daha yüksek ise. 
Doppler: Tüm Ölçekte % 2 

Akış Hassasiyeti:
0.001 FPS (0.0003 MPS) 

Tekrarlanabilirlik:
Okunanın ±0.1%  

Sıcaklık ölçüm doğruluğu:
Mutlak 0.5 ºF (1 ºC); Fark 0.2 ºF (0.5 ºC); 
Resolution 0.02 ºF (0.01 ºC) 

Ölçüm güncellemesi:

0.1 - 10 saniye güncelleme/filtre oranı. Transit 
Time,  50Hz'e kadar yüksek hız modu

Batarya:
Dahili 11.1V lithium ion batarya, 75W-saat. Batarya ile 
6-9 saat arası kesintisiz çalışma. Şarj süresi (0 - 40 
ºC), 12 saat (cihaz çalışırken) ; 
Cihaz kapalı iken şarj süresi maximum 4 saat. 

Güç Gereksinimleri:
10-30 VDC -3-pin konnektör ile, 40W dak; 3.6A 
ayarlanabilir sigorta 
Beslemeler: Masaüstü Adaptör: 100-240 VAC 50/60 Hz 
50W 10V-18V; Çakmak giriş adaptörü: 5A sigortalı

Güç Kablosu:
Amerikan Priz (2 fl at & 1 round prong; NEMA 5/15P); 
Çin Priz (3 fl at prongs; GB2099); 
Avrupa Priz (2 round prongs; CEE7/7); U.K.Priz (3 
rectangular prongs; BS1363A) 
Japon Priz (2 fl at & 1 round, JIS8303, w/ 3-2 prong 
adapter)

Ekran:
800 × 480 WVGA Renkli Dokunmatik 
Ekran; eldiven ile kullanıma uygun

Ortam Koşulları:
Batarya İle: -4 ºF ile +110 ºF (-20 ºC ile +45 ºC); 
Şebeke beslemeli: -20 ºF ile +140 ºF (-30 ºC ile +60 ºC) 

Saklama Sıcaklığı:
Maksimum +175 ºF  (80 ºC) 'a kadar

Muhafaza:
Su ve toza dayanıklı [IP 64] 

Kullanıcı Menüsü:
Windows .NET full entegre kullanıcı menüsü; çoklu dil seçeneği 

Dahili PC:
500MHz AMD PC, 256 MB RAM, 1GB depolama alanı; 
Lisanslı Windows Embedded Standard 2009

Data Logger:
>300 konum 1 GB'a kadar kaydedilebilir; 
USB flash bellek'e indirilebilir

Sensörler
Boru Çapları:

Boru Yüzey Isısı:
DTTSU/DTTN/DTTL: -40 ºF ile +250 ºF (-40 ºC ile +121 ºC)
DT94 Doppler: -40 ºF to +250 ºF (-40 ºC to +121 ºC) 

Transdüser Frekansı:
DTTSU: 2MHz, DTTN: 1MHz, DTTL: 500kHz 
DT94 Doppler: 625kHz

Kablo Uzunluğu:
Transit Time: 6 mt. çiftli koaksiyel kablo, BNC'den BNC'ye
Doppler: 6 mt. çiftli koaksiyel kabloi BNC'den BNC'ye 4pin 

Tanılama:
Açık, Kısa, Nominal (Sadece transit time için) 

Çift modlu sensör 1.8 mt. kablo ile (BNC uçlu)

2x platinyum 385, 1000 Ohm, 3-wire PVC jacketed kablo; 

pratik konnektörlü 20 feet (6 metre) kablo. 

Konnektör:
15-pin yüksek yoğunluklu DSUB 

Breakout Box:

.2" kolay sökülebilir terminal; adaptör kutusuna 15 pinli
1.8 mt. kablo (DSUB den DSUB'ye bağlantı) 

Girişler/Çıkışlar:
Enerji/Sıcaklık:

2x RTDs PT1OOO şerit tipi; -122 ºF to +57O ºF 
(-85 ºC den 3OO ºC) ölçüm aralığı 

Akım Çıkışı:
4-20mA active/passive 1% accuracy 

Sensor Supply:
14V @ 50mA max for powering current or voltage sensors 

Dijital Çıkış:
Açık Kollektör; Dışa Çekmeli 
Açık Kollektör yada Total 
Pulse kullanıcı seçenekli
Rate pulse: 0'dan1000Hz'e
Total Pulse: 33 ms. süreli

Dijital Giriş: 
Totalizör sıfırlaması ve dışa çekmeli

Dış Bağlantılar (AUX):

Çıkış Voltajı:
0 – 5V or 0 – 10V çıkış voltajı, 1% doğruluk oranı
Yazılımsal ölçekleme ve kontrol
100 Ohms çıkış empedansı

½" ve üzeri ; standart boru tabloları 
kullanıcı ara yüzünde yüklü

Boru Kalınlığı:

RTD'ler:

Proses Takip Giriş/Çıkışları

Giriş Voltajı: 0 – 5V or 0 – 10V, %1 doğruluk oranı 
Yazılımsal ölçekleme ve kontrol
80k Ohms giriş empedansı



DXN Ölçüleri: İnç (mm)
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DXN Bağlantı Paneli

Auxiliary Giriş I/O
Transit time Sensör Girişi (Down-Stream)

Transit time Sensör Girişi (Up-Stream)

Doppler Sensör Girişi
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On/Off Butonu

Sensör İçin Boru Ebatları

Requirements
Minimum Boru D.Ç. Maximum Boru D.Ç.

2.4" (60.3 mm)

98" (2500 mm)

120" (3050 mm)

DTTSU 0.5" (12 mm) 
DTTN 2" (50 mm) 
DTTL 16" (400 mm) 
DT94 1" (25 mm) 60" (1524 mm)
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