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Ultrazvukové průtokoměry

Typ DFX, TFX Ultra™, TFXL a Fusion
Stacionární přístroj pro měření průtoku v zaplaveném potrubí

Flexibilní použití

Neinvazivní měření

Dlouhá životnost

Technická data

Model DFX (Dopplerův průtokoměr) TFX Ultra® TFXL Fusion (Dopplerův průtokoměr/měření 

pomocí doby průchodu signálu)

Typy kapalin Kapaliny s minimálním 
množstvím 100 ppm* 
užitečných rozptýlených částic 
pro odraz zvuku větších než 
35 mikronů a minimálně 25 % 
celkového objemu částic je 
větší než 100 mikronů

Většina čistých kapalin nebo kapalin 
s malým množstvím rozptýlených částic

Většina čistých kapalin nebo kapalin 
s malým množstvím rozptýlených částic

Čisté, s pevnými nebo plynovými 
částicemi 

Světlosti potrubí DN 6 a vyšší DN 15 až DN 3000 DN 15 až DN 3000 DN 15 až DN 50
Přesnost ±2 % z měřené hodnoty ±1 % z měřené hodnoty, resp. 

±0,003 m/s
±1 % z měřené hodnoty ±1 % z měřené hodnoty

Napájení 115/100/230 VAC 50/60 Hz ± 15 % 
při max. 17 VA; 
12 – 28 VDC při max. 7 VA

AC: 95 – 264 VAC 47 – 63 Hz 
při max. 17 VA resp. 20 – 28 VAC 
47 – 63 Hz při max. 0,35 A 
DC: 10 – 28 VDC při max. 5 W

11 – 28 VDC při 0,25 A 12 – 30 VDC při max. 0,1 A

Podmínky 
prostředí

-40 °C až +85 °C, 0 až 95 % 
rel. vlhkosti (bez kondenzace)

-40 °C až +85 °C -40 °C až +85 °C -29 °C až +85 °C Hliník
-29 °C až +204 °C Nerezová ocel

Rozsah rychlosti 0,05 až 9 m/s Obousměrný 0,03 až 12 m/s 0,03 až 12 m/s Obousměrný 0,03 až 12 m/s

Ultrazvukový průtokoměr řady Dynasonics® – v závislosti 
na modelu – používá Dopplerovu metodu nebo metodu měření 
pomocí doby průchodu signálu. Je ideální pro měření průtoku 
vody a odpadní vody, zpracování olejů a plynů, extrakci 
metanu, výrobě elektřiny, chlazení procesů v polovodičovém 
průmyslu 
a u klimatizačních chladicích a topných systémů. Robustní 
konstrukce zajišťuje dlouhou životnost, a to i v extrémních 

podmínkách provozního prostředí.
Typ DFX je Dopplerův průtokoměr kapalin s ultrazvukovými 
senzory s kleštinou pro použití u pevných instalací.

Typ TFX Ultra™ je měřicí přístroj průtoku kapalin a energie 
pro použití u většiny kapalin a klimatizačních aplikací, včetně 
teplé a studené vody.
Typ TFXL je nízkonákladové pevné řešení průtokoměru kapalin, 
které lze připojit zvnějšku potrubí a nevyžaduje žádnou údržbu.
Typ Fusion je hybridní zařízení, které automaticky přepíná 
mezi Dopplerovou metodou a měřením pomocí doby průchodu 
signálu, pro přizpůsobení měření složení kapaliny od čisté 
po znečištěnou/provzdušněnou. Zařízení je ideální pro použití 
u pevných instalací s čistými kapalinami, kapalinami 
s částicemi a plynovými kapalinami.
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