Przegląd Aparatury
Pomiar i regulacja przepływu masowego i ciśnienia

Bronkhorst High-Tech

Siedziba firmy w Holandii

> Program produkcji
Firma Bronkhorst High-Tech BV, założona w roku 1981,
oferuje szeroki zakres przepływomierzy i regulatorów
przepływu masowych termicznych i Coriolisa. Różnorodne
wykonania standardowe i specjalne stosowane są
laboratoriach i przemyśle, w różnych, również ciężkich
warunkach środowiskowych. Zakresy pomiarowe obejmują
wartości od 0...1 mln/min aż do 0..10000 m3/h dla gazów i od
0..30 mg/h do 0..600 kg/h dla cieczy. Ponadto, Bronkhorst
High-Tech oferuje przetworniki i regulatory ciśnienia w
zakresach od 0..100 mbar do 0..400 bar.
Niniejsza broszura opisuje skrótowo rożne grupy produktów.
Na życzenie dostarczamy szczegółowe opisy.

> Wsparcie techniczne przez 24 godziny na dobę
Bronkhorst High-Tech jest firmą o zasięgu światowym, której
centrala mieści się w Ruurlo w Holandii. Łączna liczba
pracowników firmy liczy ponad 250 osób, z czego 45 osób
pracuje w konstrukcji i rozwoju, 100 w produkcji i 40 w
obsłudze klientów i serwisie.
Dział Obsługi Klientów pracuje przez 24 godziny na dobę i
przez siedem dni w tygodniu, służąc pomocą klientom na
całym świecie

Nasi specjaliści są do dyspozycji klientów, doradzając w
konkretnych aplikacjach, przed i po sprzedaży. Świadczymy
usługi w zakresie kalibracji, serwisu i uruchomień.
> Przedstawiciele i serwis
Firma posiada oddziały w Holandii, Wielkiej Brytanii, Francji,
Szwajcarii i Niemczech, które prowadzą doradztwo, sprzedaż i
serwis. Bronkhorst High-Tech posiada również rozbudowaną
sieć dystrybutorów i autoryzowanych punktów serwisowych w
całej Europie oraz w USA, Japonii, Nowej Zelandii, Kanadzie,
Izraelu, Indiach, Afryce Południowej, Brazylii i Korei.
> Jakość
Zadowolenie użytkowników, innowacyjność oraz jakość
produktów stanowią fundament sukcesu Bronkhorst High-Tech.
W roku 1987 firma otrzymała prestiżową Nagrodę Króla
Willema I dla najlepszego młodego przedsiębiorstwa, a w roku
1992 uzyskała certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001 trzy lata
później. W styczniu 2004 roku firma Bronkhorst High-Tech
uzyskała certyfikat Quality Management System, ISO
9001:2000

Laboratoria i Automatyka ♦

♦

♦

♦

Przepływomierze i regulatory przepływu do gazu z obudową elektroniki
przeznaczoną do warunków laboratoryjnych. Seria EL-FLOW obejmują
szeroki zakres przepływu
od 0...1 mln/min do 0..1250 mln/min przy ciśnieniu od próżni do 400 bar.
Różnorodność zakresów i warunków pracy sprawia, że seria EL-FLOW jest
najpopularniejszym produktem Bronkhorsta.

> Cechy

♦
♦
♦
♦

szybka odpowiedź
wysoka dokładność: 0,5% odczytu + 0,1% zakresu
komunikacja analogowa i cyfrowa (fieldbus)
dostępne wersje z uszczelnieniami metalowymi

> Zakresy pomiarowe (dla powietrza)

najniższy 0..1 mln/min, najwyższy 0..1250 ln/min

Przemysł ♦

♦

♦

♦

♦

♦

Seria termicznych masowych przepływomierzy / regulatorów przepływu INFLOW do gazów charakteryzuje się konstrukcją przeznaczoną do trudnych
warunków środowiskowych i jest stosowana w warunkach przemysłowych.
Obudowa ma stopień ochrony IP 65 i może pracować w strefie Z 2.

> Cechy
♦
♦
♦

stopień ochrony IP 65 (wodo i pyłoszczelna)
komunikacja analogowa i cyfrowa (fieldbus)
certyfikat ATEX do strefy Z 2

> Zakresy pomiarowe (dla powietrza)

najniższy 0..15 mln/min, najwyższy 0..11 000 m3n/h

Wykonanie Ex ♦ ♦ ♦ ♦

♦

♦

Seria termicznych masowych przepływomierzy / regulatorów przepływu EXFLOW do gazów przeznaczona jest do ciężkich i zagrożonych wybuchem
zastosowań. Obudowa elektroniki jest wykonana w klasie IP65 i posiada
dopuszczenie ATEX II 2 EEx ib IIC T4.

> Cechy
♦
♦

certyfikat ATEX do strefy Z 1
obudowa IP65

> Zakresy pomiarowe (dla powietrza)

najniższy 0..7,5 mln/min, najwyższy 0..11 000 m3n/h

Niski spadek ciśnienia

♦

♦

♦

♦

Seria termicznych masowych przepływomierzy / regulatorów przepływu LOW∆P-FLOW do gazów charakteryzuje się konstrukcją przeznaczoną do
zastosowań wymagających niskiego spadku ciśnienia na przyrządzie (0,5..5
mbar na przepływomierzu). Budowa przepływomierzy o szerokich kanałach
przepływowych zmniejsza zagrożenie przytykaniem i ułatwia czyszczenie i
przedmuchiwanie.

> Cechy

♦
♦
♦
♦
♦
♦

bardzo niski spadek ciśnienia
do gazów agresywnych
wykonanie ze stali kwasoodpornej
brak części ruchomych
dostępne również w obudowach IP 65 (wodo i pyłoszczelna)
komunikacja analogowa i cyfrowa (fieldbus)

> Zakresy pomiarowe (dla powietrza)

najniższy 0..10 mln/min, najwyższy 0..200 m3n/h

Ciśnienie

♦

♦

♦

♦

♦

♦

Seria EL-PRESS, elektronicznych przetworników i regulatorów ciśnienia ma
budowę przelotową i jest dostępna dla zakresów między 0..100 mbar i 0..400
mbar. Oferujemy również przetworniki różnicowe w zakresie 0..15 bar.
Regulatory ciśnienia gwarantują wysoką dokładność i stabilność dla
zastosowań „back pressure” oraz „forward pressure”.

> Cechy
♦
♦
♦

do gazów i cieczy
dostępne wersje z uszczelnieniami metalowymi
komunikacja analogowa i cyfrowa (fieldbus)

> Zakresy pomiarowe

najniższy 0..100 mbar, najwyższy 0..400 bar.

Wykonania OEM

♦

♦

♦

♦

♦

Bronkhorst High-Tech oferuje jako uzupełnienie wykonań standardowych,
rozwiązania specjalne, dostosowane do wymagań konkretnych zastosowań
OEM. Są to zestawy regulatorów przepływu i ciśnienia z zaworami
odcinającymi, mikserami, filtrami i innymi modułami funkcjonalnymi
zamontowanymi na kolektorach lub systemach szynowych, wykonane zgodnie
z potrzebami klienta.

> Cechy

♦
♦
♦
♦
♦

zwarta, kompaktowa konstrukcja
dostępne dowolne kombinacje modułów
dostawa zestawów przetestowanych, do natychmiastowego użytku
atrakcyjne ceny
łatwy demontaż, wymiana podzespołów

Ciecze

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

Seria termicznych masowych przepływomierzy i regulatorów przepływu LIQUIFLOW dla zakresów 0..5 g/h, aż do 0..20 kg/h (zakresy dla wody) wymagają
niewielkiego ciśnienia różnicowego. Działają na zasadzie pomiaru
bezpośredniego (bez bocznika) i wprowadzają pomijalny przyrost temperatury
medium (1..5 °C). Ta cecha minimalizuje niebezpieczeństwo odparowywanie
cieczy.

> Cechy

♦
♦
♦
♦

pomiar dokładny i szybki
komunikacja analogowa i cyfrowa (fieldbus)
pomiar bezpośredni ( bez bocznika)
dowolna pozycja pracy

> Zakresy pomiarowe (dla wody)
najniższy 0..5 g/h, najwyższy 0..20 kg/h

Bardzo mały przepływ cieczy ♦

♦

♦

Seria termicznych masowych przepływomierzy i regulatorów przepływu . µFLOW dla zakresów 0..30 mg/h, aż do 0..2 g/h (zakresy dla wody), jest
przeznaczona do bardzo małych przepływów.

> Cechy
♦
♦
♦

pomijalna objętość wewnętrzna
komunikacja analogowa i cyfrowa (fieldbus)
dowolna pozycja pracy

> Zakresy pomiarowe (dla wody)
najniższy 0..30 mg/h, najwyższy 0..2 g/h

Odparowywanie cieczy ♦

♦

♦

Systemy kontrolowanego odparowywania i mieszania cieczy z gazem (CEM)
są nowoczesną alternatywą dla tradycyjnych urządzeń bąbelkowych
(bubblerów). Składają się z regulatora przepływu cieczy, regulatora gazu
nośnego oraz urządzenia odparowująco mieszającego..
Systemy można stosować do odparowywania cieczy w przepływie od 0,25 do
1000 g/h cieczy (wody) i uzyskiwania przepływu pary nasyconej od 5 mln/min
do 20 ln/min.

> Cechy

♦
♦
♦
♦

dokładne sterowanie składem i przepływem mieszaniny pary i gazu
szybka odpowiedź
stabilny przepływ pary
do wody, rozpuszczalników, cieczy metaloorganicznych, mieszanin

Miniaturowe – technologia chipowa ♦

♦

Producenci aparatury pomiarowej poszukują urządzeń do sterowania i
monitoringu przepływu gazów o jak najmniejszych gabarytach. Wykorzystując
technologię półprzewodnikową MEMS, Bronkhorst High-Tech zmniejszył
wymiar przyrządów do 0,75”, realizując serię IO+FLOW ultra kompaktowych
przepływomierzy / regulatorów przepływu i ciśnienia.

> Cechy

♦
♦
♦
♦
♦

miniaturowe wymiary
bardzo stabilne zero dzięki kompensacji temperaturowej chipa
wysoka dokładność
szybka odpowiedź (150 ms)
dostępne wykonania specjalne OEM

> Zakresy pomiarowe

przepływ: najniższy 5 mln/min, najwyższy 2 ln/min (powietrze)
ciśnienie: 0..15 psi / 0..30 psi / 0..100 psi (inne na zamówienie)

Przepływomierze masowe Coriolisa ♦

♦

Bronkhorst High-Tech opracował serię przepływomierzy masowych Coriolisa
CORI-FLOW o wysokiej dokładności dla zakresów do 0..600 kg/h.
Przepływomierz ten oparty jest na opatentowanym, ulepszonym przetworniku
Coriolisa. Zapewnia dokładny pomiar w zmieniających się warunkach, przy
różnych mediach, ciśnieniach, lepkości, gęstości. CORI-FLOW oferowany jest
z różnymi zaworami regulacyjnymi, z komunikacją analogową i cyfrową.

> Cechy

♦
♦
♦
♦
♦

bezpośredni pomiar przepływu masowego
szybka odpowiedź
wysoka dokładność (do 0,1% zakresu + 0,2% odczytu)
obudowa IP65 z opcjonalnym certyfikatem ATEX do strefy Z 2
komunikacja analogowa oraz cyfrowa (fieldbus)

> Zakresy pomiarowe
najniższy 0..200 g/h, najwyższy 0..600 kg/h

Układy zasilająco sterujące ♦

♦

♦

Bronkhorst High-Tech oferuje szereg układów zasilających, odczytowych i
sterujących do współpracy z przetwornikami i regulatorami przepływu i
ciśnienia.
♦ E-5700, układy analogowe, 2, 4 albo sześciokanałowe
♦ E-7000, układy cyfrowe o zaawansowanych funkcjach, jedno i
wielokanałowe

> Cechy serii E-5700

♦
♦
♦

obudowy stołowe i do szaf sterowniczych
jeden wyświetlacz dla dwóch kanałów, przełączany
sterowanie wewnętrzne / zewnętrzne

> Cechy serii E-7000
♦
♦
♦
♦

odczyt w jednostkach rzeczywistych i procentowych
sumowanie
alarmy
funkcja master / slave

Przyrządy cyfrowe „multibus” ♦

♦

♦

Przyrządy opisane w tym opracowaniu mogą być wyposażone w komunikację
analogową lub cyfrową. Bronkhorst High-Tech oparł konstrukcję swoich
najnowszych regulatorów / przepływomierzy na zasadzie „multibus”.
Podstawowy układ elektroniczny przyrządu zawiera wszystkie podstawowe
funkcje niezbędne do pomiaru i regulacji włącznie z alarmami, sumatorami i
diagnostyką. Przyrządy posiadają zawsze wejścia / wyjścia analogowe oraz
łącze RS232 jako wyposażenie standardowe. Jako wyposażenie opcjonalne
oferowane są interfejsy z protokołem DeviceNet, Profibus-DP, Modbus lub
FLOW-BUS. Ten ostatni jest systemem opracowanym specjalnie do
współpracy z przyrządami produkcji Bronkhorst High-Tech.

> Ogólna chakterystyka

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

16 bitowy mikrokontroler z pamięcią FLASH
wejścia / wyjścia analogowe 0..5 Vdc, 0..10 Vdc, 0..20 mA, 4..20 mA
monitorowanie wyjścia sterującego zaworu
dwie diody LED sygnalizujące status przyrządu
jeden wielofunkcyjny przycisk sterujący do funkcji cyfrowych
bezpłatne oprogramowanie do sterowania, konfiguracji i serwisu (przez
RS232)
dokładność 0,5% odczytu + 0,1% zakresu (dla bezpośredniej kalibracji)
pamięć do 8 krzywych kalibracji

> Opcje Fieldbus

Oprogramowanie ♦

♦

♦

♦

♦

Bronkhorst High-Tech oferuje bezpłatne oprogramowanie do obsługi
przyrządów FLOW-BUS, przeznaczone dla PC/PLC
♦ FlowDDE: oprogramowanie realizujące interfejs między przyrządem
cyfrowym i aplikacją Windows
♦ FlowPlot: oprogramowanie do monitorowania i optymalizacji parametrów
♦ FlowView: program do sterowania przyrządami
♦ FlowFix: narzędzie do konfiguracji fieldbus

Pozostałe produkty Bronkhorst High-Tech ♦
Oprócz przyrządów opisanych wcześniej w tej broszurze, Bronkhorst HighTech oferuje akcesoria takie jak filtry, kalibratory, mieszalniki gazów.
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z naszymi
lokalnymi przedstawicielami (patrz tylna strona okładki), lub odwiedzenie
naszej strony w Internecie www.bronkhorst.com.

Dystrybutorzy i biura regionalne
♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ul. Chorzowska 44 C 44-100 Gliwice
tel. : 032 270 22 62 faks. : 032 270 45 28
e-mail : biuro@metalchem .pl

