
SF6-Purity-Meter

        MŊŚen² koncentrace plynu SF6 
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Kalibrace

Každých 24 měsíců

Displej

Technick® Parametry

Rozměry

Kufr: 280 x 140 x 300 mm (VxŠxD)

Hmotnost

Rychlospojka

Okamžité měření hodnot
Funkce Purge pro propláchnutí přívodu

Obsluha 

Touchpad - Grafický displej (240x128 Pixel)

přibližně 6 kg 

Skladovací:       -10 až 60 °C
Provozní:       0 až 50 °C

Teploty

Lithium-Ion baterie s výdrží až 24 h
Dobíjitelné napětím 100-265 AC V  50/60Hz
Indikace napětí baterie na displeji

Napájení

Připojení

0,5-35 bar (plynné skupenství) 
s automatickou regulací průtoku

Tlak (Vstupní)

přibližně 0,3 L na jedno měření

Množství odebraného plynu

přibližně 2 minuty

Doba měření

3 L/h 

Průtok

± 0.5 %

Tolerance

Vztaženo k okolnímu tlaku a  
teplotě (20°C)

 % SF6

Interpretace výsledků

0 – 100 % SF6

Měřicí rozsah

SF6-Purity-Meter byl nově navržen úplně od základů pro měření na jakémkoliv 
SF6 zařízení. Měřicí princip je založen na měření rychlosti zvuku. Rychlost  
zvuku ve vzduchu je přibližně 330 m/s, zatímco v čistém plynu SF6 pouze 130 m/s. 
Měřením koncentrace SF6 pomocí přístroje SF6-Purity-Meter je nepřímo měřen 
obsah nečistot testovaného plynu SF6, jako je například vzduch a CF4, jejichž
maximální tolerovaná hladina v plynu  je 3%, a která je zavedena v materiálu 
SF6-Recycling Guide komitétu CIGRÉ a normy IEC60480 pro použitý SF6.

• Kompaktní, nízká váha
• Nenáročný na údržbu
• Cost-effective
• Bez požadavku na plnidla
• Vysoká citlivost
• Ovládání přes Touch-screen displej
• Rychlé výsledky měření, měření trvá cca 2min
• Provoz z baterií, až 24min

SF6-Purity-Meter
SF6-Purity-Meter je plně automatizované zařízení navržené pro rychlé a přesné měření koncentrace testovaného plynu SF6. V přístroji je 
zabudován modul s automatickým regulátorem průtoku a redukčním ventilem, díky kterému se uživatel nemusí starat o nastavování 
správného průtoku nebo kompenzaci výsledků měření v případě odchylek tlaku. Výrobce udává schopnost měřit při tlacích od 0.5 až do
tlaku 35 bar. Díky tomu je vhodný pro testování nových lahví bez potřeby použití externího tlakového redukčního ventilu, který může být 
zdrojem kontaminace. Aktuálně měřené hodnoty jsou teplotně kompenzované, zobrazované real-time na touch-screen displeji, v % SF6. 

                                              

                                                      “TMV SS“ spol. s r.o.  
                                                             obchodní a servisní  
	 	 	 																			zastoupení	pro	ČR	a	SR 

Studánková 395, 149 00 Praha 4 - Újezd
tel.: +420 272 942 720, fax: +420 272 942 722 

email: info@tmvss.cz, www.tmvss.cz


