
Przepływomierz turbinowy w dystrybucji ciężkich produktów rafinacji ropy naftowej

www.alma-alma.pl

Zastosowanie

Korzysci jakie daje ALMA

Konstrukcja
CMA TRONIQUE (MID)

Produkt zgodny z Dyrektywa Przyrządów 
Pomiarowych 2004/22/CE (MID)
Bez mechanicznego oddzielacza gazu
   - mniejsza obudowa produktu, a operacje 
     spuszczania i płukania są uproszczone
Zautomatyzowane dostawy, zwrot produktu i płukanie
Turbina pozwala na:
   - pozbawioną zanieczyszczeń dystrybucję wszystkich    
     paliw i olejów dostępnych na rynku
   - szybkie dostawy i mały spadek ciśnienia
   - kompaktowy i lekki montaż

CMA TRONIQUE

Certyfikaty produktów ALMA

Certyfikaty europejskie, zgodnie 
z dyrektywą dotyczących 
przyrządów pomiarowych 
i urządzeń zainstalowanych 
w strefie zagrożonej wybuchem

ISO 9001 : 2008

Certyfikacja

Zgodne z dyrektywą 
ATEX STREFA 1

Układ przeznaczony do samochodów ciężarowych 
jednoczęściowych, dostawczych i z przyczepą

w pełni automatyczne zarządzanie dostawami
dostawy wg wcześniej ustalonej ilości, lub w trybie cysterny
zautomatyzowany zwrot produktów i opróżnianie,  
kontrolowne przez przewidywanie ilości kolejnej dostawy 
dowody dostawy i zestawienia dziennych operacji
protokół dla wbudowanych komputerów

MICROCOMPT przelicznik elektroniczny
   - jasny duży wyświetlacz
   - 3 solidne przyciski
3” turbina aluminiowa ADRIANE
   - wyposażona w emiter impulsów i szklany przeziernik
   - przepływ: od 8 do 80 m3/h
Czujnik ciśnienia
   - dla dynamicznej regulacji przepływu
Czujnik temperatury
   - Z kompensacją temperatury dla 15°C lub 20°C
40 kolumnowa drukarka

Cysterna samochodawa z olejem opałowym

Układ pompowo-pomiarowy ALMA dla jednoczęściowych
samochodów ciężarowych

Kalkulator typu CMA TRONIQUE

Drukarka

Zestaw NO/NC 

Przetwornik
ciśnienia

Pompa Turbina aluminiowa Bęben nawojowy



www.alma-alma.pl

Specyfikacja techniczna

CMA TRONIQUE

ALMA: 00-842 Warszawa, ul. Łucka 15 lok.1801 Tel.: +48 22 630 22 32 Tel. kom.: +48 519 580 792
Mail: informacja@alma-alma.pl Internet: www.alma-alma.pl
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TURBINA

Budowa: Aluminium 242/nadajnik 
impulsu elektornicznego

Rozmiar: 3’’ DN80 100x100mm
Waga: 4 kg
Atex: Ex II 2 G cll CT6
Zakres temp.: -25°C do +55°C
Certyfikat: CEV LNE-12393 (MID)

Mierzone
produkty:

wszystkie paliwa płynne  
 i oleje dostępne na rynku

Lepkość: 13 mm²/s max.
Przepustowość:   8 do 80 m3/h 
                             133 do 1330 l/min
Dokładność: 0,3%
Powtarzalność:    0,1%
Ciśnienie: 20 bar

CMA TRONIQUE

Certyfikat: LNE-14983 (MID)

Waga całkowita: 18 kg
Komunikacja: RS 232 lub RS 485
Ciśnienie: od 03, do 20 bar
Jednostka miary: 1 litr
Dokładność: 0,5
Czujnik temp.: PT100
Drukarka: EPSON TM-U295
Opcje:

Trubina ze stali nierdzewnej
Konwersja objętości w temp. 15°C lub 20°C
Wyjścia dostaw: pełne i/lub puste
Połączenie z urządzeniami cysterny
Dodatkowy system kontroli
System zwrotu produktów
Pilot zdalnego sterowania
Czujnik przepełnienia

PRZELICZNIK

Ekran LCD: - 6 pozycyjny wyświetlacz
                    - wiersz informacyjny (20 ikon)
                      - ikony na wyświetlaczu
                      (L, m3/h, L/min, °C)
                     -wielojęzyczny interfejs
Budowa: Aluminium
Zasilanie: 24 VDC
Waga: 12 kg
Atex: Ex II2 (1)G Ex d [ia] IIB T6
Ochrona: IP66
Zakres temp.: -25°C do +55°C
Certyfikat: CEV LNE-13624 (MID)

Pamięć: 3 lata
Drukowanie: Raport dzienny

Dziennik zdarzeń
Dowód dostawy
Rachunek / faktura

Pilot zdalnego sterowania

Czujnik ciśnienia

Przelicznik elektorniczny

zestaw NO-NC

Zestaw drukarki

Zawór jednokierukowy Turbina Szklany przeziernik


