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Media · Pomiar poziomu cieczy, ró¿nicy ciœnieñ i natê¿enia przep³ywu · Przegl¹d

Pomiar natê¿enia przep³ywu metod¹ mierniczego spadku ciœnienia

Mierniki ró¿nicy ciœnieñ serii Media stosowane s¹ do ci¹g³ego
pomiaru natê¿enia przep³ywu gazów i cieczy na podstawie
mierniczego spadku ciœnienia. Korzystny jest brak czêœci rucho-
mych, przez co nie wystêpuj¹ zak³ócenia w przep³ywie medium.

Przep³ywaj¹c przez kryzê pomiarow¹ medium wytwarza ró¿-
nicê ciœnieñ nazywan¹ mierniczym spadkiem ciœnienia, który
stanowi podstawê do obliczeñ natê¿enia przep³ywu.

Firma SAMSON oferuje ró¿ne wykonania nadajników mierni-
czego spadku ciœnienia jako wyposa¿enie dodatkowe.

Szczegó³owe dane patrz karta katalogowa T 9550.
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Media … fotografia

Szczegó³y w karcie katalogowej ... T 9520 T 9519 T 9527

Poziom cieczy ¢ ¢ ¢
Ró¿nica ciœnieñ ¢ ¢ ¢
Natê¿enie przep³ywu ¢ ¢
… z indukcyjnym nadajnikiem

sygna³ów granicznych
¢ ¢ ¢

… z elektrycznym przetwornikiem
pomiarowym cyfrowy

Transmisja danych ¢ 1)

Ciœnienie nominalne PN 50

Zakresy pomiarowe 40 do 3600 mbar

Œrednica wskaŸnika Ø 100 mm 160 mm LCD-90 mm · LED-3 mm

Materia³ komory pomiarowej CW617N (mosi¹dz, CuZn40Pb) · stal chromowo-niklowa

Dopuszczalna temperatura otoczenia –40 do +80°C –40 do +70°C

1) Transmisja danych z wykorzystaniem specjalnego oprogramowania i osprzêtu

Rys. 1 · Nadajnik mierniczego spadku ciœnienia

Ko³nierz pomiarowy typu 90
Ko³nierz pomiarowy

ze znormalizowan¹ kryz¹
i komor¹ pierœcieniow¹

DN 32 do 400 · PN 6 do 40

Rurka pomiarowa typu 91
Ko³nierz pomiarowy ze znormalizowan¹

kryz¹ i komor¹ pierœcieniow¹
ze wspawanymi kalibrowanymi rurkami

DN 15 do 50 · PN 25

Ko³nierz pomiarowy typu 92
Ko³nierz pomiarowy z przy³¹czami

i znormalizowan¹ kryz¹
DN 20 do 50 · PN 16

W akruszu FB 9500 mo¿na wpisywaæ dane niezbêdne do doboru nadajnika mierniczego spadku ciœnienia.
Firma SAMSON wykorzystuje wpisane do arkusza wartoœci do dok³adnych obliczeñ nadajnika.



Automatyczny system zdalnego odczytu poziomu cieczy w zbiorniku
Cyfrowy przetwornik pomiarowy Media 6 wraz z odpowied-
nim oprogramowaniem i osprzêtem tworzy automatyczny sys-
tem zdalnego odczytu poziomu cieczy w zbiorniku MTM 32.

– Automatyczny system zdalnego odczytu
poziomu cieczy MTM 32
z osprzêtem MTM 32 i oprogramowaniem MTM 98

System zdalnego odczytu stopnia nape³nienia zbiorników
przeznaczony jest do centralnego uzupe³niania poziomu gazu
p³ynnego w ró¿nych, oddalonych od siebie miejscach sk³ado-
wania.

U¿ytkownik uzyskuje szybk¹ i obszern¹ informacjê o aktual-
nym stopniu nape³nienia ka¿dego zbiornika, co umo¿liwia
uzupe³nianie zbiorników zale¿nie od sytuacji i zapotrzebowa-
nia, a dostawcy gazu optymalne planowanie logistyki.

Cechy charakterystyczne
• Media 6 jako czujnik poziomu cieczy i lokalny wskaŸnik.

Ci¹g³a kontrola poziomu cieczy i ciœnienia w zbiorniku
• Osprzêt MTM 32 jako urz¹dzenie pomiarowe do rejestracji

i wymiany danych za pomoc¹ linii telefonicznej lub radiowej.
Rodzaj transmisji – analogowa, mo¿liwoœæ konfiguracji
w systemie ISDN lub GSM.

• Pod³¹czenie jednostki pomiarowej do komputera klasy PC
wyposa¿onego w oprogramowanie MTM 98 w centrali
logistycznej.

• Administrowanie i kontrola miejsc pomiarowych.
Rêczny lub zadany cyklicznie, zdalny odczyt danych,
automatyczna transmisja danych po przekroczeniu
wartoœci granicznych.

• Przetwarzanie, protoko³owanie i analiza danych.

Rysunek 2 przedstawia zasadê transmisji danych w systemie
zdalnego odczytu MTM 32.

Szczegó³owe informacje patrz karta katalogowa T MTM 32 fir-
my Samsomatic.
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Rys. 2 · Zasada transmisji danych za pomoc¹ systemu MTM 32
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Zbiornik z miernikiem Media 6
jako czujnikiem poziomu cieczy

do pomiaru ci¹g³ego oraz
do odczytu na miejscu

MTM
32

MTM 32 do pod³¹czenia max. 8 czujników
i jako modem do transmisji danych

Transmisja danych do centrali za pomoc¹
sieci telefonicznej lub radiowej.
Nadzór punktów pomiarowych,

administrowanie danymi zu¿ycia i zbiornika
za poœrednictwem komputera klasy PC

z oprogramowaniem MTM 98.

zbiornik z miernikiem
Media 6

linia
telefon.

lub
radiowa

pomieszczenie rozdzielni centrala
logistyczna



Budowa i sposób dzia³ania

Seria urz¹dzeñ Media

Urz¹dzenia sk³adaj¹ siê z komory pomiarowej ró¿nicy ciœnieñ
i obudowy z wychy³owym wskaŸnikiem. Opcjonalnie oferujemy
blok zaworowy (3 zawory i przy³¹cze kontrolne). Dodatkowo
nale¿y pod³¹czyæ przewody dla ciœnienia +/–.

Mierniki ró¿nicy ciœnieñ i przep³ywu Media 05, 5

Komora pomiarowa ró¿nicy ciœnieñ wyposa¿ona jest w membra-
nê dobran¹ dla danego zakresu pomiarowego max. 3600 mbar.

Ró¿nica ciœnieñ ∆p = p1 – p2 wytwarza na membranie pomia-
rowej si³ê kompensowan¹ przez sprê¿ynê pomiarow¹. Propor-
cjonalne do ró¿nicy ciœnieñ wychylenie membrany pomiarowej
i przesuniêcie dŸwigni przenoszone jest poprzez regulowane
sprzêg³o i mechanizm wskazówkowy na wskazówkê.

W wykonaniu z nadajnikiem sygna³ów granicznych chor¹-
giewki steruj¹ce poruszaj¹ siê zgodnie z wychyleniem wska-
zówki. Je¿eli chor¹giewka znajdzie siê w polu odpowiedniego
czujnika szczelinowego A1 lub A2, zwiêksza siê jego rezystan-
cja, co odpowiada stykowi rozwartemu. Je¿eli chor¹giewka
opuszcza pole czujnika, jego rezystancja spada (styk zwarty).
Sygna³y graniczne mog¹ byæ wykorzystane do sterowania
prac¹ pod³¹czonego dalej separatora (przekaŸnika tranzysto-
rowego).

Cyfrowy przetwornik pomiarowy Media 6
z wyœwietlaczem ciek³okrystalicznym lub diod¹

Komora pomiarowa ró¿nicy ciœnieñ z membran¹ i odpowied-
nio do zakresu pomiarowego dobranymi sprê¿ynami rejestruje
wytwarzane ciœnienie.

Ró¿nica ciœnieñ ∆p = p1 – p2 powoduje wychylenie osi mem-
brany pomiarowej. Wielkoœæ przesuniêcia przetwarzana jest
na sygna³ elektryczny, który podlega dalszej obróbce w mikro-
procesorze. Wartoœæ mierzona wskazywana jest na wyœwietla-
czu ciek³okrystalicznym lub za pomoc¹ diody, a tak¿e pojawia
siê na wyjœciu przetwornika analogowo-cyfrowego jako sygna³
pr¹dowy 4 do 20 mA (wtyczka A).

Dwa programowe wy³¹czniki krañcowe umo¿liwiaj¹ sygnali-
zacjê stanów: minimalnego i maksymalnego (wtyk B – koniecz-
ne pod³¹czenie separatora wed³ug DIN EN 50227.

Interfejs RS-232 umo¿liwia konfiguracjê urz¹dzenia za po-
moc¹ modu³u pamiêciowego lub za pomoc¹ komputera z wy-
korzystaniem oprogramowania parametryzacyjnego TROVIS-
-VIEW. Dane u¿ytkownika zapisywane s¹ w pamiêci EEPROM.
Ponadto mo¿na zaprogramowaæ parametry robocze, jak ro-
dzaj gazu, jego gêstoœæ, geometria zbiornika i po³o¿enie sty-
ków sygna³ów wartoœci maksymalnej i minimalnej.

Te dane umo¿liwiaj¹ wewnêtrzne przetworzenie ró¿nicy ciœ-
nieñ na wskazanie proporcjonalne do aktualnej zawartoœci
zbiornika oraz sygna³ 4 do 20 mA.

Wszystkie wa¿niejsze wartoœci rejestrowane przez Media 6
przesy³ane s¹ poprzez modem lub przez sieæ telefoniczn¹ do
komputera klasy PC celem ich analizy. Firma SAMSON oferuje
niezbêdne do tego oprogramowanie i osprzêt.
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Rys. 3 · Budowa i sposób dzia³ania

Analogowy miernik ró¿nicy ciœnieñ i natê¿enia przep³ywu
Media 05, Media 5
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Mierniki poziomu cieczy, ró¿nicy ciœnieñ i natê¿enia przep³ywu
W karcie znajduj¹ siê informacje na temat mierników poziomu cieczy, ró¿nicy ciœnieñ i natê¿enia przep³ywu serii Media firmy SAMSON.

Zastosowanie
• Pomiar poziomu cieczy w zbiornikach ciœnieniowych,

kot³ach parowych i zbiornikach gazu ciek³ego.
• Pomiar ró¿nicy ciœnieñ w instalacjach przemys³owych

i domowych, w wêz³ach cieplnych, np. ró¿nicy ciœnieñ
miêdzy przewodami zasilaj¹cymi i powrotnymi, pomiar
straty ciœnienia na filtrach, zaworach lub kryzach zamon-
towanych w przewodach obejœciowych pomp i sprê¿arek
powietrza.

• Pomiar natê¿enia przep³ywu na podstawie mierniczego
spadku ciœnienia.

Cechy charakterystyczne
• Szerokoœæ zakresu pomiarowego od 40 do 3600 mbar

przy ciœnieniu statycznym do 40 bar.
• Komora pomiarowa z ³atwo wymienialn¹ sprê¿yn¹

pomiarow¹ z mo¿liwoœci¹ jednostronnego przeci¹¿enia
do wartoœci dopuszczalnego ciœnienia statycznego (40 bar).

• Kompaktowe wykonanie o niewielkim ciê¿arze ca³kowitym,
wygodny serwis.

• Obudowa wskaŸnika dostosowana do zabudowy obiekto-
wej (stopieñ ochrony IP 54) i do zabudowy tablicowej.

• Mo¿liwoœæ nastawy punktu zerowego na p³ycie czo³owej.
• Wykonania z wy³¹cznikami krañcowymi uruchamiaj¹cymi

pod³¹czone urz¹dzenia steruj¹ce i sygnalizacyjne.
• Wykonania z elektrycznym przetwornikiem wartoœci

pomiarowych na znormalizowane sygna³y sta³opr¹dowe
4 do 20 mA w technice dwuprzewodowej.

Media 5 · Media 05
• Pomiar i wskazania ró¿nicy ciœnieñ i innych pochodnych

wielkoœci pomiarowych.
• Komora pomiarowa ró¿nicy ciœnieñ w obudowie z mosi¹dzu

na PN 40 z membran¹ pomiarow¹ z ECO.
• Zakresy pomiarowe od 0 ... 40 do 0 ... 3600 mbar
• Blok zaworowy z przy³¹czem ciœnienia kontrolnego

(wyposa¿enie dodatkowe).

Media 5 (05) · Miernik ró¿nicy ciœnieñ i przep³ywu · Œrednica
wskaŸnika Ø 160 (85) mm
• Dla cieczy i gazów.
• Nadajnik sygna³ów granicznych z indukcyjnymi stykami

alarmowymi.

Dane techniczne
Media 5 Karta katalogowa  T 9519
Media 05 Karta katalogowa  T 9520

Ciœnienie nominalne PN 50, mo¿liwoœæ jedno-
stronnego przeci¹¿enia
max. 40 bar

Zakresy pomiarowe od 40 do 3600 mbar

Wskazanie proporcjonalne do ró¿nicy
ciœnieñ, mo¿liwoœæ wyboru
skali

Max. dopuszczalna temperatura
otoczenia –40 do +80°C

Stopieñ ochrony
zgodnie z DIN 40050 IP 54

Media 5
nadajnik sygna³ów granicznych

wy³¹cznik szczelinowy

max. 3 styki alarmowe
z diodami
SJ3,5N-LED

Media 05
nadajnik sygna³ów granicznych

wy³¹cznik szczelinowy

max. 2 styki alarmowe
z diodami
SJ2-SN
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Rys. 4 · WskaŸniki serii Media 05 i Media 5 w kombinacji z blokiem zaworowym, manometrem i z³¹czk¹

Media 05 Media 5



Rys. 6 · Media-Tank-Managementsystem MTM 32
(system zarz¹dzania zbiornikami)

Media 6
Media 6 · cyfrowy przetwornik pomiarowy ró¿nicy ciœnieñ ze
wskaŸnikiem · œrednica wskaŸnika ciek³okrystalicznego 90 mm
lub diody 3 mm
• Dla mediów ciek³ych i gazowych w kriotechnice.
• Sterowany mikroprocesorem przetwornik pomiarowy

pod³¹czany w technice dwuprzewodowej ze wskaŸnikiem
cyfrowym lub diod¹ i interfejsem RS232.

• Pod³¹czenie w technice dwuprzewodowej sygna³u pr¹do-
wego 4 do 20 mA.

• Dwa regulowane programowe wy³¹czniki krañcowe
zgodnie z NAMUR.

Dane techniczne Karta katalogowa  T 9527

Ciœnienie nominalne PN 50, mo¿liwoœæ jedno-
stronnego przeci¹¿enia
40 bar

Zakresy pomiarowe od 40 do 3600 mbar

Wskazanie proporcjonalne
do zawartoœci zbiornika

Interfejs RS-232

Wyjœcie 4 do 20 mA

Max. dopuszczalna temperatura
otoczenia –40 do +80°C

Stopieñ ochrony
zgodnie z DIN VDE 0470 IP 65

wy³¹czniki krañcowe dwa programowe wy³¹czniki
krañcowe zgodnie z NAMUR
i DIN EN 50227

Zdalny odczyt poziomu w zbiorniku z wykorzystaniem
Media 6

W oparciu o przetwornik Media 6 firma SAMSON oferuje
kompleksowe rozwi¹zanie systemu zdalnego odczytu poziomu
medium w zbiorniku o nazwie Media-Tank-Management MTM
32 sk³adaj¹cy siê z:

– jednostki MTM 32 i oprogramowania MTM 98.
Proporcjonalne do stopnia nape³nienia sygna³y przekazywane
s¹ poprzez sieæ telefoniczn¹ (analogow¹ lub cyfrow¹) lub ra-
diow¹ ze zbiornika do centrali i tam analizowane.

Jako medium do pomiarów nadaj¹ siê ciecze, gazy i para sto-
sowane w gospodarce energetycznej, wytwórniach napojów,
przemyœle spo¿ywczym, chemicznym i farmaceutycznym.
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Rys. 5 · Przetwornik pomiarowy serii Media 6

Media 6 z wyœwietlaczem
ciek³okrystalicznym
w po³¹czeniu z blokiem
zaworowym i manometrem

Dane techniczne Karta katalogowa T-MTM 32

Osprzêt MTM 32
Transmisja danych analogowo, ISDN lub GSM

8 wejœæ analogowych 0 (4) do 20 mA

11 (max. 16) wejœæ cyfrowych 24 V DC

2 wyjœcia cyfrowe
max. 16 wyjœæ cyfrowych

24 V DC, max. 0,5 A
24 V DC, max. 20 m A

Napiêcia zasilania 13 do 30 V DC

Interfejs urz¹dzenia RS-232

Dopuszczalna temp. otoczenia –20 do +70°C

Stopieñ ochrony
w skrzynce IP 54

Media-Tank-Management (system zarz¹dzania zbiornikami)

Osprzêt Media MTM 32 jest dostarczany w stalowej skrzynce.
Zdjêcie przedstawia MTM 32 z zasilaczem i okablowaniem dla
czterech przetworników Media 6.

Zdjêcie przedstawia natomiast wizualizacjê poziomu cieczy
w kilku zbiornikach przy pomocy programu MTM 98.

Media 6 z diodami
bez bloku zaworowego
i manometru
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Rys. 7 · Przyk³ady zastosowañ

Przyk³ady zastosowañ

Wyposa¿enie dodatkowe
Firma SAMSON oferuje wyposa¿enie dodatkowe przeznaczone
specjalnie dla serii Media:

œruby odpowietrzaj¹ce · elementy mocuj¹ce do rur 2” lub
monta¿u naœciennego · zestawy z³¹czek · wy³¹czniki krañ-

cowe do Media 5 · separatory · jednostka zasilaj¹ca i wskaŸ-
nikowa 5024-1 · presostat

Szczegó³owe informacje patrz karta katalogowa T 9555.
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Jednostki i definicje
Tabela przeliczeñ technicznych i fizycznych jednostek ciœnienia
Ciœnienie p jest ilorazem si³y dzia³aj¹cej pionowo na p³aszczyz-
nê i wielkoœci tej p³aszczyzny A.

p = F
A

W tabeli 1 zawarte s¹ wspó³czynniki przeliczeniowe dla naj-
bardziej typowych jednostek: bar, psi, Torr i mm H2O (kp/m2)
na jednostkê uk³adu SI: Pa (por. DIN 1314).

Objaœnienia definicji
Poni¿ej omówione zosta³y skrótowo pojêcia zwi¹zane z seri¹
Media.

Fluid substancja (ciecz, para lub gaz) do której
stosuje siê prawa mechaniki cieczy

Wielkoœci
termodynamiczne

wielkoœci fizyczne (ciœnienie, temperatura,
wilgotnoœæ, sk³ad) okreœlaj¹ce stan mie-
rzonego medium

Mierzone medium materia³, dla którego mierzone jest natê-
¿enie przep³ywu (przep³yw), ciœnienie,
ró¿nica ciœnieñ

Pocz¹tek pomiaru wartoœæ wielkoœci wejœciowej, dla której
wielkoœæ wyjœciowa ma swoj¹ wartoœæ
pocz¹tkow¹

Nadajnik
mierniczego
spadku ciœnienia

urz¹dzenie d³awi¹ce, za pomoc¹
którego wytwarzany jest mierniczy
spadek ciœnienia potrzebny do pomiaru
wielkoœci przep³ywu medium

Mierniczy spadek
ciœnienia
(ró¿nica ciœnieñ ∆p)

ró¿nica miêdzy ciœnieniem plusowym
i minusowym przy pomiarze przep³ywu
lub ró¿nicy ciœnieñ

Wielkoœæ przep³yw w dowolnym czasie, np. w m3

Przep³yw
(natê¿enie
przep³ywu)

iloœæ medium przep³ywaj¹ca przez
przekrój w jednostce czasu
(np. natê¿enie przep³ywu w m3/h;
przep³yw masowy w kg/h)

Zakres pomiarowy zakres, ograniczony wartoœci¹
pocz¹tkow¹ i koñcow¹ pomiaru

Zmiany techniczne zastrze¿one

Jednostk¹ ciœnienia w uk³adzie SI jest Pascal (oznaczenie Pa).

1 Pa =  1 N/m2 (1 N  = 1 kg · m/s2 )
1 bar =  105 Pa

Szerokoœæ zakresu ró¿nica miêdzy wartoœci¹ pocz¹tkow¹
i koñcow¹ pomiaru

Pojemnoœæ komory
pomiarowej

pojemnoœæ urz¹dzenia pomiarowego,
nape³nionego ciecz¹ przy ciœnieniu
zerowym w miejscu pomiaru

Miejsce pomiaru miejsce obwodu regulacyjnego,
w którym mierzona jest dana wielkoœæ

Koniec pomiaru wartoœæ wielkoœci wejœciowej, przy której
wielkoœæ wyjœciowa ma swoj¹ wartoœæ
koñcow¹

Granice b³êdu wartoœci graniczne, pomiêdzy którymi
zawiera siê b³¹d pomiaru wielkoœci
wyjœciowej

Wzorcowanie taka nastawa urz¹dzenia, aby uchyb
wielkoœci wyjœciowej od wartoœci zada-
nej pozostawa³ w granicach b³êdu

Stan roboczy ka¿dy stan mierzonego medium w miejscu
pomiaru podczas pracy urz¹dzenia

Ciœnienie
nominalne

najwy¿sze ciœnienie robocze (statyczne),
które mo¿e oddzia³ywaæ z obu stron
komory pomiarowej przetwornika
pomiarowego

Ciœnienie
absolutne

ciœnienie absolutne pabs jest ciœnieniem
odniesionym do ciœnienia w zamkniêtej,
pustej przestrzeni (pró¿ni)

Ró¿nica ciœnieñ ró¿nica miêdzy ciœnieniem p1 i p2

∆p = p1 – p2

Nadciœnienie ró¿nica pe miêdzy ciœnieniem absolutnym
pabs, a ciœnieniem atmosferycznym
(absolutnym) pamb

pe = pabs - pamb
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Tabela 1 · Wspó³czynniki przeliczeniowe

Jednostka bar 1 Pa = 1 N/m2 psi 1 Torr = 1 mm Hg 1 mm WS = 1 kp/m2

bar 1 1 · 10 5 14,5 750 10,2 · 10 3

1 Pa = 1 N/m2 1 · 10 -5 1 0,145 · 10 -3 7,5 · 10 -3 0,102

psi 0,07 6,9 · 10 3 1 51,8 703

1 Torr = 1 mm Hg 1,33 · 10 -3 133,33 19,3 · 10 -3 1 13,6

1 mm WS = 1 kp/m2 9,81 · 10 -5 9,81 1,42 · 10 -3 735 · 10 -3 1

Czêsto stosuje siê równie¿ jako u³amek dziesiêtny od bar jednostkê mbar (1 mbar = 10-3 bar).


