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Aplikace a funkce 

Náš průtokoměr sypkých látek MF 3000 je určen 

k měření průtoku v kovovém potrubí v rozsahu 

od několika kg/h do několika t/h. Systém je 

vhodný pro on-line měření prášků, prachu, pelet 

a granulí od 1nm až do 2cm volně padající nebo 

hnaný pneumaticky.  

Princip měření u MF 3000 je založen na 

Dopplerově efektu. Senzor generuje uvnitř 

potrubí mikrovlnné pole. Tyto mikrovlny se 

odrážejí od částeček pohybujících se v potrubí. 

Změna jejich frekvence a amplitudy je 

podkladem pro přesné změření průtoku 

materiálu. Nepohybující částečky jako například 

usazený prach nemají vliv na měření.  

Instalace je jednoduchá a cenově nenáročná. 

Senzor se nasune do předem přivařeného 

nátrubku tak, aby lícoval s vnitřní stěnou potrubí. 

Elektricky se senzor připojí k převodníku, který 

převede signál na 4-20mA, RS232 a RS485. 

Kalibrace se jednoduše provádí pomocí 

softwaru MF-SMART.  

Vlastnosti 

 Pro pneumatické dopravníky a volně padající 

materiál   

 Pro všechny sypké materiály od pár kg/h do 

několika t/h  

 Armatury v potrubí nejsou potřeba  

 Rychlé bezkontaktní měření  

Jednoduchá, rychlá a levná instalace a uvedení do 

provozu   

 Sledování mezní hodnoty s limitním kontaktem  

 Vzdálenost mezi senzorem a převodníkem až 

2.000 m  

 Robustní nerezové pouzdro odolné proti 

opotřebené  

 Nastavitelná citlivost  

 Jednoduchá a rychlá kalibrace  

 Možnost ATEX verze pro zónu 20 a 0 

 

Uvedení do provozu 

Do potrubí se přivaří nátrubek, do kterého se 

vyvrtá otvor 18mm. Senzor se do něj vsune tak, 

aby lícoval s vnitřn stěnou potrubí. Pro uvedení 

do provozu a kalibraci je potřeba notebook se 

softwarem MF-SMART. 

Kalibrace se provádí pomocí jedné nebo 

několika referenčních množství průtoku. 

Naměřená hodnota je vyjádřena formou 

analogového nebo digitálního signálu. Na přední 

straně převodníku je rozhraní COM pro připojení 

notebooku a RS485 pro připojení řídicího 

systému.  

 

MF 3000 – Kontinuální měření hmotnostního průtoku 
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Příklady úspěšných aplikací 

MF 3000 měří v pneumatických dopravnících a volně padající materiál. Velikost částeček může být mezi 

1nm až 20mm. Vlhkost měřeného materiálu může kolísat až o 12%.  

Materiály.:  

Veškerý prach, prášky, granule, obilí, písek, 
vápencový prach atd. Rovněž lepivé a 
abrazivní materiály.  

Rozsah měření:            
od kg/h do několika t/h  

Oblasti průmyslu:  

Krmiva  
Stavební materiály 
Cement  
Chemikálie  
Přísady  
Potravinářství  
Sklářský průmysl  
Výroba oceli  

  

Farmacie  
Výroba pigmentů  
Plasty  
Keramika 
Gumárenství  
Textilní průmysl  
Tabákový průmysl  
Prací prášky  

Aplikace  

  

 Piliny  Tryskací materiál  Plastové granule  

  

 Uhelný prach Hnojiva Síran železný  
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Provozní údaje  
MF 3000  
Měření volně padajícího materiálu od: Ca. 1 kg/h  

Měření v pneumatickém topravníku od: Ca. 1 kg/h 

Maximální  průměr potrubí DN 300 (větší průměr na dotaz)  

Velikost částic  1 Nanometr až 20 mm  

Vlhkost  Záleží na materiálu 

Tlak  Až 6 bar (speciálně až 30 bar)  

Provozní teplota  -20 až +90°C (speciálně až  
+750°C)  

    

Technické údaje   
Senzoru  
Kontakt s materiálem  Nerez 1.4307 a PA 6.6  

Procesní připojení             Přivařovací nátrubek 

Materiál pouzdra                              Nerez 1.4307 nebo ST52  

Krytí  IP 65  

Napájení  Přes převodník  
    
Technické údaje převodníku  

Konstrukce  DIN-lišta, 22,5 mm  

Napájení  24 V AC/DC  

Příkon Max. 2W (+0,3 – 8,5W pro 
termočlánek)  

Okolní    

teplota  -10 to +60°C  

Krytí  IP 30  

  

Komunikační jednotka (Volitelné)  

    
 

 

Součásti systému  
  

  
Kompletní měřicí systém MF3000 se skládá ze 
senzoru, kabelu, převodníku na DIN-liště a 
softwaru MF-SMART .  

 

 

Senzor  
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