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PROCESY TERMICZNE 
MDE-MFC
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Zalety
 ● szybka korekta zaistniałych zmian nastaw poprzez:  
- pomiar bezpośrednio w strumieniu przepływu gazu  
- zastosowanie zaawansowanej technologii CMOS

 ● niezawodna powtarzalność parametrów procesowych 
gwarancją obniżenia ilości wybrakowanej produkcji 
szczególnie w początkowej fazie procesu 

 ● wysoka stabilizacja nastaw dzięki zastosowaniu  
kompensacji zmieniających się wartości ciśnienia,  
temperatury, nastaw palnika itp.

 ● zintegrowane bezpieczniki gazowe chronią przed 
skutkami cofnięcia gazu i płomienia do zasilających 
instalacji gazowych oraz personel obsługujący 

 ● zdalne sterowanie poprzez PLC, PC lub kompatybilne 
systemy produkcji WITT – AWS lub GC50

 ● krótki czas dokonywania zmian nastaw wartości proce-
sowych dzięki wcześniej zdefiniowanym parametrom

 ● płynna zmiana nastaw płomienia w trakcie trwania procesu 
 ● kontrola jakości oraz kosztów produkcji dzięki dokładnej  
rejestracji ilości zużycia poszczególnych gazów w trakcie 
trwania procesu 

 ● łatwa integracja w nowoczesne systemy sterujące, 
opcjonalnie dostępne wersje umożliwiające podłączenie 
do magistrali P-Bus

 ● automatyczna kalibracja do szybkiej i dokładnej regulacji 
przepływu 

Mieszalniki i dozowniki gazów MDE-MFC przeznaczone są do mieszania i dozowania 
gazów palnych, powietrza i / lub tlenu i zostały skonstruowane specjalnie na potrzeby 
palników zasilanych gotowymi mieszankami.

Typ mieszalnik i dozownik gazów  
 MDE-MFC z portem analogowym  
 i RS 232

Gazy gazy obojętne i nietoksyczne, 
 inne na specjalne zapytanie

Ciśnienia wlotowe maks. 3 bar g

Ciśnienie wylotowe min. 0,5 bar niższe od ciśnienia  
 wlotowego

Temperatura robocza 
(gaz / otoczenie) od -10 °C do +50 °C

Wydajność  zależnie od rodzaju gazu 
 np. maks. 100 Nl/min tlenu, azotu,  
 powietrza lub metanu

Czas stabilizacji (T 95%) < 300 ms

Zakres mieszania 1 : 50

Dokładność regulacji ±1% wartości mierzonej plus  
 ±0,5% zakresu skali 

Linearyzacja ±1% zakresu skali

Powtarzalność ±0,5% zakresu skali

 ● proste łączenie kilku modułów MDE-MFC i innych  
niezbędnych komponentów w kompletne systemy  
mieszająco dozujące  
- niewielkie prace montażowe 
- znacząca redukcja kosztów instalacyjnych  
- niewielkie zapotrzebowanie na powierzchnię montażową

Materiał aluminium

Wymiary (WxSzxG) ok. 230 x 385 x 385 mm 
 (mieszalnik trójskładnikowy)

Zasilanie +24 V DC ±10%, 
 falowanie < 5%

Pobór prądu maks. 400 mA

Sprzężenie zwrotne /  
wartość zadana 0-10 V, 0-5 V RS 232

Porty przyłączeniowe kontakt beznapięciowy 60 V 1A,  
 gniazdo 15 pinowe

Pozycja montażu dowolna

Normy / przepisy zakład produkcyjny certyfikowany 
wg ISO 9001 
znakowanie CE zgodnie z: 
- dyrektywa o kompatybilności  
  elektromagnetycznej  
  EMC 2014/30/UE 
- dyrektywa niskonapięciowa  
  2014/35/UE


