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IN-FLOW®

Przepływomierze masowe i regulatory przepływu do gazów 
w wykonaniu dla przemysłu 

> Wprowadzenie
Bronkhort High-Tech B.V. jest europejskim liderem na 
rynku  termicznych  przepływomierzy  /  kontrolerów 
masowych oraz elektronicznych kontrolerów ciśnienia. 
Posiada  25  lat  doświadczeń  w  projektowaniu 
i  produkcji  precyzyjnych  przyrządów  pomiarowych 
i  kontrolnych  o  dużej  powtarzalności.  Różnorodne 
wykonania  standardowe  i  specjalne,  stosowane  są 
laboratoriach i przemyśle, w różnych, również ciężkich 
warunkach środowiskowych.
> Seria IN-FLOW® dla przemysłu 
Seria  IN-FLOW® termicznych  przepływomierzy 
masowych  charakteryzuje  się  wzmocnioną 
konstrukcją, która może być stosowana w warunkach 
przemysłowych.  Obudowa  elektroniki  ma  stopień 
ochrony  IP-65.  Przepływomierze  masowe  mogą 
pracować  w  zakresach  zaczynających  się  od 
0,02...1  mln/min  do  11000  m3n/h  ekwiwalentu 
powietrza,  przy  ciśnieniu  absolutnym  700  bar. 
Kontrolery masowe mogą dostarczane w zakresie do 
10..500 m3n/h ekwiwalentu powietrza. 

> Technologia MULTI-BUS
Bronkhorst  High-Tech B.V.  dostarcza  swoje  ostatnie 
instrumenty pomiarowe zgodne z wieloma interfejsami 
komunikacyjnymi  („multi-bus”).  Zasadniczy  moduł 
zawiera wszystkie  podstawowe funkcje potrzebne do 
pomiaru  i  kontroli.  Posiada  analogowe We/Wy oraz 
złącze  RS-232,  jako  wyposażenie  standardowe. 
Dodatkowo  można  go  wyposażyć  w  interfejs 
obsługujący  protokoły  komunikacyjne  DeviceNetTM, 
Profibus-DP® lub FLOW-BUS.  Ostatni  wspominany 
protokół oparty jest na standardzie RS-485, stworzony 
został  przez  Bronkhorst  High-Tech  B.V.  do  celów 
pomiaru  i  kontroli  masowej,  dzięki  niemu  firma  ma 
ponad  dziesięć  lat  doświadczeń  na  polu  cyfrowej 
komunikacji.
> Masowe Kontrolery Przepływu
Zawór kontrolny może być zintegrowany z przyrządem 
serii IN-FLOW® MFC, lub pracować jako samodzielny 
komponent.  Występują  cztery  rodzaje  zaworów 
przeznaczonych do różnych zastosowań. Do zwykłych 
aplikacji  przeznaczone  są  zawory  bezpośredniego 
działania,  w  przypadku  dużych  przepływów  zawory 
z pilotem, do dużych różnicy ciśnień dochodzących do 
400 lub 700 bar zawory Vary-P, w przypadku bardzo 
małych  różnic  ciśnień  stosowane  są  zawory 
bezpośredniego działania.

> Ogólna charakterystyka
- Stopień ochrony IP65
- krótki czas odpowiedzi, dobra powtarzalność
- zakres przepływów od 0,02...1mln/min do 
  220...11000 m3n/h
- zakres ciśnienia do 700 bar
> Część cyfrowa 
- DeviceNet, PROFIBUS-DP, Modbus-RTU      
  lub FLOW-BUS slave,
- interfejs RS232 
- Multi Gas / Multi Range
- funkcje alarmu i licznika 
> Zastosowanie
- Kontrola gazów procesowych w przemysłach: 
  spożywczym, chemicznym i petrochemicznym.
- Instalacje fermentacyjne i procesy 
  biochemiczne. 
- Mieszanie gazów i ochrona środowiska. 
- Sterowanie spalaniem. 
- Pomiar zużycia gazu w wewnętrznych    
  sieciach zakładowych. 
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> Dane techniczne > Model i zakres pomiarowy

System pomiarowy / kontrolny Przepływomierze Masowe (MFM); PN100
(zakres ciśnienia 100 bar))

Dokładność (wraz z liniowością):
(oparta o aktualną  kalibrację)

standard: ±0,8% Rd , ±0,2% FS;
na życzenie: ±0,5% Rd , ±0,1% FS;
(±1% FS dla zakresu <0-10 mln/min;
dla przepływu >1000m3)

Model min. przepływ maks. przepływ

F-110CI 0,02...1 mln/min 0,24...12 mln/min
F-111BI 0,16...8 mln/min 0,6...30 ln/min

Dynamika zakresu: 1:50  (2…100%) F-111AI 0,4...20 ln/min 2...100 ln/min
Powtarzalność: < 0,2% Rd F-112AI 8...40 ln/min 7,6...380 ln/min
Czas regulacji (kontroler): standardowo: 1…2 s

opcja: do 200 ms
F-113AI
F-116AI

4...200 ln/min
0,4...20 m3n/h

36...1800 ln/min
4...200 m3n/h

Temp. pracy: -10…+70°C F-116BI 1...50 m3n/h 10...500 m3n/h
Czułość temperaturowa: zero: <0,05% FS/°C;  span: <0,05% 

FS/°C Przepływomierze od dużych przepływów MFM; 
PN10 / PN16 / PN25 / PN40 / PN100

Nieszczelność: testowana < 2 x 10-9 mbar l/s He
Wpływ montażu na działanie: maks. błąd przy 90° od poziomu – 

0,2% 
Model min. przepływ maks. przepływ

Czas wygrzewania: 30 min dla optymalnej dokładności
2 min dla dokładności ± 2% FS

F-106AI/F-107AI/F-117AI
F-106BI/F-107BI/ F-117BI

0,4...20 m3n/h
1...50 m3n/h

4...200 m3n/h
10...500 m3n/h

F-106CI/F-107CI/ F-117CI 2...100 m3n/h 20...1000 m3n/h
Część mechaniczna F-106DI/F-107DI/ F-117DI 3,6...180 m3n/h 36...1800 m3n/h
Materiały (część cieczowa): stal kwas. 316L lub zgodna F-106EI 8...400 m3n/h 80...4000 m3n/h
Gładkość powierzchni: Ra = 0,8 µm typowo F-106FI 14...700 m3n/h 140...7000 m3n/h
Przyłącza: typ Swagelok, uszczelnienie czołowe, F-106GI 22...1100 m3n/h 220...11000 m3n/h
Uszczelnienie: standardowo: Viton; opcja: EPDM, 

FFKM Kontrolery Masowe (MFC); PN64 / PN100
Stopień ochrony: IP65

Część elektryczna
Model min. przepływ maks. przepływ

Napięcie zasilania: +15…24 Vdc F-200CI/F-210CI1) 0,2...10 mln/min 0,24...12 mln/min
Pobór mocy: miernik: 70 mA F-201CI/F-211CI1) 0,24...12 mln/min 0,6...30 ln/min

kontroler: maks. 320 mA F-201AI/F-211AI1) 0,4...12 mln/min 2...100 ln/min
dodatkowo 50mA dla Profibus F-202AI/F-212AI2) 8...20 ln/min 7,6...380 ln/min

Wyjście analogowe / sygn. 
sterujący:

0…5(10) Vdc lub 0 (4)…20 mA
(wyjście źródłowe)

F-203AI/F-213AI3)

F-206AI/F-216AI3)
4...200 ln/min
0,4...20 m3n/h

36...1800 ln/min
4...200 m3n/h

Komunikacja cyfrowa: Standard RS232 F-206BI/F-216BI4) 1...50 m3n/h 10...500 m3n/h
opcje: Profibus-DP, DeviceNet, 
Modbus-RTU, FLOW-BUS

1) Kv- max = 6,6x 10-2

4) Kv- max = 6,0
2) Kv- max = 0,4 3) Kv- max = 1,5

Przyłącza elektryczne: MFCs dla wysokich ciśnień / dużych ∆P;  PN400
  Analogowe/RS232: wtyk 8 DIN (męskie)
  Profibus-DP szyna: 5-pin M12 (żeńskie)

zasilanie: 8 DIN (męskie)
Model min. przepływ maks. przepływ

  DeviceNet 5-pin M12 (męskie) F-230MI 0,2...10mln/min 14...700 mln/min
  Modbus-RTU/FLOW-BUS 5-pin M12 (męskie) F-231MI 6...300 mln/min 0,26...13 ln/min

F-232MI 0,14...7 ln/min 2...100 ln/mi

F-201CI Kompaktowy IP65 kontroler masowy dla 
niskich wartości przepływu

F-107BI Przepływomierz masowy dla 
wysokich wartości przepływu
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