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FLOWRUN600
Rozwiązanie modułowe do pomiarów fiskalnych

SYSTEMY POMIARU PRZEPŁYWU
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FLOWRUN600
SYSTEMY POMIARU PRZEPŁYWU

ROZWIĄZANIE MODUŁOWE DO POMIARÓW
FISKALNYCH

Opis produktu
Konstrukcja modułowa i niewielka niepewność pomiaru sprawiają, że system pomiaru przepływu FLOWRUN600 to wybór idealny.
W zależności od wymagań konfiguracyjnych można do niego dodawać rurociągi, komputery przepływu i inne elementy systemowe.
System pomiarowy jest produkowany zgodnie z normami ISO, z zachowaniem najsurowszych standardów jakościowych. Spełnia tym
samym przepisy i wymagania istotne dla stosowania go w określonych sytuacjach. Po kalibracji systemu na wybranym stanowisku
kontrolnym klient ma pewność maksymalnej niezawodności i precyzji pomiaru. Gazomierz ultradźwiękowy FLOWSIC600 lub FLO-
WSIC600-XT jako podstawa systemu dba o niezawodne pomiary gazu.

W skrócie
• Rozwiązanie wykorzystujące gazomierz ultradźwiękowy FLOWSIC600 lub FLOWSIC600-XT
• Od DN 50 do DN 1200, od klasy 150 do klasy 2500
• Możliwa niepewność pomiaru przy kalibracji: 0,1%
• Dopasowanie elementów systemu do wymagań klienta
• Bezproblemowa integracja systemu z komputerem przepływu Flow-X firmy SICK

Korzyści dla użytkownika
• Modułowość przy wyborze systemu pomiarowego
• Niewielka niepewność pomiaru i niskie koszty eksploatacji
• Elastyczność przy planowaniu koncepcyjnym systemu pomiaru przepływu FLOWRUN600
• Jako dostawca rozwiązania SICK przejmuje odpowiedzialność za projekt, co zmniejsza pracochłonność realizacji po stronie klien-

ta

Zakresy stosowania
• Legalizowany pomiar gazu ziemnego
• Wewnętrzny proces rozliczeń
• Pomiar gazów procesowych
• Przyporządkowanie miejsca zużycia

Informacje do zamówienia
Więcej wersji urządzeń i akcesoriów  www.sick.com/FLOWRUN600

Typ Zadania Zakres dostawy Nr artykułu

FLOWRUN600 Pomiar składu gazu
Pomiar objętości
Pomiar ciśnienia

Pomiar temperatury
Obliczenie przepływu

FLOWSIC600-XT
Flow-X

Orurowanie
Urządzenia do
pomiaru ciśnie-

nia i temperatury

Na zapytanie
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Informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia

https://www.sick.com/FLOWRUN600
http://www.sick.com/Pomiar sk?adu gazuPomiar obj?to?ciPomiar ci?nieniaPomiar temperaturyObliczenie przep?ywu
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SICK AG | Waldkirch | Niemcy | www.sick.com

SICK W SKRÓCIE
Firma SICK należy do czołowych producentów inteligentnych czujników i rozwiązań wykorzystujących czujniki 
do zastosowań przemysłowych. Wyjątkowa gama produktów i usług stwarza idealną podstawę dla bez-
piecznego i wydajnego sterowania procesami, ochrony ludzi przed wypadkami i unikania zanieczyszczenia 
środowiska. 

Mamy szerokie doświadczenie w różnych branżach i znamy występujące w nich procesy oraz wymagania. 
Nasze inteligentne czujniki zapewniają klientom dokładnie to, czego im potrzeba. W centrach aplikacji w Eu-
ropie, Azji i Ameryce Północnej rozwiązania systemowe są testowane i optymalizowane pod kątem potrzeb 
konkretnych klientów. Wszystko to sprawia, że jesteśmy niezawodnym dostawcą i partnerem w zakresie 
rozwoju.

Naszą ofertę dopełniają kompleksowe usługi: rozwiązania SICK LifeTime Services wspierają klientów w trak-
cie całego cyklu użytkowania maszyny i dbają o bezpieczeństwo i produktywność. 

Właśnie tak rozumiemy hasło „Sensor Intelligence”.

BLISKO KLIENTA NA CAŁYM ŚWIECIE:
Osoby kontaktowe i pozostałe lokalizacje  - www.sick.com


