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FLOWSKID600
Niezawodne, kompletne rozwiązanie do pomiarów fiskalnych

SYSTEMY POMIARU PRZEPŁYWU
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FLOWSKID600
SYSTEMY POMIARU PRZEPŁYWU

NIEZAWODNE, KOMPLETNE ROZWIĄZANIE DO PO-
MIARÓW FISKALNYCH

Opis produktu
System pomiaru przepływu FLOWSKID600 to kompletny system pomiaru przepływu gazu. Firma SICK udostępnia go jako komplet-
ne rozwiązanie na potrzeby pomiarów legalizowanych. System można elastycznie zaprojektować i wykorzystać do pozyskiwania bar-
dzo dokładnych danych pomiarowych. Gazomierz ultradźwiękowy FLOWSIC600 lub FLOWSIC600-XT jako podstawa rozwiązania FLO-
WSKID600 dba o niezawodne pomiary gazu. System jest produkowany zgodnie z normami ISO, z zachowaniem najsurowszych stan-
dardów jakościowych, w tym aktualnych norm DIN, ANSI i ASME. Spełnia tym samym przepisy i wymagania istotne dla stosowania
go w określonych sytuacjach.

W skrócie
• W pełni skalibrowane rozwiązanie FLOWSKID600
• Dopasowanie elementów systemu, w tym analizatora gazu, chromatografu gazowego i komputera do monitorowania, do wyma-

gań klienta
• Bezproblemowa integracja systemu z komputerem przepływu Flow-X firmy SICK
• Od klasy 150 do klasy 2500

Korzyści dla użytkownika
• Niewielkie koszty strat gazu i eksploatacji
• Modułowość przy wyborze skidu pomiarowego
• Elastyczność przy planowaniu koncepcyjnym systemu pomiaru przepływu FLOWSKID600
• Jako dostawca rozwiązania SICK przejmuje odpowiedzialność za projekt, co zmniejsza pracochłonność realizacji po stronie klien-

ta
• Precyzyjna kontrola projektu i zarządzanie projektem wg specyfikacji klienta

Zakresy stosowania
• Zastosowania związane z pomiarem gazu ziemnego
• Zastosowania w obszarze strat powstałych wskutek parowania LNG
• Systemy pomiaru gazów procesowych
• Pomiary legalizowane
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Informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia



 

FLOWSKID600
SYSTEMY POMIARU PRZEPŁYWU

Informacje do zamówienia
Więcej wersji urządzeń i akcesoriów  www.sick.com/FLOWSKID600

Typ Zadania Zakres dostawy Nr artykułu

FLOWSKID600 Pomiar składu gazu
Pomiar objętości
Pomiar ciśnienia

Pomiar temperatury
Obliczenie przepływu
Monitorowanie stanu

FLOWSIC600-XT
Flow-X

Analizatory z po-
mieszczenia-

mi chronionymi
Chromatograf gazowy

Zawory
Struktura walcowa

System mo-
nitorowania

Urządzenie ste-
rujące stacją
Orurowanie

Urządzenia do
pomiaru ciśnie-

nia i temperatury

Na zapytanie
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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


