
ENGINEERING ADVANTAGE 

TA-CMI
  

Urządzenie pomirowe
Przyrządy pomiarowe

TA-CMI jest urządzeniem do pomiaru ciśnienia różnicowego, przepływu i temperatury w instalacjach 
hydraulicznych, które pozwala szybko i dokładnie wykonać pomiary. Wytrzymałe, dokładne i łatwe w 
użyciu, TA-CMI może być używane we wszystkich instalacjach.

Utrzymanie ciśnienia i odgazowanie    równoważenie i regulacja    Termostatyka
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 Przyjazny
Prosty w użyciu, TA-CMI przyspiesza proces odbioru technicznego.

 Różne czynniki
Łatwa we wprowadzeniu korekta na mieszaniny ze środkami zamarzającymi.

 Komunikacj a bezprzewodowa
TA-CMI posiada komunikację bezprzewodową pomiędzy czujnikiem a urządzeniem do 5m. 
 
 

 Dane techniczne
 

TA-CMI jest komputerowym programowalnym przyrządem 
pomiarowym. Składa się z elektronicznego przetwornika 
różnicy ciśnień i mikrokomputera z zaprogramowanymi 
charakterystykami zaworów TA, co umożliwia bezpośredni 
odczyt przepływu i różnicy ciśnień.
- Miernika, zawierającego mikrokomputer wyposażony 
w przyciski i wyświetlacz LCD, ładowalne baterie oraz 
wbudowany zasilacz do ich ładowania.
- Przetwornika różnicy ciśnień zawierającego piezorezystywny 
czujnik ciśnienia, zawór nadmiarowy i przewody 
połączeniowe. Zawór zabezpiecza przetwornik przed zbyt 
dużą różnicą ciśnień.
Miernik i przetwornik komunikują się droga radiową.

Zakres pomiaru:
Ciśnienie całkowite: max 2 500 kPa.
Różnica ciśnień: -9 to 200 kPa.
Przepływ: Podczas pomiaru przepływu ciśnienie od 0.5 do 
200 kPa.
Temperatura: od -20 do 120°C

Temperatura czynnika mierzonego:
od -20 do 120°C

Odchyłka pomiaru:
Ciśnienie różnicowe: ±1% wartości odczytanej podczas 
pomiaru ale nie mniej niż ±0.2 kPa
Przepływ: Jak dla różnicy ciśnień + odchyłka zaworu
Temperatura: <0.2°C + odchyłka czujnika.

Efektywny czas pracy:
18 godzin pomiędzy ładowniami w zależności od 
zastosowania.

Dopuszczalna temperatura otoczenia:
od 0 do 40°C (podczas pomiaru)
od 0 do 40°C (ładowanie)
od -20* do 60°C (przechowywanie) 
*) Nie zostawiać wody w przetworniku, gdy istnieje 
niebezpieczeństwo zamarznięcia.

 

 Zawartość walizki
 

- Urządzenie pomiarowe
- Czujnik
- Kable połączeniowe
- czujnik temperatury Pt 1000
- Ładowarkę
- Węże pomiarowe:
 400 mm niebieski
 400 mm czerwony z zaworem odcinającym
- Przejściówkę czerwoną, do starych zaworów
- Przejściówkę niebieską, do starych zaworów
- Igły pomiarowe
- Łańcuch do zawieszenia
- Instrukcję
- Certyfikat kalibracji
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 Funkcja
 

Pomiar różnicy ciśnienia
Przetwornik dla wysokich ciśnień całkowitych i małych różnic ciśnień zapewnia szybkie i pewne pomiary.

Pomiar temperatury
Czujnik temperatury Pt 1000 pozwala na pomiar temperatury czynnika bezpośrednio w zaworze.

Automatyczna kalibracja
Gdy przetwornik jest podłączony, a przyrząd włączony, przetwornik jest automatycznie kalibrowany przed każdym cyklem 
pomiarowym.

Automatyczne odpowietrzanie
Krótkie przewody pomiarowe i krótkotrwałe przepłukanie podczas kalibracji eliminują błędy pomiarowe spowodowane przez 
niedostateczne odpowietrzanie.

Inne media
TA-CMI może obliczyć przepływy dla cieczy z różną zawartością glikolu lub podobnych przeciwzamrożeniowych dodatków w 
wodzie.

Komunikacja bezprzewodowa
Komunikacja bezprzewodowa pomiędzy czujnikiem a urządzeniem (400 MHz i 900 MHz) lub poprzez kabel.

Bateria
Ładowalny akumulator NiMhs nie może być wymieniany przez użytkownika brakuje “.” Bateria zostanie wymieniona w razie 
potrzeby podczas naprawy lub kalibracji urządzenia w fabryce TA.

 Produkty
 

 

400 MHz
 

Język Nr artykułu
 

 
 

SE  52 198-501
GB Międzynarodowa wersja 52 198-502
DK  52 198-503
NO  52 198-504
FI  52 198-505
DE  52 198-506
FR  52 198-507
NL  52 198-508
ES  52 198-509
CZ  52 198-510
PL  52 198-511
RU  52 198-512
HU  52 198-513
PT  52 198-514
IT  52 198-515
CN  52 198-516
UK Specyfikacja dla Wielkiej Brytanii 52 198-517

 

900 MHz (US, Kanada i RPA)
 

Język Nr artykułu
  

US 52 198-550
FR 52 198-551
ES 52 198-552
PT 52 198-553
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 Akcesoria
 

 

Końcówki pomiarowe
Z połączeniem gwintowanym G1/2 i 
G3/4

 

Nr artykułu
  

G1/2 52 197-303
G3/4 52 197-304

 

 
 

Króciec pomiarowy
Z przedłużeniem 60 mm
Może być zainstalowany bez 
odwodnienia w instalacji.

 

Nr artykułu
 

52 179-006
 
 

 

 
 

Węże pomiarowe
z podwójną końcówką igłową

 

Długość Nr artykułu
  

150 mm 52 199-999
  

 

 
 

Węże pomiarowe
Wężyk przedłużający z zaworem 
odcinającym

 

Długość Nr artykułu
   

3 m Czerwony 52 199-997
3 m Niebieski 52 199-998

 

 
 

Zapasowy filtr
Na węże pomiarowe

 

Nr artykułu
 

309 206-01
 

 

 
 

Klucz do starszych króćców 
pomiarowych

 

Nr artykułu
 

52 187-004
 

 

 
 

Klucz imbusowy
 

Nr artykułu
   

3 mm do nastaw 52 187-103
5 mm do odwodnienia 52 187-105

 

 

Produkty, teksty, fotografie, rysunki oraz wykresy w tym dokumencie mogą być zmienione przez TA Hydronics bez 
wcześniejszego zawiadomienia oraz podania powodu. Po najnowsze informacje o naszych produktach prosimy o wizytę na 
stronie www.tahydronics.com.
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