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   SONARtrac
®
 volymetriskt flödesövervakningssystem                         Modell VF-100  

 

CiDRA:s SONARtrac flödesövervakningssystem är ett 
genombrott inom fullborrad, icke-invasiv 
flödesmätningsteknik.  Genom att montera på befintliga 
processledningar eliminerar SONARtrac:s fastspända 
flödesövervakningssystem de processavbrott som är 
associerade med installering av andra typer av 
flödesmätare. 
 
SONARtrac:s flödesövervakningssystem är inte en 
ultraljudsmätare. Det använder patenterade metoder för 
uppsättningsbearbetning (array processing) som kan 
lyssna på, och tolka, de akustiska fält som genereras av 
rörflödena.  Detta passiva lyssnande gör att SONARtrac:s  
flödesövervakningssystem kan mäta enfasflöden och 
flöden med flera faser, liksom slam, med samma 
noggrannhetsnivå och prestanda. 
 
Sonarteknologi 
CiDRAs SONARtrac flödesteknik utgör en innovativ ny 
klass av industriella flödesmätare.  Denna 
sonarflödesmetod använder tekniker för 
uppsättningsbearbetning relaterade till de som används 
inom området sonarbearbetning. CiDRA:s patenterade 
sonarflödesteknik utvecklades ursprungligen för 
flödesmätning i en av världens mest krävande miljöer: 
borrhål för kustnära olje- och gasutvinning. 
 
CiDRA har tagit den beprövade tillförlitligheten hos sin 
SONARtrac flödesteknik för att hantera de krävande 
behoven av flödesmätningar hos industriella processer. 
 
SONARtrac:s flödesövervakningssystem använder en 
uppsättning sensorer som är lindade runt röret.  
Flödeshastigheten bestäms genom att använda CIDRA:s 
metoder för uppsättningsbearbetning för att mäta 
frekvensen där de turbulenta strömvirvlar som finns i 
praktiskt taget alla industriella processflöden ändras när 
de passerar sensoruppsättningen. Flödeshastigheten 
beräknas direkt ur hastigheten hos de turbulenta 
strömvirvlarna . 
 

Fördelar och egenskaper hos CiDRAs SONARtrac:s 
flödesövervakningssystem ger branschen följande 
mätbara fördelar: 
 

• Låga kostnader för installation och under livslängd 

• Ökad processdrifttid  

• Ökat utnyttjande av tillgångar 

• Lägre driftskostnader 

• Ökad produktkvalitet 

Branscher: 

• Oljesandbearbetning 

• Mineralbearbetning 

• Kraftgenerering 

• Kemikalier 

• Pappersmassa och 

papper 

• Konsumentprodukter 

• Mat och dryck 

Egenskaper: 
En flödessensor som lindas runt, och absolut inte stör rören  
Sändare med integrerad flödesbearbetning  

• Programmerbart via tangentbord eller datorgränssnitt  
• Möjlighet till självdiagnostik  

Möjlighet till dataloggning  
• Volymetriskt flöde  
• Flödeshastighet  
• Sensortemperatur  

USB-port och fickminne  
• Fjärrstyrd sökning på dataloggning 

• Rapportering av flödesdiagnostik till CiDRA:s tekniska support 

Analoga /digitala utgångar 

• Två (2) 4-20 mA strömuttag 

• Pulsutgång 

• Larmutgång 

• HART® -protokoll 

Alternativ: 

• FOUNDATION FieldbusTM 

• PROFIBUS® PA 

• MODBUS® 

• Inbyggd programuppgradering för luft/gas 

 
Fördelar: 
Noggrann och pålitlig funktion för flerfasiga och enfasiga flöden  

• Idealisk för högprocentigt solida och bubblande flöden 

• Inget behov av att omkalibrera när process eller täthet ändras 

Snabb, enkel installation utan behov av inpassning eller kopplingsgel 

• Kan installeras under pågående process 

Fullständiga mätningar av borrhålsflöden; inga tryckfall eller risk för 
läckage 
Inga rörliga delar, ingen inbyggd driftmekanism 

• Kräver ingen omkalibrering 

Underhållsfri drift 
Okänsligt för rörmaterial eller överdrag 

• Mätningar på rör av typen Teflon®, uretan, gummi, HDPE, 

 dubbelpassagekrom, keramik och betongfodrad  



 

Kontakta  CiDRA 
För att tala med en applikationsingenjör om CiDRA:s SONARtrac  
system eller andra CiDRA-lösningar för industriell processmätning, ring 
+1.203.265.0035 eller besök vår webbplats på  www.cidra.com. 
 
All information häri anses vara korrekt och är föremål för ändring utan meddelande. 
Vi påtar oss inget ansvar för dess användning. Specifikationer är preliminära, och 
CiDRA  förbehåller sig rätten att göra ändringar utan meddelande på produktdesign, 
specifikationer, funktioner, komponenter och tillverkningsmetoder. 
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Specifikationer för SONARtrac
®
  volymetriskt flödesövervakningssystem — VF-100 

Parameter  Specifikationer Kommentarer 

Rördiametrar  2”  till  60” Metriska och anpassade storlekar finns(a)
 

Intervall för flödeshastighet Vätska:  3 till 30 ft/s (0,91 till 9,1 m/s)     

Flödesförhållanden för endast vätska kan 
eventuellt tillåta flödesförhållanden under  
3 ft/sek.(b) 

Noggrannhet för flödeshastighet ±1,0 % av avläsningen   

Upprepbarhet ±0,3 % av avläsningen   

Sensorhuvud 

Klämmonterad på 
befintligt röravsnitt; designat för 
enkel installation  
Kapslingsklassning IP55  

2” - 36” Sensorlängd – 34,7” (91,4 cm) 
Över 36” Sensor – 51,2” (130,0 cm) 
Höjd inom rörets flänsdiameter 
Lättviktig (22 pund/10 kg för 8” mätare) 
 

Sändare med integrerad  
flödesbearbetning  

Programmerbart via tangentbord eller  
datorgränssnitt 
Möjlighet till självdiagnostik    

Intervall för arbetstemperatur: 

Sändare 
Sensorhuvuds processtemp. 
Sensorhuvuds omgivningstemp. 

  -4 °F till +140 °F ( -20 °C till +60 °C) (c)
 

-40 °F till +212 °F ( -40 °C till +100 °C) 
-40 °F till +140 °F ( -40 °C till +60 °C) 

Hör med CiDRA ang. temperaturer  
utanför dessa specificerade intervall. 

Intervall för förvaringstemperatur: 
Sändare 
Sensorhuvud 

  
-22 °F till +176 °F ( -30 °C till +80 °C) 
-40 °F till +185 °F ( -40 °C till +85 °C)   

Sladd mellan sändare och  
sensorhuvud  

PLTC eller mantlad kabel med en 
ände ansluten Sladdlängder upp till 300 ft (90 m) 

Analog ingång Två (2) 4-20 mA  
Möjliggör intern loggning av valfria  
processparametrar 

Analog utgång 

Två (2) isolerade 4-20 mA 
strömutgångar En (1) med HART®-protokoll(d)

 

Digitala utgångar 

Pulsutgång  
Larmutgång    

Digitala gränssnitt 

10Base-T Ethernet 
USB/fickminne 
RS232 serieport    

Kommunikationsgränssnitt 

Standard: RS232/485 

Valbart: MODBUS® RTU/ASCII 
Valbart: FOUNDATION FieldbusTM

 

Valbart: PROFIBUS® PA   

Sändare lokal bildskärm LCD med bakgrundsljus(e)
 

Ger flödeshastighet, systemstatus,  
systemdiagnostik  

Möjlighet till dataloggning  Ja   

Sändarhölje NEMA 4X, IP66  

Effektbehov 

Växelströmsversion: 100 till 240 VAC, 
50/60 Hz, 
25 watt 
Likströmsversion: 18 till 36 VDC, 25 watt 

  
  
  

  
  
Områdesklassificering 

Standard: Vanlig placering 
Valbart: Klass I division 2, grupperna A-D 

Valbart: Klass I zon 2, grupperna IIB ATEX  

Höjd 5000 meter Certifierad för höghöjdsregioner 

(a) Hör med CiDRA ang. tillgänglighet och  specifikationer för storlekar större än 36”. 
(b) Hör med CiDRA ang. kvalificering av din applikation under 3 fot/sekund. 

(c) För zon 2: -4 °F till +134 °F ( -20°C till +57°C). 

 
(d) Vissa begränsningar gäller för zon 2-applikationer. 
(e) För zon 2: Inget sändarfönster för bildskärm. 

http://www.cidra.com/

