
Kirli, Gazlı veya Katı Madde Oranı Yüksek Sıvılar için 

Greyline PDFM 5.0  Portatif Doppler Debimetre  

                              Boru Dışından Akışla ilgili  Arızaları Tespit Edin 

                            Mevcut debimetrelerin doğruluğunu Kontrol edin 

 

 

 

Temassız Doppler 

Debimetre 

Greyline PDFM 5.0 

� Kapalı Borularda Akışı 

Gösterir, Ölçümleri  

kaydeder, İletir ve Toplar 

� Basit,  5-tuşla Kalibrasyon 

� 300.000 Veri  Kapasiteli Data 

Logger 

� 4-20mA  Analog Çıkış 

� 10-Dijit Toplayıcı 

� AC/DC Besleme 

� Dahili  Şarj Edilebilir Batarya 

 
Çok Yönlü, Kolay Kullanım Dolu borularda akış problemlerini gidermek, veya  akışı gözlemlemek ve 

dengelemek için Greyline PDFM 5.0 Portatif Doppler Debimetresini 

kullanın. PDFM 5.0, proseste mevcut debimetrelerin performansını 

değerlendirmek için  ideal olup,  birkaç dakikada  kurulur, kalibre edilir 

ve çalışmaya başlatılır. Sabit debimetrenin gerekmediği projelerde veya  

monte edilmiş  akış transmitterlerinin yerine geçici olarak kullanılabilir. 

  
 

Sorunlu Sıvılar için İdeal Çözüm PDFM 5.0 ultrasonik sensör borunun dışına  kelepçelenir . Akustik puls, 

akan sıvıdaki partiküllerden  veya gazlardan sensöre geri yansır. 

Herhangi bir akışkanın  debisi, hava kabarcığı veya katı maddeler ihtiva 

ettiği sürece hesaplanabilir. Bu cihaz atık su, çamur, çamurlu su, atıklar, 

çoğu kimyasallar, asitler, kostik  ve yağlama  sıvıları için idealdir. 

PDFM 5.0, dahili pili tüm gün boyunca çalışıp gece tekrar şarj edilebilir. 

Sürekli kullanım için 110-240VAC duvar fişli  adaptörle beslenebilir.  

Dahili  300.000 veri kapasiteli data logger içerir. 

 



Akış Problemlerini Kolaylıkla 
Çözün 

� Akışı Dengeleyin ve Arızaları Giderin 
� Pompaların veya Diğer Debimetrelerin 

Performansını Kontrol Edin 
 
Borunun Dışından Çabuk, Kolay Debi Ölçümleri 
 Greyline PDFM 5.0 sağlam su geçirmez taşıma çantası, kelepçelenebilir  

sensörü ve paslanmaz çelik kurulum kitiyle beraber gelir. Ölçüm 

birimlerini seçmek  ve  12.5 mm ( ½”) veya daha geniş çaplı herhangi 

bir boruya göre  kalibre etmek için basit 5-tuşlu menü sistemini 

kullanın. 

Basit Çalıştırma ve Kalibrasyon 
Sensör kurulumu ve kalibrasyon sadece birkaç dakika içinde yapılabilir. 

Hızlı ve kolaydır! Akustik bağlayıcı jeli (cihazla birlikte verilir) sensör 

yüzeyine sürün ve paslanmaz çelik montaj kelepçesiyle (cihazla birlikte 

verilir) borunun dış yüzeyine  tespit edin.  Boru çapını girmek ve 

istediğiniz mühendislik birimlerini (galon, litre vb.) seçmek için beş-

tuşlu kalibrasyon sistemini kullanın.  PDFM 5.0 derhal akışı göstermeye, 

ölçümleri iletmeye ve toplamları almaya başlayacaktır. 

Hesaplamaya ve Program Kodlarına Gerek Yoktur 
İstediğiniz ölçümleme  birimlerini seçin: PDFM 5.0 galon, litre, küp feet veya metreküp  olarak akış hacmini 

gösterecek ve toplamlarını alacaktır. Eğer bir ölçüm sisteminden diğerine geçerseniz,  PDFM 5.0 otomatik olarak ve 

anlık akış göstergesini ve toplayıcıyı hesaplayacak ve çevirecektir.  Tuş takımı ile iç çapı girerek  cihazı  kalibre edin. 

300.000 Ölçüm Kapasiteli Dahili Data Logger ve PC 
Yazılımı 
10 saniyeden 5 dakikaya kadar aralıklarda tarih ve zaman 

etiketli  akış değerlerini  kaydetmek  için PDFM 5.0’ın data 

logger’ını ayarlayın. Toplam, minimum, maksimum ve 

ortalama debinin saatlik veya günlük özet seçeneklerine göre 

tutulduğu   Akış Rapor’unu da kullanabilirsiniz. PDFM 5.0’ın 

USB çıkışıyla akış kayıtlarını PC’nize veya laptop’unuza 

transfer edebilirsiniz. Greyline Logger yazılımı (cihazla birlikte 

verilir) ölçümleri hem grafik hem de tablo formatlarında 

gösterir ve diğer programlarda kullanım için ölçümleri grafik 

veya düz metin formatında  gönderir. 

 
Pil ile  Çalışmada Uzun Süreli Veri Kaydı  için “Sleep Mode” (Uyku Modu) 
“Sleep Mode”, AC güç kaynağının bulunmadığı yerlerde uzun süreli veri kaydı sırasında pil ömrünü uzatır. Dataloger 

tarafından akış okuması yapılmadıkça, kayıt alma süreleri  arasında debimetre stand-by moduna geçer.  Debi 

değerleri  10 saniye süresince okunur, sonra PDFM 5.0, bir sonraki okumaya  kadar uyku moduna geçer. PDFM  pil 

beslemesi ile  çalışarak, 5 dakikalık okuma aralıkları ile,  yaklaşık 18 gün akış okumalarını kaydedebilir. 

Güvenilir Hassasiyette Yeni Sinyal İşleme 
PDFM 5.0 Doppler akış algoritması çevre gürültüsünü ve paraziti 

filtre eder. Dijital sinyal işlemcisi zayıf ve bozuk sinyalleri ayırır. 

İşlemci doğru ölçüm yapamadığında debimetre sıfır akışı gösterecek 

ve düşük sinyal olduğunu belirtecektir. 

Tam Gün Çalışma için Pil Beslemesi 
Cihazın NiMH şarj edilebilir pili ile, PDFM 5.0’ı  yak. 18 saat kadar sürekli  çalıştırabilirsiniz. Pili gücünü korumak için 

görüntü parlaklığı ayarlanabilir. 4-20mA analog çıkışını  aktif hale getirmek ve pili  6-8 saat arasında  tamamen 

doldurmak için PDFM 5.0’ı fişe (100-240VAC 50/60Hz) takın. Şarj sırasında PDFM 5.0’ı kullanmaya devam 

edebilirsiniz. 



PDFM 5.0 Özellikleri 

Genel Özellikler  Greyline PDFM 5.0 Portatif Doppler Debimetre 
Debi Ölçüm Aralığı :Çoğu uygulamalar için ± 0.03 – 12.2 m/sn. (±0.1, 40ft/sec) 

Boru Ölçüsü :Ultrasonik sensör,  iç çapı 12.5 mm – 4.5 m ( ½”, 180”) olan her boruya monte 

edilebilir. 

Gösterge :Beyaz, arkadan aydınlatmalı matris – debiyi, toplayıcıyı, işletim modunu ve 

kalibrasyon menüsünü gösterir. 

Besleme :Dahili NiMH pili ile 18 saate kadar devamlı çalışabilir  

100-240VAC 50-60Hz için harici şarj cihazı 

Çıkışlar :AC besleme ile   4-20mA,  (500 ohm) 

Doğrudan PC bağlantısı ile veri kaydı transferi için, USB 

DataLogger :Programlanabilir 300.000 veri kayıt kapasitesi, tarih- zaman etiketli  veya  

Toplam, ortalama, minimum, maksimum ve oluş zamanlarını içeren formatlı akış 

raporları  

PC Yazılımı :Windows 98 veya üst versiyonlar için ‘Greyline Logger’. Kayıt dosyalarını alır, 

görüntüler ve saklar. 

Çalışma sıcaklığı (Elektronik) :-23
o
C – 60

o
C (-10

o
,+140

o
F) 

Muhafaza (Elektronik) :Portatif, ABS  

Taşıma çantası :Koruyuculu kalıp süngerli,  IP67 

Hassasiyet :% ± 2 tam skalada, ölçüm için  min. 100 mikron ölçüde,  ve min. 75 ppm  askıda  

katı maddeye  veya hava kabarcıklarına gereksinim vardır 

Tekrarlanabilirlik: %± 2, Doğrusallık: %± 0.5 

Kalibrasyon :Kullanıcı dostu kalibrasyon menülü 5-tuşla programlama. Şifre korumalı 

Dil Seçimi :İngilizce, Fransızca ve İspanyolca 

Hissedebilirlik :Ayarlanabilir kesme, Damping: ayarlanabilir 

Onaylar :Şarj cihazı, CE ve UL onaylıdır. PDFM 5.0 tehlikeli bölgelerde kullanım için 

sertifikalı değildir. 

 

Sensör Özellikleri: 
Standart Model PSE4 :3.4 m (12 ft) ekranlı çift-koaksiyel kablo ile 12.5 mm – 4.5 m (½”, 180”) 

iç çaplı  borular için kelepçeli, tek kafa ultrasonik 

Sensör Montaj Kiti :Paslanmaz çelik kelepçesi ve 150 gr.  silikon akustik bağlayıcı malzemesi 
Çalışma Sıcaklığı :-40

o
C….+ 150

o
C  (-40

o
, 300

o
F) 

 

Opsiyonlar: 
Sensör Kablosu :Korumalı, konektörlü, 15 m(50 ft) sensör kablo uzatması 
Sensör Montajı                                   :Ekstra silikon kenetleme malzemesi.İlave paslanmaz çelik kelepçeler  

 



Yeni PDFM 5.0 Portatif Doppler Debimetre 
     Sadece Birkaç Dakikada Kurulumu ve Kalibrasyonu Yapılır  

Zorlu Akış Uygulamaları için İdealdir 
PDFM 5.0, sıradan debimetreleri bozabilecek 

“zorlu sıvıların olduğu ” uygulamalarda  en iyi 

şekilde çalışır. Çünkü sensör borunun dışına 

monte edilir, hareket halindeki sıvıyla teması 

yoktur. 

Ultrasonik sensör  min. 12.5 mmc ( ½”)  veya 

daha geniş çaplı  boruların dışına bağlanır ve 

PVC, karbon çelik, paslanmaz çelik, dökme demir, 

cam elyaf gibi bilinen malzemeden ve kaplı 

borularda veya ultrasonik sesi geçiren 

malzemeden yapılı borularda  akışı ölçer. Doppler 

sinyalleri hava boşlukları olan (beton ve tahta, vb.) 

malzemeli  boru duvarlarından veya iç kaplamalı 

borularda, boru cidarı ile iç kaplama arasındaki hava 

boşluklarından geçemezler.  

Sensörün kurulumu çok kolay ve çabuk  olduğundan 

birkaç dakika içinde her uygulamayı ve boru 

malzemesini test edebilirsiniz. 

 

 

Debimetrenin Çalışması    
PDFM 5.0 ultrasonik sensör, yüksek frekanslı sesi  

boru duvarlarından geçirerek akmakta olan sıvıya 

gönderir. Sıvıda bulunan gaz kabarcıkları veya katı 

maddeler ultrasonik sinyali sensöre doğru geriye 

yansıtır. Bu ses hareket halindeki kabarcıklardan 

veya parçacıklardan yansıdığında, değişmiş bir 

frekansla sensöre döner. Bu frekans değişimine 

Doppler etkisi denir. PDFM 5.0 akışı doğru 

hesaplamak için iletilen frekans ile gelen frekans 

arasındaki değişikliği devamlı şekilde ölçer. 
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