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ABB ölçüm ve analiz ürünleri
Global partneriniz

Dünya standartlarında ölçüm çözümleri
ABB ölçüm ve analiz ürünleri çeşitli sanayi dalları, yerel 
yönetimler ve yardımcı işletmeler için dünya standartlarında 
ölçüm çözümleri sunmaktadır. En son yenilikler ile tesislerin 
daha kolay işletilmesini hedefleyen teknolojik çözümler 
üretmektedir. ABB ölçüm ve analiz ürünleri, ortak bir bakış ve 
operasyon metodu sağlayan ortak bir teknolojiyi temel almıştır. 
Bunun sonucunda entegrasyonu, konfigürasyonu bakımı kolay 
olan ürünler ortaya çıkmaktadır. 

Daha fazla bilgi için www. abb. com/flow 
adresini ziyaret ediniz. 

1 Su ve atık su | 2 Enerji ve endüstriyel buhar | 3 Kimya ve petrokimya | 4 Petrol ve gaz | 5 Kağıt hamuru ve kağıt | 6 Maden | 7 Metal | 8 Yiyecek içecek
9 Ilaç ürünler
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ABB ölçüm ve analiz ürünleri portföyü 
 − Analitik ölçümler
 − Akış ölçümü
 − Doğalgaz ölçümü
 − Vana pozisyonerleri
 − Basınç ölçümü
 − Sıcaklık ölçümü
 − Kontrolör ve kayıt cihazları
 − Seviye ölçümü
 − Cihaz yönetimi
 − Kuvvet ölçümü
 − Servis

ABB ölçüm ve analiz ürünleri
Yüzyılı aşkın deneyim

Verimli bir proses operasyonu için ölçüm, kontrol, harekete 
geçme ve kayıt etmek hayati önem taşır. ABB ölçüm ve analitik 
ürünleri ve çözümleri, markette, teknoloji ile güvenirliliği kombine 
eden ürünlerini hizmetinize sunmaktadır. 

ABB optimum ürün performansı için yaşam döngüsü geniş bir 
hizmet yelpazesi sunmaktadır. Ölçüm ürün uzmanlarının küresel 
ağı ile yerel hizmet ve destek vermektedir. 

Araştırma ve geliştirme ABB'nin teknoloji liderliğinin önemli bir 
kaynağıdır. Yeni uygulamalar için, mevcut teknolojilerin temeli 
üzerine eklemeye ve gelecekteki sorunlarla başa çıkabilmek için 
gerekli teknolojik atılımlarını geliştirmeye devam etmektedir. 

ABB ve katılım şirketleri 100 yılı aşkın süredir yenilik ve 
teknolojinin liderleri olmuştur. 

Aztec

Pressductor®

Bush Beach Engineering
Limited
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ABB ölçüm ve analiz ürünleri
Sıvı, gaz ve buhar için akışmetreler 

* Örneğin: doymuş buhar, kızgın buhar

ABB ölçüm ve analiz ürünleri
Akış ölçüm uzmanı

100 yılı aşkın süredir, ABB'nin akış ölçüm ürünleri dünya çapında müşterilerine 
güvenilirlik, doğruluk, tekrarlanabilirlik ve kolay bakım sağlamaktadır.  
 
Üretim sürecinin verimlilik ve performans açısından en üst seviyede olması, doğru 
akış ölçümü gerektirir. Uygulamanız için ABB akış ölçüm çözümlerinin seçimi 
aynı zamanda yüksek kaliteli ölçüm için de karar anlamına gelir. ABB, genişliği 
ve kapsamı ile rakipsiz, dünyanın en büyük ve en yenilikçi ürün yelpazesini 
sunmaktadır.  
 
Ortak HMI (human machine interface) platformu, kolay konfigürasyon, entegrasyon 
ve bakım olanağı sağlamaktadır.  
 
Daha fazla bilgi için lütfen www. abb. com/flow adresini ziyaret ediniz. 

1914 
İlk venturi tüp  
gazlar için

1962 
İlk wedge tipi 
akışmetre çamur 
uygulamaları için

1974 
İlk elektromanyetik 
akışmetre kapasitif

1992 
İlk elektromanyetik 
akışmetre  
kısmen dolu boru 
uygulamaları için

2011 
İlk yenilenebilir 
enerji kaynaklı 
akışmetre (rüzgar 
& güneş)

İlk kütlesel üretilen 
değişken alanlı 
akışmetre

1930lar

İlk swirl-tipi 
akışmetre

1970ler

İlk pil ile çalışan  
tam geçişli akışmetre

1980ler

İlk sualtı  
akışmetresi

2002

Akış ölçümü
ABB akış metre boyutlandırma ve seçimi için, hızlı ve basit akış hesaplaması ve farklı akış teknolojilerini 
karşılaştırma özelliklerini içeren mükemmel bir araç sağlar - çeşitli kullanıcı gruplarının seçimine bağlı 
online veya ofline olarak ulaşmak mümkündür. Daha fazlası için: www. abb. com/flow-selector

*• : Uygundur

Uygulama, 
Ürün özellikleri

Elektromanyetik Vortex/Swirl Termal kütlesel Coriolis kütlesel Değişken alanlı Fark basınç Akış bilgisayarı

Sıvılar

İletken • • • • •

İletken olmayan • • • •

Katı içerikli • • • • •

Pals • • •

Viskozite > 10 cSt • • • •

Sıvı hesaplamaları

Custody sıvı ölçümleri • •

Petrol/gaz kuyu 
optimizasyonu

•

Gazlar •

Kuru/temiz • • • • •

Nemli • • • • •

Korozif • •

Kontamine • • • • •

Gaz hesaplamaları •

Custody gaz ölçümü •

Buhar* • • • • •

Akışkan sıcaklığı
-40…180°C 
-40…356°F

-55…400°C 
-67…752°F

-25…300°C 
-13…572°F

-50…200°C 
-58…392°F

-20…400°C 
-4…752°F

-50…500°C 
-58…932°F

Ortam sıcaklığı
-25…60°C
-13…140°F

-55…70°C 
-67…158°F

-25…70°C 
-13…158°F

-40…60°C 
-40…140°F

-25…60°C 
-13…140°F

-40…85°C 
-40…185°F

-40…60°C 
-40…140°F

Hassasiyet 0. 2% 0. 5% 1%
0. 1%
1 g/l

1. 6
VDI/VDE 3513

0. 7%
0. 075% 

DP/SP span 
Flow-X: 0. 008%

Kısmen dolu boru
hatları

• • • • • • •

Ölçü aralığı
DN 1…2400
[1/25…96“]

DN 15…400 
[1/2…16“]

DN 25…3000 
[1…120“]

DN 1. 5…150 
[1/16…6“]

DN 15…100 
[1/2…4“]

DN 15…8000 
[1/2…320“]

Giriş / çıkış düz hat
mesafesi

3D/2D
15D/5D
3D/2D

15D/5D 0D/0D 0D/0D 10D/4D

Standart basınç aralığı
PN10…250

CL150…2500
JIS7. 5…20K

PN 10…64
CL 150
CL 300

PN 40
CL 150
CL 300

PN 16…100
CL 150... 600

PN 16…100
CL 150... 600

PN 10…400
CL 150... 2500

Hijyenin /steril 
sertifikasyonu

EHEDG
3A, FDA

CIP/SIP
EHEDG

FDA

Kalibrasyon sertifikası • • • • • • •

Ex-onayları
ATEX, IEC
FM, CSA

NEPSI, GOST

ATEX, FM
CSA

ATEX, FM
CSA

GOST

IEC, ATEX FM, 
CSA

NEPSI

ATEX, FM
CSA

ATEX, FM
CSA

ATEX
CSA

İletişim
FF, HART
PA, DP

FF, HART, PA HART, DPV1
HART, PA

FF
HART

FF, HART
PA

Totalflow, Serial 
MODBUS 

TCP/IP, HART

Akış ölçümünde ABB'nin yenilikleri
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Ne zaman bilgi ihtiyacınız olursa
Kolay cihaz yönetimi ve standart iletişim protokolleri

ABB enstrümantasyon cihazları daha sisteminizi daha etkili ve verimli çalıştırmak 
için en son bütünleşik diyagnostik özellikleri sizlere sunmaktadır. ABB size bu 
bilgilere erişmek için kullanmak istediğiniz iletişim protokollerini seçme olanağı 
sunuyor. 

Global uygunluk 
Nerede olursanız olun güvenilir bir ortak

ABB Avustralya, Çin, Almanya, Hindistan, İngiltere ve ABD'de 
debimetre kalibrasyon tesisleri bulunmaktadır. 
Islak kalibrasyon kulesi ISO standartlarına uygun olarak 
inşa edilmiş ve SIMT, UKAS, NIST, DAkkS, NVLAP ve 
NATA gibi önemli uluslararası standartları karşılamak için 
sertifikalandırılmıştır. 

ABB'nin akış kalibrasyon sertifikası laboratuvarları Uluslararası 
Laboratuvar Akreditasyon İşbirliği (ILAC) tarafından tanınır. 
Ürünlerinizin tüm yaşam döngüsü boyunca, size destek olacak 
bir hizmet ortağı mı arıyorsunuz? ABB size planlama, devreye 
alma ve eğitimden satış sonrası servise kadar güvenilir servis 
ve destek sunmaktadır. 

ABB'nin bölgenizde üretimi olduğunu biliyor muydunuz? Bu şekilde hızlı 
tepki süreleri ve teslimat süreleri sağlar. ABB yerel onay kuruluşları tarafından 
sertifikalandırılan elektriksel, mekanik, çalışma ortamı ve kalibrasyon 
sertifikalandırması gibi lokal ihtiyaçlara da odaklanmaktadır. 

ABB'nin kalibrasyon tesisleri dünya genelinde mevcuttur. Yeniden kalibrasyon hizmeti ve hızlı yanıt süreleri. 

ABB'nin cihaz yönetimi ürün yelpazesi
 − Fieldbus ve kablosuz çözümleri
 − El terminali
 − Cihaz yönetim yazılımı, Asset Vision'ı 

içerir

Elektromanyetik akışmetreler 
Proses endüstrisi için

ProcessMaster: Verimli tesis çalışması ve sürekli ürün kalitesi için
Proses endüstrisinde zorlu uygulamalar için ilk tercih; ProcessMaster 
elektromanyetik debimetre ile çalışmak son derece kolay ve güvenilir.   
Yaşam döngüsünün her aşamasında kaynak tasarrufu sağlar. 

FSM4000: İletken akışkanlar için ağır uygulamalarda güçlü akışmetre
Kritik uygulamalarınızı yönetir ve kaynak kullanımınızı proses parametrelerinin 
yüksek hassasiyetli ölçümü ile optimize eder. 

Açıklama
Modüler tasarımı, en zorlu proses uygulamaları dahil, 
endüstride en geniş iç kaplama, elektrot ve boyut / çap 
seçenekleri sunmaktadır. Kolay kullanım ve ihtiyacınıza yönelik 
çıkış sinyali sağlamaktadır. ProcessMaster ile uygulamalar için 
tasarlanmış çok yönlü, makul fiyatlı, en doğru akış ölçere sahip 
olursunuz. 

Açıklama
FSM4000 madencilik sektöründe çamur gibi zorlu 
uygulamalarda son derece kararlı çıkış sinyali sağlar- hatta 
büyük kaya parçaları içerse bile. Katı içeriği yüksek (kağıt 
endüstrisinde örneğin kağıt hamuru), - titreşimli akımlar veya - 
yüksek gürültülü sinyal uygulamalarında dahi eşsiz performans 
sunuyor.
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HygienicMaster: Zorlu hijyenik uygulamalar için ilk tercihiniz. 
Daha iyi ürün kalitesi ve yüksek güvenilirlik ile sonuçlanan, en zorlu hijyenik 
uygulamalarda esneklik ve kontrol açısından en yüksek performansı sunar. 

Açıklama
HygienicMaster gıda, içecek, ilaç ve biyoteknoloji endüstrisi 
için özel olarak tasarlanmıştır. Malzemeler FDA onaylı 
malzemelerde üretilmiş olup EHEDG ve 3A ile uygun olarak 
sertifikalanmıştır. 
Sensörü tam CIP / SIP temizlenebilirdir. Değişken proses 
bağlantıları kurulumu kolaylaştırır ve envanter yanı sıra yedek 
ve ikame maliyetlerini azaltır. 

Ürün ProcessMaster FSM4000 HygienicMaster

Nominal çap  DN 3…DN 2000 (1/10…80") DN 3…DN 000 (1/10…40") DN 1…DN 100 (1/25…4")

Nominal basınç  PN 10…PN 100, Cl 150…CI 2500 PN 10…PN 40, Cl 150…CI 300 PN 10…PN 40, Cl 150…CI 300

Proses bağlantısı  DIN/EN, ASME, JIS... vb uyumlu flanş bağlantısı Kaynaklı, dişli boru bağlantısı, Tri-Clamp,  

   wafer, flanş DIN/EN, ASME, JIS uyumlu

İç kaplama   Sert plastik, yumuşak plastik, PTFE, PFA, ETFE PFA, vacuum stable 

Koruma sınıfı IP 67 veya IP 68 IP 67 or IP 68 IP 67 or IP 68

Akışkan sıcaklığı  180°C (356°F) Up to 180°C (356°F) Up to 180°C (356°F)

Ex onayları  ATEX, IEC zone 1 and zone 2, FM,  – ATEX, IEC zone 1 and zone 2, FM,  

 CSA Div 1 and Div 2, NEPSI zone 1  CSA Div 1 and Div 2, NEPSI zone 1 

 and zone 2, GOST  and zone 2, GOST

Sertifikalar – – 3A, EHEDG, FDA malzeme onayları

Giriş/çıkış Analog çıkış (4…20 mA), Pals output, kontak giriş/çıkış

İletişim HART protocol (standart), PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

Verifikasyon aracı ScanMaster yazılımı – ScanMaster yazılımı

Genel özellikler

Elektromanyetik akışmetreler  
Su endüstrisi için 

WaterMaster: Su sanayi uygulamaları için kolay akış ölçümü sağlar
Su, içme suyu, kanalizasyon ve atık su akış ölçümü ve yönetimi için standart 
ayarları içerir. WaterMaster üretim süreçlerinde tüketilen su miktarlarını kesin ve 
doğru ölçerek ölçerek değerli su kaynaklarımızı verimli kullanmamıza yardımcı olur. 

AquaMaster: Uzak lokasyonlarda kaçak tespiti, tetkik ve faturalama için
Ekonomik ve güvenilir su ölçümü sonucu, enerji ve maliyet tasarrufu sağlar. 

Açıklama
Modüler tasarım konsepti uzun ömürlü ve son derece düşük
bakım maliyetleri sağlarken esneklik ve güvenilirlik sunuyor. 
WaterMaster'ın ön izleme ve diyagnostik fonksiyonları tesis 
kullanılabilirliğini arttırır ve arıza süresini azaltır. Debimetre 
kulanım kolaylığı ve doğru çalışmasının yanı sıra, in-situ 
calibration ve advanced self –calibration seçenekleri 
sunmaktadır. 

Açıklama
Aquamaster temiz su uygulamaları için özel olarak tasarlanmıştır. 
Çok yönlü güç yönetimi seçenekleri, 5-yıl pil veya enerji verimli 
rüzgar ve güneş enerjisi, sahada uzak yerleşimine izin verir, 
toprağa gömülebilir veya su altında olabilir. Hassas akış ve 
basınç ölçer, günlüğe veri sağlar ve uzaktan iletişim kurabilir. 
Aquamaster sulama, kuyu uygulamaları, dağıtım ve faturalandırma 
için mükemmel bir araçtır. 

Elektromanyetik akışmetreler 
Proses endüstrisi için
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AquaProbe: Prob bazlı yerinde akış ölçümü için
Kolay, düşük maliyetli kurulumu ile maksimum performans. Yeri veya kurulum 
gereksinimleri ne olursa olsun, AquaProbe düşük maliyetli daldırma tip debimetre 
çözümü sağlar. FEA200 akış sensörü ve transmiteri, tamamen daldırma tip olup, IP 
68 özelliğe sahiptir. 

Açıklama
AquaProbe ekleme tip elektromanyetik debi ölçer olup; hem 
kalıcı akış ölçüm çözümü hem de taşınabilir ölçüm aracı 
olarak kullanılır. Sisteminizdeki sızıntıları tespitinde doğru bir 
ağ modeli kurulumuna yardımcı olur. Sensörü boru hatlarında 
tadilat veya değişikliklere gerek kalmadan monte edilebilir. 

Coriolis kütlesel akış ölçümü 
Doğru dozajlama; tek damladan 
açık deniz tankerlerinin dolumuna kadar

CoriolisMaster akış ölçerler, yüksek hassasiyet ve düşük basınç kaybı sunar
Kompakt dizaynı ile kurulum maliyetlerinden tasarruf, düşük basınç kaybı ile de 
yaşam süreci boyunca işletme maliyetlerinden tasarruf yapmanızı sağlar. Tek bir
debimetre ile akış ölçümü (kütlesel ve hacimsel), yoğunluk, sıcaklık ve 
konsantrasyon ölçümü. 

Açıklama
FCB300 tüm sektörler için genel amaçlı kütlesel akış metredir. 
Proses ve yüksek hassasiyetli dolum için veya zor şartlarda 
kuyu izleme için idealdir. Sahip olduğu bağlantı ve yazılım 
seçenekleri ile uygulama çeşitliliği açısından esneklik sunar. 
FCB100 sürümü, Modbus iletişime ve hızlı pals / frekans çıkışı 
seçenekleri ile, kolay sistem entegrasyonu için üretilmiştir. 

Elektromanyetik akışmetreler  
Su endüstrisi için 

Genel Özellikler

Ürün WaterMaster AquaMaster AquaProbe

Uygulama Su, atık su, samur Temiz su Temiz su

Metre gövde stili Flanş Flanş 1 in. BSP/1 in. NPT

Hat boyutları 10 - 2, 400 mm (3/8 - 96 in.) 15 - 600 mm (1/2 - 24 in.)
200 - 8, 000 mm (8 - 320 in.) anma iç 

çapı

Debi aralığı 0…200, 000 m3/h 0…7, 875 m3/h 0…5 m/s (İnsersiyon ölçüsüne bağlı)

Karakteristik basınç 

Kaybı
< 0 bar < 0. 63 bar < 0. 63 bar

Operasyon basıncı Nominal 16 bar Nominal 16 bar Nominal 16 bar, max. 20 bar

Hassasiyet
0. 4% veya standart veya 0. 2% 

opsiyonel
0. 5% pilli veya 0. 25% şebeke ile

± 2% veya ± 2 mm/s (± 0. 08 in. /s) 

hangisi daha büyük ise

Transmiter çıkışı
4…20 mA veya 4…12/20 mA, 

Galvanik izolasyonlu

Pals çıkışı – 50 Hz maksimum, 

50% nominal döngü

Pals çıkışı – 50 Hz maksimum, 50% 

nominal döngü

Transmiter montajı Uzak bağlantı / İntegral Uzak bağlantı / İntegral Uzak bağlantı

Onaylar OIML/MID/FM/ATEX/FMc/IECEX OIML/MID İçme suyu (WRAS) onaylı

Dijital iletişim Profibus/HART/Modbus SMS/GPRS SMS/GPRS/Profibus/HART/Modbus

Güç kaynağı
Şebeke 85 to 265 V AC @ < 7 VA, 

DC 24 V ± 30% @ < 0. 4 A
Batarya /yenilenebilir / şebeke Batarya /yenilenebilir / şebeke

Islak yüzeyler - - PEEK/Paslanmaz çelik

İç kaplama malzemesi
Elastomer/polipropilen/

PTFE (ölçüye bağlı olarak)
Elastomer PEEK

Elektrot malzemesi Paslanmaz çelik/Hastelloy C Paslanmaz çelik Paslanmaz çelik
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CoriolisMaster Hijyenik Akışmetre: Hijyenik uygulamalarda kütlesel akış ölçümü
CoriolisMaster Hijyenik, parlatılmış ıslak yüzey gerekli hijyenik uygulamalar için, 
yüksek hassasiyetli dolumdan zor koşullarda proses görüntülemeye kadar 
kullanılabilen genel amaçlı akış metredir. Sertifikalı temizlenebilirlik özelliği ile hijyenik 
akış ölçümlerinde güvenli kullanım sağlar.

Açıklama
CorliolisMaster FCH 300 minimal kurulum gereksinimleri 
ve yaşamsüresi maliyetleri ile marketteki maliyet tasarrufu 
en yüksek akışmetrelerdendir. Artı hijyenik uygulamalar 
için uygundur. CoriolisMaster FCH100 serisi ise basit 
transmitter arayüzü kullanımlarında ideal sistem entegrasyonu 
sağlamaktadır. 

Coriolis FCM2000 bir çok endüstri ve uygulamalarınız için... 
The Coriolis FCM2000 MS2 çok düşük debiler için tasarlanmış, bükülmüş tek 
tüplü debimetre özelliği taşımaktadır. Tek damla akışkanı dahi yüksek hassasiyetle 
ölçebilirsiniz. 
Benzersiz S şekli tüpü ve modüler dizaynı, Coriolis FCM2000 MC2'yi zorlu ölçüm 
gereksinimleri için ideal bir enstrüman yapar. 

Açıklama
The MS2 serisi çeşitli sektör ve uygulamalar için düşük akış 
ölçerlerdir. Rakipsiz ölçüm performansı sunar ve kurulumu 
kolaydır. 
MC2 serisi, hızla değişen sıvılar gibi zor şartlar altında 
mükemmel sonuçlar sağlayan, dünya çapında binlerce 
uygulamada kanıtlanmış genel amaçlı bir akış metredir. 

Coriolis kütlesel akış ölçümü 
Tek damla dozajlama hassaslığından, 
açık deniz tankerlerinin dolumuna kadar

Sensör genel özellikleri

Ürün FCBxxx FCHxxx FCM2000 MC2/MS2

Uygulama
Petrol ve gaz, kimya, denizcilik, kağıt, 
hamuru ve kağıt, enerji, … Yiyecek-içecek ve ilaç Tüm endüstriler için

Sensor dizaynı Bükülmüş ikiz tüp sensör Bükülmüş ikiz tüp sensör
MC2: Bükülmüş ikiz tüp sensör
MS2: Bükülmüş tek tüp sensör

Debimetre ölçüleri 15…150 mm (1/2"…6") 25…80 mm (1"…3")
MC2: 20…150 mm (3/4"…6") MS2:
1. 5…6 mm (1/16"…1/4")

Debi aralığı 0…860 t/s 0…250 t/s MC2: 0…600 t/h | MS2: 0…1 t/s

Hassasiyet (akış)
FCBx30: 0. 25%
FCBx50: 0. 1%

FCHx30: 0. 25%
FCHx50: 0. 1%

MC2: 0. 1%
MS2: 0. 15%

Hassasiyet (yoğunluk)
FCBx30: 0. 01 kg/m3

FCBx50: 0. 0005 kg/m3'e kadar
FCH330: 0. 01 kg/m3

FCH350: 0. 0005 kg/m3'e kadar
MC2: 0. 001 kg/m3

MS2: 0. 01 kg/m3

Wetted material Paslanmaz çelik veya nikel alaşımları Paslanmaz çelik veya nikel alaşımları Paslanmaz çelik veya nikel alaşımları

Elektronik genel genel özellikleri

Ürün FCx300 FCx100 FCM2000 ME2

Transmiter çıkışı
2 x mA, 1 Pals, 1 dijital çıkış, 
1 dijital giriş, HART

MODBUS RS485, 2 dijital çıkış
(Pals, frekans, kontak)

2 x mA, 1 Pals, 1 dijital çıkış, 1 dijital giriş
HART, Profibus PA, FF

Gösterge Evet Hayır Evet

Güç kaynağı 110…240 V or 24 V 11…30 VDC 110…240 V or 24 V

Diğer özellikler
Diyagnostik
DensiMass konsantrasyon ölçümü

Diyagnostik, doğrulama
DensiMass konsantrasyon ölçümü
FillMass batch yazılımı

Diyagnostik
DensiMass konsantrasyon ölçümü

Coriolis kütlesel akış ölçümü 
Doğru dozajlama; tek damladan 
açık deniz tankerlerinin dolumuna kadar
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Kaynak tasarruflarını kolaylaştıran dolum uygulamaları
ABB akış ölçüm ürünleri, yol tankerlerinin dolumundan konteyner veya karışım 
sıvılarına kadar kaynak tasarrufunu kolaylaştırır. Örneğin kimya sektörü.

Açıklama
Yukarıda gösterilen kimyasal tesis prosesinde, değişik 
miktarlarda ve değişik konsantrasyonlarda fosforik asit 
üretilmektedir. Operatör iki parametre seçmektedir: kilo 
cinsinden miktar ve fosforik asitin konsantrasyonu. Kontrol 
sistemi konsantrasyon gereksinimine göre su dozajlayarak 
karıştırma ve dolum operasyonlarını otomatik olarak kontrol 
eder. 

Önceden, operatör ilk önce hesaplanmış miktar kadar yüksek 
konsantrasyonlu asiti tanka alır ve sonrasında gerekli 
konsantrasyon seviyesine gelene kadar su eklemekteydi. Bu 
da hacimsel dolumda hatalara sebep olurdu. Ya kamyonlar 
%100 doldurulamazdı ya da ağırlık kontrol edildikten sonra 
yeniden yüklenirdi. Coriolis akışmetre kullanımı bu sorunları 
ortadan kaldırmıştır. 

Su ve asitin yüksek hassasiyetli online blending prosesini 
sağlamak için akışmetre %0,1'lik dolum hassasiyeti ile ölçüm 
yapar ve yüksek hassasiyette yoğunluk ve konsantrasyon 
hesaplaması yapar. Bir elektromanyetik debimetre, çapraz 
referans için kullanılabilir. Bu uygulamada CoriolisMaster 
kullanılarak dolum prosesi her bir araç başına 20 dakika 
kısaltılmıştır. Yılda 3000 araç yüklendiği düşünülür ise 
CoriolisMaster zaman ve maliyet açısından çok büyük tasarruf 
sağlamanıza yardımcı olacaktır. 
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Water

Control system
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Fark basınç akışmetreleri (DP)
Karmaşık ölçümleri basitleştirir

Tüm uygulamalar için Orifis plakaları
Orifis plakaları, temiz sıvılardan kirli sıvılara ve düşük vizkoziteliden yüksek vizkoziteli 
sıvılara kadar tüm uygulamalar için farklı profilleri olup, keskin kenarlı, çeyrek daire, 
konik girişli, eksantrik ve segmentli tipleri mevcuttur. 

Geliştirilmiş güvenilirlik ve ekonomik kurulumlar için kompakt DP akış ölçerler

Geliştirilmiş güvenilirlilik ve ekonomi, transmiter ve kısıtlayıcı element arasındaki 
impuls hatlarını kısaltarak veya elimine ederek sağlanmaktadır. Akışmetrenin tamamı 
primer element, manifold ve transmiterden oluşmaktadır – yekpare montajlı, kaçak 
testi tamamlanmış ve kullanıma hazır şekilde sunulmaktadır. 

Açıklama
Orifis Plakaları çok amaçlı bir akış ölçüm teknolojisi olup, geniş 
bir uygulama alanı bulunmaktadır :

 − Temiz sıvılar, gazlar ve buhar uygulamaları
 − Katı parça içeren sıvılar
 − Yüksek vizkoziteli sıvılar
 − Düşük debilerdeki sıvılar
 − Akış izleme
 − Yakma tesislerinde gaz ve yardımcı akışkanlar
 − Buhar tüketimi
 − Pilot tesisler

Açıklama
Kompakt debimetreler “averaging pitot model” ile akış izleme 
ve akış kontrol hatlarında, sıvıların, gaz ve buharın küçük 
hatlardan orta büyüklükteki hatlara veya kanal sistemlerine 
kadar ölçümü için kullanılabilmektedir. Integral DP ve çok 
değişkenli transmiterleri mevcut olup, boyutlandırma/
konfigürasyon ABB CompactMaster tarafından 
kolaylaştırılmıştır. 

Coriolis kütlesel akış ölçümü 
Tek damla dozajlama hassaslığından, 
açık deniz tankerlerinin dolumuna kadar
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Wedge Meter: Zor uygulamalar için son derece sağlam debimetreler
Wedge Meter'lar iki yönlü çalışabilmenin yanı sıra özellikle, içerisinde yüksek 
miktarda katı partikül içeren, aşındırıcı veya yüksek vizkoziteli sıvılar için uygundur. 

Açıklama
V şeklindeki kısıtlama elementi dizaynı, katı partiküllerin 
akümüle olmadan kısıtlanan alandan geçmesine izin verir. 
Debimetre çok düşük Reynold sayılarında bile karakteristik 
stabilitesini koruyarak, yüksek vizkoziteli sıvıların ölçümüne 
uygunluk sağlar. Flanşlı veya kimyasal te bağlantılı uzak contalı 
versiyonu geniş algılama yüzeyi sunarak zorlu uygulamalarda 
yüksek performans sağlar. 

Genel özellikler

Ürün Orifis Kompakt DP Wedge Metre

Uygulama Sıvılar, gazlar ve dairesel kesitli borularda buhar uygulamaları -

Fonksiyon Akış ölçümü, akış kısıtlama ve basınç 
düşürme

Akış ölçümü Akış ölçümü

Montaj RF, FF veya RTJ flanşlar arasında uygun 
yere

RF, FF veya RTJ flanşlar arasında 
uygun yere

RF, FF veya RTJ flanşlar arasında uygun 
yere

Hat ölçüsü 25 - 1200 mm (1 - 48 in.) nominal çap 15-600 mm (1/2-24 in.) metre tipine bağlı 15 - 600 mm (1/2 - 24 in.) ve üstünde

Karakteristik basınç 
kaybı

oluşan fark basıncının 35 - 95%'i kadar oluşan fark basıncının 1 - 95%'i kadar oluşan fark basıncının 20 - 60%'i kadar

Hassasiyet ± 0. 5% katsayı belirsizliğine göre ± 1. 5 - 2% ± 0. 5% kalibrasyon yapıldığında

Çalışma basıncı Flanş sınıfı kadar

Çalışma sıcaklığı 538°C (1000°F) 316 SS için, farklı 
malzemeler ile yüksek sıcaklığa çıkılabilir. 

Gaz ve sıvılar için: 121°C (250°F)
Doymuş buhar için: 230°C (446°F)

538°C (1000°F) 316 SS için, farklı
malzemeler ile yüksek sıcaklığa çıkılabilir. 

Element tipi Konsantrik, eksantrik, konik girişli, 
Çeyrek daire, segmentli

Konsantrik Orifis, Integral Orifis, 
Averaging Pitot, W edge

W edge

Dizayn standardı ISO5167, R W Miller, AGA-3 ISO5167 ABB'ye özel cihaz

Plaka kalınlığı 1 - 25 mm (0. 04 to 1 in.)
İşlevine ve dizayn standartına bağlı

- -

Islak yüzeyler 316/316L, CrNi çelik (diğer çelikler, çelik 
alaşımları & özel alaşımlar

316L Karbon çeliği, 316/316L, CrNi çelik, (diğer 
çelikler, çelik alaşımları & özel alaşımlar)

Transmiter çıkışı 4…20 mA veya dijital 4…20 mA veya dijital 4…20 mA veya dijital

Transmiter montajı Opsiyonel- uzak bağlantı Integral – direkt element üzerine Opsiyonel – uzak bağlantı ve integral

Dijital iletişim Hart, Profibus, FF ve Modbus HART, Profibus, FF ve Modbus Hart, Profibus, FF ve Modbus

Tapa seçenekleri Uygun köşe veya flaşn tapasına Cihaza göre değişir Boru tapaları, uzak contanlı (flanş kolları

Gövde malzemesi
Wedge element
malzemesi

- - Karbon çelik, 316/316L paslanmaz çelik 
(diğer çelikler, çelik alaşımları & uygun özel 
alaşımlar)

Fark basınç debimetreleri
Karmaşık ölçümleri basitleştirme

Torbar ortalama pitot tüpleri: çoklu kendini-ortalayan debimetre
Torbarlar, gazlar, sıvılar ve buhar akış ölçümleri için uygundur; su, doğal gaz, 
havalandırma, deniz suyu, soğutma suyu, ham petrol, doymuş ve kızgın buhar... 

Düşük basınç kaybı ve yüksek hassasiyet için Venturi tüpleri
Petrol ve gaz, kimya, enerji ve genel endüstri uygulamaları için buhar, sıvı ve gaz 
ölçümlerinde veturi tüpleri, sağladığı önemli ölçüde kalıcı düşük basınç kayıpları ile 
pompalama /kompresyon maliyetlerindeki azalmaya öncülük etmektedir. 

Açıklama
Torbar dizaynında, kalsik pitot tübü ile akış ölçüm konsepti 
baz alınmıştır. Dizayn ve lansmanından sonra binlerce Torbar 
debimetre kurulumu gerçekleşti. Geri çekilebilir versiyonu ile 
akış basıncı altındaki boru hatlarından bile kolayca çıkartılabilir. 

Açıklama
Venturi tüpleri, düşük basınç kaybı gereken uygulamalar için 
tasarlanmış dayanıklı bir cihazdır

 − Genel anlamda enerji maliyetlerini 20-25 % oranında azaltır
 − Sera gazı emisyonlarını azaltır
 − Yüksek basınç ve/veya sıcaklık için dizayn edilebilir
 − Üretim, malzeme ve testleri içeren tam data kayıt olanağı
 − Geliştirilmiş performans için debi kalibrasyonu

Fark basınç akışmetreleri (DP)
Karmaşık ölçümleri basitleştirir
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Yüksek hızlı akış ölçümleri için akış nozülleri 
Akış nozülleri, hassasiyeti korumak için keskin bir kenar olmayacak şekilde 
dizayn edilip, aşınma ve distorsiyon olasılığını düşürerek, uzun süreli hassasiyet 
sunmaktadır. Bu nedenle aynı fark basınç değerlerinde eşdeğer bir orifis plakasına 
kıyasla daha yüksek akış oranları ölçebilmektedir. 

Açıklama
Yüksek hız ve aşınma dayanımı gereksinimi olan uygulamalar 
öncelikli kullanım alanlarıdır. Kazan besi suyu ve kızgın 
buhar ölçümünden tasarım kodu ASME PTC-6'ya göre 
turbojeneratör performans doğrulamasına kadar birçok enerji 
endüstrisi uygulamalarında kullanılabilir. 

Genel özellikleri

Ürün Torbar Venturi tüpleri Akış Nozülleri

Uygulama Sıvılar, gazlar ve dairesel veya dikdörtgen
kanalarda buhar uygulamaları

Sıvılar, gazlar ve dairesel kanalarda 
buhar uygulamaları

Temiz ve kontamine sıvılar, gazlar ve 
dairesel kanalarda buhar uygulamaları

Montaj Vidalı veya tapalı flanş ile montaj, direkt 
in-line (Küçük hat ölçüleri için)

Flanşlı veya kaynaklı Flanşlı ve kaynaklı

Hat ölçüleri 15 - 8000 mm (1/2 - 315 in.) 50 - 1200 mm (2 - 48 in.) 50 - 630 mm (2 - 25 in.)
60 - 600 mm (2 - 24 in.)

Karakteristik basınç kaybı < 0. 1 bar Oluşan DP 'nin 5 - 20% Oluşan DP 'nin 35- 95%

Çalışma basıncı ASME class 2500'e kadar flanş sınıfı Flanş sınıfına göre Flanş/ Boru kademesine göre

Çalışma sıcaklığı Bağlantı elemanı ve mazlemeye bağlı
olarak 1200°C'ye kadar

538°C (1000°F) 316 SS için, yüksek sıcaklıklar farklı malzemeler ile mümkün

Hassasiyet ± 0. 75 - 1% (belirsizlik faktörüne bağlı
olarak)

± 0. 8 - 1% (belirsizlik faktörüne bağlı olarak)

Probe ölçüleri 12, 25 veya 60 mm (0. 5, 1 veya 2. 36 
in.) Opsiyonel dip desteği

N/A N/A

Islak yüzeyler 316/316L CrNi çelik (diğer çelikler, çelik alaşımları ve özel alaşım seçenekleri)

Versiyon ve
dizayn standartları

Hat tipi, sabit insersiyon, geri çekilebilir Kalsik, uzun dizayn Uzun yarıçaplı, ISA1932, ASME PTC-6

Fark basınç debimetreleri
Karmaşık ölçümleri basitleştirme

Baca emisyon kontrolü için StackFlowMaster 
StackFlowMaster, CEMS analizörü ile bir araya getirildiğinde çevreye yayılan 
kirleticilerin kütlesel debisinin ölçümünde tam bir CEMS paketi oluşturan bir baca 
gazı ölçüm çözümüdür. Otomatik sıfır / span ve tasfiye seçenekleri ile birleştiğinde 
ultra-düşük basınç kaybı sunmaktadır 

Açıklama
 − Yeni baca gazı kurulumları
 − Debimetre eksikliği olan baca gazı tesisatlarında akış 

ölçümü sağlar, mevzuat gereksinimlerini karşılar ya da 
proses bilgisi sağlar 

 − Mevcut baca gazı tesisat bakım / onarım / revizyonlarında, 
eski akış metrenin yerine takılarak tesisatı, mevcut 
mevzuatın gerektirdiği standartların gereksinimlerine 
taşımak için kullanılır

Genel özellikleri

Ürün StackFlowMaster

Uygulama Dairesel veya dikdörtgen bacalarda yanma egzoz gazı ölçümü

Montaj Flanşlı branşmanlar ile bacaya tam veya kısmen ekleme

Baca ölçüleri 1 - 8 metre (1. 1 - 26. 25 ft)

Karakteristik basınç kaybı < 0. 1 bar

Çalışma basıncı Montaj flanş sınıfı (bu sistemler genel olarak düşük basınçlı sistemlerdir.)

Çalışma sıcaklığı Maksimum 1200°C (2192°F) prob malzemesine bağlı olarak

Hassasiyet ± 2%

Prob tipi 25 veya 60 mm (1 veya 2. 36 in.), opsiyonel dip desteği

Prob malzemesi 316L ve 321H paslanmaz çelik veya UNS N06625 alaşımlar

Montaj Flanşlı branşman ile ekleme, opsiyonel dip desteği

Seçenekler Prob ve tx, opsiyonel MCERTS arayüzü, tasfiye veya otomatik zero/span kontrolü

Transmiter çıkışı 4…20 mA

Transmiter montajı Uzak bağlantı, direkt prob üzerine veya muhafaza içinde

Onaylar MCERTS/TUV - EN 14181 ve EN 15267-3

Dijital iletişim HART veya Modbus

Fark basınç debimetreleri
Karmaşık ölçümleri basitleştirme
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Çok fazlı akış ölçerler
Radyoaktif içermeyen çözüm

VIS Petrol, gaz ve su için çok fazlı debimetre 
ABB VIS (İzokinetik Örnekleme) çok fazlı akış ölçer kuyu başına yakın yukarı akışlar 
için ideal bir çözümdür. Benzersiz ve patentli teknolojisine dayalı, VIS gecikmesiz ve 
düşük yatırım maliyetli radyoaktif içermeyen cihazı ile geleneksel test seperatörleri ile 
aynı hassasiyeti sunmaktadır. 

Açıklama
 − Benzersiz ve patentli teknoloji
 − Sadece geleneksel estrümantasyona dayalı (devreye alma 

ve bakım)
 − Radyoaktif içermez, gama kaynağı dahil
 − Kuyu test uygulamalarında, kızak monteli konfigürasyonda 

taşınabilir çözüm
 − Gaz depolama uygulamaları için özel tasarlanmış
 − Boyut, malzeme ve değerlendirmesi açısından özel 

ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir

Genel özellikleri

Ürün VIS çok fazlı

İşetme zarfı 80-100% gaz hacmi fraksiyonu

Sıvı akışı için hassasiyet ± 3%

Gaz akışı için hassasiyet ± 3%

Su akışı için hassasiyet ± 5%

Gaz turndown 6:1 standart, 30:1 ve 100:1 özel mühendislik çözümleri ile

Sıvı turndown Limitsiz

Proses bağlantısı ANSI, API, UNI veya proje spesifikasyonuna göre

Nominal çap DN 50 (2")…DN 300 (12"), büyük çaplar istek üzerine verilebilir

Malzeme Karbon çelik, duplex çelik ve müşteri talebi veya proses gereksinimine göre diğer malzemeler

Dizayn basıncı 100 bar (1450 psi) ve 230 bar (3300 psi) standart konfigürasyon ile, özel konfigürasyonlar talep üzerine yapılabilir

Proses sıcaklığı -40°C (- 40°F)…300°C (572°F

Ex onayları ATEX CE Ex II 1 G Ex, US Class1 division1&2, IEC zones 1&2 Exd, diğer onaylar istek üzerine temin edilebilir

İletişim Analog (4…20 mA), Modbus (Ethernet veya serial), diğer standartlar talebe bağlı temin edilebilir

Basınç kaybı 0. 3…1 bar

Ölçü ve ağırlık Footprint 0. 5 x 0. 8 mt, yükseklik 1. 2 mt, 390 kg (for 4” ANSI 1500)

Akış yönü Dikey aşağı yönde

Çıkış sinyali Gaz, sıvı ve su debileri, sıvı ve su için yoğunluk, basınç ve sıcaklık

Vortex ve swirl akış ölçümü
Hassasiyet ve uygun maliyet

SwirlMaster – eşsiz özelliği ile ABB'de
SwirlMaster FSS430/450 mükemmel ölçüm performansı ve gelişmiş akış hesaplama 
yeteneğini, düşük giriş çıkış gereksinimli kolay kurulum ile birleştirir. Geleneksel 
vortex metreler, türbin veya orifis plakaları yerine SwirlMaster çalıştırarak düz boru 
mesafesinde %75 tasarruf sağlanabilmektedir.

Açıklama
SwirlMaster hemen hemen her sektörde kullanılabilir. Özellikle 
kimya veya petrokimya, petrol ve gaz uygulamalarında veya 
elektrik üretimi ve buhar uygulamaları ile enerji ölçümünde 
kullanılabilmektedir. SwirlMaster ölçüm belirsizliğini %50 
oranında azaltmaya yardımcı olur ve daraltılmış geçişli vortex 
metrelere göre çok daha düşük basınç kaybı sunabilmektedir. 

VortexMaster – iletken olmayan sıvılarda doğru ölçüm
Kurulum ve kullanımda basitlik, mükemmel ölçüm performansı sadelik ve gelişmiş 
akış hesaplama yeteneği sunar. The VortexMaster FSV430/450 doğru ve güvenilir 
akış ölçüm bilgileri sunar ve vibrasyon yanı sıra sıcaklık ve basınç etkilerini telafi
edebilmektedir. 

Açıklama
Kimya veya petrokimya, petrol ve gaz endüstrisi veya elektrik 
üretimi olsun, vortex akış ölçerler hemen hemen her sektörde 
kullanılabilmektedir. İntegral akış bilgisayar işlevi özellikle buhar 
uygulamaları ve enerji ölçümü için bir cihaz ile doğrudan kütle 
ve enerji ölçümü sağlar
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Vortex/Swirl yüksek doğruluk ile son derece dinamik akış ölçümü için ölçüm 

 − Basit, kompakt hat kurulumu
 − İntegral akış bilgisayarı fonksiyonu, bağlanılabilen uzak bağlantılı basınç, sıcaklı veya yoğunluk sensör kombinasyonları ile  

direkt kütle ve enerji ölçümüne tek cihazla olanak sağlar
 − Dahili sıcaklık kompanzasyonu yatırım ve kurulum gücünden tasarruf sağlar
 − Artan tesis kullanılabilirliği; hareketli parça olmaması, aşınma yok, bakım yok

Genel özellikleri

Ürün SwirlMaster VortexMaster

Uygulama Hacim, kütle ve enerji birimi olarak sıvılar, gazlar ve buhar uygulamalarında akış ölçümü

Gövde Tipi Flanşlı dizayn Flanşlı veya wafer tip

Hat ölçüleri Flanş: 15 - 400 mm (½ - 16 in.) Flanş: 15 - 300 mm (½ to 12 in.) W afer: 25 -150mm (1 - 6 in.)

Debi aralığı Sıvılar: 0. 5…2500 m³/h

Gazlar / buhar: 3. 7…21500 m³/h

Sıvılar: 1…2600 m³/h

Gazlar / buhar: 7… 23500 m³/h

Debi turndown 1:30, uygulamaya bağlı olarak 1:20, uygulamaya bağlı olarak

İşletme basıncı PN160/900 lb ' a kadar PN160/900 lb ' a kadar

Hassasiyet 0. 5% 0. 65% sıvılar için, 0. 90% buhar ve gazlar için

Transmitter çıkışı Pals çıkışı, kontakt ve frekans çıkışı Pals çıkışı, kontakt ve frekans çıkışı

Transmiter montajı Remote/integral Remote/integral

Onaylar IECEx, ATEX, FM, NEPSI IECEx, ATEX, FM, NEPSI

Dijital iletişim HART ve analog (4…20 mA) HART ve analog (4…20 mA)

Güç kaynağı 12…42 V (DC) 12…42 V (DC)

Islak yüzeyler Paslanmaz çelik, opsiyonel Hasteloy C, Duplex Paslanmaz çelik, opsiyonel Hasteloy C, Duplex

Termal mass akış ölçümü
Gazlarda kütlesel akış ölçümü

Sensyflow FMT400-VTS/FMT500-IG – akıllı ve çok yönlü
Sensyflow doğrudan gaz kütlesel akış ölçerler geniş debi aralığında ölçüm 
yapabilmektedir. Son derece hassas, hatta düşük basınç ve / veya düşük akış 
hızlarında proses kalitesini geliştirir ve kolay kurulum, devreye alma, düşük bakım 
maliyetleri ve kısa tepki süreleri sağlamaktadır. 

Açıklama
Doğrudan gaz kütlesel akış ölçüm çözümü çeşitli endüstrilerde 
başarılı olmuş ve doğrudan kütlesel akış ölçümünün, yüksek 
hassasiyet, kısa tepki süreleri, güvenilirlik ve kolay kurulum ile 
birleştirilmiş olduğu proseslerin anahtar aşamalarında önemli 
bir yer teşkil etmektedir. Sensyflow kurulumda %30 ve gaz 
tüketiminde %10'a kadar tasarruf sağlayabilmektedir. 

Sensyflow FMT200-ECO2 – kompat, dinamik ve evrensel
Sensyflow FMT200 - ECO2 pnömatik sistemler, boya robot kontrolü, basınçlı hava 
sistemleri, gaz dozlama ve brülör kontrolü için kullanılır. Kompakt ve isteğe bağlı 
montaj seçeneği sunar. Son derece modüler proses bağlantıları evrensel makine 
entegrasyonuna ve test kurulumlarına olanak sağlar. 

Açıklama
Sensyflow FMT200-ECO2 kompakt dinamik ve evrensel akış 
ölçüm yöntemi. OEM çözümleri veya diğer sabit dozajlama 
ekipmanları ile kolay entegrasyon sağlar. 25 milisaniyeden 
az hızlı tepki süresi, hafif ve çok çeşitli proses adaptörleri ile 
esnek entegrasyona olanak sağlar. Kullanıcı dostu sistem, 
müşteriye özel makineler ve münferit kontrol döngüleri içine 
entegrasyonu çok kolay gerçekleştirir. 

Vortex ve swirl akış ölçümü
Hassasiyet ve uygun maliyet
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Sensyflow FMT700-P – son derece dinamik ve hassas
Kullanıcı dostu, sezgisel sistem kullanımı ile mükemmel hassasiyet, duyarlılık ve hızlı 
tepki süresi. Sensyflow FMT700 - P, dünya çapında motor test tezgahları, kalite 
kontrol ve geliştirme uygulamaları için referans sistemidir. 

Açıklama
Pistonlu motorların en önemli ölçümlerinden biri olan emme 
havası ölçümünü motor test tezgahlarında ölçerek monitör 
edilmesini sağlar. Diğer uygulamalar emisyon testleri, akış 
bileşenleri ve homologasyon testleri kalite kontrolünü içerir. 

Genel özellikleri

Ürün Sensyflow FMT400-VTS/FMT500-IG Sensyflow FMT200-ECO2 Sensyflow FMT700-P

Uygulama Tüm teknik gazlar Pnömatik, basınçlı hava, gaz dozajlama 
OEM

Motor test tezgahları, referans klas hava 
kütlesel debimetre

Gövde tipi Flanşlı, w/o boru Modüler proses bağlantıları Flanşlı, kompakt hızlı adaptör kurulumu

Hat ölçüleri 25…3000 mm (1"…120") 8…25 mm (0, 31…1 in.) DN 25…DN 200 mm (1…8")

Debi aralığı Gaz, 0…3, 000, 000 kg/h / 
0…6, 600, 000 lb/h, örneğin. for 
Atmosferik hava, N2

0…100 kg/h / (0…220 lb/h), örneğin 
Atmosferik hava air, N2, tüm ortak norm /
standart hacimsel debi birimleri

0…4000 kg/h / 0…1000 g/s, air

Debi turndown 1:150'ye kadar 1:100'e kadar 1:40'a kadar

Basınç kaybı Çok düşük / < 1o mbar / < 0, 145 psi Düşük/ < 100 mbar / < 10 kPa / < 1, 45 psi Çok düşük / < 20 mbar / < 0, 290 psi

İşletme basıncı 40 bar/40*105 Pa/580psi 10 (16) bar/10 (16)*105 Pa/145(232)psi 0, 6…2, 5 bar abs. /60…250 kPa/8. 7…36 
psi

Hassasiyet 0. 9% (1, 85%) o. R. /gas & setup dep. < 3% o. rdg < 1% o. rdg. 

Transmiter çıkışı 4 4 (0)…20 mA/HART 0…5 V, 0…10 V, 4 (0)…20 mA 0…10 V, 4 (0)…20 mA

Onaylar ATEX zone 0, 1 & 2, FM Cl1 Div1/2 ATEX zone 2 ve 22 -

Transmiter montajı Uzak bağlantı/integral Integral Uzak bağlantı

Dijital iletişim HART, Profibus DPV1, Totalizer Totalizer Pals veya frekans, ayarlanabilir RS232

Güç kaynağı 110…230 V AC, 24 V AC/DC 24 V DC ±10% 110…230 V AC

Islak yüzeyler Paslanmaz çelik, seramik sensör Alüminyum gövde / bağlantılar, cam sensör Alüminyum gövde, cam sensör

Diğer Hijyenik versiyon: FMT400-VTCS Test kiti mevcut hızlı adaptör kurulumu

Tepki süresi < 500 ms < 25 ms Son derece hızlı, typ. ~ 12 ms

Değişken alan debi ölçümü
Gazlar, sıvılar ve buhar için düşük maliyetli 
ölçüm 

PurgeMaster minimum sayıda bileşen ile optimum esneklik
PurgeMaster A6100 debimetreler mükemmel malzeme seçeneği ve ölçek 
uzunlukları ile düşük kapasiteli değişken alan akışmetrelerdir. Korozyon 
direnci, yüksek mukavemetli paslanmaz çelik gövde, hızlı kolay geçmeli boru 
konstrüksüyonu ve güvenlik testli operatör koruma kalkanı sunmaktadır. 

Açıklama
PurgeMasters kontrol hatları tasfiye ve enstrüman 
muhafazaları uygulamaları için ideal bir çözümdür. Kullanımları 
kolayca sıvı örnekleme, sıvı özgül ağırlık, seviye ölçümü ve 
benzeri hizmetlere çevirilebilir. 

FGM1190 flowmetre yüksek derecede tekrarlanabilirlik 
Çeşitli şamandıra ağırlıkları ve sayaç tüpleri, tüp debimetre FGM1190'ın gerekli 
debi aralığına tam uyumunu sağlar. Tüp sayacın merkez eksenine paralel üç 
kaburgalı iskeleti tüm akış aralığında şamandıraya kılavuzluk yapar. Şamandıra 
tüp sayacın içinde tamamen merkezlendiğinden yüksek derecede tekrarlanabilirlik 
sunar. 

Açıklama
Üretim, gıda, su arıtma tesisleri ve kimyasal olmak üzere 
birçok sektörde debi ölçümleri için tasarlanmıştır. Islak 
yüzeylerin çok çeşitli malzeme seçeneği olduğundan agresif 
sıvı uygulamalarında da kullanılabilir. 
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10A2235 RatoSight: istikrarlı ve güvenilir
The RatoSight istikrarlı ve güvenilir operasyon sağlayan sağlam, düşük maliyetli bir 
tüp sayaçtır. Malzeme seçimi ve üstün kurulum esnekliği, orta viskoziteli sıvıların 
gözlemlenmesi için bir çözüm yöntemidir. Tamamen ayarlanabilir, titreşim 
geçirmeyen manyetik anahtar ve röle ile kullanımı uygundur. 

Açıklama
Zorunlu yağlama kontrollü ağır ekipmanların otomatik 
kapanması, deniz kullanımları, deniz suyu arıtma RO 
sistemleri ve yüksek korozyona maruz ortamlarda son 
derece esnek ve uygundur. 

Genel özellikleri

Ürün PurgeMaster A6100 FGM1190 10A2235

Uygulama Temiz, düşük viskoziteli sıvı ve gazlar Temiz, düşük viskoziteli sıvı ve gazlar Temiz sıvı ve gazlar

Montaj Dikey, hat ekseninde, duvar /yüzey 

veya panel arkasına

Dikey, hat ekseninde Dikey, hat ekseninde

Bağlantı ¼ in. NPT veya BSPP dişi, 

Yatay veya dikey

¼ to 2 in. dişli, DN10 - DN50 flanşlı, 

SC15 - SC50 hijyenik (DIN11851), dikey

½ - 2 in. Dişli NPTI –

Yatay / dikey

Sızdırmazlık BUNA N, Viton®, EPR, KalrezTM BUNA N, Viton®, EPDM BUNA N, Viton®

Debi aralığı Su debisi 0. 53…2200 cm3/min Su debisi 0. 002…17600 l/h Su debisi: 50 gpm 'e kadar

hava: 110 SCFM'e kadar

Debi turndown 10:1 10:1 10:1

İşletme basıncı 18 bar' a kadar (261 lbf/in 2 g) 18 bar' a kadar (261 lbf/in 2 g) 12 bar-g'a kadar (175 PSIG veya lbf/in 2 g)

İşletme sıcaklığı 120°C (248°F) 180°C (356°F) 121°C (250°F)

Nominal ölçü uzunluğu 38, 76, 125 or 250 mm (1½, 3, 5 & 

10 in.)

100, 130 or 250 mm (4, 5 and 10 in.) -

Hassasiyet Klas 1. 6 – klas 10, 

Tüp çapı ve ölçü uzunluğuna bağlı

Klas 1. 6 - Klas 6, 

Tüp çapı ve şamandıra tipine bağlı

Standart 2-10% 

Kalibreli 3-5%, ölçüye bağlı

Debi kontrol:  - Alarmlar

 - Regulasyon

Proximity sensör, 2 kapalıya kadar 

SS iğne vana opsiyonu, pirinç veya 

SS akış regülatörü opsiyonu

Inert gaz şalterleri, 2 kapalıya kadar 

-

Manyetik şalter – min/max/ min-max 

-

Tüp/uç bağlantı malzemesi Cam/pirinç, 316SST veya KYNAR™ Paslanmaz çelik, PVC veya PVDF Cam/pirinç

Şamandıra malzemesi Cam, Safir, Carboloy, Tantalum ve 

paslanmaz çelik

Paslanmaz çelik, cam, safir, Carboloy, PVC, 

Tantalum, HastelloyTM, Aluminyum, PTFE

Pirinç: sıvılarda, Aluminyum: gazlarda

Gövde paslanmaz çelik Paslanmaz çelik Bronz

Değişken alan akış ölçümü
Sıvı, gaz ve buharda düşük maliyetli akış 
ölçümü

VA Master 10A4500 – tüm çözümler için tek enstrüman
The VA Master marketteki en kaliteli ve dayanıklı değişken alan debimetre oluşunu 
uzun yıllar süren deneyimler ile kanıtlamıştır. Çeşitli şamandıra ve tüp dizaynı ile 
temiz sıvı ve gaz proseslerine tam uyarlanabilirlik sağlamaktadır. Geniş görüş 
açısı, yüksek kararlı paslanmaz çelik gövde ve alarm yetenekleri ile VA Master tüm 
çözümleri tek bir enstrümanda toplama özelliğini taşır. 

Açıklama
10A4500 gaz ve sıvı uygulamaları için uygun bir yöntemdir. 
Özellikle agresif ve korozif sıvıların ölçümünde PTFE 
şamandıra ve PVC bağlantı elemanı seçenekleri ile 
kullanılabilir. 

FAM3200 düşük debili gaz ve sıvıların ölçümü 
The FAM3200 düşük debili gaz ve sıvıların ölçümü için zırhlandırılmış bir 
purgemetredir. Özellikle, kimya ve ilaç endüstrisi, gaz analizörleri, proses sistemleri, 
kuyu sistemleri ve cam debimetrelerin güvenlik sebebiyle kullanılamayacağı 
uygulama için uygundur. 

Açıklama
 − Su arıtma
 − Gaz numune alma sistemleri, azot jeneratörleri
 − Brülör kontrol
 − Kimyasal enjeksiyon
 − Yiyecek ve içecek endüstrisi uygulamaları
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FAM540 flowmeter – petrol kuyuları ve kimyasal tesisler için ilk tercih
Dijital gösterge ile sunulan ve tümüyle metal olan bu değişken alan debimetre, 
sıvı, gaz ve buhar debilerinin zorlu endüstriyel şartlarda ölçülmesi için idealdir. Tuz 
serpintilerine ve diğer dış etkenlere karşı dirençli, güvenilir ve hassastır. 

Açıklama
FAM 450 yüksek sıcaklık ve/veya yüksek basınç gibi zorlu 
işletme şartlarına sahip bir çok uygulamada kendini kanıtlamış 
bir üründür. 

 − Deiyonizasyon, su arıtlma, atıksu arıtma
 − Gaz numune alma sistemleri, azot jeneratörleri
 − Enerji yardımcı uygulamaları, soğutma suyu, brülör kontrol
 − Korozif sıvılar, kimyasal enjeksiyon
 − Yiyecek ve içecek uygulamaları 

Genel özellikleri

Ürün VA Master 10A4500 FAM3200 FAM540

Uygulama Temiz, düşük viskoziteli sıvı ve gazlar Temiz, düşük viskoziteli sıvı ve gazlar

Montaj Dikey, hat ekseninde Dikey, hat ekseninde veya duvara monte

Bağlantı ½ - 2 in. dişli NPT/flanşlı 
CL150 – yatay/dikey

¼ in. - 1 in. dişli, 
Yatay/dikey

½ in. - 4 in., flanşlı, 
hijyenik (DIN, SMS), dikey

Debi aralığı Su debisi: 0. 2…90 GPM
Hava: 1…160 SCFM

Su debisi: 1…3000 l/h Su debisi: 0. 028…120 m3/h

Debi turndown 10:1 10:1 10:1

İşletme basıncı 18 bar'a kadar (261 lbf/in 2 g) 100 bar'a kadar (1450 lbf/in 2 g) 100 bar'a kadar (1450 lbf/in 2 g)

İşletme sıcaklığı 121°C (250°F) 180°C (356°F) 400°C (752°F)

Nominal ölçek uzunluğu Standart: 250 mm (10 in) - -

Hassasiyet Standart: 2%, Kalibrasyon ile: 1 % Klas 6 Klas 1. 6 (Klas 2. 5: PTFE kaplma ops..)

Tekrarlanabilirlik 0. 5% - -

Debi kontrol:  - Alarmlar
 - Regulasyon

Inert gaz şalteri, 2 kapalıya kadar
-

Slot sensör, 2 kapalıya kadar SS iğne 
vana opsiyonu, pirinç veya 
SS akış regülatör ops. 

Slot sensör, 2 kapalıya kadar
-

Alarm amplifikatör gücü 24 DC, 110 VAC, 230 VAC 24 VDC, 110 VAC, 230 VAC 24 VDC, 110 VAC, 230 VAC

Transmiter - 4…20 mA, 2-telli 4…20 mA, 2-telli

Tüp/hat sonu malzemesi Paslanmaz Çelik, PVC - -

Tüp malzemesi Borosilikat cam SS SS, opsiyonel PTFE kaplama

Şamandıra malzemesi SS, HastelloyTM, PVC, PTFE SS SS, ops. PTFE kaplama/şamandıra damping

Gövde SS - -

Akış bilgisayarı 
Spirit IT Flow-X Serisi

Flow-X akış bilgisayarları, güçlü ve esnek hesaplama ve iletişim kabiliyetlerini 
kombine ederek en gelişmiş ölçüm teknolojisini sunmaktadır. 
Flow-X en yüksek ölçüm standarlarına göre sıvı ve gaz akışlarını ölçer ve kontrol 
eder. Temel unsurlarından Flow-X modülü, tek veya çoklu akım çözümleri için çeşitli 
muhafazalarla kombine edilebilir. Her modül, gerçek zamanlı dijital ve analog sinyal 
işlemenin yanısıra kanıtlama, örnekleme, istifleme, valf kontrolü ve PID mantığı gibi 
gelişmiş kontrol özellikleri sunmaktadır. 

Açıklama
 − Tüm sıvı ve gaz uygulamaları için esnek, modüler ve kompakt 

dizayn 
 − Bir çok debimetre, transmiter ve diğer saha ekipmanları ile 

uyumlu 
 − Hız ve güç: En yüksek hassasiyeti sağlamak ve gelişmiş 

yazılım özelliklerini etkinleştirmek için modern donanım 
(20°C'de 0. 002%)

 − Yüksek seviyede güvenlik ve izlenebilirlik: tarihsel kullanıcı 
aktivite günlüğü ile kişisel kullanıcı girişi

 − Kullanıcı dostu dokunmatik ekran 
 − Web sunucusu arayüzü üzerinden uzaktan erişim

Genel Özellikler (her bir Flow-X/M modülü için)

Input Analog input (4... 20 mA)
4-telli PRT input
HART loop input
Pals input (1 MHz'e kadar)
Yoğunluk input (100 μs - 5000 μs)
Dijital input
Sphere detektör input

6
2
4
1
4
16
4

Toplam analog input + HART input = 6

Toplam dijital input + digital output + Pals 
output + yoğunluk input + sphere detektör 
input = 16

Output Digital output
Pals output (maks. 10Hz)
Analog output (4... 20 mA)
Prover bus output (1MHz)
Frekans output (maks 10 KHz)

16
4
4
2
4

Arayüzler RS485/RS232
RJ45

2
2

Güç kaynağı 24 V DC - 32 V DC, normal 24 V DC

İşlemci 32-bit mikroişlemci ile matematiksel işlemci ve FP GA

Hafıza 1 GB zaman damgalı data için yerleşik işlemci, rapor arşivi ve denetim izni

Flow-X muhafaza başına

Flow-X/P maks. 4 Flow-X/M modül ~ maks. 14 kg 354. 8 x 482 x 135 mm (h x w x d) 13. 9 x 18. 98 x 5. 31 inch (h x w x d)

Flow-X/R maks. 8 Flow-X/M modül ~ maks. 7kg 237. 5 x 139 x 294 mm 9. 3 x 5. 5 x 11. 6 inch

Flow-X/C 1 Flow-X/M modül ~ maks. 3kg 237. 5 x 139 x 145 mm 9. 3 x 5. 5 x 5. 7 inch

Flow-X/S 1 Flow-X/M modül ~ maks. 2. 5kg 250 x 142 x 164. 1 mm 9. 8 x 5. 6 x 6. 46 inch
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Akış bilgisayarı 
Spirit IT eXLerate denetim yazılımı

eXLerate petrol ve gaz endüstrisi için geliştirilmiş bir denetim yazılımıdır. eXLerate ile 
daha iyi, akıllı ve hassas debi ölçümleri yapılabilmektedir. 
eXLerate bir çok petrol ve gaz endüstrisi uygulaması için otomasyon çözümü 
sağlamaktadır. eXLerate ölçüm datalarını yönetmek ve kontrol etmek için 
kapsamlı bir MHI sunmaktadır. Petrol ve gaz endüstrisinin kritik custody transfer 
uygulamalarında güvenilirlilik hayati önem taşımaktadır. eXLerate eksiksiz 
senkronizasyon ve entegre edilmiş redundancy ile tutarlı bir ortam sunmaktadır. 

Çözüm
 − Saha ekipmanları ile hassas ve esnek iletişim
 − Aranabilir ölçüm ve tarihsel denetim verileri
 − Sofistike ve esnek petrol ve gaz üretim raporlama
 − Kapsamlı debi ve akışkan özellikleri hesaplama seti
 − Bütünleşik sanal akış hesaplama işlevselliği (VFC)
 − Entegre enstrüman doğrulama ve kalibrasyon fonksiyonu

Akış bilgisayarları
Totalflow

Doğalgazda doğru ve güvenilir akış ölçümü ve otomasyon için akış bilgisayarları ve 
RTU'lar. 
Tüm ABB akış bilgisayarları ve RTU'lar, custody-transfer elektronik ölçüm cihazları, 
debi, hacim ve enerji hesaplamaları için API, AGA ve ISO standartları ile uyumludur. 
Ek olarak tüm hesaplamalar bir saniyede gerçekleştirilip hacimsel debi, veri günlüğü 
40 günden fazla depolanabilmektedir. 

Çözüm
 − Ofisten otomatikleştirme ve doğru kontrol
 − AGA/API standartları ile uyumlu ölçüm
 − Maliyet tasarrufu ve gelir artışı
 − Büyük sahaların kontrolü için Multi-tüp kabiliyeti
 − Patlama dayanımı, alüminyum döküm modeller

Genel özellikleri

Akış bilgisayarları Gövde 
tip/boyut

Ağırlık bataryasız Maksimum
input/output
modülü

Maksimum
batarya
kapasitesi

Otomasyon
Uygulaması

Entegre
Multivariable
Transduser

Diferansiyel akış bilgisayarları

XFCG4 6410 Küçük 13. 5 lbs 0 26AH • •

XFCG4 6413 Orta 15 lbs 3 26AH • •

XFCG4 6713 Geniş 29 lbs 6 52AH • •

μFLOG4 6213 Orta 15. 1 lbs 4-Nokta I/O ops.. 
expansiyon kart

26AH •

XFCG4 6200 EX explosion-proof 16. 5 lbs 12-Point I/O opt. 
genişletme kartı

Dahili batarya 
desteklenmemekte

• •

Lineer akış bilgisayarları

XFCG4 6411 Küçük 11. 5 lbs 0 26AH • •

XFCG4 6414 Orta 12 lbs 3 26AH • •

XFCG4 6714 Geniş 27 lbs 6 52AH • •

μFLOG4 6213 Orta 15. 1 lbs 4-Point I/O Opt. 
genişletme kartı

26AH •

XFCG4 6201 EX explosion-proof 16. 5 lbs 12-Point I/O Opt. 
genişletme kartı

Dahili batarya 
desteklenmemekte

• •

RTU'lar

XRCG4 6490 Small enclosure 15 lbs 3 26AH •

XRCG4 6790 Medium enclosure 29 lbs 6 52AH •

XRCG4 6890 Large enclosure 45 lbs 14 140AH •

XRCG4 6895* X-Large enclosure 60 lbs 22 Dahili batarya 
desteklenmemekte

•

XRCG4 6990 Panel montajlı 12 lbs 6 kart başına 
(max. 2 kart)

26/30AH •
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Akış bilgisayarları
Universal ölçüm bilgisayarı FCU

Çeşitli sinyal işleme uygulamaları için FCU200 ve FCU400 
FCU universal bir ölçüm bilgisayarı olmanın yanında en son iletişim metodları ile 
ölçüm teknolojileri ile ilgili uzun yıllar sonucu oluşan uzmanlığın kombinasyonudur. 
DIN EN ISO 1434-1.... 6 ve OIML 75 standartları doğrultusunda geliştirilmiştir. Su ve 
buharın fiziksel "yoğunluk" ve "entalpi" değerleri endüstrinin standartlarının en son 
versiyonlarına göre hesaplanmaktadır. 

Çözüm
 − FCU200-W: Su ve tuzlu su için Isı ve soğuk değeri bilgisayarı
 − FCU400-S: Buhar, doymuş buhar bilgisayarı (debi, ısı)
 − FCU400-G: Gaz akış bilgisayarı, gaz çevirici
 − FCU200-T: 2-kanallı akım sinyal dönüştürücü
 − FCU400-P: Sinyal kombinasyonu, yüksek hassasiyetli ΔT ölçü-

mü, totalizör, kaçak ölçümü, kazan suyu seviye ölçümü... vb
 − FCU400-IR: Temassız sıcaklık görüntüleme

Genel özellikleri

Ürün Üniversal ölçüm bilgisayarı FCU200/400

Uygulama Isıtma, soğutma, buhar, gaz hesapları, sıcaklık izleme

Hesaplama Yoğunluk, entalpi (Su/Buhar uygulamalarında IAPWS-IF 97 uyumlu)

Input 4... 20 mA input ve 2-telli transmiter, hassas input 4-telli Pt100 Pals/Frekans input (0... 10 kHz)

Output Aktif mA-output/pasif pals output

Gösterge 3 satır gösterge, arka plan aydınlatma ile

Ana kart Elektrik izoleli I/O, kızılötesi arayüz iletişimi

İletişim M-BUS, MODBUS, PROFIBUS

Koruma sınıfı IP 65, IP 40 (sadece FC400-IR)

Güç kaynağı 24 V DC, 24 V AC, 110 V AC, 230 V AC

Kalibrasyon hatası < 0. 2% bitiş değerinin

Hassasiyet Hesaplama doğruluk sınıfı EN 1434-1, OIML 75 class 2

Sertifikasyon PTB (Almanya) EN1434 su custody transferi için, GOST onayı

Montaj DIN ray montajlı veya duvar montajlı 144 mm x 72 mm x 183 mm, panel montajlı 144 mm x 72 mm x 117 mm

Akış ölçüm ürünleri için servis 
Performans optimizasyon çözümleri 

Tesislerin verimliliği ve performans optimizasyonu adına hizmet sunan ABB servisi, 
ekipman, proses ve personelinizin performansını ve kullanımını geliştirmeyi hedefler. 
ABB'nin servis uzmanlarının lokasyonları ürün ve sistemleri desteklemek adına 
stratejik olarak belirlenmiştir. ABB nin geniş kapsamlı servisi tesilerinizi uçtan uca 
desteklemek adına temellerini atıyor. 

Akış kalibrasyon ve verifikasyon servisi
 − ABB'nin stratejik olarak konumlandırılmış akış kalibrasyon 

tesisleri, ABB ürünleri ve kontrol vanası dahil olmak üzere 
üçüncü parti ürünleri için kalibrasyon servisi sunmaktadır. 

 − Saha montajı yapılan ürünlerin performansını ölçmek adına 
ABB akış profilinden ve saha incelemesinden sahada 
kalibrasyona kadar servis imkanı sunmaktadır. 

 − ABB uygun verifikasyon araçları ve tecrübelerini kullanarak, 
ürününüzün sürekli performansı için verifikasyon servis 
hizmetleri de sunmaktadır. 

ABB performans optimizasyon servisleri
 − Danışmanlık
 − Kurulum ve devreye alma
 − Bakım ve saha servisleri
 − Varlık yönetim sistemleri
 − Fieldbus ve wireless çözümleri
 − Proje yönetimi
 − Yer değiştirme ve iyileştirme

 − Tamir ve kalibrasyon
 − Yedek parça ve sarf malzemesi
 − Destek, uzak yardım, uzak servis ve eğitim
 − Bakım destek antlaşmaları
 − Sahada cihaz verifikasyonu
 − Cihazın kalibrasyonu

Life-cycle servisleri
 − ABB servis uzmanları ekipmanınızın durumunu /hasarını 

tespit etmek için gerekli servisi verebilmektedir. Bu anlamda 
ilgili enstrümanın değişimi için veya iyileştirme, yeniden 
kalibrasyon ve revizyon için gerekli optimum süre tahmininde 
bulunabilir. 

 − Ürünlerinizin sürekli ve doğru çalışması için servis uzmanları 
kurulum ve devreye alma hizmeti, yıllık bakım ve verifikasyon 
servisleri sunabilmektedir. 

 − Firma bakım personellerine olası durumlarda karşı aksiyon 
alabilmeleri için gerekli eğitim hizmetleri sunulabilir. 

 − Problem olması halinde, ABB uygun zaman diliminde gerekli 
yedek parça temin etmektedir.
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Ne zaman ihtiyacınız olursa bilgi
ABB ölçüm ürünleri en son bütünleşik diyagnostik ve haber 
alma özelliğini, süreçlerin daha verimli yürütülmesi için ön 
plana çıkarmaktadır. ABB bu bilgilere erişim için hangi iletişim 
protokolünü kullanmak istediğinizi seçim olanağı sunmaktadır. 

ABB cihaz yönetim ürün yelpazesi içeriği:
 − Fieldbus ve kablosuz çözümler
 − Mobilite
 − Asset Vision yazılımı
 − Ölçeklenebilir hizmet yönetimi

2600T basınç transmiterleri
Kolay basınç ölçümü

2600T
Tüm yenilikçi özellikleri keşfedin

Üst kalite transmiter ailesi

Rakipsiz uzmanlık ve uzun süreli gelenek
Transmiter üretiminde ABB dünyanın en kapsamlı basınç
ölçümü ürün yelpazesini sunmaktadır. 2600T ailesi petrol
ve gaz endüstrisinin zorlu off-shore uygulamalarından ilaç
endüstrisinde laboratuvar ortamına kadar geniş uygulama
aralığında özel olarak tasarlanmış ürünler sunmaktadır. 

 − Hızlı devreye alım için sezgisel HMI
 − Güvenilir sensör teknolojisi
 − Kolay kurulum ve konfigürasyon
 − Multivariable versiyonu
 − Diyafram contaları için Taylor Enstrümanları all-welded 

teknolojisi
 − Sınıfının en iyi stabilitesi
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ABB, ortak özellikler

Eşsiz operasyon kolaylığı - inovatif plug&play grafik
ekranı
Kullanıcı dostu HMI kolay ve sezgisel tranmiter operasyonuna 
izin verir. Kolay kurulum prosedürü pahallı el terminalleri 
olmadan kullanıcı tarafından kurulum ve devreye almaya izin 
verir. 

İhtiyaç olan iletişim protokolü
ABB enstrümantaston ürünlerinde HART/4-20mA, PROFİBUS PA, 
FOUNDATION Fieldbus, MODBUS ve WİRELESSHART iletişim 
protokolleri mevcuttur. 266 serisi, cihazı demonte etmeden veya 
yeniden konfigüre etmeden, HART haberleşme protokolünden 
dakikalar içerisinde diğer protokollere yükseltme olanağı 
sağlamaktadır. 266 serisinin modüler yapısı, saha içerisinde 
onarımına olanak sağlar ve böylelikle arıza tespiti sonrası dakikalar 
içerisinde yeniden çalışmaya devam edebilir. 

S26 ayrık diyafram ile zorlu servis şartlarında güvenilirlik
ABB ayrık diyafram All-welded yapısı sayesinde yüksek 
bütünlüğe sahiptir. Bu yapı Taylor Instruments'dan devralınan 
uzak remote-seal üretimi tecrübelerine dayanmaktadır. 
All-Welded üretim tekniği yüksek vakum, yüksek sıcaklık 
uygulamalarında bile kesinlikle optimum çözüm sağlamaktadır. 

S26 ayrık diyaframları tamamiyle ABB tarafından dizayn edilip 
üretilmiştir. ABB, müşterilerin kolayca genel enstrüman 
ömrünü artıran ve son derece korozif ortamlar için bile uzun 
ömürlü çözümler sunan geniş bir ayrık diyafram malzeme 
seçeneği sunmaktadır. (Tantalum, SuperDuplex, Inconel 625, 
Monel, Hastelloy C-276 ve sadece ABB'ye özgü Hastelloy 
C-2000 Sızdırmazlık diyafram portföyü aynı zamanda aşınma 
önleyici Diaflex, hidrojen penatrasyonunu önleyecek altın 
kaplama, yapışmayı önleyici ve korozyon önleyici gibi farklı 
kaplama tiplerini de içerir. ABB aynı zamanda özel dizayn 
edilmiş bireysel süreç çözümleri de sunmaktadır. S26 
sızdırmazlık ürünlerinin onarımları tüm dünya ABB basınç 
servis merkezleri tarafından desteklenmektedir. 

261 basınç transmiterleri
Ekonomik ve kaliteli çözümler

261 serisi ABB'nin basınç ve seviye ölçümünün temel 
özellikleri üzerine odaklanmasının bir sonucudur
– Hassasiyet ± 0. 1 %
– 316L paslanmaz çelikten kompakt ve son derece sağlam 

gövde
– ABB'nin güvenilirliğini kanıtlamış sensör bağlı bakım 

gerektirmeyen teknoloji
– Grafik ekran ve sezgisel menüsü ile kolay kurulum ve işletme
– Çeşitli endüstri segmentleri için geniş proses bağlantı 

seçeneği:
– Enerji ve kağıt/kağıt hamuru endüstrisi için dişli bağlantı
– Kimya endüstrisi için flanşlı bağlantı
– Farmasötik veya içecek endüstrisi için hijyenik bağlantı

– CIP ve SIP uygulamaları için tasarım
– Çıkış sinyali 4... 20 mA HART dijital iletişim
– SIL2 uyumlu IEC 61508 / IEC 61511'e göre

En çok hizmet edilen endüstri segmentleri
 − Su
 − Yiyecek, içecek ve ilaç
 − Kağıt ve kağıt hamuru
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266 basınç transmiterleri 
Zeka ile performans

266 öncelikle ulaşılmaz operasyonel fayda sağlar

Dizaynından yazılım fonksiyonlarına kadar, 266 serisi ABB ürün 
portföyü içerisinde en son evrimsel adımı temsil etmektedir. 
Kullanıcılar kolaylıkla doğru uygulama çözümünü bulabilir 
farklı hassasiyet seçeneklerinden birini seçebilir. 266 sersisi 
0.075% hassasiyetten üst prformans seçeneği olan 0.025% 
hassasiyete kadar seçenek sunmaktadır. Bu seçenek 
kullanıcılara proseslerinde basınç ölçümlerini mükemmel 
hassasiyet ile kontrol etmelerini sağlar ve hassasiyeti bir 
kısıtlama olmaktan çıkarır. 

Bununla birlikte kayda değer ölçüm aralığı 0. 05kPa'dan 
105 MPa'a kadar basınç ölçümüne izin vermektedir. 266 
mükemmel ölçüm aralığı sunan düşük aralıklı fark basınç 
transmitterlerinden biridir. 

Basınç transmiteri 1050 bar'a kadar ölçümler için uygun 
olup Inconel 718 Nace uyumlu ıslak yüzey malzemesi 
kullanmaktadır. 
266 fark basınç transmiterleri ile ilgili vurgulanması gereken 
bir başka konu ise yüksek statik basınç uygulamaları için olan 
versiyondur. Bu versiyon maksimum çalışma basıncı 60MPa'a 
kadar olan uygulamalarda yüksek hassasiyet ile ölçüme olanak 
sağlar. Doğal olarak bu versiyon ihtiyaç halinde Ex sertifikasyonuda 
içerir. 

266 basınç transmiteri ile kablosuz bağlantı
ABB WirelessHART 266 basınç transmiteri operasyonlarınızda 
kolaylıkla ölçüm noktası eklemenize olanak sağar. Bu yöntem 
ile ulaşması kolay noktaları kolaylıkla monitör edebilirsiniz ve 
çalışanlarınızı tehlikeli ve riskli bölgelerden uzak tutabilirsiniz. 
266 WirelessHART 32 saniyelik yenileme hızı ile 10 yıllık 
batarya ömrüne sahip olup, proses varlıklarını monitör 
etmek için çok ekonomik ve güvenilir bir çözümdür. Proses 
ölçümünde kurulum ve genel uygulama maliyetlerini, kompleks 
kablolama altyapısını ortadan kaldırarak önemli derecede 
ortadan kaldırmaktadır. 

En çok hizmet edilen endüstri segmentleri
 − Petrol ve Gaz
 − Kimya
 − Enerji
 − Metal ve maden
 − Su

TTG Teknolojisi: Kullanıcılar ve enstrüman arasındaki 
bariyeri kaldırır
ABB TTG(Through The Glass) teknolojisini HMI (human 
machine interface) üzerinden sunan ilk enstrüman firmasıdır. 
Bu muhteşem ve inovatif seçeneği ile kullanıcıların 
enstrümanlar ile özellikle tehlikeli alanlarda ön cam kapağı 
kaldırmadan, zamandan ve maliyetten tasarruf sağlayarak 
direkt iletişime geçmesine olanak sağlar. Konfigürasyon 
süreleri, ABB'nin kanıtlanmış sezgisel menüye ve kolay 
kuruluma sahip dört butonlu HMI'ı ile önemli ölçülerde 
kısaltılabilinir. Buna ek olarak önemli parametreler HMI 
üzerinden tek dokunuş ile ayarlanabildiğinden pahalı el 
terminali ihtiyacını da ortadan kaldırır. 

Kolay kullanım…
Harici zero ve span butonu kullanıcılara transmiterin güvenli bir 
şekilde saniyeler içerisinde yeniden ayarlanmasına olanak 
sağlar. 
Ayrıca harici “write protection” sağlanabilmektedir. 

Sade ve kompakt
Basınç platformu anahtarı

266 serisi asla yolda bırakmaz:
Takılabilir iletişim kartı ve terminal bloğu
Yeni dizayn sahada bakım operasyonlarına olanak sağlamaktadır. 
Hem terminal bloğu hem de iletişim kartı transmiteri yeniden 
konfigüre etmeden saniyeler içerisinde takılabilir. 
Yıldırım, yanlış topraklama gibi sebeplerden doğacak hatalar artık 
sorun oluşturmuyor : 266 tesis verimliliğini akıllıca korur. 

PILD: Standart (Plugged ImPals Line Diagnostic)
Proses diagnotiği sürekli olarak d 266 HART / 4-20 mA, 
PROFIBUS PA ve FOUNDATION Fieldbus basınç transmiterlerinin 
impals hatlarını tıkanma veya donma riskine karşı korur. 
Proseste anormal bir durum tespit edildiğinde, PILD fonksiyonu 
lokal LCD üzerinde iletişim protokolü vasıtası ile bir uyarı 
oluşturmaktadır. 

SIL2 ve SIL3 TUV sertifikalı 
The 266 serisi TUV NORD tarafından IEC61508 gereksinimleri 
doğrultusunda, güvenlik gerektiren enstrüman sistemlerinde 
kullanım için sertifikalandırılmıştır. 
Transmiterler SIL2 uygulamaları gereksinimlerini, tek transmiter 
yapılandırmada (1oo1) ve SIL3 uygulamalarında redundant 
konfigürasyon yapılandırmada karşılamaktadır. 
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266 serisi multi-variable transmiterler 
Kütlesel akış uygulamalarında ideal 
çözüm

Yüksek basınçlı direkt kütlesel ölçüm için güvenilir çözüm
Birkaç sensör sisteminin tek bir cihazda eşsiz kombinasyonu 
fark basıncı, mutlak basınç ve harici bir sensör ile sıcaklık 
ölçümünün eş zamanlı yapılmasına olanak sağlar. DP akış 
ölçümü kullanımında gazların, buhar ve sıvıların dinamik 
kompanzasyonu ile kütlesel debilerinin hesaplayabilmektedir. 
Uygun sensör aralığı sayesinde bu transmiterler kolay ve ucuz 
Pitot tüp kurulumları için uyarlanabilmektedir. Seviye ölçüm 
uygulamalarında Multivariable transmiterler sıcaklı ve basınca 
bağlı akışkan yoğunluğunu hesaplar. 

Masraflarınızı azaltın, güvenliği arttırın
Daha az proses bağlatısı daha az potansiyel kaçak noktası ve 
güvenlik artışı demektir. 

Kullanılabilirliği arttırın
Ve bazı nadir hata durumlarda değişebilir elektroniğin akıllı 
konfigürasyon fonksiyonu saha tamirlerinin gerçekleştirilmesine 
olanak sağlar ve böylelikle enstrüman dakikalar içerisinde 
tekrar çalışır hale getirilebilir. 
Bu kısa ortalama tamir süresi (MTTR) yüksek ortalama arızasız 
geçen süre (MTBF) ile kombine edildiğinde yüksek 
kullanılabilirliğin zemini oluşturmaktadır. “Tıkalı impals hattı 
algılama”(PILD) fonksiyonu gelişmiş kullanılabilirlik için diğer bir 
araç olup potensiyel problemleri problem haline dönüşmeden 
tespit eder ve uyarır. 

Kütlesel debi ölçümü
Gazların, buhar, sıvı kütlesel debileri ve gazların AGA3 veya 
DIN EN5167 uyumlu hacimsel debi ölçümü

En yüksek doğruluğu elde etmek için:
 − Sürekli Reynold sayısı ve akış katsayısı hesaplanarak 

dinamik akış düzeltmeli
 − Malzemeye bağlı termal boyut değişiklikleri düzeltmesi
 − Primer lineerleştirilmesi

Kısa bakım süresi
Prosesde değişim olması halinde lokal indikatör, el terminali veya 
Araç Yöneticisi(DTM) ile gerçekleştirilen “Kolay Kurulum” özelliği 
enstrümanın mümkün olan en kısa sürede adaptasyonunu sağlar. 

En çok hizmet edilen endüstri segmentleri
 − Petrol ve Gaz
 − Kimya
 − Enerji

Seviye ölçümü
 − Yoğunluk doğrulaması ile hidrostatik seviye ölçümünü 

geliştirir. 
 − Açık tanklarda seviye
 − Basınçlı kaplarda seviye
 − Kazan dram seviyesi
 − Herhangi şekle sahip bir tankın hacmi
 − Kütlesel olarak tank içeriği

2600T all-welded sızdırmazlık 
Diyaframları
Performans ve güvenilirlik

Flanşlı Model

ABB'nin döner ve sabit flanşlı 
modellerinide içeren sızdırmazlık 
diyafram portföyü, flanşlı boru 
bağlantıları ile montaj için özel olarak 
ASME, EN, ISO ve JIS'e göre dizayn 
edilmiştir. 

Ring-Joint konstrüksiyon

Bu tarz ayrık diyaframlar, ASME 
standartlarına göre flanşlı olup, yüksek 
sıcaklık ve basınç uygulamaları için 
dizayn edilmiştir. 

Wafer / Pancake

ASME ve EN standartlı flanşları ile 
bağlantı için dizayn edilmiştir. Wafer 
ayrık diyafram bir çok uygulamada 
kararlı performans sergilemektedir. 
Wafer sızdırmazlık uygun maliyet 
ve güvenirlilik uygulama çözümleri 
sunmaktadır. 

Off-line sızdırmazlık

Dişli veya ASME/EN flanşlı proses 
bağlantıları için uygundur. Off-line model 
küçük proses bağlantıları ile eşleşebilir. 
Temiz proses akışkanı ölçümlerinde 
tavsiye edilir. 

Hijyenik model

Ayrık diyafram zorlu 3-A ihtiyaçlarına 
göre dizayn edilmiştir. Farklı proses 
bağlantıları mevcuttur. (Triclamp, 
Cherry Burrell, Union nut ve Sanitary) 
Bu seçim aralığı, en zorlu proseslerde 
bile mühendislik çözümleri ile müşteri 
ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Rakor bağlantı

Gösterge basıncı uygulamalarında 
gömülü diyafram sağlayan vidalı 
proses bağlantı tipidir. Orijinali Taylor 
Instruments tarafından dizayn edillmiş 
bu bağlantı tipi “all-welded” teknolojisi 
ile kombine edilerek zorlu uygulamalar 
için yüksek derecede bütünlük sağlar. 

Kimyasal Tee

Sadece ABB'den tedarik edinilebilir 
olan bu bağlantı tipi kimya, petrol&gaz 
endüstrileri için dizayn edilmiştir. 
Kimyasal Tee uzak sızdırmazlık, “Wedge” 
akış elemanı veya uygun ölçülerdeki 
herhangi bir proses bağlantı elemanı için 
dizayn edilmiştir. 

Buton

Button sızdırmazlık yüksek basınç 
uygulamalarında küçük diyafram ölçüleri 
için dizayn edilmiştir. Bu bağlantı 
tipi özellikle plastik ve reçine üretim 
proseslerindeki yüksek basınç ve yüksek 
sıcaklık uygulamaları için idealdir. 

In-line

In line sızdırmazlık boru içerisinden 
geçen akışkanın basıncını ölçmek 
için idealdir. Basıncı ölçen diyafram 
boru duvarını şekillendirerek bu tarz 
bir sızdırmazlık uygulamasını yüksek 
vizkositeli ve katı partikül içeren 
uygulamalar için elverişli hale getirir. 

Kağıt & Kağıt hamuru

Özellikle proses medyasının proses 
bağlantısını tıkamasını önlemek için 
dizayn edilmiştir. Kağıt&Kağıt hamuru 
ayrık diyafram, manuel temizliği ortadan 
kaldırarak maliyet tasarrufu sağlayacak 
yapışmayıcı önleyici kaplamalar ile de 
üretilebilir. 

Üre prosesi

Bu özel uzak sızdırmazlık tipi, agresif 
şekilde korozif şartlarda üre içeren 
prosesler için üretilmiştir. Islak yüzeyler 
yüksek sıcaklı ve vakum altında bile 
kararlı bir performans sergiler. Opsiyonel 
olarak “Huey” testi mümkündür. 

Socket & Saddle

Bu ayrık diyafram direkt kaynaklı proses 
bağlantısına ihtiyacı olan kullanıcılar için 
geliştirilmiştir. Çok yüksek vizkositeli 
proses sıvıları için uygundur. 



Sıcaklık ölçüm çözümleri
Proses verimliliği için hassas ve esnek 
sıcaklık ölçümü

Sıcaklık Ölçümü Çözümleri 
Esneklik ve hassasiyet 

Petrol ve Gaz uygulamalarında sıcaklık ölçümü

Hassas sıcaklık ölçümü, çeşitli sanayi uygulamalarında prosesin 
başarısı için hayati önem taşımaktadır. Müşteriler, piyasadaki en 
kapsamlı ürün portföylerinden birini elinde tutan ABB'nin geniş 
deneyimlerinden de faydalanmaktadır. ABB proses ihtiyacını 
karşılayacak en doğru cihaz veya sistemi seçme noktasında 
müşterilerine gerekli desteği sunmaktadır. 
ABB'nin yenilikçi sıcaklık sensörü ve transmiteri ile düşük 
yatırım maliyetleri sağlanabilmektedir. Çok yönlü sıcaklık ölçüm 
ürünleri ailesi yüksek seviyede esnekliğe izin veren modüler 
yapı prensibine dayanır. 

ABB Standard versiyonları için net portföy yapısı ile son 
derece kısa teslim süreleri sağlayabilmektedir. 

Yüksek sıcaklık ölçümü 1800°C'e kadar (3272°F) çözümleri
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SensyTemp sıcaklık sensörleri
Portföye genel bakış 

Proses ölçümü
SensyTemp TSP serisi sensörler çalışma esnasında ölçüm 
elemanının değişimine olanak sağlar. Kısa tepki süreleri ve 
yüksek vibrasyon direnci ile bu cihazlar birçok zorlu prosesin 
ihtiyaçlarını karşılayabilir. 

Yüksek sıcaklık
SensyTemp TSH serisi sıcaklık sensörleri 600°C - 1800°C 
(1112°F - 3272°F) arası uygulamalardaki sıcaklık ölçüm 
ihtiyaçlarını karşılamak için dizayn edilmiştir. ABB, 
yanma, tavlama ve eritme prosesleri gibi yüksek sıcaklık 
uygulamalarında doğru thermowell seçimi için müşterilerine 
yardım etmektedir. 

 Proses ölçümü  Yüksek sıcaklık ölçümü

Ürün serisi SensyTemp TSP100 ve TSP300 SensyTemp TSH200  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uygulamalar – Petrol ve gaz  – Enerji üretimi 

 – Petrokimya   – Metal prosesleri 

 – Kimya   – Çimento 

 – Enerji  – Cam 

 – Proses   – Atık yakma 

 – Tesis kurulumu   – Temel endüstri uygulamaları

Proses bağlantıları – Varolan thermowell içine – Dişli soket 

 – Konik veya silindirik dişli Thermowell bağlantı  – Karşı flanş ile kör flanş 

 – Flanşlı thermowell bağlantısı – Kaynaklı flanş 

    – Seramik thermowell 

     – Metal thermowell 

Ölçüm aralığı – Rezistans termometrelerde:  Termokupl 1800°C (3272°F) 

 -196…600°C (-320. 8…1112°F) 

 – Termokupl: 

 -40…1100°C (-40…2012°F)

Fonksiyonel güvenlik SIL2 IEC 61508 uyumlu 

Patlama koruma onayları IECEx, ATEX, GOST, 

Veri sayfaları DS/TSP1xx, DS/TSP3xx DS/TSH2xx

 

Sıcaklık sensörleri
Komponentler

1. Bağlantı kafaları
Sıcaklı sensörleri kafa bağlantısı EN 50446'a uyumludur. 
Bu endüstriyel standart, thermowell, transmiter ve bağlantı 
kablosunun elektriksel ve mekanik bağlantı şartlarını 
tanımlamaktadır. 
Uzun yıllar sürecinde, ABB sürekli olarak kafa bağlantı 
dizaynını geliştirmiştir. 

2. Uzatma tüpleri
Uzatma tüpü elektroniği yüksek proses sıcaklıklarından
korumaktadır. Proses yalıtımı kullanıldığında uzatma tüpleri
izolasyonun üzerinde bağlantılara erişebilirlik sağlar. 
 
3. Proses bağlantıları
Ölçüm elemanları sıkıştırma bağlantı elemanları kullanılarak 
direk prosese bağlanabilir. Thermowell kullanıldığı zaman 
ise dişli bağlantı elamanı veya flanş ile bir çok uluslararası 
standarta uyarak bağlamak mümkündür. Ek olarak thermowell 
montaj pozisyonuna göre uygun kaynak bağlantılı şekilde de 
temin edilebilir. 
 
4. Thermowell 
Thermowell, proses ucunda kaynaklı bir parça ile dikişsiz 
borudan oluşmaktadır. Yekpare delinmiş bir thermowell ise tek 
parça bar malzemeden uca birkaç milimetre mesafeye kadar 
delik açılarak üretilmektedir. Her iki thermowell tipi sıcaklık 
sensörü için koruma sağlamaktadır  
 
(a) Ölçüm inseti
Ölçüm inseti sıcaklık sensörünü korur ve hassasiyeti arttırır. 
Ölçüm inseti sistem çalışırken herhangi bir zamanda, prosesi 
açmadan veya tesisi durdurmadan takılabilir. Bu aynı zamanda 
kolay kalibrasyona da yardımcı olur. 

(a) 1. 

2. 

3. 

4. 
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Ürün serisi TSP111 TSP121 TSP131

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses bağlantı şekli – Thermowellsiz  – Kaynak bağlantılı thermowell – Delinmiş bar thermowell 

  - Varolan thermowell içine   - Dişli bağlantı   - Dişli bağlantı 

     - Flanşlı   - Flanşlı 

    - Sıkıştırmalı bağlantı   - Kaynak soketli

Modüler dizayn – Esnek 

  - Ölçüm inseti, thermowell, uzama tüpü, kafa bağlantısı, transmiter 

  - Yer değiştirilebilir ölçüm inseti 

 – Kafa bağlantısı 

  - BUZ: Alüminyum, mafsal kapaklı 

  - BUZH: Alüminyum, üst mafsal kapaklı 

  - BUZHD: Alüminyum, üst mafsal kapaklı ve LCD AS tip 

  - BUKH: Plastik, üst mafsal kapaklı 

 – Transmitter kafa bağlantısı (4... 20 mA HART, FF, PA) 

 – Patlama korumasına uygun, kendinden güvenlikli 

Ölçüm aralığı – Rezistans termometre: -196... 600°C (-320. 8…1112°F) 

 – Termokupl: -40... 1100°C (-40…2012°F)

Ölçüm İnseti DIN 43735 uyumlu, değiştirilebilir

Ekran (opsiyonel) Transmiter-kontrollü grafik (alphanumeric) LCD gösterge AS tip

Fonksiyonel güvenlik SIL2 IEC 61508 uyumlu 

Patlama koruması için onaylar IECEx, ATEX, GOST,  

Kafa bağlantısı   

 

   

   

 

 

 

 

Veri sayfası DS/TSP1x1 

SensyTemp TSP 100 serisi 
Proses endüstrisi için gelişmiş sensörler 

BUZ BUZH BUZHD BUKH

  Gösterge tip AS

AGL AGLH AGLD AGS AGSH AGSD

  Ekran   Ekran  
  tip A / AS   tip A / AS

Ürün serisi TSP311 TSP321 TSP331

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses bağlantısı – Thermowellsiz – Kaynak bağlantılı thermowel – Delinmiş bar thermowell 

  - Varolan thermowell içine   - Dişli bağlantı  - Dişli bağlantı 

    - Flanşlı  - Flanşlı 

   - Sıkıştırmalı bağlantı  - Kaynak soketli

Modüler dizayn – Sağlam ve çok yönlü  

  - Ölçüm inseti, thermowell, uzama tüpü, kafa bağlantısı, transmiter 

  - Yer değiştirilebilir ölçüm inseti 

 – Kafa bağlantısı 

  - AGL: Alüminyum, vidalı kapak 

  - AGLH: Alüminyum, üstten dişli kapak  

  - AGLD: Alüminyum, kapaktan disli ve LCD gösterge A / AS tip 

  - AGS: Paslanmaz çelik, kapaktan dişli 

  - AGSH: Paslanmaz çelik, üstten dişli kapak 

  - AGSD: Paslanmaz çelik, kapaktan disli ve LCD gösterge A / AS tip 

 – Transmiter kafa bağlantısı (4... 20 mA HART, FF, PA) 

 – Patlama korumasına uygun, kendinden güvenlikli ve aleve karşı korumalı kapak

Ölçüm aralığı – Rezistans termometre: -196... 600°C (-320. 8…1112°F) 

 – Termokupl: -40... 1100°C (-40…2012°F)

Ölçüm inseti DIN 43735 uyumlu, değiştirilebilir

Gösterge (opsiyonel) Transmiter-kontrollü grafik (alphanumeric) LCD gösterge AS tip çift fonksiyonlu 

 – Transmiter konfigürasyon butonu (HMI) 

 – Proses, sensör veya akım değeri gösterimi

Fonksiyon güvenliği SIL2 IEC 61508 uyumlu 

Patlama koruma onayları IECEx, ATEX, FM, CSA, GOST,  

Bağlantı kafaları   

 

   

   

 

 

 

 

Veri sayfası DS/TSP3x1 

SensyTemp TSP 300 serisi 
En zorlu gereksinimleri karşılar
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SensyTemp TSH 200 serisi
1800°C (3272°F)'ye kadar yüksek 
sıcaklık çözümleri

Ürün serisi TSH210 TSH220  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses bağlantısı Metal thermowell  Seramik thermowell  

 Karşı flanşlı stop flanş, dişli soket, kaynaklı flanş   

Modular design – Sayısız uygulamaları destekler 

  - EN 50446 ve ABB standarlarına uyumlu 

 – Kafa bağlantısı 

  - AUZ: Alüminyum, mafsallı kapak 

  - AUZH: Alüminyum üst mafsallı kapak 

  - BUZ: Alüminyum, mafsallı kapak 

  - BUZH: Alüminyum, üst mafsallı kapak 

  - diğer form ve malzemede kapakla mevcuttur 

 – Transmitter kafa bağlantısı (4... 20 mA HART, FF, PA)

Max. işletme sıcaklığı 1300°C (2372°F) 1800°C (3272°F) 

Connection heads (selection)  

 

 

 

 

 

 

 

Veri sayfası DS/TSH2x0 

 

AUZ AUZH BUZ BUZH

Kablosuz

 

Ürün Serisi TSP3xx-W TSP3xx-W TTF3xx-W 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haberleşme protokolü WirelessHART WirelessHART WirelessHART  

Cihaz tipi Batarya beslemeli  Batarya besleme Batarya beslemeli 

  (enerji harvester ile) 

Input  – İki sensör input 

  - Rezistans termometre, rezistans-tip uzak bağlantı sensorü (0…5000 Ohm)) 

  - Termokupl, voltaj, mV voltaj (-125…1100 mV)

Sensor bağlantısı  – Pt100 2-, 3-, 4 telli, termokupl referans bağlantısı ile 

 – 2x Pt100 2- ve 3 telli, 2x termokupl veya 1x Pt100 2-, 3-, 4 telli ve 1x termokupl

Teknik özellikler – Sürekli sensör izleme ve kendini izleme 

  - Besleme gerilimi, tel kopması ve korozyon izleme 

 – Sensör hata ayarı 

 – Elektriksel izolasyon 

 – Spesifik lineerleştirme 

  - Callendar-Van Dusen katsayıları, değer çiftleri tablosu / 32 nokta 

 – Yenilikçi enerji yönetimi

Indikatör (opsiyonel) Transmiter-kontrollü grafik (alphanumeric) LCD gösterge B tip çift fonksiyonlu 

 – Transmiter konfigürasyon butonu 

 – Proses, sensör veya akım değeri gösterimi

Konfigürasyon HART el terminali (DTM, EDD, HMI)

Patlama koruma onayları  IECEx, ATEX, 

Veri sayfası DS/TSP3x1-W  DS/TTF300-W 

WirelessHART sıcaklık sensörü TSP300-W Energy Harvester 
dünyanın ilk kendi gücünü sağlayan kablosuz ölçüm cihazıdır. 
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Petrol ve gaz sıcaklık ölçümü 
Güvenilir

Petrol ve gaz endüstrisi için sıcaklık ölçüm sistemleri 
ABB mühendisleri tarafından tasarlanmış, üretilmiş ve 
dökümente edilmiştir. Sürekli izlenebilirlik hem malzeme 
hem de proses için sağlanmıştır. İzlenebilirlik hem 
malzemeler hem de proses için her zaman muhafaza edilir. 

Wake frekans tasarım güvencesi
Yüksek debi uygulamalarında, mesnetsiz thermoweller titreşim
yaratabilir ve malzemenin resonans frekansına yaklaşarak
çatlamalar veya thermowellin tahribatına yol açabilir. ABB
mühendisler, potansiyel problemlerin oluşabileceği noktaları
öngörerek önlem için gerekli tavsiyelerde bulunurlar. 

Thermoweller, sensörler, kablo ve transmiterler – Tümü 
ABB tarafından üretilir
ABB'nin kalite güvencesi, kendi kablo, bileşenleri, 
thermowelleri ve transmiterlerini kullanmasından gelmektedir. 
Her kritik aşamada kalite ve malzeme kontrolü teyit 
edilmektedir. Özel makinelerde üretilen thermowellere, lazer 
kaynaklı sensörler ile ABB sıcaklık çözümleri güvenli, dayanıklı 
ve güvenilirdir. 

 

Tüm petrol ve gaz üretim döngüleri için çözümler
 − Araştırma
 − Üretim (kıyı, açık deniz ve deniz altı)
 − Taşımacılık
 − Rafineri

Standart nitelikler
 − ISO 9001 
 − ISO 14001
 − OHAS 18001
 − PED 

Ürün nitelikleri
 − X-ray PMI
 − Boya penetrasyonu
 − X-ray kaynak verifikasyonu
 − Ultrasonik kaynak verifikasyonu
 − Tam malzeme izlenebilirliği
 − Thermowell eşmerkezlilik ve boyutsal raporlama
 − Tam tasarım ve üçüncü taraf onaylı kaynak prosedürü 
 − ANSI standartlarında tamamiyle dövme malzeme flanşlar
 − RTD and TC kalibrasyon izlenebilirliği (NAMAS)
 − NACE
 − NORSOK

Tehlikeli alan uygulamaları
 − Patlama koruması
 − Kendinden güvenlik
 − Kıvılcım çıkarmama
 − Yanmaya neden olmayan

Multipoint sıcaklık ölçümü
Özel durumlar için benzersiz çözümler

ABB Multipoint sıcaklık çözümü işletme operatörlerinin birden 
fazla sıcaklık ölçüm noktasını tek kanal girişinden monitör 
etmesine izin verir. Tipik olarak sensörler geniş bir boru tip 
thermowell uzunluğu boyunca dokunmadan konumlandırılıp, 
ölçüm yapılması gereken noktada yüzey ile temas etmektedir. 
Bazı dizaynlar, sıcaklık ölçüm elemanının, tesis çalışır halde iken 
çıkartıp yeniden takılmasına izin verir. 

Multipoint ölçüm doğaları gereği, amaçlanan çalışma
şartlarına özeldir. Çoğunluk ile müşteri ihtiyaçlarına göre dizayn
edilirler. ABB mühendisleri, sıcaklık ölçüm tekniği, basınçlı kap
tasarımı ve malzeme ile ilgili geniş bilgi ve tecrübelerini
biraraya getirek müşteriye özel benzersiz çözümler
sunabilmektedir. ABB çeşitli sektörlerde Multipoint sıcaklık
ölçüm cihazlarından oluşan geniş kurulu sistemleri mevcuttur. 

Multipoint ölçüm uygulamaları önemli ölçüde değişiklik
gösterebilir. Boru hatlarından ziyade tanklarda daha çok
kullanılır. Multipoints tank içerisindeki sıcaklık dağılımının
kesitsel görünüşünü görmek için yatay ve dikey olarak monte
edilebilir. Müşteri ihtiyacına göre RTD ve termokupl esaslı
enstrümanlar ABB ürün portföyünde bulunmaktadır. 
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TSP131 ile proses gazının sıcaklık ölçümü

Sıcaklık sensörü çözümleri 
Tüm uygulamalarda ilk çözüm

Kimyasal tesislerde yerleşik güvenlik

Kimyasal tesislerdeki bir çok proses ve ürün potensiyel olarak
patlayıcı özellik taşımaktadır. Bu nedenle elektriksel cihazlar 
tutuşmaya karşı önlemli olmalıdır. Bunu sağlamanın en kolay yolu 
kendinden güvenli ürünler kullanmaktır. Bu şekilde elektriksel 
aletin hata koşullarında dahi patlamaya sebebiyet verecek enerji 
oluşumu engellenmiş olur. 

Güvenli çözüm
ABB TSP serisi sıcaklık sensörlerine, TTH200 ve TTH300 tipi 
kafa tipi transmitterler takılabilmektedir. Her iki ürün tipinin 
de kendinden güvenli opsiyonu mevcuttur. Bu elektriksel 
koruma standartı ile güvenilir ve dayanıklı olan TSP sensörleri 
hiç bir zaman patlama için gerekli olan enerji miktarını 
üretmeyecektir. Kendinden güvenli devrelerin yapımı çok özel 
bir mühendislik disiplinidir. Bu mühendisliği desteklemek için 
ABB iyi yapılanmış, kolay okunabilir TSP dokümantasyonu ve 
malzeme sertifikaları gibi gerekli bilgileri sağlamaktadır. 

IEC 61508'e göre fonksiyonel güvenlik
ABB emniyet ile ilgili uygulamalar için SIL sertifikalı
sıcaklık sensör ve transmitterleri önermektedir. 

Petrol ve gaz uygulamalarında 
Thermowell 

Petrol ve gaz endüstrisi için, thermowell spesifikasyonları 
sıcaklık enstrümanının en önemli parçasıdır. LNG (Liquid 
Natural Gas) tesisi doğal gazı alır ve -163°C (-261. 4°F)'e 
kadar çok düşük sıcaklıklarda işler. Sıradan paslanmaz çelik 
thermoweller kriyojenik sıcaklıklarda tavsiye edilmez. 

ABB petrol ve gaz tesislerindeki mühendisler ile beraber 
çalışarak yüksek krom-molibden alaşımlı (F44, 1, 4547) ve bu 
özel ölçüm işlemi için 6% Molibden içeren uygun bir çözüm 
geliştridi. 

Wake titreşimlerinin thermowell rezonans frekansına yaklaştığı 
durumlarda, wake frekans değerlendirmesine tabi tutulur. Bu 
özelleştirilmiş ürünün her spesifik koşulda dahi ürün kalitesini 
korumasına yardımcı olur

ABB'nin thermowell ürünlerinin bitmiş tasarımı, müşteri 
tesislerinde güvenle takılabilecek şekilde, en zorlu standartlara 
uygun şekilde üretilir ve dökümente edilir. 

Özel dizayn thermowell 

Çimento tesisleri

Farin çimento üretimi hassas ve kontrollü ısıtma gerektirir. 
Düşük sıcaklıklarda yetersiz ürün verimi, yüksek sıcaklıklar 
da ise aşırı enerji tüketimi söz konusu olmaktadır. Sadece 
güvenilir, hassas ve dayanıklı bir sıcaklık ölçüm çözümü ile 
kalite ve maliyet arasında istenen bağlantı kurulabilir. 

Aşındırıcı ve patlayıcı ortam
Fırın 1400 ve 1500°C arasında, önısıtıcılar 1100 ve 1300°C 
arasında çalışmaktadır. Çimento ürünleri son derece 
aşındırıcıdır ve atmosferinde sıcak toz barındıran bir tesis 
potansiyel patlama riski taşımaktadır. 

Yüksek sıcaklık çözümü
ABB'nin TSH yüksek sıcaklık ölçüm ürünleri, en yüksek 
derece mühendislik çalışmaları ile geniş bir çözüm yelpazesi 
sunmaktadır. 1100°C (2012°F)'ye kadar olan sıcaklık 
ölçümlerinde basit termokupllar ve metal koruma tüpleri 
ekonomik çözümlerdir. Daha yüksek sıcaklıklar içeren 
uygulamalarda kıymetli metal termokupllar ve seramik 
koruma tüpleri ile güvenilir ve aşınma dayanımı sunmaktadır. 
Standart bakır esaslı termokupllar yüksek sıcaklıklarda erime 
gösterebilmektedir. ABB kıymetli metal termokupllar ve 
seramik tüpler ile 1800°C'ye kadar dayanım sağlamaktadır. 

ABB yüksek sıcaklık sensör uygulaması

Güvenilir sıcaklık ölçümü 
Size özel çözümler

Özel sıcaklık ölçümü 
 
Basınçlı su reaktörleri (PWR) primer döngülerinde basınçlı su 
kullanmaktadir. Bu şekilde enerjisini, bir eşanjör vasıtası ile 
türbinlere buhar iletmek için kullanır. Bu tarz bir reaktörde en 
kritik ölçüm, birincil döngüdeki sıcaklık ölçümüdür. Bu ölçüm 
sistemin verimli çalışmasını ve güvenlik anlamında döngü belirli 
bir sıcaklığı aştığında sistemin kapatılması için gereklidir. 

Birincil döngü sıcaklığı kontrol çözümü
Özelleştirilmiş ABB sıcaklık ürünleri bu zorlu rol için 
geliştirilmiştir. Yüksek dayanımlı paslanmaz çelik thermowell 
ve ultra hızlı sensör dizaynı kullanarak, ABB nükleer sıcaklık 
sensörü hem KTA Almanya hem de IEEE USA'e göre 
hizmete uygun seçilmiştir. PT200 platinyum sensör kullanımı, 
dört telli bağlantı üzerinde gürültü oranı çok iyi bir sinyal 
sağlamaktadır. Yarı iletkenler iyonize radyasyona karşı çok 
hassas olduğundan kafa montajlı transmiter kullanılmamıştır. 
Sensörler 40 yıllık süreçte 2, 3Mgy radyasyon direncine kadar 
çıkarılmıştır. ABB aynı zamanda nükleer enerji endüstrisi için 
pompa yatak sıcaklığı, türbin sıcaklığı gibi çeşitli kritik olmayan 
görevler için ekipman da sağlamaktadır. ABB'nin, nükleer 
enerji endüstrisine sağladığı sıcaklık ölçüm ürünleri 5g'a 
kadar doğal veya insan kaynaklı yüksek şok seviyelerine karşı 
sertifikalandırılmıştır. 
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Ürün serisi TTH200  TTR200  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haberleşme protokolü HART

Cihaz tipleri Kafa montajlı sıcaklık transmitteri Ray montajlı sıcaklık transmitteri 

 

Input  – Tek sensör  

  - Rezistans termometre, rezistans tip transmitter (0…5000 Ohm)  

  - Termokupl, voltaj, mV transmitter (-125…1100 mV)

Sensör bağlantısı Pt100 2-, 3-, 4 wire, termokupl  

Teknik özellikler – Sürekli sensör ve kendini gözleme 

  - Besleme voltajı gözleme  

  - Tel kopma ve korozyon gözleme  

 – Sensör hata ayarlama 

 – Elektriksel izolasyon 

Ekran (opsiyonel) Transmitter-grafik kontrol (alphanumeric)  

 LCD gösterge AS tip proses için-, sensör- veya 

 akım-değer görüntüleme  

Konfigürasyon  DTM, EDD

Fonksiyonel güvenlik SIL2, SIL3 Dual Konfigürasyon IEC 61508 uyumlu 

Patlama koruma onayları  IECEx, ATEX, FM, CSA, GOST, 

Detaylı bilgi veri sayfası DS/TTH200  DS/TTR200

200 serisi sıcaklık transmitterleri
Zorlu uygulamalar için

300 serisi sıcaklık transmiterleri
Zorlu uygulamalar için

 

Ürün serisi TTH300 TTF300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haberleşme protokolü HART, FF, PA HART, FF, PA   

Cihaz tipi Kafa montajlı sıcaklık transmitteri Saha montajlı sıcaklık transmitteri 

  Tek komponent teknolojisi, 2 kablo rakorlu

Input – İki sensör 

  - Rezistans termometre, rezistans tip uzak baplantı transmitter (0…5000 Ohm) R 

  - Termokupl, voltaj, mV voltaj (-125…1100 mV)

Sensör bağlantısı – Pt100, 2-, 3-, 4 telli, termokuol dahili referans buatı ile 

 – 2x Pt100 2- and 3-telli, 2x termokupl veya 1x Pt100 2-, 3-, 4 telli and 1x termokupl

Teknik özellikler – Sürekli sensör ve kendini gözleme 

  - Besleme voltajı, tel kopması ve korozyon görüntüleme 

 – Sensör hata ayarlaması 

 – Elektriksel izolasyon 

 – Özel linearizasyon 

  - Callendar-Van Dusen kaysayısı, değer çift tablosu / 32 nokta

Ekran (opsiyonel) Transmitter-kontrollü grafik (alphanumeric) LCD indikatör tip A (TTH300) veya tip B (TTF300) 

 çift fonksiyonlu: 

 – Transmitter konfigürasyon butonu 

 – Proses, sensör veya akım değeri göstergesi

Konfigürasyon HART (DTM, EDD, HMI), FF (EDD, HMI), PA (DTM, EDD, HMI, GSD)

Fonksiyonel güvenlik HART, SIL2/SIL3 in IEC 61508 'e göre ikili konfigürasyon 

Patlama koruma onayları  IECEx, ATEX, FM, CSA, GOST, 

Veri sayfası DS/TTH300  DS/TTF300 
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Sıcaklık transmitteri çözümleri 
Tüm uygulamalarda ilk çözüm

Güvenilir sıcaklık ölçümü 
 
Tipik bir enerji tesisinde yüzlerce sıcaklık ölçümü 
bulunmaktadır. Bu ölçümlerin bir çoğu, enerjiyi üreten ağır 
türbinlere, buhar vermek için gerekli yakıt yakma prosesi ile 
alakalıdır. Bu uygulamada kullanılan sıcaklık sensörlerinden 
geniş bir operasyon yelpazesi beklenmektedir. Bu ölçümlerin 
çoğunluğu prosese için gerekli geniş sıcaklık aralığına uyumlu 
termokupl ile yapılmaktadır. 

Akıllı sıcaklık ölçüm çözümü
ABB'nin ray montajlı sıcaklık transmiteri termokupl'dan 
gelen voltaj sinyalini 4-20mA veya HART gibi güçlü iletişim 
protokollerine dönüştürür. Yine de çok düşük olan termokupl 
sinyalini doğru kompanzasyon kablosu kullanımı ile 
hassasiyetten herhangi önemli bir kayıp olmadan nispeten 
uzun mesafelerde çalışabilmektedir. Termokupl sensörleri 
sıcaklık değişimlerine karşı çok hızlı tepki verir ve son derece 
dayanıklıdır. TTR200 TTH200 transmitterin iki indikatör LED 
eklentili ray montajlı versiyonudur. Yeşil LED tranmitterin 
enerjilendiğini, kırmızı led ise sensörde veya ünitede hata 
olduğunu gösterir. TTR 200 pano içerisine yerleştirilebilir. 

TTR200
 − Üniversal sensör girişi ile yedeklemede tasarruf
 − Mekanik konfigürasyon kilidi ile kontolsüz müdahalelerin 

önlenmesi

Rahat sıcaklık ölçümü

Bazı proses şartlarında kafa montajlı transmitterleri sıcaklık 
sensörlerinin üzerine direkt montaj yapmak mümkün değildir. 
Aşırı yüksek veya düşük sıcaklıkların elektronik kısmın ömür 
çevrimi üzerine etkilemektedir. Titreşim veya elektromanyetik 
bir kaynağa yakın konumlandırma da ölçümü önemli oranda 
etkileyebilir. Bir başka uygulama da ekranı görmek mümkün 
olmayabilir veya konfigürasyon için kolay erişilebilen bir bölge 
de olmayabilir. 

Çözüm
ABB'nin saha montajlı sıcaklı transmiteri TTF300 bu tarz 
zorluklara karşı uygun maliyetli çözümüdür. Zorlu operasyon 
şartlarındaki ölçümlerde, paslanmaz çelik gövdesi ile -50°C 
(-58°F)'lere kadar çalışma imkanı sağlamaktadır. TTF300 el 
terminali kullanmadan konfigüre edilebilen gösterge ile tedarik 
edilebilir. Ek olarak dahili hata denetimi, sensör akım denetimi 
ve müşteriye özel karakteristik eğrileri vardır. 

Tam kapalı elektronik ünitesi ile dış ortam etkileri minimize 
edilerek, uzun vadeli stabilitesi ile güvenilir bir çözüm 
sunmaktadır. SIL2 dahil gibi günümüz proses endüstrisindeki 
farklı tesis ortamlarına ve standartlarına uygun sertifikasyonlar 
mevcuttur. 

TTR200 ray montajlı versiyon TTF300 saha montaj versiyonu

LCD indikator tip A ve B LCD indikator tip AS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrol altında sıcaklıkölçümü 
LCG Ekran 

Çalışma kavramı
ABB sıcaklık sensörleri için uygun parametreyi doğrudan cihaz
üzerinden okunmasını sağlayan opsiyonel LCD indikatör sunar
İki LCD indikatör varyantı mevcuttur:
AS tip indikatör saf görüntü fonksiyonu sağlar, A / B tipi ise 
ek olarak dört tuş vasıtası ile konfigürasyon opsiyonu sunar. 
Sezgisel çalışan menü kullanıcı dostudur. Tuşlar ve LCD 
gösterde camlı bir gövde içerisinde korunmaktadır. 

A tipi indikatör konfigürasyon seçenekleri 
 − Sensör konfigürasyonu
 − Ölçüm aralığı
 − Hata modu (HART)
 − Konfigürasyon verileri için yazılım yazma koruması 
 − FOUNDATION Fieldbus, PROFIBUS PA ve WirelessHART 

için cihaz adreslemesi

Fonksiyon tuşları 
1 Exit/cancel 
2 Previous  
3 Next 
4 Select

1 2   3 4
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Seviye ölçümü
Proses ve yardımcı uygulamalarda
kanıtlanmış seviye teknolojileri ile
güvenilir seviye ölçüm çözümleri

ABB, geniş bir seviye ölçüm ürün yelpazesi sunmaktadır. 

ABB güvenilir seviye çözümleri – uygulamanın ne kadar
zorlu olduğu önemli değil 

 − Müşteri ihtiyaçlarına özel dizayn edilmiş hassas mühendislik 
enstrümanları

 − SIL2/3 sertifikalı transmiterler
 − Devreye alınması ve kalibrasyonu kolay ürünler ile 

kurulumda zaman ve maliyet tasarrufu
 − Markette acenta onaylı en geniş seçim aralığına sahip 

seviye siviç teknolojisi
 − Hem katı hem de sıvılar için seviye uygulamalarında ölçüm 

çözümleri

Seviye ölçümü, dünya genelinde çeşitli ticari ve endüstriyel 
uygulamalarda kritik bir proses parametresidir. ABB, sıvı ve 
katıların en zorlu seviye uygulamalarına çözüm sağlamak için
kanıtlanmış teknolojilere sahiptir. 

ABB, uzun tahıl silolarından yüksek basınçlı kazanlara ve 
proses tanklarına kadar en zorlu uygulamalar için gerekli 
olabilecek sertifika ve onaylara sahip geniş teknolojiler 
sunmaktadır. 

Son zamanlarda seviye tespiti marketinde lider pozisyonda 
olan K-TEK firmasının satın alınması ve ABB'nin var olan 
hidrostatik seviye ürünleri ile dünya genelinde en eksiksiz 
seviye ölçümü ürün yelpazesini sunmaktadır. 

Şayet herhangi bir uygulama temassız lazer, ultrasonik 
seviye transmiteri veya çok yüksek basınçlı manyetik seviye 
göstergeleri gibi modern çözümler gerektirdiğinde, ABB sıvı ve 
katıların seviye tespiti için doğru teknolojiye sahiptir. 

Aynı tankta farklı iki akışkan ölçümü

ABB çözümleri
KM26 manyetik seviye ölçer ve AT200 magnetostriktif seviye 
transmiterleri, hacminin yarısı üst akışkanda diğer yarısı da 
alt akışkanda yüzen ve arayüz oluşturan akışkanların özgül 
ağırlıklarının farkı 0,04'e kadar düşük uygulamalar için hassas 
mühendislik dizaynı şamandıralar kullanmaktadır. Şayet 
tank içerisindeki içerik tamamiyle şamandıra haznesinde 
de oluşabiliyor ise aynı manyetik seviye şamandırası limit 
siviçlerinin kullanımına veya sürekli seviye ölçümüne mevcut 
tank ve borulama üzerinde herhangi bir işleme gerek 
duymadan olanak sağlamaktadır. Platform on-line iken 
kurulum ve modifikasyon gerçekleştirilebilir. Böylelikle DCS 
kontrol sistemi ile kolay entegrasyon sağlanabilmektedir. 

Petrol ve gaz endüstrisi için diğer çözüm seçenekleri 
 − MT serisi kılavuzlu radar seviye transmiterleri
 − MW05 MagWave seviye sistemleri
 − AT serisi magnetostriktif seviye transmiterleri
 − Titreşimli çatal tip seviye siviçleri
 − Gösterge ve fark basınç seviye transmiterleri
 − LM7100 LevelMaster sıvı seviye sensörleri

Kara ve açık deniz petrol ve gaz tesislerinin sondaj ve 
araştırma endüstrisinde en zorlu seviye ölçüm proseslerinin 
görüldüğü uygulamalardır. Örneğin yüksek basınç seperatörleri 
aynı tank içerisinde iki farklı akışkanın olduğu, yağın su 
üzerinde yüzdüğü durumlar. Petrol ve gaz tesislerinin işleyişini 
durdurmadan her iki akışkan seviyesinin sürekli ölçülmesi 
gerekir. Bu ölçümü gerçekleştirmek için arayüz ölçüm 
yeteneğine sahip bir teknoloji gerekmektedir. 

KM26 manyetik seviye göstergesi seperatör uygulaması
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Gözetleme camının ötesinde “Smart“ 
seviye göstergesi

ABB çözümleri
KM26 manyetik seviye göstergesi, opsiyonel transmiter ve 
siviç ekleme kabiliyeti ile emniyetli ve güvenilir sıvı seviye 
ölçümü sağlamaktadır. Olası kaçak noktalarının azaltılması, 
proses ile cam göstergenin temasının olmaması ve ultra 
yüksek basınç ve sıcaklık değerleri ile eski teknoloji geleneksel 
gözetleme camı kullanımında karşılaşılan sorunların bir çoğu 
bertaraf edilmiştir. ASME üretim standartları az veya hiç bakım 
gerekirmeyerek uzun ömürlü performans sunabilmektedir. 

Kimya endüstrisi için diğer çözüm seçenekleri 
 − MT serisi kılavuzlu radar transmiterleri
 − AT serisi magnetostriktif seviye transmiterleri
 − RS80 titreşimli çatal tip seviye sivici
 − Gösterge ve fark basınç seviye transmiteri

Günümüzdeki global kimya endüstrisinde proses 
optimizasyonu ve atıkların azaltılması çok önem kazanmıştır. 
Sürekli ve noktasal seviye ölçüm enstrümanları dünya 
genelindeki kimyasal üreticileri için gerekli hassasiyet ve 
güvenirliliği sağlamaktadır. Radar ve magnetostriktiflerden 
temassız ultrasonik ve lazer teknolojisine kadar en zorlu 
uygulamalar için ABB çözüm seçenekleri sunabilmektedir. 

KM26/AT200 kimyasal tank uygulaması

Rafineri endüstrisi için yeni güvenlik 
seviyesi

ABB çözümleri
ABB MT serisi kılavuzlu radar ve AT serisi manyetostriktif 
transmitterler dünya genelinde tek IEC 61508 sertifikalı SIL2 
(Safety Integrity Level 2) ortamı ve SIL3 onaylı marka olma 
özelliğine sahiptir. Kılavuzlu radarlar ön izleme özelliğine 
sahip olup cihazın yanlış indikasyon yapabileceği tüm hataları 
denetler. Bu iki teknoloj en zorlu ortamlarda bile en emniyetli 
ve güvenilir iletişimi sunmaktadır. 

Rafineri endüstrisi için diğer çözüm seçenekleri 
 − KM26 manyetil seviye göstergesi
 − RS80 titreşimli çatal tip seviye sivici
 − TX termal yayılım seviye/debi svicleri
 − Gösterge ve fark basınç tipi seviye transmiterleri

Tehlikeli rafineri sektörü ortamında tesis operatörleri yüksek ve 
basınç uygulamalarını yönetebilmek için güvenilir seviye ölçüm 
çözümlerine ihtiyaç duymaktaıdır. Rafinerilerde operasyonun 
doğası gereği bulunan tehlikeler sebebiyle enstrümantasyon 
dizaynında "Safety Instrumented Systems" (SIS) güvenliği ve 
güvenirliliği sağlamak için ideal sistemlerdir. Sadece ABB, IEC 
61508 güvenlik standarlarına uyumlu sertifikalı kılavuzlu radar 
ve magnetostriktif seviye transmiterleri sunmaktadır. 

SIL2 ortamında ki tek IEC 61508 sertifikalı seviye transmiteri
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Tesis verimliliğini geliştirmek için 
gerekli güç

ABB çözümleri
K-TEK MagWave dünya genelindeki enerji üretim 
tesislerinde çift hazneli seviye sistemleri ile ön ısıtıcı besleme 
sularında kanıtlanmış güvenilirliğe sahiptir. MagWave 
yüksek görünürlüğe sahip manyetik seviye indikatörleri ile 
kılavuzlu radarın hassas seviye ölçme kabiliyetini bir araya 
getirmektedir. 1,5 inch'lik ikinci haznede tek prob transmiteri 
standart konfigürasyonda sunan MagWave koaksiyel probun 
kirlenme potansiyeli olmadan ölçüm yapmasına olanak 
sağlar. Şamandıra haznesine magnetostriktif transmitter 
veya anahtar eklenerek ekstra seviye kontrolü doğrulaması 
sağlanabilmektedir. 

Enerji endüstrisi için diğer çözüm seçenekleri 
 − KM26 manyetik seviye göstergesi
 − AT serisi magnetostriktif seviye transmiteri
 − MT serisi kılavuzlu radar seviye transmiteri
 − Gösterge ve fark basınç seviye transmiteri

Modern bir toplum için güvenli ve verimli üretim çok önemlidir. 
ABB enerji üretim tesislerinde katı ve sıvıların doğru, tutarlı 
seviye ölçümü ve kontrolünü sağlamak üzere gelişmiş 
teknolojiler sunmaktadır. Dünya genelinde enerji üretim 
tesisleri, tesis ısı oranı ve genel sistem verimliliğini geliştirmek 
üzere eski teknoloji seviye ölçüm enstrümanlarını ABB 
teknolojileri ile yükseltmektedirler. Enerji tesislerinde genellikle
hassasiyetin kritik olduğu yüksek sıcaklı ve basınç 
uygulamaları bulunmaktadır. 

MW05 MagWave güneş enerjili elektrik santrali uygulaması

Açık kanallarda ve tanklarda 
seviye çözümü

ABB çözümleri
ABB'nin temassız ultrasonik seviye transmiterleri ve 
transdüserleri tüm su ve atıksu endüstrisi uygulamalarındaki 
yüzeysel köpük oluşumunda gerekli ölçüm hassasiyetini 
sağlayabilmektedir. Geleneksel seviye ölçümünün yanısıra 
ultrasonik teknolojisi su arkları veya su bendlerindeki akışın 
ölçümüne olanak sağlayan sofistike elektroniğe ve yazılıma 
sahiptir. 

Su ve atıksu endüstrisi için diğer çözüm seçenekleri
 − LM80 lazer seviye transmiteri
 − KCAP serisi RF kapasitans siviçler
 − SP60 titreşimli çatal tip siviçler

Endüstriyel tesislerin arıtma birimlerinde veya yardımcı 
tesislerinde, güvenilir su seviyesi ölçümünde bir takım zorluklar 
ile karşılaşılabilir. 
Genellikle proses suyunun kimyasal ve fiziksel özellikleri, 
farklı asitler, çökelticiler, yüzey aktif maddeler veya diğer su 
artıma prosesleri ile kompozisyonu sonucu önemli ölçüde 
değişiklik gösterirler. Su yapısındaki bu sabit değişiklikler 
bir çok geleneksel seviye teknolojisinin düzgün çalışmasını 
engellemektedir. Ayrıca geleneksel seviye teknolojileri, özel 
metallerin veya kaplama kullanımını zorunlu hale getirir. Müşteri 
tercihleri de temassız seviye ölçüm teknolojileri yönünde
değişmektedir. 

K10C ultrasonik transmiter atık su uygulaması
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Sürdürülebilir proses kontrolü için öncü 
teknoloji

ABB çözümleri
16 ft/5m çap ve 200 ft. /60 metre derinliğe ulaşabilen cevher 
geçişi stok seviyeleri yeraltı madenlerindeki en zorlu seviye 
uygulamalarından birini temsil etmektedir. Cevher geçisindeki 
zorlu ortam koşulları ve fiziksel kısıtlamalar bir çok seviye 
ölçüm teknolojisinin kullanımını kısıtlamaktadır. LM200 ve 
LM80 ile çözüm sağlanabilmektedir. LM200'ün fokuslanabilen 
yakın kızıl ötesi ışını etkili bir şekilde dar cevher geçişinin en alt 
noktalarına ulaşıp, ürün verimliliği ve güvenlik ile sürekli seviye 
ölçümü sağlayabilir. 
LM800 öğütücü seviye kontrolü, depo ve silo stok ölçümü, 
kanal tıkanıklık tespiti gibi bir çok maden uygulamasında
güvenilir ve emsalsiz seviye ölçüm çözümleri sunmaktadır. 

Maden endüstrisi için diğer çözüm seçenekleri 
 − Titreşimli çatal tip seviye sivici
 − AT serisi magnetostriktif seviye transmiterleri
 − Ultrasonik transmiterler
 − Kanal tıkanıklık tespiti

Maden ortamında çalışırken güvenlik ve proses kontrolü 
birincil kaygılar arasında yer almaktadır. Madencilikte farklı 
seviye uygulamalarının çeşitliliği benzersiz ve kanıtlanmış 
teknolojiler gerektirmektedir. ABB, maden endüstrisinde hem 
sıvılar hem de katılar için kullanılan kapsamlı seviye ölçüm 
teknolojileri sunabilmektedir. 

LM80 laser maden uygulaması

Saha indikatörleri ve kontrolörleri
Kapsamlı bir seviye ölçüm ürünleri sağlayıcısı olarak 
ABB müşterilerine eksiksiz seviye çözümleri sağlamak 
adına sunduğu çeşitli indikatör ve kontrolörler ile saha 
enstrümantasyonunu tamamlamayı hedeflemiştir. Eksiksiz 
bir seviye ölçüm sistemi ancak doğru saha indikatörleri ve 
kontrolörleri kombinasyonu ile dizayn edildiği taktirde en üst 
seviyede seviye tespiti ve kontrolü gerçekleştirilebilir. 

ABB saha kontrolörleri ve indikatörleri
 − Dört kanallı kontrolörler
 − Kablosuz iletişim transmiterleri
 − Loop-powered dijital indikatör
 − Dijital proses ekranı
 − Harici röleler

Seviye şalteri teknolojileri
Mekanik ve elektronik seviye şalterleri, iyi dizayn edilmiş bir 
prosesin seviye kontrol sisteminin önemli bir parçalarındandır. 
Doğru ve tekrarlanabilir seviye tespiti hayati önem taşımak 
ile birlikte büyük bir sorun veya felakete yol açabilecek 
bir hatadan önceki son uyarıdır. Belirli bir uygulama için 
önerilebilecek en iyi şalter teknolojisini sunma kabiliyeti ABB'yi 
diğer üreticilerden ayırmaktadır. 

ABB seviye şalterlerini iki grupta kategorize edebiliriz: 
manyetik/şamandıra esaslı ve elektronik. Her iki grupta global 
müşteriler tarafında gereksinim duyulan güvenilirliği kanıtlanmış 
özellikler ve faydalar sunmaktadır. 

ABB seviye şalteri teknolojisi
 − Hidrostatik kaldırma
 − Manyetik bağlantı
 − Termal dispersiyon
 − Titreşimli çatal tip şalter
 − RF Kapasitif
 − Rotatif palet
 − Ultrasonik

WT8000 kablosuz iletişimli seviye transmiteri kostik tankı uygulamasıTX termal dispersiyon seviye/debi uygulaması
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Tank seviye ölçümü için sıvı seviye sensörleri
LevelMaster tank seviye ölçümünde gerekli custody ölçümleri 
ve operasyonu için en yenilikçi donanım ve yazılımı kombine 
etmiştir. LevelMaster sadece doğru seviye göstermek ile 
kalmayıp, güvenilir petrol satışı için doğru su petrol arayüz 
ölçümlerinde de kullanılabilmektedir. 
Diğer seviye algılama teknolojilerinin aksine LevelMaster, 
depolama tankı sıvılarındaki tahmin edilemeyen özellik 
değişimlerinde sürekli ayarlama yapmadan ölçüm 
yapılabilmesine de olanak sağlar. LevelMaster şamandıraları, 
25ft/7, 6m'ye kadar yağ, su ve emülsiyon seviyelerini 0, 
1in/2, 5mm standart hassasiyetle veya opsiyonel yüksek 
hassasiyetle 0, 05in/1, 25mm'e kadar ölçebilir. Şamandıra 
sadece üst yüzeyi ölçmek için konumlandırılabileceği gibi hem 
yüzey hemde arafazı ölçecek şekilde de konumlandırılabilir. Ek 
olarak RTD ile sıvı sıcaklığı da ölçülebilir. 

Gösterge ve fark basınç seviye transmiteri
Kimyasal proses endüstrisinde, tehlikeli alanlarda proses 
ortamının çok korozif, viskoz veya kristalleşme ve katılşmaya 
eğilimi yüksek olan açık veya kapalı tank uygulamaları seviye 
ölçümünde çeşitli zorluklar ile karşılaşılabilmektedir. 

ABB çözümleri
2600T serisi gösterge ve fark basınç transmiterleri bu tarz 
seviye ölçüm uygulamaları için ideal bir çözüm seçeneğidir. 
Standart all-welded ayrık diyafram konstrüksiyonu ile 2600T 
vakum ve yüksek sıcaklık şartlarında dahi sürekli güvenilir 
ölçüm sağlayabilmektedir. Çeşitli sistem dolgu sıvısı ile ABB 
2600T transmiterler proses ortam sıcaklığı 
-100°C/-150°F'den 375°C/ 700°F'a kadar ölçüm 
yapabilmektedir. HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus 
ve kablosuz HART bağlanabilirliği ile 2600T herhangi bir 
sunucuya bağlanabilir. Güvenliğin çok önem arz ettiği 
durumlarda 2600T en iyi seçimdir. SIL3'e kadar olan SIS 
döngüleri için IEC61508 sertifikasyonu ile 2600T herhangi 
güvenli seviye ölçümü sistemine performans ve güvenilirlilik 
kazandırır. Wafer, flanş bağlantısı, dişli bağlantı, kaynaklı, kağıt 
ve kağıt hamuru bağlantıları, 3-A standart uyumlu hijyenik ve 
aseptik bağlantı şekilleri ile uygulamalarda sorunsuz uyum 
sunmaktadır. Etkileyici ıslak yüzey malzeme seçeneği ile 
en zorlu uygulamalarda bile tamamiyle güvenilirlilik sağlar. 
(Hastelloy C- 2000, Super Duplex, Inconel 625, altın kaplama, 
anti-abrasion, anti-stick Diaflex ve Teflon kaplama). ABB aynı 
zamanda münferit proses ihtiyaçları için özel sızdırmazlık 
seçenekleri de sunabilmektedir. 

LevelMaster yağ tankı uygulaması266T fark basınç transmiteri digester seviye uygulaması

Güvenilir seviye çözümleri

M
an

ye
tik

 s
ev

iy
e

G
ös

te
rg

es
i

M
ag

ne
to

st
rik

tif
 s

ev
iy

e

Tr
an

sm
ite

rle
ri

K
ıla

vu
zl

u 
R

ad
ar

S
ev

iy
e

tr
an

sm
ite

rle
ri

La
ze

r 
S

ev
iy

e

Tr
an

sm
ite

rle
ri

U
ltr

as
on

ik
 S

ev
iy

e

Tr
an

sm
itt

er
le

ri 
&

Ş
al

te
rle

ri

M
an

ye
tik

 S
ev

iy
e

G
ös

te
rg

e 
Ş

al
te

rle
ri

B
uo

ya
nc

y 
Le

ve
l

Ş
al

te
rle

ri

KM26

AT100

AT200

AT500

AT600

MT5000
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LM80

LM200

SS140XP

KSONIKI/III

KSONIK MICRO

KSONIK MICRO LP

MS30/MS40

MS41

PS35/45

LS Serisi

MS10/MS50

MS8D/MS8F

Endüstriler

Petrol ve Gaz x x x x x x

Rafineri x x x x x

Kimya x x x x x x

Enerji Üretimi x x x x x x x

İlaç ve biyoteknoloji x x x x x x

Taşımacılık (vagon) x

Yiyecek & İçecek x x x x x x

Atıksu x x x x x x

Maden x x x x

Kaya, kum ve çakıl x x

Kağıt & Kağıt hamuru x x x x x x

Marin x x

Tarım x x x x

Çelik x x x x

Savunma/Askeri x x

Plastik x x x x
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Pozisyonerler 
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Dijital pozisyonerler
Zorlu koşullarda yüksek performans

Yılda 100, 000 strok kullanım 
Bir çok kontrol vanası çeşitli proseslerde nadiren hareket 
etmek durumundadır, çoğunlukla operatörler pozisyonlerleri 
dayanım süreleri boyunca 100, 000 stroktan daha az kullanırlar. 
Fakat bazı uygulamalar vardır ki vanalar proses şartlarında sık
sık pozisyon değiştirmek durumundadırlar. Bunun gibi yılda 
100, 000 strok çalışması gereken uygulamalarda, mimimal 
bakım ihtiyacı ile bu çalışmayı gerçekleştirebilen pozisyonerlere 
ihtiyaç vardır. 

Çözüm – 1, 000, 000 strok gerçekleştiren rakipsiz
performans
Çözüm ABB'nin TZIDC pozisyoneridir. Dört aylık bir deneme 
çalışmasında, ABB TZIDC pozisyonerine uygulanan müşteri 
dayanıklılık testinde, arıza, kesinti veya herhangi bir bozulma 
olmadan 1, 000, 000 strok gerçekleştirdiği tecrübe edilmiştir. 

4... 20 mA HART, PROFIBUS PA veya FOUNDATION fieldbus
ile uzak bağlantı imkanı sunmanın yanısıra, TZIDC endüstriyel 
proseslerin güvenli ve ekonomik kontrolü için gerekli standartları 
ayarlar. Sahip olduğu yerleşik zeka, kendini tek bir düğme ile 
herhangi bir kontrol vanasına adapte edebilmesini sağlarken, 
fail-freeze ve fail-safe'i de içeren diyagnostik ve güvenlik 
fonksiyonları yüksek operasyonel performans sağlamaktadır. 

TZIDC serisi dijital pozisyonerler, esnek ve uygun maliyetli
valf yönetim ve kontrol sistemi sunmaktadır. Dayanıklılığı ve
10g ve 80 Hz'e kadar titreşim dayanımı ile en zor şartlarda
dahi kullanımı uygundur. 

TZIDC/EDP300 lineer, kısmi dönüşlü, tek ve çift etkili
aktuatörler ile kullanım a uygun olup, en zorlu ortamlarda
kullanımını ideal kılan IP65/NEMA 4X ile korunmaktadır. 

Gaz dağıtım istasyonunda dijital posizyonerler Hijyenik uygulamada TZIDC

Doğru proses kontrolü
Herhangi bir üretim prosesinde, optimum proses verimliliği ve 
kalitesi için, istikrarlı ve sürekli proses şartları sağlamak çok 
önemlidir. Herhangi bir kontrol ekipmanı, üretim maliyetlerini 
kısmak adına proseste normalden daha çok enerji sarfiyatı 
ve kaynak kullanımına olanak sağlayacak değişkenleri elimine 
edebilmelidir. 
Valf pozisyonleri tarafından kullanılan ve elektrik enerjisinden 
10 kat daha pahalı olan basınçlı hava ile doğru kontrol, 
tesis sabit masrafların minimize edilmesinde ve potansiyel 
problemlerin elimine edilmesinde hayati önem taşır. 

EDP300 serisi dijital pozisyonerler 10 barda 50kg/h 'lik yüksek
hava kapasitesine sahip olup gelişmiş basınç tabanlı
diyagnostik fonksiyonlar ile donatılmıştır. 

Maksimum enerji verimliliği için doğru ölçüm
Robotik alanından alınan yenilikçi kontrol algoritması ile 
EDP300 pozisyoner hızı ve hassasiyeti ile ön plana çıkıyor. 
ABB müşterilerine bu pnömatik özellikleri sunabilen tek seçkin 
pozisyoner tedarikçisidir. 

EDP300 lineer aktuatör uygulaması EDP300 uzak bağlantı sensör uygulaması

Erişimin zor olduğu uygulamalarda, artan titreşim 
yüklerinde veya özellikle zorlu çevre koşullarında 
Bu tarz uygulamalar genellikle erişim ve beklenmedik
arızalar nedeni ile yüksek maliyetleri içerir. 
Çözüm: TZIDC veya EDP300 pozisyonerleri cihazdan 10 m
uzağa kadar konumlandırılabilen ayrı pozisyon sensör
gövdeleri içerir. 

Uzak bağlantı sensör kurulumu
Erişimi zor olan valf kurulumlarında kolay ve güvenilir erişim. 
Seçenek olarak:

 − Yüksek frekans uygulamalarında 200 Hz 'de 2g ye kadar 
geliştirilmiş vibrasyon dayanımı

 − Zorlu uygulamalarda gelişmiş IP67 koruma sınıfı
 − Valf pozisyonu için opsiyonel modüller ve mekanik 

geribildirim
 − Offshore kullanımı için paslanmaz çelik gövde
 − 100°C (212°F)'ye kadar arttırılmış sıcaklık direnci
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Pnömatik
Çok yönlü çözümler için kanıtlanmış 
teknoloji

Kazan tasarımları enerji türü ve mühendislik teknolojisine 
göre değişiklikler gösterebilir.. Her durumda, mümkün 
olan en yüksek ısı oranını minimum emisyon ile üreterek 
fırın içerisindeki verimli yanmayı sağlamak için damperleri, 
yönlendiricileri ve klapelerin pozisyonlarını hassas ve 
tekrarlanabilir şekilde konumlandırabilmesi gereklidir. 

Evrensel pnömatik damper tahrik çözümleri
Yakma prosesinde kulllanılan aktüatörler, enerji veya sinyal 
kayıplarında kontrol döngüsü güvenliği için damperi kapalı, 
açık veya son durumdaki pozisyonuna getirebilmelidir. Prosesin 
dinamikleri hassas kontrol için damper aktüatörlerinin yüksek 
konumlandırma hassasiyeti ile yüksek görev döngüsü sürekliliği 
gerektirir 

Çözüm – UP Evrensel pnömatik rotari ve LP lineer 
pnömatik aktuatörler 
ABB'nin geniş kapsamlı lineer ve rotari pnömatik damper 
aktuatörleri bu gereksinimleri fazlası ile yerine getirmektedir. 
60 yılı aşkın süredir ABB'nin pnömatik aktüatörleri damper 
sürücü uygulamalarında yüksek performans ve dayanıklılığı ile 
kendini kanıtlamıştır. 

Damper uygulamaları için etkin kontrol

UP serisi rotari aktuatörler ve LP serisi lineer aktuatörler 
uygulama torkuna ve uygun enstrüman giriş basıncına göre 
boyutlandırıır ve kazan uyguamalarında rotari aktuatöler 
için gereksinimi olan fast travel, güvenli kontrol fonksiyonu, 
manuel kullanım fonksiyonuna sahiptir. Bu opsiyonlar kazan 
dizayn mühendislerinin yakma döngüsüne göre doğru güvenli 
kontrol felsefesini seçmelerine olanak sağlar. ABB' nin TZIDC 
dijital pozisyoner teknolojisinin kullanımı doğru damper 
pozisyonlamanın yanı sıra kullanıcıya güvenilir damper kontrolü 
için kestirimci bakım bilgileri ile gerçek zamanlı pozisyon bilgisi 
gibi gelişmiş diyagnotik bilgiler sağlayabilmektedir. 

UP4 Pnömatik Rotari Aktuatör LP20 Lineer Pnömatik Aktuatör

Valfi bloke eden parçacıklar 
Bazı enzim üretim proseslerinde belirli partikül büyüklükleri 
valfleri tıkama noktasına gelerek plansız duruşlara sebebiyet 
verebilmektedir. Enzim üretim prosesinde sorunlar proses 
akışkanında büyük selüloz partiküllerinin varlığında ortaya 
çıkabilir. 

Çözüm- Valf Pozisyon Kontrolü İçin I/P Sinyal Çevirici 
Çözüm açık döngü kontrol sisteminin bir parçası olarak I/P 
sinyal çevirici kullanmaktır. Çevirici küçük diyafram valfinin 
pozisyonunu 15 mm (0. 59055 in) strok ile ayarlayabilmektedir. 
Valf debiyi 50 - 2, 000 l/h (13. 2086 - 528. 3441 gph) 
aralığında ±3 - 5 l/h (±0. 7925 - 1. 3209 gph) hassasiyetle 
kontrol edebilmektedir. Valfin proses kısmındaki değişimlere 
daha yavaş tepki vererek, sinyal çevirici valf tepkisinde belirli 
bir gecikme tanıtır. Böylelikle etkili olarak selüloz partikül 
geçişlerinin sebep olduğu kısa süreli değişimleri etkili olarak 
göz ardı edilebilir. 

Bu valfin hafifçe açık olduğu zaman bile bloke olmasını 
önleyici olur. Bu plansız tesis duruşlarında ve buna bağlı 
üretim duruşlarındaki azalma karlılığı ve tesis kullanılabilirliğini 
arttırabilmektedir. 

I/P çeviriciler ile gelişmiş proses kontrolü

Özellikler:
 − Kompakt dizayn ve maksimum kurulum esnekliği için çeşitli 

montaj seçenekleri
 − Output sinyali 0. 2 - 1 bar (3 - 15 psi)
 − IP65 gövdesi ile güçlü, daynıklı dizaynı çetin ve zorlu 

ortamlarda kullanımına olanak sağlar
 − Yüksek fonksiyonel stabilite kontrol hassasiyetini 

maksimuma çıkarır. 

I/P Converters
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ABB Kontrol Teknolojileri
Kayıt ve Kontrol

ABB Kaydedici ve Kontrolörler
Size prosesinizin tam bir resmini verir

ScreenMaster, ControlMaster ve Commander ABB' nin
geniş bir endüstri yelpazesinde, ihtiyaçları karşılayan kayıt
ve kontrol enstrümanlarının isimleridir. Ürün yelpazesi aynı
yüksek standartta güvenilirliği ve esnekliği taşıyan proses
kontrolörleri, dijital göstergeler, grafik kaydediciler ve tüm
kağıtsız kaydedicileri içerir. 

Her uygulama için
ABB'nin etkileyici kayıt cihazları veya proses kontrolörleri, 
karmaşık veya basit, büyük veya küçük her uygulama için bir 
seçenek anlamına gelir. 
Tesis zemininden sahaya, ABB'nin ScreenMaster kağıtsız kayıt 
cihazları en son elektronik bilgi kayıt ve analiz teknolojisini 
temsil eder. Lokalize edilmiş bilgi görüntüleme veya tesis 
geneline proses datasına erişim için ScreenMaster veri 
kaydediciler size prosesiniz ile ilgili detaylı bilgiye hızlı ve 
kolay erişim sağlarken bilgi güvenliği anlamında da en zorlu 
gereksinimleri sağlar. 
Kayıtlarınızı görüntülemek istediğinizde ABB DataManager 
Pro PC tabanlı analiz yazılımı size uygulamanız ile ilgili neler 
olduğununun geniş kapsamlı bir resmini kısa sürede verir. 
Geleneksel kağıtlı kaydedicileri tercih edenlere de elektronik 
olarak data depolayabilen şerit ve dairesel garfik kaydediciler 
bulunmaktadır. 
Tesis veya proses müdürü, elektrik mühendisi, işletme 
operatörü veya bakım mühendisi olsanız dahi ControlMaster'a 
adapte edilmiş güçlü özellikler sayesinde ihtiyacınız olan her 
türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. 

Proses koruma ve tam işlevsellik
ABB'nin tüm kayıt ve kontrol enstrümanları NEMA 4X ve IP 66 
gibi standartlara sahip yüksek derecede toz ve su koruması 
mevcuttur. Parlak ve temiz ekranlar proses durumunun net 
bir şekilde görülmesini sağlar. Standart enstrüman kurulumu 
ile üniversal input ve transmitter güç kaynağı gibi yüksek 
spesifikasyonda I/O bağlantısı sağlanmaktadır. 
Totalizör, matematiksel fonksiyon ve mantık denklemleri bir 
çok enstrümanda bulunurken zorlu uygulamaların ihtiyaçlarını 
karşılayabilmektedir. SCADA ve PLC sistemleri ile bağlantı için 
MODBUS RS485 ve TCP iletişim imkanları bulunmaktadır. 
Ek olarak Ethernet iletişimi, uzak yardım işlevi ve kritik proses 
olaylarında email bilgilendirme desteği sunmaktadır. 
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ABB Kaydedici ve Kontrolörler
Size prosesinizin tam bir resmini verir

Kağıtsız Kaydediciler

Dairesel grafik kaydedici

Commander 1900

Commander 1900
Kaydedici / Kontrolör

Commander 1950
Pastörizör kaydedici /kontrolör

Commander 1960 
Multi-recipe profil kaydedici /kontrolör

C1300 gelişmiş dairesel grafik kaydedici

Proses Kontrolör ve Göstergeleri

Şerit grafik kaydediciler

SM500F 
Saha monteli
videografik kaydedici

RVG200 
Dokunmatik kağıtsız
kaydedici

SM3000 
Çok nokta videografic kaydedici

Commander 310
Evrensel proses kontrolör

Commander SR100B
Proses kaydedici

Commander 160 Wall/Post
Mounted Evrensel gösterge

Commander SR100A
Gelişmiş proses kaydedici

ControlMaster
CM10 Tek döngü kontrolörü

ControlMaster
CM15 proses göstergesi

ControlMaster 
CM30 tek veya çift döngü kontrolörü

ControlMaster
CM50 tek veya çift döngü kontrolörü

ABB ScreenMaster kağıtsız kaydediciler 
ABB ScreenMaster kağıtsız kaydediciler bilgi kaydı ve analizi için 
güvenilir ve uygun maliyetli bir çözümdür. 

ABB'nin ScreenMaster kağıtsız 
kaydedici ailesi her türlü kayıt 
uygulaması için bir çözüm 
sunabilmektedir. Sahanızda 
istediğiniz yere montaj edebilir, 
prosesinizi geniş yelpazeden 
görüntüleyebilecek multipoint 
bir cihaz seçebilir veya kolay 
kullanıma sahip dokunmatik 
teknolojiyi kullanabilirsiniz. ABB 
ScreenMaster kaydediciler 
geleneksel kağıt tabanlı 
cihazlara güvenli ve kanıtlanmış 
alternatif sunmaktadır. 

Özellikler: 
– 21 CFR Part 11 uyumlu veri güvenliği
– Yüksek görünürlüklü proses ekranı
– Uzak erişim ve Ethernet yardımı ile operasyon
– IP66 ve NEMA 4X Hosedown koruma
– Otomatik proses veri yönetimi
– Alarm, totalizör, matematiksel işlem ve batch
 kayıtlarını içeren esnek kayıt kabiliyeti
– AMS2750 uyumlu input hassasiyeti

Güçlü ama basit
ScreenMaster kurulumu ve kullanımı son derece basittir. Basit 
bir menü tabanlı arayüz tüm zor işlemleri konfigürasyonun 
dışına çıkartıp, proses verileriniz kolayca bulup görüntülemenizi 
sağlıyor. Çoklu ekran formatı ile görüntüleme seçeneklerinizi 
arttırıyor. 

En zorlu ortamlar için bile uygun
Standart olarak NEMA 4X ve IP66 ile korunan ScreenMaster 
kaydediciler ıslak veya kirli dahi olsa prosesinize yakın bir 
noktaya kurulabilir ve size yerel erişim olanağı sağlar. 
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Güvenli, hassas ve güvenilir kayıt

Esnek kayıt kabiliyeti
ScreenMaster kaydedicilerin geniş özellik aralığı her türlü kayıt 
uygulamasında ihtiyaçları karşılmasında esneklik kazandırır. 

Akış
Akış totalizörleri anlık akış seviyelerinin toplanması ve kayıt 
edilmesine olanak sağlar. Otomatik reset yeteneği, günlük, 
haftalı ve aylık akış bilgilerini raporlayabilir, belirli bir süre 
içerisinde önceden tanımlanmış akış sınırlarının aşılması 
halinde alarm verdirilebilir. 

Güçlü matematik
Ortalama alma, sapma, gibi matematiksel fonksiyonlar 
ScreenMaster matematik ve mantık seçeneği ile hesaplanabilir, 
görüntülenebilir ve alarm ve totalizör için kullanılabilir. 

Batch kayıtları
Batch prosesleri için ScreenMaster'ın batch kayıt opsiyonu, 
batch numarası, ürün tipi gibi bilgierin saklanmasına olanak 
sağlar. ABB 'nin DataManager pro yazılımı ile toplanan 
batch kayıtları hızlı bir şekilde batch numaralarndan bulunup 
görüntülenebilir. 

Yüksek seviye veri koruması
ScreenMaster'ın tüm modelleri yanlışlık ile proses verisi 
kaybetme durumuna karşı yüksek derecelerde korumalıdır. 

Çoklu kullanıcıların her biri için farklı kullanıcı adı ve şifre ile 
erişim mümkündür. Kapsamlı veri günlüğü konfigürasyon 
değişikliklerini, sistem olaylarını ve veri güvenliğine göre 
ayarlanan diğer bir çok öğeyi kaydeder. Uygulanabilen yerlerde 
tüm girdiler operatör kimliği ile detaylandırılabilir. Operatörler 
tablolara güvenli bir şeklide yorum ve not yazabilirler. 

Eternet iletişimi
ScreenMaster kayıt cihazını tesis ağına eternet ile bağlamak 
çok kolaydır. Bir kez bağlantı sağlanır ise arşiv verileri ve 
email özellikleri kalıcı olarak ulaşılabilir olur. Modem veya 
GSM teknolojisi kullanımı ile ScreenMaster eternet özellikleri 
kaydedici uzak lokasyonda olsa dahi kullanılabilir. 

Uzak Proses İzleme
ScreenMaster'a herhangi standart bir web browser vasıtası ile 
uzak erişim mümkündür. Geçerli alarm ve totalizör koşulları, 
hafıza kartı durumu ve diğer önemli proses ayrıntıları için 
gerçek zamanlı bilgiye ulaşmak mümkündür. 

E-posta bilgilendirmesi
Güncel proses alarmları ve kritik proses olaylarını otomatik 
olarak PC veya akıllı telefonlarınıza e-posta bildirimleri 
ile gönderip sizlere güncel olarak görüntüleme imkanı 
sunmaktadır. Aynı teknoloji proses üzerindeki kontrolünüzü 
daha etkin kılacak rutin performans güncellemeleri için 
kullanılabilir. 

Gerçek zamanlı veri iletişimi
MODBUS TCP veya RTU protokü ile ScreenMaster kaydedici 
ile proses değerlrinizi DCS, SCADA, PLC veya diğer benzeri 
sistemler ile iletişime geçerek görüntüleme imkanı sunar. 

DataManager Pro
ABB'nin DataManager Pro gelişmiş veri görüntüleme yazılımı 
sorgulama ve kaydedilen verileri sunmak adına yeni olasılıkları 
beraberinde getirir. Yazılım kaydedilen veriler için, güvenli 
uzun süreli depolama, ne zaman ve hangi ScreenMasterin 
kaydettiğinden bağımsız anında erişim sağlayan bir veri tabanı 
ouşturur. 

Eternet iletişimi vasıtası ile DataManager Pro herhangi sayıda 
ScreenMaster ile entegre edilerek tamamen otomatik olarak 
veri toplama ve depolama sistemi oluşturur. Veriler otomatik 
olarak şebekelenmiş kaydedicilerden toplanıp görüntülemeye 
hazır hale getirilir. 
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ABB Kağıtsız kaydediciler

SM500F
Saha monteli kağıtsız kaydedici
SM500F dünyanın ilk sahaya mote edilebilen videografik veri kaydedicisidir. 
7 proses girdii, 12 kayıt kanalı ve duvar, panel, boru montaj seçenekleri 
ile herhangi birisi tarafından, herhangi bir zamanda ve herhangi bir yerde 
kullanılabilir olma özelliği ile gerçekten basit bir kayıt çözümü sunmaktadır. 
Tamamiyle IP66 ve Nema 4X sızdırmazlığı ile en zorlu uygulamalarda bile ideal 
kullanıma sahiptir. 

RVG200
Dokunmatik kağıtsız kaydedici 
RVG200 varolan işletme ve güvenlik özellikleri ile ScreenMaster teknolojisini bir 
adım daha ileri götürmektedir. Özellikleri arasında dokunmatik ekran 'swipe' 
operasyonu, ön ve arka USB bağlantı noktası ile periferik cihazlara bağlanma, 
barkod tarama ve tuştakımı içeriği, Eternet ve RS485 ihaberleşme protokolleri 
sıralanabilir. 

24 proses sinyaline kadar RVG200'e analog giriş yapılabilir veya dijital iletişim 
ile transfer edilebilir. 

SM3000
Çok noktalı kağıtsız kaydedici
SM3000 ile 36 kanal kayıt edilebilirken, veri görünümü çeşitli şekillerde 
ayarlanabilirek kullanıcılara proseslerine özel görünüm sağlayabilmektedir. 
6 proses grubu sağlanmakta olup, farklı prosesler için kanaların beraber 
gruplandırılmasına ve kişisel görüntü oluşturulmasına izin verir. 

Proses verileri SM3000 ile 31cm(12, 1in) 'lik geniş göstergesi ile kolayca 
görüntülenebilir. Dairesel grafik ve 6 proses grubunun kombine edildiği genel 
görünüm formatı içerir. 

ABB ScreenMaster kağıtsız kaydediciler 
ABB ScreenMaster kağıtsız kaydediciler bilgi kaydı ve analizi için 
güvenilir ve uygun maliyetli bir çözümdür. 

ABB'nin yeni ControlMaster 
serisi proses görüntüleme ve 
kontrolünü bir üst seviyeye 
taşır. 

ABB kontrolör ve göstergeler 
ile ilgili tüm tecrübesini, önemli 
ölçüde daha güçlü, kullanımı 
kolay ve sezgisel yeni nesil 
proses kontrol enstrümanları 
yaratmak için kullanmıştır. 

ControlMaster
Proses kontrol endüstrisinin zorluklarını karşılamak için 
işlevsellik ve yeteneği ile dört enstrüman sıralaması gereklidir. 

ABB'nin yeni ControlMasterın ayırt edici, yenilikçi ve başarılı 
serileri sadece kullanımda güç ve kolaylığı bir arada tutmak 
ile yetinmeyip, fonksiyon olarak da çok daha zengin bir 
ürün olmayı hedeflemiştir. Böylelikle uygulamanıza en uygun 
ControlMaster serisini seçmek artık çok daha kolay. 

Yenilikçi, kolay kullanımlı HMI
Her bir ControlMaster operasyonun merkezinde yenilikçi HMI 
ile ABB 'nin diğer enstrümantasyon ürünleri arasında ortak 
bir bağlantı sağlar. Böylelikle bir tanesini biliyorsanız hepsini 
bliyorsunuz demektir. Operasyonu kolaylaştırmasının yanı sıra 
verimiyle de etkileyici bir performans sağlamaktadır. 
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ABB ControlMaster evrensel proses kontrolü

Gelişmiş kontrol ve işlev 
Dört Controlmaster enstrümanının her birinde yüksek 
işlevsellik parmaklarınıın ucundadır. Matematik, totalizasyon ve 
frekans girdisi, mantık, bölünmüş çıkış, vana kontrol ve gerçek 
zamanlı alarmlar başlıca özellkleri arasındadır. 

Kestirimci kontrol ile ölü zamanları kolaylıkla kontrol 
edebilirsiniz. Basit konfigürasyon üç parametreye ihtiyaç 
duyar -oransal bant, integral zaman ve ölü zaman. Adapte 
edilebilen kontrol yani kontrolün otomatik ayarı proses 
dinamiklerindeki değişiklikleri düzeltmek için tepki verir. 
Proses değerleri değişkenlik gösterdiğinde veya kontrol 
edilemeyen türde yükler ile karşılaşıldığında, sürekli ayarlama 
ile 24/7 optimum kontrol verimi sağlar. Çift döngü kontrolü 
iki farklı prosesi bağımsızca yönetebilir. Döngüler tamamiyle 
bağımzsız çalışırken ControlMaster'ın esnek ve fonksiyonel 
özelliği gerektiği taktirde ikisi arasında güvenlik kilidi ve 
etkileşim sağlayabilir. Prosesler tek bir ekranda anlık olarak 
görüntülenebilir. 

İletişim protokolleri
Eternet iletişimi yüksek seviyede bağlanabilirlik sağlamaktadır. 
Uzak proses gözetimi entegre ağ sunucusu ile kolaylıkla 
yapılabilmektedir. ControlMaster alarm durumları veya 
kritik proses koşulları ile ilgili e-posta göndererek işletme 
süpervizörüne anlık bildirim yapabilir. Modbus iletişimi 
(TCP veya RTU) PLC ve kontrol sistemiyle hızlı bağlantı 
kurabilir. Modbus aynı zamanda çok noktalı kontrol ve veri 
depolama sitemi oluşturmak için birden çok ControlMaster'ın 
ScreenMaster kaydedici ile basit ve hızlı bağlantı kurmasına 
olanak sağlar. 

Uyarlanabilir tam renkli TFT ekran
ControlMaster serisi net ve kapsamlı proses durumu ve trend
geçmişi görüntülemeye olanak sağlar. Bilgi mesajları ve 
konfigürasyon menüsü diğer kullanılan proses kontrol 
gösterge teknolojilerinden farklı olarak tam metin olarak 
görüntülenip, herhangi bir kısaltma veya ekranda akan 
metinler bulunmamaktadır. Özel kurulum hızlıdır ve önceden 
tanımlanmış ekran şablonları kullanılabilir. Aynı zamanda 
şablonlar da özelleştirilebilmektedir. 

Ölçeklendirilebilir I/O ve işlevsellik
I/O, işlevselliği ve şablon kullanılabilirliği, tak çalıştır input 
modeli ve işlev tuşları ile kolaylıkla genişletilebilir olması, 
basitten karmaşığa tüm kontrol uygulamalarına kadar tek bir 
ControlMaster'ı tamamiyle ölçeklendirebilirsiniz. Kullanıcılar 
için tek bir cihaz ile standart hale getirilebilir ve uygulama 
gereksinimlerinden bağımsız tek bir arayüze aşina olurlar. 

Trend Geçmişi
ControlMaster, devreye alma sırasında veya gözetimsiz 
proseslerin tarihçesi ile ilgili çok değerli bilgiler sağlayan kısa 
vadeli trend yeteneğine sahiptir. 

Diyagnostik
Önemli proses bilgileri ile ilgili operatörü en hızlı şekilde 
uyarmak için ControlMaster'ın diyangonstik işlevleri, hata 
durumları, anormal proses koşulları ve bakım ihtiyaçları ile 
ilgili mesajları detaylı ve açık bir şekilde görüntüler. Herhangi 
bir zamanda operatör alarm veya diyagnostik durum 
görüntülemeye, aktif mesajlar hakkında genel bir bakış elde 
etmek için geçebilir. 

Şablona dayalı konfigürasyon
ControlMaster konfigürasyonu uygulama şablonları kullanımı 
ile büyük ölçüde basitleştirilmiştir. Proses ihtiyaçlarınıza en 
uygun şablonu seçerek, I/O 'ları ve kontrol işlevlerini otomatik 
konfigüre edebilir aynı zamanda da görüntü şablonları da 
otomatik olarak seçilir. 

Commander dairesel grafik kaydediciler
Denenmiş ve test edilmiş proses kaydedici çözümü

COMMANDER 1900
Dairesel Grafik Kaydedici
COMMANDER 1900 dört proses sinyaline kadar tamamen 
programlanabilen dairesel grafik yazıcıdır. 

Anlaşılır opeatör kontrolü ve sağlam yapısı bu kaydediciyi bir 
dizi endüstriyel çevre için uygun hale getirmektedir. Gelişmiş 
işlevsellik, uygulamanızın ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli 
esnekliği kazandıran güçlü seçenek aralığı ile tamamlanmıştır. 

NEMA 4X/IP66 koruması ile en zorlu endüstriyel koşullarda 
dahi bu kaydediciyi başarılı kılar. 

–  İlk bakışta 
Yüksek görünürlük, 6 basamaklı ekran ile dört proses 
değerine kadar anlık net görünüm ve aktif alarmları ana 
göstergenin altında görüntüleyebilmektedir. 

–  Açıkca etiketlenmiş dokunsal tuş takımı operatöre kapıyı 
açmadan ayar ve konfigürasyon programlaması için 
erişim şansı verir. Şifre korumalı sistem yetkisiz kişilerin 
konfigürasyon menüsüne girmesini engeller.. 

–  Çok yönlü kayıt 
Grafik kurulumu basittir. Her sinyal için en iyi çözünürlüğü 
sağlamak için kalem aralığı ayrı ayrı ayarlanabilir ve devir 
başına zaman 1saat ile 32 gün aralığında seçilebilir. 
Gerçek zamanlı olay kalem yeteneği, bir kalemin aynı 
zaman ekseninde üc-pozisyonlu olay işaretleyicisi olarak 
ayarlanmasına izin verir. 

–  Matematik ve mantıksal işlev 
Kullanıcı tarafından yapılandırılabilen matematik 
fonksiyonları, kütlesel akış hesapları, totalizörler ve 
RH tabloları tamamiyle desteklenmektedir. Mantıksal 
yeteneği kilitlemelere ve ayrık ve sürekli fonksiyonların 
entegrasyonuna izin vererek geniş aralıkta proses 
sorunlarının çözümüne olanak sağlar. 

–  Saat ve zamanlayıcılar 
Kaydedici saatiyle tetiklenen iki gerçek zamanlı olay, röle 
çıkışı, grafik başlatmak / durdurmak için veya kaydedicideki 
diğer aksiyonlar için konfigüre edilebilir. 

ABB'nin commander dairesel grafik kaydedicileri su, atıksu, 
yiyecek, kimya, ilaç ve ısıl işlem gibi bir çok endüstri 
alanında denenmiş ve test edilmiş çözümler sağlamaktadır. 
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Commander dairesel grafik kaydedici

İhtiyaçlarını karşılamak üzere inşa edildi 
Modüler mimarisi sizlere geniş bir aralıkta donanım 
konfigürasyon şansı vermektedir. 5 input/output modülüne 
kadar temel enstrümana eklenti yapılabilir. 

Her bir kalem ile birlikte gelen standart I/O modülü, tamamen 
izole analog girişi, röle çıkışı, transmiter güç kaynağı, izole 
analog yeniden iletim ve iki dijital giriş ile gelir. Ek I/O kabiliyeti 
eklenti modülleri ile sağlanır:

–  A nalog input ve röle – matematik fonksiyonu ile kullanım 
için

–  Dört röle – alarm kanal çıkışı
– Sekiz dijital giriş – mantık denklemleri kullanımı ile bağıntılı
–  Sekiz dijital çıkış – TTL seviye alarm çıkışı
–  M ODBUS RS 485 iletişimi – PCs ve PLC arayüzü

The COMMANDER 1900 değişen proses ihtiyaçlarınıza göre 
hızlı bir şekilde geliştirilebilir. 

–  A dditional Ek kayıt kanalı, matematiksel yetenek veya giriş/
çıkış sahada eklenti kartlar ve kolay monte kalem kolları ile 
yeniden uyarlanabilir. 

–  MODBUS RS485 İletişimi 
PC veya PLC ile iletişim RS484 seri iletişim bağlantısı 
üzerinden gerçekleştirilir ve tesis çapında bilgi toplama 
sisteminin başlangıcı olarak görev yapmaktadır. MODBUS 
RTU protokolünü kullanarak, bütün proses girdileri ve 
değişkenleri devamlı olarak ana bilgisayar tarafından okunur. 

–  Ünite duvar/boru veya panel monteli olabilir ve NEMA 4X/
IP66 sınıfı ile gönül rahatlığı ile ağır temizlik işlemlerine tabi 
tutulabilir. 

COMMANDER 1900
Kaydedici / Kontrolör
Tamamiyle programlanabilir, tek veya çift döngü PID kontrol 
entegrasyon kabiliyetli dairesel grafik kaydedici. Analog, 
ısıtma/soğutma, zaman oranlama veya açma/kapama kontrolü 
standart olarak seçilebilir. Geri bildirimli veya bildirimsiz 
motorlu vana operasyonu bir seçenek olarak mevcuttur. 
Proses problemlerini çözmek ve yardımcı cihaz ihtiyacını 
elimine etmek için enstrüman sorunsuz döngü işlevsellik 
entegrasyonu sunar. 

Bir-dört kalem kayıt etme, akış totalizörü, proses 
alarmlarını içeren geniş aralıkta seçenekleri kullanarak özel 
uygulamalardaki ihtiyaçları karşılayabilecek esneklik sağlar. 

COMMANDER 1950
Pastörizatör kaydedici / kontrolör
Üç farklı model ile pastörizör uygulamaları için muhteşem 
bir kapsam sağlamaktadır. Basit kayıt cihazından sınıfının 
en iyisi sıcak veya soğuk ürün kontrolörü/kaydedicisine tüm 
versiyonlar dört-posizyon, ileri akışı gösteren gerçek zamanlı 
durum kalemi, yönlendirme, CIP ve ikincil yönlendirme ile 
donatılmıştır. 

 

COMMANDER 1960
Çoklu reçete profil kaydedici/kontrolörer
Gelişmiş kontrol profilleme ve hayati önem taşıyan çoklu 
proses parametreleri için uygundur. 20 profil/99 segment ve 
garantili ramp/soak, özel operatör ekranı ve tek veya çoklu 
segmentlere röle çıkışı atamak gibi özellikleri ile tamamiyle 
bağımsız bir ünite olarak dizayn edilmiştir. 

Commander dairesel grafik kaydedici
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ABB'nin başarılı COMMANDER 
kaydedici aralığı üzerine 
C1300, bir çok endüstriyel 
uygulama için fakat özellikle su 
ve atık su arıtma prosesleri için 
güçlü ve esnek veri kaydedici 
özelliğini taşımaktadır. 

ABB'nin C1300 gelişmiş dairesel grafik kaydedicisi yerleşik 
kağıtlı grafik kaydetme teknolojisi ile en son geliştirilen 
elektronik bilgi toplama teknolojisi ile birleştirerek sizlere 
kaydedilen dataların tüm potansiyel kullanımı için daha 
öncekilerden daha güçlü bir ürün sunmaktadır.. 

Karmaşıklığı ortadan kaldırın
C1300 ile geleneksel kaydedicilere göre kurulum ve işletme 
için gerekli zaman ve karmaşıklığı büyük ölçüde azaltılmıştır. 
Buton kontrolü ve kontrol ekranı LCD panel üzerinde 
tamamiyle İngilizce ekranı ile kurulum zamanını kısaltır ve 
uzman bilgisi ihtiyacını ortadan kaldırır. 

Konfigürasyon yedekleme portu C1300'ün konfigürasyonunu 
bir PC'ye bağlanarak çok daha kolay hale getirir. Bu özelliğin 
kullanımı ile farklı kaydediciler arasında konfigürasyon 
dosyaları kaydedilebilir. Birden fazla ünite kurulu olan yerler 
için idealdir. 

Totalizasyon uygulamalarında C1300 otomatik olarak kendini 
programlar ve farklı hacimsel ve anlık akış değerleri arasındaki 
ilişkiyi hesaplarr. Totalizör aynı zamanda farklı zamanlarda 
günlük, haftalık veya aylık periyotlar ile resetlenmeye
programlanabilir. 

Daha net görüntü
Bilgi toplama ve görüntüleme de çok kolaydır. LCD panel çok 
haneli totalizasyon figürlerini kanal etiketi ve mühendislik birim 
değerleri ile beraber gösterir. 

Verilerinizi en iyi şekilde kullanın
ScreenMaster serisi videografik kaydedici serisi veri kayıt 
teknolojisi ile iletişime geçerek C1300 verilerin istediğiniz an 
görüntülenmesine izin verir. Totalizör verileri otomatik olarak 
günlük, haftalık ve aylık olarak toplanabilir ve LCD panel 
ekranında görüntülenebilir

İhtiyaçlarınızı karşılayan esneklik
Tesisiniz büyüdükçe C1300 'de gelişime ayak uydurabilir. 
Bu ünite yi bir üst seviyeye geçirmek çok kolaydır. Takılabilir 
modüller ektra kayıt kanalarına röle çıkışlarına, matematik 
kabiliyeti ve totalizör eklenmesine cihazı değiştirmeden 
yapmanıza izin verir. 

Her yerde kurulum
Nereye kurulursa kurulsun C1300 en ideal seçimdir. Tam 
NEMA 4X / IP66 koruması sayesinde en ıslak ve tozlu 
lokasyonlarda bile kullanımını uygun kılar. Ünitenin arkadan 
aydınlatmalı ekranı, verimini her ışık koşulunda net bir şekilde 
görünmesini sağlar. 

C1300 dairesel grafik kaydedici
Kağıtlı grafik kaydedicilere yeni bir boyut kazandırma

Commander saha monteli kontrolör / gösterge
Evrensel proses kontrolör / gösterge

Hemen hemen tüm uygulamalar için hızla konfigüre
edilmesine izin veren geniş kontrol ve I/O yetenekleri
standart olarak sunulmaktadır. 

–  PID kontrol 
İzole analog çıkışı I/P konvertöre standart kontrol çıkışı 
sağlamaktadır. Alternatif olarak dahili röle zaman orantılı 
kontrol çıkışı üretmek için kullanılabilir. 

–  Solid state röle (SSR) 
12V zaman orantılı mantıksal çıkış solid-state röleleri. (SSR 
sürmek için kullanılabilir.)

–  Valf pozisyonu 
Motorlu vanaların kapalı döngü kontrolleri için ikiz röle ve 
valf pozisyon girişi sağlanmaktadır. Sınırsız kontrol (posizyon 
geri bildirimi olmadan) standart ünite ile sunulmaktadır. 

–  Isıtma/ Soğutma 
Isıtma / soğutma kontrol stratejileri standart ünitede analog 
çıkış ve röle kombinasyonu kullanımı ile uygulanabilmektedir

–  Ramp/soak ayar noktası profili 
Standart ramp/soak özgürce dokuz program arasında 
atanabilen 30 segment sağlamaktadır. Bir segment olay 
işlevi, rölelerin program içerisinde önceden belirlenmiş 
noktalarda açılıp kapanmasına olanak sağlar. 

Nema 4X/ IP66 saha monteli muhafaza içerisinde çok yönlü 
evrensel tek döngülü kontrolör ile Commander 310 evrensel 
proses kontrolörü pahallı panel veya muhafaza ihtiyacını 
ortadan kaldırır ve ortamın ne kadar zorlu olduğundan 
bağımsız prosesinizin yakınına monte edilebilir. 
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Proses ve elektriksel ölçüm
için duvar ve panel monteli
göstergeler. 
COMMANDER 160 
Duvar monteli evrensel kontrolör
NEMA 4X /IP66 hava geçirmez muhafaza ile COMMANDER 
160 sıcaklık, basınç, akış, seviye ve diğer zorlu çalışma 
şartlarındaki proses değişkenleri için son derece sağlam bir 
göstergedir. Lokal olarak ölçüm noktasına bağlanabilir. 

Datum L160 Duvar monteli seviye göstergesi
The DATUM L160 duvar monteli seviye göstergesi 
Commander 160 evrensel gösterge baz alınarak üretilmiş ve 
aynı temel işlevleri bulunmaktadır. L160 'ın farklı özellikleri 
olarak dahili SG düzeltmesi, aktüel veya düzeltilmiş hacim 
gösterme gibi özel-seviye işlevlerini sayabiliriz. Ek olarak 20 
nokta özel lineerizasyon ile L160 lineer olmayan tanklar ve 
kaplar için ideal bir çözümdür. 

Saha monteli kontrolör / gösterge
Çok yönlü, hassas seçim

ABB'nin SR100 seritli kayıt 
cihazı tüm proses ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere dizayn 
edilmiştir. 
SR100 gelişmiş ya da temel 
versiyon ile mümkün olup, 
herhangi bir proses ihtiyacını 
karşılamak üzere her iki 
versiyonda dahili esnekliğe 
sahiptir. 

COMMANDER SR100B 
100mm proses kaydedici
SR100B günlük kullanımda 6 proses değişkenine kadar uygun 
maliyetli, basit ve güvenilir kaydetme imkanı sunmasının 
yanısıra sınıfının en iyisi olan modellerde bulunan özellikler ile 
gelmektedir. 

LCD gösterge ile proses durumu açık bir görüş sunmaktadır. 
Grafik açıklama ve son kayıt Easy View özelliği ile anında 
incelenebilir. 

COMMANDER SR100A
100mm gelişmiş proses kaydedici
SR100A SR100B 'nin tüm niteliklerini taşımakta olup ek olarak 
gerçek proses problemlerini çözmeye yardımcı özellikleri 
taşımaktadır. Bunların başlıcaları totalizör, matematiksel 
işlevler, mantıksal eşitlikler, ayarlanabilir ekran, mesajların 
çıktısını alabilme gibi panelden veya PC konfigürasyon yazılımı 
ile konfigüre edilebilen özelliklerdir. 

Şeritli kaydedici
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Model SM500F RVG200 SM3000

Genel Özellikler

Ekran 120mm (4. 7 in) TFT 140mm (5. 7 in) TFT 310mm (12. 1 in) TFT

 Mono STN veya

 140mm (5. 7 in) TFT

Operatör arayüzü Dokunmatik tuş Dokunmatik ekran Dokunmatik tuş

Dahili Hafıza 64MB Flash 256MB Standart 2GB Opsiyonel 8MB Flash

Hafıza Kartı SD SD Kompakt Flash

Yazılım sayısı 12 24 36

Kayıt kanalı

Proses grupları 2 6 6

USB  3 

   

Proses girdileri

Üniversal analog / Dijital input 1 to 7 6, 12, 18 or 24 Up to 36

2 telli transmiter güç kaynağı 2 döngü opsiyonel 12 opsiyonel 2 döngü standard   

   8 opsiyonel

    

Ek I/O

Röleler 1 standart, 2 opsiyonel 1 standart, 24 opsiyonel 24 opsiyonel

Dijital input  10 opsiyonel 24 opsiyonel

Dijital output  12 opsiyonel 24 opsiyonel

Analog output  12 opsiyonel 8 opsiyonel

MODBUS RS485 l l  

Eternet l 3 3

    

Advanced processing

Alarms 48 (4 kanal başınal) 96 (4 kanal başınal) 144 (4 kanal başınal)

Totalizers 24 opsiyonell (kanal başınall) 96 opsiyonell (2 kanal başınal) 72 72 (2 kanal başınal)

Advanced math / Logic l l  l

21 CFR Part 11 uyumlu 3 3 3

güvenlik

Batch recording l l l

    

Fiziksel Nitelikler

IP Derecesi NEMA 4X & IP66 NEMA 4X & IP66 NEMA 4X & IP66

Panel 138mm x 138mm  138mm x 138mm 281mm x 281mm

 (5. 43 in x 5. 43 in) (5. 43 in x 5. 43 in) (11. 06 in x 11. 06 in)

Güç Kaynağı 85-265V ac or 10-36V dc 100-240V ac and 24V dc 85-265V ac veya 24V dc

Ölçüler 144mm x 144mm x 79mm 144mm x144mm x 175mm 288mm x 288mm x 245mm

 (5. 67 in x 5. 67 in x 3. 1 in) (5. 67 in x 5. 67 in x 6. 9 in) (11. 34 in x 11. 34 in x 10 in)

Montaj seçenekleri Panel, Duvar veya Boru Panel Panel

ScreenMaster ürün seçim rehberi

Standart 3

Opsiyonel l 

 

ControlMaster ürün seçim rehberi

Standart 3

Opsiyonel l 

 

Model CM10 CM15 CM30 CM50

Genel Özellikler

Ebat 1/8 DIN (48 x 96mm) 1/8 DIN (yatay) 

(96 x 48mm)

¼ DIN (96 x 96mm) 3 x 6 DIN (76 x 144mm)

Ekran 5. 6cm (2. 2in) Color TFT 5. 6cm (2. 2in) Color TFT 8. 9cm (3. 5in) Color TFT 8. 9cm (3. 5in) Color TFT

Toz/Su koruması IP66 & NEMA 4 X IP66 & NEMA 4 X IP66 & NEMA 4 X IP66 & NEMA 4 X

Besleme voltajı 85-265V a. c. std 

(24V d. c. ops.)

85-265V a. c. std. 

(24V d. c. ops.)

85-265V a. c. std 

24V d. c. ops.)

85-265V a. c. std 

Kontol yetenekleri

PID analog/zaman oranlama 3 3 3

Motorlu vana 3 3 3

Bölünmüş çıkış (ısıtma/

soğutma)

3 3 3

Uyarlanabilir kontrol l l

pPI l l

Kazanç planlama l l l

Otomatik ayar 3 3 3

Şablonlar

Tek döngü 3 3 3

İleri beslemeli tek döngü l l

Oto/manuel istasyon l l l

Analog yedek istasyon l l l

Manuel yükleyici l l l

Ardışık l l

İleri beslemeli ardışık l l

Oran kontrolü l l

Oran istasyonu l l

Çift döngü

l l

Gösterge l 3 l l

Çift gösterge l l l l

Input

Üniversal (TC, RTD, Direnç 

mA, Volt, mV & Frekans)

1 std 1 std 1 std (1 ops) 1 std (1 ops)

Proses (TC, mA, Volt, mV & 

Dijital

1 std 1 std 1 std (1 ops) 1 std (1 ops)

Dijital 2 ops 2 ops 6 ops 2 std (4 ops)

Transmiter güç kaynağı 2 std 2 std 2 std (2 ops) 2 std (2 ops)
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Doğal gaz kromatografi
Analiz sistemleri

ABB artık analitik ihtyaçlarınız için tek durak noktası. Kurulum 
masrafları ve zamanını minimize eden tamamiyle entegre 
analizör paketleri sunmaktadır. 

Dairesel kaydedici ürün seçim rehberi

Model C1300 C1900 C1950 C1960

Kayıt Fonksiyonu

İzleme 1, 2, 3 veya 4 1, 2, 3 veya 4 1, 2 veya 3 1, 2 veya 3

Tipi Dairesel Dairesel Dairesel Dairesel

Olay kalem fonksiyonu 3 3 3 3

Gerçek zamanlı olay l l 3 l

Grafik hızı 1hr-32 gün 1hr-32 gün 1hr-32 gün 1hr-32 gün 

 

Proses bağlantısı

Üniversal input 3 3 3 3

Transmiter güç kaynağı 1 std kanal başına 1std kanal başına*** 1 std kanal başına 1 std kanal başına

Alarm röleleri 1 std kanal başına, 8 opt 1 std kanal başına, 8 opt*** 1 std kanal başına, 8 opt 1 std kanal başına, 8 opt

Dijital I/O 2 std kanal başına, 24 opt 2 std kanal başına, 24 opt*** 2 std kanal başına, 24 opt*** 2 std kanal başına, 24 opt***

Analog output 1 std kanal başına 1std kanal başına*** 1std kanal başına 1 std kanal başına

MODBUS RS 485 l l*** l l

   

İlerii işletme

Totalizör l l  

Matematik bloğu l l  

Mantıksal eşitlik 8  8 8

PID loops N/A 2 ops 2 ops 1 std, 1 ops

Ramp/Soak profili N/A l  20 profil, 99 segment

    

Genel

Ölçü 382 x 386mm 382 x 386mm 382 x 386mm 382 x 386mm 

 (15. 04 x 15. 23in) (15. 04 x 15. 23in) (15. 04 x 15. 23in) (15. 04 x 15. 23in)

Derinlik 101mm 101mm 101mm 101mm 

 (3. 98in) (3. 98in) (3. 98in) (3. 98in)

Ekran 128x 64 Dot Matrix 6 Digit LED 6 Digit LED 6 Digit LED

IP sınıfı NEMA 3/IP54,  NEMA 4X/IP66 NEMA 4X/IP66 NEMA 4X/IP66 

 NEMA 4X/IP66 ops   

Montaj Panel/duvar/boru Panel/duvar/boru Panel/duvar/boru Panel/duvar/boru

Kaynak 85-265v ac 85-265v ac 85-265v ac 85-265v ac

Standart 3

Opsyonel l

*** 1901 için uygun değil 
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Kromatografi çok kolay... 
İhtiyacınız olan herşey parmaklarınızın 
ucunda!

PGC5000A Master Kontrolör 
 − Tam fonksiyonlu tuş takımı ve dokunmatik yüzey
 − Geleneksel işlem gücünün 100 katı
 − Akıllı fırınlar için kendiliğinden emniyetli fiber optik 

bağlantılar. 

PGC5000B Akıllı Fırın™ 
 − Maksimum güvenilirlilik için basit yapılandırma ayarları
 − Tüm komponentlere kolay erişim

Yeni PGC5000 Serisi

PGC5000A Master Kontrolör yeni grafik sürücülü HMI ile tam 
fonksiyonlu klavye ve dokunmatik yüzey kontolrü sunmaktadır. 

 − Analiz metotlarını geliştirmek, düzenlemek veya saklamak 
artık çok daha kolay.  
Fonksiyon bloğu programlama artık geçmişte kaldı. 

 − Sadece “üzerine tıkla” ve “sürükle ve bırak” ile erişim 
sağlayabilir fonksiyonları yönetebilirsiniz. 

 − Tüm temel analizör fonksiyonları sekmelerde tanımlıdır ve 
herhangi bir bilgiye erişim böylelikle çok kolaydır. 

PGC 5000B Akıllı Fırın™ basit uygulamalar veya karmaşık 
uygulamaları basit hale dönüştürmek için dizayn edilmiştir;
 Akışın analizi için gerekli analitik methodları uygulamak için 
 özel fırın kontrolörleri bulunmaktadır. 

 − Çoklu akıllı fırınlar™ karmaşık uygulamaları, anlaşılması ve 
bakımı kolaylaştıran daha güvenilir analizler yapması ve 
basitlik kazandırmak için ayrı ve bağımsız kesitlere ayırır. 

 − Esnek, ölçeklenebilir, kolay ve erişilebilir. ABB Proses 
Analitikleri. 

 − Hidrokarbon proses endüstrisine 59 yılı aşkın süredir gaz 
kromatografi sağlamaktadır. 

Doğal gaz kromatograf 
Analiz sistemleri

Açıklama 
ABB tüm analitik ihtiyaçlarınız için gerçek tek durak noktası 
olabilmek adına sistem entegrasyon servisini sunmaktadır. Bu 
analiz sistemleri tamamen entegre ve bağlantıları önceden 
yapılmıştır. Tüm bağlantı uçları uygun şekilde tek bir 
muhafazanın içerisine konumlandırılmış böylelikle müşteri 
sadece sistem enerjisi ve iletişimleri ayarlayarak kurulum 
zamanından ciddi tasarrruf sağlayabilmektedir.  
 
Proses kısmında ise sistem tüm numune koşullandırıcılarını 
içerdiğinden müşteri sadece proses numunesini bağlamanın 
yanısıra ısı izleme bağlantılarını yaparak kurulumu 
tamamlayabilir. 

Faydaları
 − Kurulum maliyetinde azalma
 − Devreye alma zamanı ve iş gücünden tasarruf
 − Projelendirmeyi azaltır

Özellikler
 − Tüm sistem kablolu, bağlantı uçları yapılmı ve entegre 

edilmiş olarak gelir.  
- Analizör 
- Numune koşullandırıcı 
- Isıtıcı 
- Tüp regülatörleri 
- Tüp rafları

 − Devreye alma sürecinde, müşterinin sadece enerji, numune 
ve iletişimi getirmesi yeterlidir. 

 − İletişim muhafaza dışına kadar kablolanmıştır. 
 − Üç farklı kabin boyutu mevcuttur. 



Sürekli emisyon görüntüleme sistemleri 
(CEMS) 
Kolay, uyumlu ve uygun maliyetli... 

ABB'nin gaz analiz çözümleri 
Emisyon görüntülemede uzman

ABB'nin seçiminde aynı zamanda ihtiyaçlarınız için 
en uygun çözümü sunan, yatırımınızın geri dönüşünün 
maksimum olmasına olank sağlayan bir ortak seçimi 
yapmış olursunuz. ABB Ölçüm Ürünleri ve Analizör 
çözümlerine yatırım yaparak, en iyi teknoloji, güvenilirlilik 
ve servisi hizmetini temin etmiş olursunuz. 

ABB ile tüm ölçüm ihtiyaçlarınız için iletişime 
geçebilirsiniz - akış, basınç, sıcaklı, seviye, tüm sıvı ve 
gaz analizörleri ve vana pozisyoner çözümleri. Tüm ürün 
grupları dünya genelinde birinci sınıf servis hizmeti ile 
desteklenmektedir. 

ABB'nin emisyon izleme çözümleri 50 yılı aşkın süredir çeşitli 
endüstrilerde müşterilerine yardım etmektedir. ABB'nin sürekli 
emisyon izleme sistemleri(CEMS) teknoloji ve uzmanlığı 
ile sürdürülebir şekilde çalışırken, müşterilerin karlılığını 
maksimize etmek için dizayn edilmiştir. 

ABB CEMS çözümleri, ölçüm ve raporlama için uluslararası, 
ulusal ve lokal çevre direktifleri ile uyum sağlamaktadır. 

ABB'nin analizörlerinin uzayda, sera gazı 
emisyonlarının izlenmesi için kullanıldığını 
biliyormuydunuz?
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Doğru çözüm
Her sektör ve uygulamada

ABB, müşterilerine daha temiz ve verimli yakıt, temiz ve 
güvenli içme suyu, daha temiz ve daha az zararlı emisyonlar 
ve daha ucuz yakma prosesi gerçekleştirilmesi için kendisini 
adamış bir firmadır. Uzay programlarına analizör tedarik eden 
bir firma olarak en zorlu uygulamalarda dahi güvenilirliliğini 
kanıtlamıştır. 

CEMS uygulamaları :

 − Enerji
 − Atık yakma
 − Petrol ve gaz
 − Kimya ve petrokimya
 − Kağıt ve kağıt hamuru
 − Maden ve mineraller
 − Biyogaz ve depolama sahaları
 − Denizcilik
 − Çimento endüstrisi

Neden kullanılıyor?
Çevresel düzenlemelere uyumlu

 − Mevzuata ilişkin cevalardan kaçınmanızı sağlar
 − Proses kontrolünü destekler
 − Yakıt tüketimini ve emisyon miktarını azaltmak için yanma 

optimizasyonu sağlar
 − Uzun ekipman ömrü ile tesis verimliliğini arttırmak
 − İşletme ve bakım maliyetlerini azaltmak
 − Verimliliği geliştirir. 

Güvenli ölçüm
 − Filtre izleme
 − Kaçak izleme
 − Patlama koruması

Nerede kullanılabilir ?
 − Baca emisyonu görüntüleme
 − FGD (baca gazı kükürt giderme)
 − HCl (gaz yıkayıcı kontrol)
 − DeNOx (SCR ve SNCR)
 − Toz filtresi görüntüleme, diğer elektrostatik tutucular (ESP) 

veya bez filtre
 − Kazan kontrol
 − Turbo jeneratör
 − Kömür değirmeni ve kömür silosu 

Önerimiz 
 − Sürekli gaz analizörü ve numune alma cihazı
 − Önceden tasarlanmış sürekli gaz analizör kabinleri
 − Üçüncü taraf ürünleri dahil olmak üzere ihtiyacınıza uygun 

anahtar teslimi sistemler
 − Toplam işveren maliyeti düşürmek için çözümler (TCO)
 − Yaşam döngüsü içerisinde ekipmanınızı geliştirmek için 

sürüm yükseltme paketleri
 − Kurulum desteği
 − Bakım antlaşmaları
 − Kapsamlı çözümler sağlayan dünya genelinde güvenilir bir 

ortak

ABB'nin dünya genelinde emisyon 
görüntülemek için 50, 000 kurulu 
analizörünün olduğunu biliyormuydunuz?

Örnek: Termal elektrik santrali 
Ölçüm noktaları ve çözümleri 

Ölçüm noktası  

1 

       

2 

 

3 

 

   

4  

      

5 

       

6 

         

7 

 

8 

9 

 

Uygulama Ölçüm Ölçülen bileşenler Çözüm Analizör

Kazan kontrol 

DeNOx yukarı 

DeNOx aşağı

Toz filtre izleme

FGD yukarı

FGD aşağı

Baca

 

 

Silo izleme 
Değirmen izleme

Turbo jeneratör  

izleme 

– Yanma optimizasyou 
– Düşük yakıt tüketimi

– Proses kontrolü için NOx  
 izleme 

– DeNOx efektivitesi 
– NH3 kayma kontrolü

– Güvenlik ölçümü 
– Patlama koruması

– FGD proses kontrolü 
– Ör: Kireç sütü dozajlama

– FGD verimlilik 

– Emisyon görüntüleme

 

– Güvenlik ölçümü 
– Yanan ateşi algılama

– Güvenlik ölçümleri 
– Kaçak izleme 
– Etkisizleştirme ve doldurma

CO, O2  

NO, NO2, NOx, O2 

NO, NO2, NOx, NH3, O2

CO, CO2, O2 

SO2  

SO2, O2 

CO, NOx, SO2, O2…  
HCl, NH3, HF, flow 

CO

H2 havadaki,  
CO2 havadaki,  
H2 in CO2

ACX, LS25, 
LS4000, AZ20

ACX 

ACX,  
ACX + LS25

ACX,  
LS25

ACX

ACX

ACX, LS25 
ACF, FPD580 

ACX,  
LS25

 

Uras26,  
Magnos206 

Uras26, Limas11 UV,  
Magnos206

Limas11 UV,  
Uras26,  
Magnos206

Uras26,  
Magnos206

Uras26

Uras26, Limas11,  
Magnos206

Uras26, Limas11 UV,  
Magnos206,  
StackFlowMaster 

Uras26

Caldos  
(Ex or GP)

Jeneratör

Kömür
silosu

Buhar

Kükürt giderme (FGD)Toz FiltreDeNOxKazanKömür değirmeni

Hava Kireç sütüNH3

721

8

3 4 5 69
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7b

Örnek: Çimento üretimi 
Ölçüm noktaları ve çözümleri

Ölçüm Noktası  

1   

 

        

2 

 

3 

 

   

4 

 

      

5 

 

       

6

7a 

         

7b 

Uygulama Ölçüm Ölçüm bileşenleri Çözüm Analizör

Fırın gaz çıkışı 

 

Kalsinatör 

Önısıtıcı 

 

Kömür silosu 

 

Kömür 

değirmeni 

 

DeNOx

Baca 

 

Baca

– Birincil yakma optimizasyonu 
– Düşük yakıt tüketimi 
– Klinker kalite kontrolü

– İkincil yakma optimizasyonu 
– Düşük yakıt tüketimi

– Güvenlik ölçümü 
– ESP'de patlama önleme 
– Önısıtıcı hava kontrolü

– Güvenlik Ölçümü 
– Yanma önleme 
 (Hava girişi izleme)

– Güvenlik ölçümü 
– Yanma önleme 
– Hava girişi izleme

– NH3 ölçümü

– Emisyon görüntüleme 

– Emisyon görüntüleme

CO, O2, NO,  
CO2, CH4, SO2

CO, O2  

 

CO, O2  

 

 

CO, (O2)  

 

CO, O2  

 

 

NH3

CO, O2  

CO, NOx, SO2,  
O2, CO2, HCl, VOC, HF 

ACX + SCK 

 

ACX,  
ACX + SCK

ACX, LS25 

 

ACX, LS25 

 

ACX 

 

 

LS25

ACX 

ACF,  
ACX + LS25 

Uras26, Limas11,  
Magnos27  

Uras26,  
Magnos27

Uras26,  
Magnos27 

Uras26,  
(Magnos27) 

Uras26,  
Magnos27 
 

Uras26,  
Magnos206

 
 
 

Baca

Baca

Torba filtre

Kömür 
Değirmeni

Önısıtıcı

Soğutma kulesi

İkincil yakma)

Birincil yakma
Soğutucu çıkışı

Soğutucu

Kömür

Kömür

Farin

Farin

Toz giderme

Döner fırın

Kalsinatör

I. D. Fan

Elektrostatik
ayırıcı

(toz giderme)

4 7b5

1

3

Klinker

2

7a6 6

Kömür Silosu

6

ACX gaz analizör sistemleri  
Soğuk ekstraktif CEMS çözümü

ACX Advance Optima serisinin soğuk 
gaz analizi için ön mühendisliği 
yapılmış bir sistem çözümü olup, 
probtan, numune hatları ve numune 
koşullandırmayakadar içeren güvenilir 
ve sertifikalı bir analizördür. Sistem 
bir tuş takımı ve ekran yardımı ile 
kullanılabilir. 
Sistem seçenekleri ölçme işlemine göre 
çeşitli değişikliklere uygun olup, özellikle 
basit servis ve bakım için dizayn 
edilmiştir. ACX tipik olarak NO, NO2, 
NOX, CO, CO2, SO2, CH4, O2, VOC. 
gibi suda çözünmeyen bileşenler için 
uygundur.  
 

ACX benefits
Güvenilirlik

 − Avrupa, US ve uluslararası standartlara uyumluluk
 − Geniş ve kanıtlanmış analizör yelpazesini dünya genelinde 

mühendisller ve sertifikalı servisi ile desteklemektedir 

Karlılık
 − Yerleşik ve gaz tüpsüz kalibrasyon hücresi ile otomatik 

kalibrasyon yaparak zaman ve maliyet tasarrufu
 − Diagnotik ve uzak bağlantı ile rütin bakım maliyetlerinden 

tasarruf  

Esneklik
 − Geniş opsiyon aralığı ile tüm gaz analiz uygulamalarına 

hizmet
 − Müşteri ağına çeşitli proses arayüzleri ve bağlantı 

seçenekleri ile kolay entegrasyon

ACX
 − 6 ölçüm bileşenine, dört analizöre kadar ve uygun numune 

alma, numune koşullandırma
 − Kompakt ve yenilikçi standardize dizayn : yassı çelik veya 

fiber glas kabin veya ayrı kontrol ünitesi ve elektrik dağıtımı 
montaj aparatı ile sağlanabilmektedir. 

 − Rahat ve kolay harici çalışma
 − Proses endüstrisi arayüzleri : Modbus, PROFIBUS veya 

PC ile ağ bağlantısı için Ethernet, PLC veya proses 
kontrol sistemleri ile bağlantı, Windows uygulamaları ile 
entegrasyon

 − Kolay servis ve bakım için kendini tanılama işlevi : entegre 
ve kapsamlı kendini kontrol etme uzak servis için dünya 
genelinde erişim

 − Varlık yönetimi ve dünya genelinde eternet üzerinden uzak 
bakım bağlantısı içim ücretsiz Analyze IT Explorer yazılım 
lisansı

 − Kanıtlanmış ölçme teknolojisi ile sertifikalı analizörler : 
Kızılötesi / UV fotometre, paramanyetik oksijen analizörü, 
elektrokimyasal oksijen sensörü, FID analizörü 

 
ACX'in diğer tedarikçilerin sinyallerine, 
DCS veya DAHS'e seri hat üzerinden 
sinyal iletebilmek için entegre 
edilebildiğini biliyor muydunuz?
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ACF – Sertifikalı FTIR çözümü  
Sıcak ekstraktif CEMS çözümü

ACF egzoz gazlarının kompozisyonunun 
tam olarak monitör edilmesi için 
tasarlanmış tamamen sertifikalanmış bir
analizör sistemidir.  
− Tamamen kolay işletme için ön    
 mühendisliği yapılmış CEMS sistemi 
− Marketteki en düşük bakım aralığı  
− dünya genelinde sertifikalı destek 
 
ACF şunları sunar;

 − 15 gaz bileşeninin ölçümü
 − Sıcak/ıslak ekstraktif ölçüm
 − Güçlü FTIR teknolojisi
 − Kanıtlanmış FID ve ZrO2 sensorlrei ile yanmamış 

hidrokarbonlar ve oksijen içeriğinin ölçümü
 − Kompakt ve modüler dizaynı ile tamamen ön mühendisliği 

yapılmış sistemler
 − Fieldbus ve Eternet /TCP veya modem aracılığı ile iletişim, 

kontrol ve bakım

Uluslararası sertifikalar
 − Alman ve Avrupa gereksinimlerine uygun TÜV sertifikasyonu 

(EU Directives 2000/76/EC, 2001/80/EC and EN 14181)
 − İngiltere MCERTS sertifikası
 − US ve Kanada EPA gereksinimleri ile uyumlu

ACF suda çözünenler de dahil olmak 
üzere (tipik olarak NO, NO2, N2O, NH3, 
SO2, HCl, CO, CO2, CH4, H2O, HF, 
O2, VOC.)tüm bileşenler için uygundur. 

 

ACF
Güvenilirlik

 − Gaz analizinde FTIR spektrometre dünya genelinde 1300'ü 
aşkın kurulu sistemi ile 20 yılı aşkın tecrübeye sahiptir. 

 − Avrupa ve Uluslararası mevzuata tam uygunluk
 − Sertifikalı mühendisleri ile dünya genelinde destek

Karlılık
 − 99 % sistem uygunluğu 
 − Markette en iyi bakım aralığına sahip
 − Aspiratör pompası ile bakım istemeyen numune taşıma
 − Uzak kontrol ve diyagnostik ile rutün bakım maliyetlerinden 

tasarruf
 − Çalışmaya hazır- sadece enstrüman havası ve elektrik gücü 

yeterlidir. 
 − Farklı ölçüm bileşenlerinin ek bir donanım gerekmeden 

kolaylıkla eklenebilmesi
 − Diğer analizörlere bağlanmak için ekstra gaz yolu-farklı bir 

prob gereksinimi olmadan

LS25, LS4000  
Ayarlanabilir diyot lazer analizörü

Proseste doğrudan ölçüm için uygun 
çözüm
Tipik olarak O2, NH3 (+H2O), HCl 
(+H2O), H2O, CO, CO2, etc. 

LS25 ve LS4000 gaz bileşeni konsantrasyonunu ölçen 
analizörlerdir. Her ikisi de son derece seçici, optik ölçüm 
prensibine sahip ayarlanabilir diyot lazer(TDL) absorbsiyon 
spektroskopisini uygulamaktadır. 

Ölçüm yapmak için yakın kızılötesi spektral aralığında ölçümü 
yapılacak gaz için tek bir absorbsiyon hattı seçilir. Absorbsiyon 
hattı taranır ve diğer tarafta konumlandırılmış olan alıcı 
numune gaz tarafından oluşan absorbsiyonu belirler ve gaz 
konsantrasyonunu bu şekilde hesaplar. İletim hızı sinyal olarak 
koruyucu bakım için görüntülenir. 

LS25
Advance Optima serisinin entegre bir parçası olan LS25, 
farklı analizör modülleri ile birleştirilebilir ve eternet ağlarında 
tamamen uzaktan kontrol edilebilir. LS25 tehlikeli alanlar için 
ATEX ve CSA sertifikalarına sahiptir ve NH3 ile H2O içinAvrupa 
emisyon sertifikası vardır (EN14181/ EN15267). 

LS4000
LS4000 is bağımsız bir sistem olup uluslararası standartlara 
göre tehlikeli alanlarda kullanım için onaylıdır. Cihaz lazer 
ışık kaynaklı bir transmiter ünitesi ve fotodedektörlü bir 
alıcı ünitesinden oluşmaktadır. İki ünite proses borusu veya 
bacada karşılıklı olarak konumlandırılmış ve bağlantı kutusu ile 
bağlantılıdır. 

Tipik uygulamalar
 − Proses kontrol ve güvenlik izleme
 − Yanma kontrolü
 − Baca gazı kontrolü Ör: Amonyak ölçümü
 − Emisyon görüntüleme 

Hizmet edilen tipik endüstriler
 − Kimya ve petrokimya endüstrisi
 − Enerji endüstrisi
 − Demir çelik endüstrisi 

LS4000
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AZ20 
Yanma verimliliği optimizasyonu

Çözüm baca gazı oksijenini ölçmek
Yanma sonrası atık gazların içerisindeki oksijen miktarı, 
yanma prosesi için verilen fazla havanın anahtar göstergesidir. 
Dolayısı ile yanma verimliliğini maksimumda tutmak adına 
oksijen miktarının ölçümü son derece kritik bir noktadadır. 

ABB, bir çok yanma prosesinde oksijen miktarının doğru 
ölçülmesi için bir dizi gaz analizörü sunmaktadır. Analizörler 
aynı zamanda ABB 'nin termal kütlesel debimetresi ile birlikte 
kullalırak brülöre sağlanan hava miktarı kontrol edilebilir. 

Endüstriyel proseslerde yanma verimliliği,  
çevresel mevzuata uymak için kirletici  
miktarını azaltmak ve işletme 
maliyetlerinden tasrruf için hayati önem 
taşımaktadır. 

Doğru hava/yakıt karışımını bulma
Hava ve yakıt oranı yanma verimliliğnde kritik bir faktördür. 
Tamamen yanmayı sağlayacak oksijen oranı stokiyometrik 
karışım olarak adlandır ve lambda sayısı 1'e eşittir. Bu 
endüstriyel yanma prosesinde normalde gerçekleşemeyecek 
teorik bir değerdir. Lambda sayısı 1, 1 ve üzeri daha olağan bir 
değerdir. 

Yanma prosesine temin edilen havayı kontrol etmek ince 
ayar gerektiren bir işlemdir. Yetersiz hava yakıtın tamamen 
yanmaması anlamına gelir ve ısı transfer yüzeylerinde tortu 
oluşumu, duman ve karbonmonoksit emisyonları ile sonuçlanır. 
Şayet hava miktarı çok ise ısı verimliliği ekstra havanın dışarıya
taşıyacağı ısı nedeni ile düşer ve kazan verimliliğini de direkt 
olarak düşürür. 

AZ20 yanma gazı oksijen analizörü

Advance Optima ve EasyLine  
Kanıtlanmış ve güvenilir analizörler 

Modüler bir gaz analizörü olan Advance 
Optima serisi, proses ve çevresel gaz 
analizinde 75 yılı aşkın tecrübesi ile en 
son teknolojiyi bir araya getirmiştir.  
Bu ürünler günün ihtiyaçları, gelecek 
günlerin zorlukları için en yenilikçi 
çözümlerdir. Advance Optima serisi, 
en zorlu proses şartlarında bile kendini 
kanıtlamış bir ürün olup, hemen hemen 
tüm üretim formlarında kullanılabilir. 

Advance Optima özellikler
 − Uluslararası çevre yönetmeliklerine tam uyum
 − Maliyet ve zamandan tasarruf sağlayan otomatik 

kalibrasyon ve kanıtlanmış kalibrasyon küvetleri
 − Rakipsiz ekonomosi ile yüksek parformans
 − Dört taneye kadar tamamen kombine edilebilen analizör 

modülleri
 − 6 ölçüm bileşenine kadar
 − Ex versiyonları mevcuttur
 − Dahili PLC işlevselliği, fonksiyonel blok programlama ile 

beraber
 − Multi-analizör sistemleri
 − Basit ve kullanıcı dostu operasyon
 − Limitsiz iletişim
 − Analog I/O, digital I/O
 − Uzak kontrol
 − Analyze IT Explorer: QAL3 işlevselliğini de içeren kapsamlı 

varlık yönetim yazılımı

EasyLine güçlü ve uygun fiyatlı bir 
enstrüman serisi olup, çeşitli 
uygulamalarda gaz konsantrasyonun
izlenmesine olanak sağlar. Easyline, 
ABB'nin ekstraktif sürekli gaz analizi için, 
kanıtlanmış ve güvenilir analizörteknolojisi 
tabanını kullanmaktadır. 

EasyLine özellikleri
 − Uluslararası çevre yönetmeliklerine tam uyum
 − Dahili kalite kontrol ve tamamen otomatik QAL3 raporlama
 − Maliyet ve zamandan tasarruf sağlayan otomatik 

kalibrasyon ve kanıtlanmuş kalibrasyon küvetleri
 − Verimli alternatif
 − Mükemmel fiyat-performans oranı için 2 analizörü tek bir 

muhafaza içiersinde birleştirme
 − Bir ünitede 5 bileşene kadar ölçüm
 − Ex versiyonları mevcuttur
 − Veri toplama için kolay bağlantı
 − Analog output, digital I/O, Modbus, PROFIBUS
 − EKolay kullanım, Asya dilleri mevcuttur
 − Dahili kalite konrol ve raporlama 
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FPD580 
CEMS emisyon akış izleme çözümü

Stack Flow Master yüksek sıcaklıklar için alternatif malzeme 
seçeneklerine sahip olmanın yanısıra hem büyük hem de 
küçük bacalardaki akışı ölçebilmektedir. Geniş çaplı bacalarda 
uç-destek dizaynı ve/veya yüksek çaplı prob kullanımı 
mümkündür. 

Korozif özellikli gazlar ve yüksek sıcaklığa çözüm olacak 
malzeme seçenekleri mevcuttur. Gaz içerisindeki partiküllerin 
tıkanmaya neden olmaması için otomatik hava temizleme 
sistemi opsiyon olarak sunulmaktadır. Cihaz verifikasyonu ile 
ilgili yasal gereksinimlere uyumu basitleştirmek için sağlanan 
otomatik zero-span kalibrasyon özelliği ile cihaz verifikasyonu 
için firma dışındaki teslere veya kısmı parça ayrılmalarına gerek 
duyulmamaktadır. 

StackFlowMaster CEMS paketleri için 
ideal bir tamamlayıcı olup, düzenleyici 
gereksinimleri karşılayan ABB'nin tam 
kapsamlı bir CEMS çözümü olarak 
sunulmaktadır. ABB 

Yayılan kirleticilerin miktarını belirlemek 
Dünyanın bir çok noktasında baca gazı emisyonları, çevreye 
atılan kirleticilerin miktarı ve konsantrasyonunun ölçümü ile 
ilgili belirlemiş kanunlar ile denetlenmektedir. Bu mevzuat 
genel hatları ile, analizör ve akış izleme sisteminin performans 
standartlarını, bu standarları sağlamak için gerekli test ve onay 
rejimlerinin karşılanması ve bu standartların ilgili cihazların 
kurulum, işletme ve hayat döngüleri esnasında gereken 
standartların sağlanmasını içerir. 

Akış ölçülecek gaz aşağıdaki faktörlerden bir veya birden 
fazlasının varlığı ile daha karmaşık hale gelebilir ve buda 
ölçüm teknolojisi seçiminizi, malzeme seçimini ve kurulum 
metodunuzu etkileyecektir:

 − Yüksek sıcaklık
 − Geniş baca çapları
 − Çok miktarda partikül yükleme 

Katma Değer 
Bir pazar liderinden ne beklersiniz?

En güçlü yazılım çözümü
ABB analizörlerinde sisteme, korumalı bir ağ içerisinden 
uzaktan kontrol ve bakım erişimi ve kalite izleme (QAL3) 
mümkündür. Entegre kontrolörler PLC işlevi ile izlenebilirlik 
sağlarken ölçümüde numune almadn analise kadar kontrol 
etmektedir. 

Emsalsiz zaman ve maliyet tasarruflu kalibrasyon konsepti 
ABB fotometreler için test gaz silindirleri içermeden dahili 
kalibrasyona izin veren, gaz doldulu kalibrasyon tüpleri 
üretiminde 30 yıllık rakipsiz bir tecrübeye sahiptir. Standart 
gaz yerine ortam havası ile tek nokta kalibrasyonu ayrıca 
mümkündür. 

Bağlanabilirlik seçenekleri 
ABB'nin gaz analizörleri ve sistemleri Eternet ağ kabiliyetleri ve 
Modbus veya PROFIBUS arayüzleri ile ön plana çıkmaktadır. 
Bu analizör verisinin kolaylıkla okunabilemsi, arşivlenebilmesi 
ve görsel olarak PC, PLC veya proses kontrol sistemine 
aktarılmasına olanak sağlar. 

Bağımsız sertifikasyon, kalite güvencesi 
ABB CEMS'ler için tehlikeli alan kurulumları, metrolojik onaylar, 
elektrik güvenliği, kalite ve çevresel yönetim ile ilgili tüm majör 
uluslararası sertifikaları sağlayabilmektedir. 

Dünyanın en önemli analiz teknolojisi 
sağlayıcılarından bir olarak ABB 
müşterilerine farklı faydalar ve diğer 
üreticilerin sağlayamadığı servis 
hizmetleri sunar. 

İhtiyaçlarınızı karşılayan en iyi analizör seçimi 
Bir çatı altında en geniş ölçüm prensibi seçim seçeneğini 
sunuyoruz. Tüm analizör tipleri ortak işletime paylaşıyor ve 
böylelikle eğitim ve yedek parça ihtiyaçları minimize edilmiştir. 

Nerde olursanız olun sertifikalı satış ve eğitim partneri 
ABB'nin "Üretici Sertifikalı Servis" programı ile 300'ü aşkın 
servis uzmanı ilgilenmekte olup, yılların tecrübesi ve kapsamlı 
bilgi birikimi ile dünya genelinde müşterileri için sahalarda 
hizmet vermektedir. Mühendislerimiz, sizlerin ölçüm prosesleri 
için en uygun çözümü bulmak üzere atanmış profosyonel 
partnerinizdir. 

Yatırımınızda uzun dönem güvenlik
Her bir ürün için kapsamlı ve şeffaf yaşam döngüsü planımız 
yedek parça içermektedir. Ürünlerimiz aynı zamanda bir üst 
versiyona yükseltme programları ile teknolojik olarak güncel 
tutulabilmektedir. 
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Hassaslık önemlidir 
Cambridge Instruments, EIL, Kent, Taylor ve TBI gibi şirketlerin 
olanaklarını bir araya getiren ABB, geniş bir uygulama 
alanında ölçüm hizmetleri ve uzmanlık sağlayabilmektedir. 
Modern süreçlerin yerel çevre şartnamelerinin gereksinimlerini 
karşılayabilmesi ve karlı bir şekilde işletilebilmesi için hassas ve 
güvenilir analitik ölçüme ihtiyaç vardır. ABB, 70 yıldan uzun bir 
süredir güç ve enerji, kağıt hamuru ve kağıt, çevre ve gıda ve 
meşrubat endüstrileri için analizörler geliştirmiş ve üretmiştir. 
Günümüzde ise değerli müşterilerimizin kalite gereksinimlerini 
karşılayabilmek için ölçüm, izleme ve analiz çözümleri sunan 
global bir endüstri lideridir. 

ABB Enstrümantasyon, günümüzde en geniş analiz cihazları 
ve sensör portföylerinden birini sunmaktadır - portföyümüzde 
18 çeşit bulunmakta ve sayı hergeçen gün artmaktadır. 
Araştırma ve geliştirme için her yıl ayırdığımız milyonlarca 
dolar, yenilikçiliğe olan inancımızın kanıtıdır. ABB, 100'ün
üzerinde ülkedeki verimli ve etkin yerel destek olanaklarıyla 
desteklenmektedir. Bu şu anlama gelir; projeniz nerede olursa 
olsun, ABB oradadır. 

ABB size başarılı olabilmeniz için gereken desteği sağlayabilir. 
ABB analiz cihazları serisi, dünyanın artan hassas ve güvenilir 
süreç kalite bilgileri talebini karşılamak amacıyla geliştirilmiştir. 
Günümüzde en geniş cihaz seçeneğini sunan ABB, olanakları 
ve uygulama bilgileriyle eşsizdir. 

pH/Redox (ORP) 
Yüksek sıcaklık ve basınç, saf su ve en kirli sıvılar da dahil 
en zor güç, proses ve su işleme şartları için patentli sensör 
teknolojileriyle rakipsiz cihaz, sensör ve sensör sistemleri 
serisi. 

 − In-line sensör diagnostiği ve dahili PID kontrol
 − Non-incendive ve Intrinsically safe enstrümanlar
 − Kendi kendini temizleyen, dayanıklı elektrotlar
 − In-line, daldırma(dip), batabilir(submersible) ve geri 

çekilebilir(retractable) sensörler. 

Çözülmüş Oksijen 
Kapsamlı serimiz, yüksek basınçlı enerji üretim tesislerinde 
maksimum verimlilik ve minimum çalışılamayan süre 
sağlanmasına yardım eder; kanalizasyon arıtımında etkin 
kontrol sağlar. Korumalı kartuş tasarımı, daha önce çözülmüş 
oksijen sensörlerinin yeniden yapılması için gereken bakım
zamanını ortadan kaldırır. 

 − Değiştirilebilir, düşük maliyetli sensör
 − Kendi kendini temizleyen sensör sistemleri
 − In-line sensör diagnostiği ve dahili PID kontrol
 − Sensör jet yıkama özelliği

Optik Çözünürlüklü Organik Maddeler ve Nitrat 
İçme suyu pazarı için özel olarak tasarlanmış olan bu 
sistemler, en yeni UV ışık emiş teknolojilerini kullanır ve 
basit ve uygun maliyetli bir şekilde bilgi sağlayarak su arıtım 
sürecinin optimize edilmesi ve çalışma limitleriyle uyumluluğun 
sağlanması konularında yardımcı olur. 

 − Otomatik temizleme
 − Reaktifsiz (reagentless) çalışma
 − Uzun ömürlü ve ultra stabil ışık kaynağı 

İletkenlik 
Varolan en geniş iletkenlik sensör teknolojisi serisi. 
Sensör ürün ailemiz, 2 ve 4 elektrotlu ve elektrotsuz
teknolojileri içermektedir. Uygulama alanı yüksek
saflıkta sular ya da kimyasal uygulamalar olabilir;
ABB ihtiyacınızı karşılayacak sensöre sahiptir. 

 − Hassas hücreleri, kalibrasyonla ilgili faktörleri ortadan 
kaldırır

 − Kir biriken ortamlarda otomatik kompanzasyon
 − Daldırma(insertion), akış(flow-through), daldırma(dip) ve geri 

çekilebilir(retractable) hücreler
 − HART, PROFIBUS DP ve PA, ve FOUNDATION Fieldbus 
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Analitik Enstrümanlar

Yaklaşık 70 yıldır analiz enstrümanlarında yenilikçi bir lider
olan ABB, günümüzde pazardaki en geniş serilerden birini
sunmaktadır. ABB'nin geniş deneyimi ve eşsiz çeşit serisi, 
tüm analiz cihazlarınız için tek bir tedarikçiden ihtiyacınızı
karşılayabilmenizi sağlıyor. 



Hidrojen Saflığı İzleme 
Hidrojen soğutmalı jeneratörlerdeki hidrojen
saflığını izleyen gaz analizörleri. Normal çalışma
sırasında hidrojen saflığının izlenmesi ile jeneratörün
devreye alınması ve devreden çıkarılması
sırasında tasfiye gazının izlenmesi için bütün bir sistemdir

 − Intrinsically safe sertifikası
 − Fail safe tasarım
 − Hidrojen saflığının tam ölçümü

Amonyak, Karbon Dioksit, Klorür, Florür ve Nitrat için 
monitörler
8230 serisi monitörlerde, hassas iyon ölçümü
teknolojisi bulunmaktadır. Hassas ve güvenilir
sürekli ölçüm, örnek sıcaklık kontrol ve otomatik
iki noktalı kalibrasyon özelliklerinden
faydalanılarak sağlanmaktır. 

 − Örnek sıcaklığının sürekli kontrolü
 − Online diyagnostik
 − Bakım kolaylığı için basit tasarım

Yanma (Combustion) Gazı Analizi 
Bu analizörler, tüm yanma işlemlerindeki Oksijen ve Yanıcıların 
izlenmesi için tasarlanmıştır. Seri, yakın bağlanmış ya da 
gerçek sıralı ölçüm, sadece oksijenli ve oksijenli yanıcıları içerir. 

 − ATEX, CENELEC ve FM tehlikeli alan onayları
 − MCERTS sertifikası
 − TÜV onayı 13 ve 17 BlmSchV
 − Otomatik kalibrasyon 

Silika ve Fosfat Analizörü Navigator 600 
 − Solüsyon tüketiminde 90% tasarruf. 
 − Windows tabanlı menu ile kolay kullanım. 
 − En son teknoloji haberleşme olanakları 

(Ethernet, ftp, profibus). 
 − Otomatik temizleme ve kalibrasyon. 
 − Yüksek doğruluk ve güvenlikte ölçüm. 
 − Arıza teşhis ve kolay arıza giderme fonksiyonu 

Sodyum 
ABB, sodyumun etkin ve güvenli ölçüm ve kontrolü
için izleme sistemleri sağlamaktadır. 
Kullanıcılar maksimum verimlilik elde edebilir, 
kazanda aşırı korozyon ya da su/buhar
döngüsünde derecelendirme ve modern enerji
santrallerinde su arıtımından kaynaklanan
çalışılamayan süreleri en aza indirebilir. 

 − Otomatik örnek sıcaklık kompanzasyonu
 − 'Pompasız' sıvı bölümü
 − Kapsamlı diyagnostik olanaklar

Entegre olan izleme (Monitoring)
çözümleri 
ABB, ürünlerini uygulamalarınıza göre optimize
ederek kurulum, test ve devreye alma sürelerini
azaltır. ABB etkin, kurulumu ve çalıştırılması kolay, 
önceden monte edilmiş su izleme sistemleri sunar. 

 − Operatörler için ideal çalışma ortamı
 − Kolay bakım, artırılmış operatör verimliliği
 − Çalışmaya hazır halde sahada teslim
 − 25 yılın üzerinde deneyim

Bulanıklık 
Bulanıklık sistemlerimiz, en zor uygulama koşullarında 
dahi çalışabilir. Ölçülecek şey ister endüstriyel atıklar, ister 
mükemmele yakın saflıkta sıvılar olsun; ABB'nin bulanıklık 
sistemleri serisi ile ölçümü gerçekleştirebilirsiniz. Bakımda 
kolaylık ve operatör güvenliği, kuru standart bir kalibrasyon
yöntemi kullanılarak sağlanmaktadır. 

 − 0 - 1 NTU aralığından ve 250 NTU - 2000 NTU aralığına 
kadar yükselir

 − 0, 1 NTU'nun altında da hassas ve güvenilir sonuçlar alınır
 − Kuru standartlar toksik formazin(toxic formazine) kullanımı 

gereksinimini ortadan kaldırır
 − Kendi kendini temizleme özelliği ve daha az bakım 

gereksinimi 

Hidrazin 
Bu sıra dışı analizör, otomatik range değişimi ile
kazan besleme suyundaki hidrazin miktarının
ölçümünü sağlar. Cihaz, tam kalibrasyonla yüksek
maliyetli hidrazin dozunun izlenmesini sağlayarak
bu reaktifin artık miktarını en alt seviyeye indirir

 − Otomatik range değiştirme
 − Düşük hacimli reaktif kullanımı
 − pH ve sıcaklık kompanzasyonu
 − Yenilenebilir sensör 

Günümüzde mevcut en geniş analitik araç ve sensör portföylerinden birini sunan 
analitik ölçümler

112 | Akış Ölçüm Çözümleri Akış Ölçüm Çözümleri | 113 



Not:
ABB önceden haber vermeksizin teknik değişikler
yapma veya bu dokümanın içeriğini değiştirme
hakkını saklı tutmaktadır. Satınalma siparişlerinde, 
üzerinde karşılıklı anlaşılmış özellikler geçerli
olacaktır. ABB, bu dokümandaki olası hatalar veya
bilgi eksiklikleri için herhangi bir sorumluluk kabul
etmeyecektir. 

Bu doküman ve ilgili konu ile burada kullanılan
resimlerin telif hakkını saklı tutmaktayız. ABB'nin
yazılı izni olmaksızın, her türlü kopyalama, üçüncü
kişilerin kullanımı veya içeriğinden yararlanma  
– tümü ya da bir kısmı – yasaktır. 
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