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Me dia · Merilniki ni vo ja kaplje vin, di fer enč ne ga tla ka in pretoka · Pregled

Merjenje pretoka po postopku merjenja di fer enč ne ga tla ka

V po ve za vi z me ril ni kom di fer enč ne ga tla ka se ri je Me dia se za
stal no mer jen je pre to ka sno vi v pli nas tem, par nem in te koč em
stan ju pred nost no upo rablja pos to pek di fer enč ne ga tla ka (tlač -
ne razli ke na ome jit vi). Nje go va pred nost je, da na vo lums ki
pre tok ne vpli va jo nikakršni giblji vi deli, potopljeni v mer je no
sno v. 

Če teče snov, ki jo je treba izmeriti, skozi pre rez cevne
napeljave, ki je zožen vsled dajalnika di fer enč ne ga tla ka, se

na zoženem mestu hitrost toka poveča. Pri tem nastala tlač na
razli ka pred stavlja os no vo za mer jen je pretoka. 

SAM SON po nu ja kot do dat no opre mo da jal ni ke di fer enč ne ga
tla ka v različ nih iz ved bah.

Podrobne podatke najdete na tipskem listu T 9550.
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Me dia... 05 5 6/6 Z

Me dia… originalna slika

Podrobnosti na tipskem listu... T 9520 T 9519 T 9527

Nivo kapljevin · · ·

Di fer enč ni tlak · · ·

Pretok (volumski pretok) · · ·
1)

... z indukt. dajalnikom mejnega signala · · ·

… z električnim merilnim pretvornikom digitalno

Daljinski prenos podatkov ·
2)

Imenski tlak PN 50

Merilni razponi 40 do 3600 mbar

Æ pri ka zo val ni ka 100 mm 160 mm LCD 90 mm

Ma te rial merilne komore CW617N (medenina, CuZn40Pb) × CrNi-jeklo

Dop. območje tem per a ture okolice -40 do +80 °C -40 do +70 °C

1) 1) samo pri Me dia 6Z: kon ti nui ra na me ri tev pre to ka in štetje pretoka
 2) dal jins ki pre nos po dat kov možen s po seb no strojno in pro grams ko opre mo

Slika 1  Dajalnik di fer enč ne ga tla ka

Merilna prirobnica tipa 90

Merilna prirobnica s standardno

zas lon ko in komoro v obliki

obroča · DN 32 do 400
PN 6 do 40

Merilna cev tipa 91

Me ril na pri rob ni ca s stan dard no

zas lon ko in ko mo ro v ob li ki
obroča s pri var je ni mi 

ka li bri ra ni mi cevmi · DN 15 do

50 · PN 25

Merilna prirobnica tipa 92

Me ril na pri rob ni ca s pri rob nič ni mi

priključ ki in stan dard no zas lon -
ko · DN 20 do 50 · PN 16

  V vprašalnik FB 9500 lah ko vne se te po treb ne po dat ke za di men zio ni ran je da jal ni ka di fer enč ne ga tla ka. 

SAM SON upo ra bi v vprašalniku na ve de ne vred nos ti za na ta nč en pre ra čun da jal ni ka di fer enč ne ga tla ka.



In te li gent no upravljan je rezervoarjev

Digitalni merilni pretvornik Me dia 6 v kombinaciji z usklajeno
strojno in programsko opremo sestavlja sistem za upravljanje
rezervoarjev Me dia MTM 32. 

� Sistem za upravljanje rezervoarjev Me dia MTM 32 
s strojno opremo MTM 32 in programsko opremo MTM 98

Primeren je za upravljanje nivoja polnjenja - še posebno pri
centralni oskrbi z utekočinjenim plinom - prostorsko ločenih
skladiščnih mest. Na ta način dobi uporabnik hiter in vse ob se -
ga joč pregled trenutnega nivoja polnjenja (vsebina
rezervoarja) za vsak posamezni skladiščni rezervoar. Dodatno
je mogoče zajeti digitalne mejne signale in oddajati ustrezne
krmilne signale (npr. obvestila o alarmih, signale za pre klo p
rezervoarja itd.).

Za dobavitelje plina so ti podatki osnova za optimalno lo gis tič -
no na čr to van je.

Značilnosti

� Me dia 6 kot tipalo nivoja polnjenja in prikazna naprava

na mestu sa mem; sta len nadzor rezervoarja z zajemom

nivoja polnjenja in tlaka

� Strojna opre ma MTM 32 kot me ril no mes to za beleženje

po dat kov ter iz men ja vo po dat kov prek te le fons ke ali ra -

dijske po ve za ve;

možno je kon fi gu ri ra ti na čin pre no sa - ana log ni, ISDN ali

GSM

� Priključitev merilnih mest na osebni računalnik s

programsko opremo MTM 98 v logistični centrali

� Upravljanje in nadzor merilnih mest; ročno daljinsko

odčitavanje podatkov s strani upravljavca ali v iz bra nem

intervalu; samodejni daljinski prenos podatkov ob do se gu

mejnih vrednosti

� Priprava, beleženje in vrednotenje podatkov

Slika 2 prikazuje princip daljinskega prenosa podatkov s
sistemom za upravljanje rezervoarjev MTM 32. 

Podrobne podatke najdete na tipskem listu T-MTM 32 podjetja
SAMSOMATIC Automationssysteme GmbH.
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Slika 2  Sistem za upravljanje rezervoarja Me dia MTM 32  

    Rezervoar z Me dia 6  Te le fon,
ra dijska
zveza

                        Stikalni prostor

  stikalni ojačevalnik po
  DIN EN 50227
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MTM 98
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      Logistična centrala

Skladiščni re zer vo ar z Me dia 6 kot ti -

pa lom ni vo ja poln jen ja za stal ni za jem

ni vo ja poln jen ja in kot pri ka zna na pra -
va na mes tu sa mem.

MTM 
32

MTM 32 za priključitev maks. 8 tipal in kot

mo dem za prenos podatkov.

Pre nos po dat kov v cen tra lo prek te le fons ke 

ali ra dijske po ve za ve. 

Nadzor merilnih mest, upravljanje
podatkov o strankah in rezervoarjih prek

osebnega računalnika s SW MTM 98. 



Sestava in delovanje naprav    
 Serija Me dia

Naprave v osnovi sestavljata merilna celica za merjenje
diferenčnega tlaka, ki deluje po principu odklona, in prikazno
ohišje. Opcijsko je na voljo ventilski blok - kombinacija 3
ventilov in preizkusnega priključka. Prek njega se priključijo
procesni vodi za +/- tlak.

 Merilnik di fer enč ne ga tla ka in pretoka Me dia 05, 5

Merilna celica za merjenje di fer enč ne ga tla ka vsebuje merilno
membrano, ki je dimenzionirana za merilne razpone do maks.
3600 mbar.

Diferenčni tlak D p = p1 - p2 na merilni membrani ustvarja silo,
ki jo izravnava merilna vzmet. Odklon, sorazmeren
diferenčnemu tlaku, se prek nastavljivega povezovalnega člena
in kazalnega mehanizma prenaša na kazalec, ki prikaže
vrednost.

Pri izvedbi z dajalnikom mejnega signala se krmilne zastavice v 
skladu z odklonom kazalca premikajo v dodeljeni približevalni
stikali A1 in A2. Če se krmilna zastavica nahaja v območju
pripadajočega približevalnega stikala, je to visokouporno
(kontakt razklenjen). Če zastavica zapusti to polje, postane
stikalo nizkouporno (kontakt sklenjen). Funkcija smiselno
ustreza funkciji mehanskega stikalnega kontakta. Mejni signali
so tako primerni za krmiljenje zaporedno vezanega stikalnega
ojačevalnika (tranzistorskega releja).

 Digitalni merilni pretvornik Me dia 6 z LCD prikazovalnikom

Merilna celica za diferenčni tla k z merilno membrano in
merilnimi vzmetmi, dimenzioniranimi v skladu z merilnim
razponom, zajema prisotni tlak.

Diferenčni tlak D p = p1 - p2 ustvari na merilni membrani, ki jo
nosijo merilne vzmeti, odklon osi membrane. Ta sprememba
poti, sorazmerna diferenčnemu tlaku, se prenaša na tipalo poti, 
ki pretvarja pot v električni signal. Ta signal se primerja s
podatki iz FRAM-a in obdela v mikroprocesorju, ki krmili LCD
prikazovalnik in D/A-pretvornik za izhodni signal. 

Izhodni sig nal, sorazmeren merilni vrednosti, je kot sig nal
enosmernega toka 4 do 20 mA na voljo v vtičnici A.

V vtičnici B sta dve programski mejni stikali za alarm
minimalnega stanja (npr. minimalne količine polnjenja) in
alarm maksimalnega stanja (npr. maksimalne količine
polnjenja) speljani do priključka na stikalnem ojačevalniku po
DIN EN 50227.

Vmesnik RS-232 omogoča konfiguriranje naprave s specialnim 
pomnilniškim in parametrirnim ključem ali neposredno prek
osebnega računalnika s programsko opremo za
parametriranje SAM SON TROVIS-VIEW. Pri tem se podatki,
specifični za uporabnika, shranijo v pomnilniku podatkov
(FRAM). Nadalje je mogoče programirati obratovalne podatke
- vrsto plina, gostote plina, geometrijo rezervoarja ter položaj
kontaktov za min./maks. 

Ti podatki omogočajo notranji preračun diferenčnega tlaka v
vrednosti, sorazmerne vsebini, za prikaz ter za posredovanje
signala enosmernega toka 4 do 20 mA.

Pri daljinskem prenosu vseh relevantnih podatkov Me dia 6 se
podatki o rezervoarju prenesejo prek modema in telefonske
povezave do oddaljenega osebnega računalnika, kjer se
vrednotijo. SAM SON ponuja vso, v ta namen potrebno strojno
in programsko opremo.
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Slika 3 Sestava in delovanje 

Analogni merilnik di fer enč ne ga tla ka in pretoka

Me dia 05, Me dia 5

ventilski blok

me ril na ce li ca
di fer enč ne ga tlaka

prikazna 

eno ta z 

analognim
prikazovalnikom 

ventilski blok 

prikazni digitalni merilni pretvornik 
za tlačno razliko Me dia 6 z LCD prikazovalnikom

merilna celica 

di fer enč ne ga

tla ka

pri kazno 

ohišje z 
di gi tal nim    

pri ka zo val ni kom 

alarm maks.

vtičnica B

alarm min.

vtičnica A



Merilniki ni vo ja kaplje vin, di fer enč ne ga tla ka in pretoka

Tukaj najdete izčrpne informacije o merilnikih ni vo ja kaplje vin, di fer enč ne ga tla ka in pretoka serije Me dia podjetja SAM SON.

Področja uporabe

� Merjenje ni vo ja kaplje vin v skladiščnih rezervoarjih, tlačnih 

posodah, parnih kotlih in posodah z utekočinjenim plinom

� Merjenje di fer enč ne ga tla ka v industrijskih in hišnih na pra -

vah, npr. merjenje di fer enč ne ga tla ka med predtokom in

povratkom; merjenje padca tlaka na filtrih, ventilih in

dušilnih pripravah v obtočnem vodu črpalk ali

generatorjev komprimiranega zraka.

� Merjenje pretoka po postopku di fer enč ne ga tla ka

Značilnosti

� Me ril. razpo ni od 40 do 3600 mbar pri sta tič nih tla kih do 40 bar

� Merilna celica za merjenje di fer enč ne ga tla ka z vzmetno

obremenjeno membrano in merilno vzmetjo, ki jo je

mogoče enostavno zamenjati, enostransko preobremenljiva 

do dopustnega statičnega tlaka 40 bar

� Kompaktna, za servisiranje enostavna iz ved ba s po seb no

majhno skup no maso 

� Pri kazna enota, primerno za mon tažo na prostem (stopnja 

zaščite IP 54) ter vgradnjo v ali na pult

� Ničelna točka nastavljiva s sprednje strani

� Izvedba z induktivnimi mejnimi stikali za upravljanje

zaporedno vezanih krmilnih ali javljalnih naprav

� Dvožilni priključ ek za stan dard ni to kov ni sig nal 4 do 20 mA

 Me dia 5 · Me dia 05

� Merjenje in prikaz di fer enč ne ga tla ka ter iz njega

izpeljanih merilnih veličin

� Merilna celica za merjenje di fer enč ne ga tla ka z

medeninastim ohišjem PN50 in merilno membrano iz ECO

� Merilni razponi v območju 0 ... 40 do 0 … 3600 mbar

� Ventilski blok s preizkusnim priključkom, neposredno

priključljiv (dodatna oprema)

Me dia 5 (05) · Me ril nik di fer enč ne ga tla ka in pre to ka ·  Æ pri -
ka zo val ni ka 160 (85) mm 

� Za plinaste ali kaplje vi te me di je

� Dajalnik mejnega signala z induktivnimi alarmnimi

kontakti

Tehnični podatki

Me dia 5 Tipski list  T 9519
Me dia 05 Tipski list T 9520

Imenski tlak PN 50, enostransko
preobremenljiv do 50 bar

Merilni razponi v območju 40 do 3600 mbar

Prenosna funkcija prikaz lineren s tlačno

razliko, možnost izbiranja
skal 

Maks. dopust. temperatura okolice -40 do +80 °C

Stopnja zaščite po DIN 40050 IP 54

Me dia 5

Dajalniki mejnega signala

Približevalno stikalo

maks. 3 alarmni kontakti 

s svetilnimi diodami
SJ3,5N-LED

Me dia 05

Dajalniki mejnega signala

Približevalno stikalo

maks. 2 alarmna kontakta 

SJ2-SN
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Slika 4  Merilni pretvornik serije Me dia 05 in Me dia 5 v kombinaciji z ventilskim blokom, manometrom in navojno spojko 

Me dia 05 Me dia 5



Slika 6  Sistem za upravljanje rezervoarjev Me dia MTM 32   

 Me dia 6  · Me dia 6 Z 

Me dia 6 · Di gi tal ni me ril ni pret vor nik di fer enč ne ga tla ka · Æ
LCD pri ka zo val ni ka 90 mm

� Za plinaste ali kaplje vi te me di je v krio ge ni teh ni ki

� Mi kro pro ce sors ko krmil jen meril ni pret vor nik v dvožilni

teh ni ki z digitalnim pri ka zo val ni kom in vmesnikom RS-232

� Dvožilni priključ ek za stan dard ni to kov ni sig nal 4 do 20 mA

� Dve nastavljivi mejni stikali programske opreme po NA -

MUR

� Me dia 6 Z: im pulz ni iz hod za zu nan ji merilnik

Tehnični podatki Tipski list T 9527

Imenski tlak PN 50, enostransko

preobremenljiv do 50 bar

Merilni razponi v območju 40 do 3600 mbar

Prenosna funkcija prikaz linearen z 

vsebino posode

Vmesnik RS-232

Izhod 4 do 20 mA

Maks. dopust. temperatura okolice -40 do +80 °C

Stopnja zaščite po DIN VDE 0470 IP 65

Mejna sti ka la

Števec 1)

1) samo pri Me dia 6 Z

2 pro grams ki mejni stikali v
skladu z NAMUR in 

DIN EN 50227

im pulz ni izhod

 Upravljanje rezervoarjev z Me dia 6

Na mens ko za uporabo z Me dia 6 kot tipalom nivoja polnjenja
nudi podjetje SAMSOMATIC Automations GmbH sistem za
upravljanje rezervoarja Me dia MTM 32 za zajem in daljinski
prenos podatkov o vsebini rezervoarja.

� Strojna oprema MTM 32 in programska oprema MTM 98

Sig na li, so razmer ni vse bi ni, se za ja me jo, pos re du je jo prek te le fons ke
(ana log ne/di gi tal ne) ali ra dijske po ve za ve  cen tra li in tam vred no ti jo.

Kot merilni me di ji pri de jo v poštev sno vi v tekočem, plinastem in 
parnem stanju v energetiki, tehnologiji pijač, živilski industriji,
kemiji in farmacevtski industriji. 
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Slika 5  Merilni pretvornik serije Me dia 6 

Me dia 6 z LCD-jem, v kombinaciji z ventilskim blokom in
manometrom 

Teh nič ni po dat ki Tips ki list T-MTM 32

Strojna oprema MTM 32 

Dalj. pre nos podatkov ana logen, ISDN ali GSM

8 ana log nih vho dov 0 (4) do 20 mA

11 (maks. 16) di gi tal nih vhodov 24 V DC

2 di gi tal na izhoda

maks. 16 di gi tal nih izhodov

24 V DC, maks. 0,5 A

24 V DC, maks. 20 m A

Na pa jal na napetost 13 do 30 V DC

Vmes nik za naprave RS-232

Dop. ob moč je tem pe ra tu re

okolice

-20 do +70 °C

Stopnja zaščite
v sti kal ni omarici IP 54

Upravljan je re zer vo ar jev Media

Strojna oprema MTM 32 je kot dokončno ožičena dobavljiva v

stikalni omarici. Slika prikazuje odprto stikalno omarico z

omrežnim delom in za priklju či tev pri pravlje nim ožičenjem za štiri 
naprave Me dia 6.

Na sliki vidite uporabniški vmesnik za nadzor več skladiščnih

rezervoarjev (alarmne funk ci je), vi zua li zi ran s programsko
opremo MTM 98.
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Slika 7  Pri me ri uporabe

Primeri uporabe

Dodatna oprema

SAM SON ponuja dodatno opremo, posebej prilagojeno za
serijo Me dia:

odzračevalne vijake · pritr dil ni ma te rial za motažo na 2” cevi
ali ste no · na vojne spojne sete · kon tak te za naknadno vgradnjo 
za Me dia 5 · vmes ne sti kal ne ojačevalnike · na pa jal ne in 
prikazne enote 5024-1 · tlač na tipala

Podrobne podatke najdete na tipskem listu T 9555. 

PC vklj. s SW 

MTM 98

Sistem za upravljanje rezervoarjev Media MTM 32

  te le fon, ra dij. po vez.

 lo gis tič na          

cen tra la

   skladiščni re -
zer vo ar ji stranke

merilna zaslonka

Media 6 pri merjenju nivoja

polnjenja za utekočinjene pline v

kriogeni tehniki

Media 6
skladiščni

rezervoar v
krio ge ni 

teh ni ki

 

Merjenje pretoka

Me dia ... kot

merilnik pretoka z

merilno zaslonko

Merjenje nivoja kapljevin pri

kapljevinah, ki ne kondenzirajo

skladiščni rezervoar
Me dia... kot me ril nik     

ni vo ja kaplje vin



Enote in pojmi

Tabela za preračunavanje tehničnih in fizikalnih tlačnih enot

Kot tlak p označujemo razmer je med silo F, ki deluje pra vo kot -
no na podlago, in velikostjo A te površine. 

                                p = 
F

A

V ta be li 1 najde te koe fi cien te za pre ra čun še upo rablja nih eno t
bar, psi, Torr in mm H2O (kp/m2) v SI eno to Pa (prim. DIN
1314). 

Razlaga pojmov

V nadaljevanju sledi kratka razlaga iz ra zov, ki se po gos to
uporabljajo v povezavi s serijo Me dia. 

Fluid Snov (kapljevina, para ali plin), za katero
veljajo za ko ni me ha ni ke fluidov.

Veličina stanja Fizikalne veličine (tlak, temperatura, vlažnost, 
sestava), ki določajo stanje merjene snovi.

Merjena snov 
(merjeni medij)

Snov, katere volumski pretok (pretok), tlak,
di fer enč ni tlak se meri.

Zač et na toč ka                                                                                            
me ril. razpo na

Vred nost vhod ne ve liči ne, pri ka te ri ima iz hod na
ve liči na svo jo zač et no vrednost.

Da jal nik di fe ren.                                                                                                                                   
tla ka  

Dušilna ali zajezitvena naprava, s pomočjo
katere se v cevni napeljavi, skozi katero teče
merjena snov, ustvarja di fer enč ni tlak za
merjenje pretoka

Di fer enč ni tlak                                                                                                
na omejitvi
(razlika D p)

Razlika med višjim (+) in nižjim tlakom (-) pri 
merjenju pretoka oz. di fer enč ne ga tla ka.

Količina    In te gral pre toka v poljubnem časovnem
obdobju, npr. v m3.

Pretok
(vo lum. pre tok)

Ko liči na snovi, ki v določeni časovni enoti
steče skozi do loč en pre rez (npr. volumski
pretok v m3/h; masni pretok v kg/h)

Me ril no ob moč je Območje, podano z začetno in končno
vrednostjo merilnega razpona.

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.

SI eno ta za tlak (prim. DIN 1314) je Pascal (oznaka enote Pa) 

     1 Pa    =  1 N/m2                    (1 N  = 1 kg x m/s2 ) 
     1 bar   =  105 Pa

Merilni razpon Razlika med končno in začetno vrednostjo
merilnega razpona.

Pro stor ni na                                                                                                     
me ril. ko mo re

Pro stor ni na me ril ne na pra ve, ki je pri za
obra to van je pri pravlje ni  na pra vi v breztlač -
nem stan ju po ve za na z me ril nim mes tom in
na poln je na z mer je no ali vmes no snov jo.

Merilno mesto Mesto regulacijskega kroga, na katerem se
meri do loče na ve liči na.

Ko nč na točka                                                                                                           
me ril. razpo na

Vrednost vhodne veličine, pri kateri ima
izhodna veličina svojo končno vrednost.

Meje napake Mejne vrednosti, med katerimi ležijo na pa ke
izhodne veličine.

Umeriti Merilno napravo nastaviti tako, da ostane
odklon izhodne vrednosti od zahtevane
vrednosti v okviru meje napak.

Obra to val no                                                                                            
stan je

Stanje merjene snovi na merilnem mestu med 
obratovanjem.

Imenski tlak Največji obratovalni tlak (statični tlak), ki sme 
hkrati učinkovati na obe merilni komori
merilnega pretvornika.

Absolutni tlak Absolutni tlak pabs je tlak glede na tlak v
brezzračnem prostoru.

Di fer enč ni tlak Razlika dveh tlakov p1 in p2 

                    D p = p1 - p2

Nadtlak Razlika pe  med absolutnim tlakom pabs in
danim (absolutnim) atmosferskim tlakom pamb 

                pe = pabs -  pamb
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SAMSON AG × MESS- UND REGELTECHNIK
Weismüllerstr. 3 × D-60314 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 4009-0 × Faks: +49 69 4009-1507
www.samson.de

GIA-S · Industrijska oprema d.o.o.
Industrijska 5 · SLO-1290 Grosuplje
Tel.: 01 7865 300 · Faks: 01 7863 568
gia@gia.si · www.giaflex.com

Tabela 1 · Preračunski koeficienti

Enota bar 1 Pa = 1 N/m2 psi 1 Torr = 1 mm Hg 1 mm H2O = 1 kp/m2

bar 1 1 · 10 5 14,5 750 10,2 · 10 3

1 Pa = 1 N/m2 1 · 10 -5 1 0,145 · 10 -3 7,5 · 10 -3 0,102

psi 0,07 6,9 · 10 3 1 51,8 703

1 Torr = 1 mm Hg 1,33 · 10 -3 133,33 19,3 · 10 -3 1 13,6

1 mm H2O = 1 kp/m2 9,81 · 10 -5 9,81 1,42 · 10 -3 735 · 10 -3 1

Med drugim se uporablja tudi tisočinka bara, milibar (1 mbar = 10-3 bar).


