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TransPort

PT900 Sıvılara Yönelik
Portatif Ultrasonik Akış
Ölçer
TransPort'u Tanıma
TransPort PT900, GE'nin Panametrik ultrasonik ölçerler serisinde yer alan, en yeni
nesil portatif kelepçeli akış ölçerdir. Kendinden önceki versiyonların sağlamlığından
ve üstün performansından faydalanan TransPort PT878, günümüz teknolojisini temel
alan tamamen yeni bir sezgisel ve kullanıcı dostu performans sunuyor.

TransPort PT900'ün Avantajları

TransPort PT900 Uygulamaları

• Çoğu uygulamaya uygun olan geniş transdüser
yelpazesi

• Hem kaplamalı hem de kaplamasız çoğu
materyal ve boru boyutuna uygundur

• Aktarıcıyla Bluetooth® iletişimi için kablosuz
tablet

• Geçici veya nokta akış hızı ölçümüne ihtiyaç
duyan neredeyse her sektör için uygundur

• Parlak dokunmatik ekranla ve çok dilli kullanıcı
arayüzüyle kolay programlama

• İçme suyu, atık su, soğutma ve ısıtma suyu,
çok saf su ile su/glikol solüsyonları, ham petrol,
arıtılmış hidrokarbonlar, kimyasallar ve içecekler
gibi diğer sıvılar dâhil birçok sıvı için uygundur

• Yeşil/kırmızı durum göstergesi ve 8 GB'lik veri
kaydı deposu ile hızlı yanıt veren, yüksek
hassasiyetli aktarıcı
• Hız, hacim, kütle, totalizör ve enerji akışı hızı
ölçümleri
• Kurulumu kolay kelepçeleme tertibatı

TransPort PT900, İşinizi Çok
Daha Fazla Kolaylaştırır
PT900, GE'nin akış ürünleri için bugüne kadarki kullanıcı
çabasını en üst seviyede yansıtıyor. İnsanların portatif
akış ölçerleri nasıl kullandığını ve akış hızı ölçümleri
yaparken ne istediklerini ve neye ihtiyaç duyduklarını
öğrenmeyle geçen birçok yıl, PT900'ün tasarımını
etkiledi. GE, başlangıç konseptlerini ile erken prototipleri
kullanıcılarla paylaşarak öğrendiklerini doğruladı ve
tasarım yaklaşımını değiştirdi. Sonuç mu? En iyi portatif
akış ölçerin çok yönlü, kurulumu kolay, kullanımı
sezgisel ve en zorlu uygulamalarda bile güvenilir ölçüm
yapabilecek özellikte olması gerekiyor.

TransPort PT900'de Neler
Yeni?
PT900, PT878 ile aynı yüksek performansları paylaşıyor
ancak akış aktarıcısı, kelepçeleme tertibatı ve kullanıcı
arayüzü tamamen yeniden tasarlandı. Kilit gelişmeler
arasında, yeniden tasarlanan tertibat ve Android tablet
üzerinde akışı sağlanan bir kullanıcı arayüzü yer alıyor.

PT900, kullanıcı deneyimini iyileştirecek ve daha yüksek
seviyede kullanıcı güvenine ilham veren bir ölçüm
sunacak şekilde tasarlandı. Ölçer ile olan deneyim
seviyesinden bağımsız olarak tüm kullanıcılar:
• Minimal karışıklık veya yeniden konumlandırma ile
kelepçeleme tertibatını monte edebilecek
• Aktarıcı ve transdüser kablolarını doğru şekilde
takabilecek
• Tableti açarak Bluetooth® aracılığıyla aktarıcı ile
eşleştirebilecek
• Dakikalar içinde ölçüm yapmaya başlayabilecek

Ürün Detayları
TransPort PT900 sistemi şunları içerir:
• Transdüserlerle kelepçeleme tertibatı
• Akış aktarıcısı (elektronik)
• Taşıma çantası
• Aksesuarlar
Mevcut seçenekler şunları içerir:
• Tablet
• Şarj edilebilir batarya takımı veya yedek batarya
• GE PocketMike kalınlık ölçer
• Enerji ölçüm kiti

Kelepçeleme Tertibatı, Transdüserler ve Boruya Monte Aktarıcı

TransPort PT900'ün Özellikleri
Çalışma ve Performans
Akışkan Türleri

Analog Girişler
4-20 mA (2 adet)

Sıvılar: En temiz sıvılar ve sınırlı miktarda enstrans katı
veya gaz kabarcığı içeren çoğu sıvı dâhil olmak üzere
akustik açıdan iletken olan akışkanlardır.

Analog Çıkış

Akış Ölçümü

Patentli Korelasyon Geçiş-SüresiTM modu

Sinyal (Totalizör), Frekans,
Alarm (1 adet)

Boru Ebatları

Dijital İletişim

4-20 mA (1 adet)

Dijital Çıkış

Standart: 15 ila 600 mm (0,5 ila 24 inç).
İsteğe Bağlı: Talep üzerine 7500 mm (300 inçe) kadar
mevcuttur

• RS485 portu aracılığıyla Modbus
• Bluetooth® kablosuz
• Mikro USB portu

Boru Duvar Kalınlığı

Batarya

76,2 mm (3 inçe) kadar

Boru Malzemesi
Tüm metaller ve çoğu plastikler
Beton, kompozit materyaller ile oldukça aşınmış veya
astarlı borular için GE'ye danışın.

Doğruluk
±Değerin %1'i (2 inç / 50 mm veya daha büyük boru
boyutları)
±Değerin %2'si (0,5 inç / 15 mm veya 2 inç/500 mm'den
daha küçük boru boyutları)
Montajda, tamamen gelişmiş simetrik akış profili
gerçekleştirilir (genel olarak düz boru üzerinde 10 çap
yukarı akış ve 5 çap aşağı akış). Nihai montaj kesinliği,
diğer faktörler arasında sıvı, sıcaklık aralığı ve boru
merkeziliği dâhil çok sayıda faktörün bir fonksiyonudur.

Tekrarlanabilirlik
±Değerin %0,2’si

Türü: Lityum iyon (yüksek enerji, yeniden şarj edilebilir)
Ömür (sürekli çalışma): 18-20 saat
Ömür (enerji tasarrufu modu): >4 gün
Şarj aleti: 100 ila 240 VAC (50/60/Hz)
Şarj Süresi: 3 saate kadar (%0'dan %100'e)

Çalıştırma Sıcaklığı
Şarj: 0 ila 45 °C (32 ila 113 °F)
Deşarj: -20 ila 55 °C (-4 ila 131 °F)

Saklama Sıcaklığı
-20 ila 60 °C (-4 ila 140 °F)

Elektronik Sınıflandırmaları
• CE (EMC Yönetmeliği) IEC 61326-1:2013,
IEC 61326-2-3:2013, LVD 2006/95/EC,
EN 61010-1 2010
• ANSI/UL STD. 61010-1, CAN/CSA STD. C22.2
NO. 61010-1
• WEEE Uyumlu (2012/19/EU Yönetmeliği)
• RoHS Uyumlu (2002/95/EC Yönetmeliği)

Aralık (Çift yönlü)
0,1 ila 40 ft/s (0,03 ila 12,19 m/s)

Yanıt Süresi
2 Hz'ye kadar

Ölçüm Parametreleri
Hız, Hacim, Kütle, Enerji, Toplam Akış

Kanallar
1 veya 2 kanal

Akış Aktarıcısı
Koruma
IP65 derecesi

Teknik Özellikler
• Ağırlık: 3 lb (1,4 kg)
• Ebat (y x g x d): 7,9 x 4,3 x 1,5 inç (200 x 109 x 38 mm)
• Montaj: Boru veya manyetik kelepçe çevresinde
yumuşak kayış

Aktarıcı Elektrik Bağlantıları

TransPort PT900'ün Özellikleri
Kullanıcı Arayüzü
Ekran

Batarya Ömrü
12 saatten fazla sürekli kullanım

Android işletim sistemli tablet (versiyon 4.4 veya üzeri),
LCD kapasitif dokunmatik ekran, 800 x 1280 çözünürlük
gerektirir

Batarya Şarj Cihazı

Boyutlar

0 ila 50 °C (32 ila 122 °F)

• 7 inç Tablet:
7,75 x 4,75 x 0,75 inç (196 x 120 x 19 mm) tipik
• 8 inç Tablet:
8,75 x 6,00 x 0,75 inç (222 x 152 x 19 mm) tipik

PT900 APP Tablet Ekranı

100 ila 250 VAC (50/60 Hz)

Çalıştırma Sıcaklığı
Akış Aktarıcı ile iletişim
Bluetooth®

Ölçüm Ekranları

Yazılım Uygulamas (PT900 APP)

Kelepçe Takılı Transdüserler

Sezgisel, Kaydırmalı Ekran Arayüzü

Sıcaklık Aralığı*

•
•
•
•
•

• Standart: -40 ila 302 °F (-40 ila 150 °C)
• İsteğe Bağlı: -328 ila 752 °F (-200 ila 400 °C)

Renkli, sembol düzenli tasarım
Öğretici tarzında programlama
Site parametre ön ayarları
Çoklu ekran seçenekleri
Kapsamlı çevrim içi yardım

*Tam sıcaklık aralığı için her bir transdüser modelinin
teknik özelliklerine bakınız.

Montaj

Diller
İngilizce, Arapça, (Basitleştirilmiş) Çince, Flemenkçe,
Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Korece,
Portekizce, Rusça, İspanyolca, İsveççe, Türkçe

• Şu ebatlardaki borular için yeni PT kelepçeleme
tertibatı: ≥2 inç (50 mm)
• 1/2 inç (15 mm) ila 2 inçlik (50 mm) borular için
CF-LP kelepçeleme tertibatı

PT900 APP kurulumu

PT9 Transdüser Kabloları

PT900 APP kurulumunu edinin:
• SD kartta sunulan dosya
• Google Play Mağazasından ücretsiz
indirme
• GE web sayfasından ücretsiz indirme
(sağdaki QR kodunu kullanın)

•
•
•
•

Standart Uzunluk: 25 ft (8 m) RG316 koaksiyal kablo
Maksimum Uzunluk: 100 ft (30 m) RG316 koaksiyal kablo
Sıcaklık Aralığı: -40 ° ila 302 °F (-40 ° ila 150 °C)
Sıcaklık Aktarıcı: döngü enerjili, 4-kablolu PT1000
yüzeye monte RTD'ler, NIST sertifikalı
• Kesinlik: Değerde ± 0,12 °C ( ± 0,22 °F)
• Aralık: 0 ila 149 °C (32 ila 300 °F) standart

CRR Transdüserlerle Kelepçeli Tertibat

TransPort PT900'ün Özellikleri
Aksesuarlar

Seçenekler

Çantalar

Tablet

• Kayışlı ve özel ekipman ayırıcılı yumuşak naylon
taşıma torbası (standart):
• Tekerlekli ve özel ekipman bölmeli sert çanta (isteğe
bağlı)

• Android işletim sistemi (versiyon 4.4 veya üzeri)
• Koruyucu çanta

Kablolar
• Giriş ve Çıkış Kabloları: Analog ve Dijital
• Kablo Adaptörleri: TNC'den BNC'ye konektörler veya
UTDR konektörleri

Enerji Ölçüm Kiti
İsteğe bağlı Enerji Ölçüm Kiti, enerji akış hızını ve toplam
enerjiyi ölçer.
• Sıcaklık Aktarıcı: döngü enerjili, 4-kablolu PT1000
yüzeye monte RTD'ler, NIST sertifikalı
• Kesinlik: Değerde ± 0,12 °C ( ± 0,22 °F)
• Aralık: 0 ila 149 °C (32 ila 300 °F) standart

GE PocketMike Kalınlık Ölçer
Standart Yumuşak Yüzeyli Taşıma Çantası

•
•
•
•
•
•

Kompakt paslanmaz çelik tasarım, IP67
Yüksek kontrastlı döner LCD ekran
Dört tuşla kolay çalıştırma
Entegre, değiştirilebilir 5 MHz prob
1 ila 250 mm (0,040 ila 10 inç) aralığında
Standart AA bataryalar

Yedek Batarya
• Batarya Takımı: Lityum iyon (yüksek enerji, yeniden
şarj edilebilir)
• Batarya Şarj Cihazı: 100 ila 240 VAC (50/60/Hz)

Kablo Adaptörü
TNC'den BNC'ye konektörler veya UTXDR konektörleri

İsteğe Bağlı Sert Yüzeyli Taşıma Çantası

TransPort PT900 Sistemi Nasıl Sipariş Edilir
PT9-SYS

PT9-SYS

Temel Model Numarası
Kod
Kanallar
1C
Tek Kanal PT900
2C
İki Kanal PT900
Kod
Güç Kablosu
1
110/120 VAC (NEMA 5-15P - tipik Kuzey Amerika)
2
230 VAC (Schuko CEE 7/7 2 kutup ve topraklama - tipik Avrupa)
3
230 VAC (BS 1363 A, 3 pimli kare - tipik Birleşik Krallık)
4
230V AC (GB 15934-2008 - tipik Asya)
Kod
Transdüser ve Sabitleme Kiti No 1
0
Yok
A
-40 ila 150 °C (-40 ila 302 °F), 50 mm ila 600 mm (2 ila 24 inç) tipik boru ebatı
B
-40 ila 230 °C (-40 ila 446 °F), 15 mm ila 50 mm (0,5 ila 2 inç) boru ebatı
C
-40 ila 150 °C (-40 ila 302 °F), 150 mm (6 inç) veya üzeri boru ebatı
D
-40 ila 210 °C (-40 ila 410 °F) uygulamalar, 50 mm ila 600 mm (2 ila 24 inç) boru ebatı
E
A ve C kombinasyonu
F
A, B ve C kombinasyonu
G
A ve B kombinasyonu
Kod
Transdüser ve Sabitleme Kiti No 2
0
Yok
A
-40 ila 150 °C (-40 ila 302 °F), 50 mm ila 600 mm (2 ila 24 inç) tipik boru ebatı
B
-40 ila 230 °C (-40 ila 446 °F), 15 mm ila 50 mm (0,5 ila 2 inç) boru ebatı
C
-40 ila 150 °C (-40 ila 302 °F), 150 mm (6 inç) veya üzeri boru ebatı
D
-40 ila 210 °C (-40 ila 410 °F) uygulamalar, 50 mm ila 600 mm (2 ila 24 inç) boru ebatı
Kod
Taşıma Çantası
SC
Standart yumuşak yüzeyli taşıma çantası; günlük kullanıcı için ideal
HC
İsteğe bağlı sert yüzeyli taşıma çantası; nakliye ve taşıma için ideal
Kod
Sistem Seçenekleri
TG
Boru duvarı kalınlık ölçeri
E
Çift PT1000 aktarıcılı yüzeye monte RTD'yle eşleşen enerji kiti
C48
1200 mm'ye (48 inç) kadar olan borulara monte için ek zincir düzeneği
2C48
1200 mm'ye (48 inç) kadar olan borulara monte için iki ek zincir düzeneği
AIO
Analog giriş ve çıkış kablosu
DIO
Dijital ve seviye giriş ve çıkış kablosu
BAT
Yedek şarj edilebilir batarya
CHG
Yedek batarya için harici batarya şarj aleti
EXT
Bir çift 100 ft uzatma kabloları (C-RR transdüserler)
EXT2
İki çift 100 ft uzatma kablosu (C-RR transdüserler)
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(Örnek Konfigürasyon Dizisi)

Seçenekler
PT9-TABLET
PT9-TG
PT9-E
PT9-C48
PT9-AI
PT9-ADO
PT9-BAT
PT9-CHG
PT9-ExtPlug

Android Tablet
Kalınlık Ölçer
Enerji Kiti (Sıcaklık)
48 inç (1200 mm) Kelepçeleme Tertibatı, Çantalı
Analog Giriş Kablosu
Analog ve Dijital Çıkış Kablosu
Yedek Batarya
Ekstra Batarya Şarj Cihazı
Uzatma Kablosu Konektör Adaptörleri
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