
 
 

1 
 

 

 

    

ТРЪБНИ 
ДЕБИТОМЕРИ 
(РАЗХОДОМЕРИ) 

с ротационен 
сензор FA 

с вихров сензор 
VA 

с термичен 
сензор 

ултразвуков 
дебитомер 
(разходомер) 

Газова среда въздух / газове въздух / газове въздух / газове - 

Течна среда течности с 
вискозитет < 200 
cSt 

- - всички течни 
среди 

Основни 
области на 
приложение 

измерване в 
чисти газове и 
течности; 
контролно 
измерване в 
газове и 
течности 

измерване в 
газова среда с 
частици и 
натоварени с 
кондензат газове 

измерване на 
масов дебит на 
въздух; 
измерване на 
сгъстен въздух 

измерване на 
дебит в 
тръбопроводи 

Измервани 
променливи 

дебит дебит дебит при 
стандартни 
условия 

скорост на 
потока / дебит 

Обхват на 
измерване  

 

0,2 ...120 m/s 0,4 ... 40 m/s 0,08 … 200 Nm/s 0,1 … 20 m/s 

https://www.hoentzsch.com/en/products/categories/product-list/vane-wheel-fa/60-insertion-probes
https://www.hoentzsch.com/en/products/categories/product-list/vane-wheel-fa/60-insertion-probes
https://www.hoentzsch.com/en/products/categories/product-list/vortex-va/67-insertion-probes
https://www.hoentzsch.com/en/products/categories/product-list/vortex-va/67-insertion-probes
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ТРЪБНИ 
ДЕБИТОМЕРИ 
(РАЗХОДОМЕРИ) 

с ротационен 
сензор FA 

с вихров сензор 
VA 

с термичен 
сензор 

ултразвуков 
дебитомер 
(разходомер) 

Обхват на 
измерване 

до 1132 m3/h 0,7 … 4523 m3/h 0,04 … 988 Nm3/h - 

Работно 
налягане (свръх 
налягане) 

1 MPa /10 bar 300 kPa / 3 bar 2,5 MPa /25 bar не е релевантно 

Работна 
температура 

-40 ... +550 °C -10 ... +180 °C -10 ... +240 °C -20 ... +135 °C 

Измерване на 
температура (с 
интегриран 
Pt100) 

- - -10 ... +240 °C не е релевантно 

ATEX категория 
1G (зона 0) 

Да Да Да Не 

ATEX категория 
2G (зона 1) 

Да Да Да Не 

ATEX категория 
1D (зона 20) 

Да Да Да Не 

ATEX категория 
2D (zone 21) 

Да Да Да Не 

https://www.hoentzsch.com/en/products/categories/product-list/vane-wheel-fa/60-insertion-probes
https://www.hoentzsch.com/en/products/categories/product-list/vane-wheel-fa/60-insertion-probes
https://www.hoentzsch.com/en/products/categories/product-list/vortex-va/67-insertion-probes
https://www.hoentzsch.com/en/products/categories/product-list/vortex-va/67-insertion-probes
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ТРЪБНИ 
ДЕБИТОМЕРИ 
(РАЗХОДОМЕРИ) 

с ротационен 
сензор FA 

с вихров сензор 
VA 

с термичен 
сензор 

ултразвуков 
дебитомер 
(разходомер) 

Материали в 
контакт със 
средата 

алуминий, 
неръждаема 
стомана, PVDF ... 

неръждаема 
стомана … 

неръждаема 
стомана … 

- 

Вътрешен 
диаметър на 
дебитомер  

9,5 … 100 mm 25 … 200 mm 8 … 41,8 mm от 13 mm 

Сензор с 
насочено 
засичане 

FAR VAR - UA 

Екстрак от лист с референции: 

 

 

 
 

https://www.hoentzsch.com/en/products/categories/product-list/vane-wheel-fa/60-insertion-probes
https://www.hoentzsch.com/en/products/categories/product-list/vane-wheel-fa/60-insertion-probes
https://www.hoentzsch.com/en/products/categories/product-list/vortex-va/67-insertion-probes
https://www.hoentzsch.com/en/products/categories/product-list/vortex-va/67-insertion-probes
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