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Contoarele cu pistoane rotative, 
tip DELTA, marca ACTARIS Franfla,
permit mæsurarea cu acuratefle a
debitelor de gaz øi a amestecurilor 
de gaze necorozive.
Volumul mæsurat în condifliile de
presiune øi temperaturæ date este
afiøat direct pe un dispozitiv indicator.
Pentru mæsurarea tuturor tipurilor de
gaze necorozive poate fi utilizat
modelul standard, iar pentru
mæsurarea oxigenului poate fi 
utilizat un model special.
Aceste tipuri de contoare sunt
comercializate în România 
începând cu anul 1995.

Avantajele utilizærii acestor
contoare
• Gama de mæsurare extinsæ: 

debite de la Qmin = 0,25 m3/h la
Qmax = 400 m3/h

• Eroare de mæsurare: ±1 - ±2%
• Dinamicæ extinsæ: 1/100
• Diametre nominale: 

DN40 - DN100 mm
• Pierdere micæ de presiune: 

0,31 - 3,03 mbar
• Grad de protecflie a totalizatorului: 

IP 67
• Presiuni de lucru: 0 - 102 bar
• Temperatura de mæsurare a gazului:

- 25 °C la + 60 °C
• Pot fi utilizate acolo unde alimentarea

cu gaz este intermitentæ (cu øocuri).

Principiu de mæsurare

În camera de mæsuræ se aflæ douæ
pistoane profilate, cu secfliune în formæ
de „8“. Fluxul de gaz antreneazæ în
miøcare de rostogolire, færæ frecare, cele
douæ pistoane. La fiecare rotaflie completæ
este transferat un volum specific de gaz.
Aceastæ rotaflie este transmisæ printr-un
angrenaj mecanic la un dispozitiv care
integreazæ numærul de rotaflii øi-l afiøeazæ
direct în unitæfli de volum (m3).

Acest principiu volumetric permite
obflinerea unei precizii superioare de
mæsurare.

Caracteristici principale

• index cu 8 sau 9 cifre, prima rolæ
indicatoare este echipatæ cu un
reflector optic

• dinamica standard, definitæ ca 
Qmin : Qmax este de 1:50

• construcflie robustæ, cu posibilitate
de montaj în spaflii mici

• sunt echipate în varianta standard,
cu transmiflætoare de impulsuri de
joasæ frecvenflæ (exceptând seria
2040). Opflional, pot fi echipate cu
emiflætoare de joasæ frecvenflæ øi
seria 2040, sau cu emiflætoare de
înaltæ frecvenflæ

• duratæ de viaflæ: minim 16 ani.

Metrologie

• Conform directivelor CEE
• Conform recomandærilor O.I.M.L.

R32/89, øi R6/89

Contor cu pistoane rotative, 
tip DELTA øi corector electronic
de volum, tip CORUS
Un echipament modern øi eficient pentru contorizarea 
øi gestiunea gazului metan øi a altor fluide energetice

DDrr.. iinngg.. ØØtteeffaann GGAADDOOLLAA,, iinngg.. OOccttaavviiaann CCOORRUUfifiIIUU
GGrruupp EEnneerrggooBBiitt CClluujj--NNaappooccaa
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• Conform normei ISO/DIS 9951
• Aprobare de model de la B.R.M.L.

nr. 292/23.09.2004
• Agrement tehnic DISTRIGAZ 

nr. M08/1999
Pentru fiecare din contoarele tip

DELTA, corecflia în funcflie de presiune,
temperaturæ øi factor de compresibilitate
(adicæ transformarea în volumul real de
gaz consumat) se va efectua cu corec-
torul electronic tip CORUS, care afiøeazæ
instantaneu: volumul corectat (m3),
volumul necorectat (m3), debitul corectat
(m3/h), factorul de corecflie, alarme etc.

Date tehnice generale

• Plaja de mæsurare a presiunii: 
0,9 - 80 bar

• Eroare maximæ de mæsurare:
- pentru senzorul de presiune: 

± 0,3%
- pentru senzorul de temperaturæ: 

± 0,1%
- pentru coeficientul de corecflie: 

± 0,3% (la 20 °C)
• Condiflii de lucru:

- temperatura ambiantæ: 
- 25 °C la + 55 °C

- temperatura gazului: 
- 40 °C la +70 °C

• Autonomia bateriei interne: 5 ani
• Traductor de presiune: PTZ
• Traductor de temperaturæ: PT 1000

(clasa A, 4 fire)
• Calculul coeficientului de corecflie

conform: AGANX19, AGANX19
modificatæ, S-CERG, AGA8, Tabel Z

• Conexiuni electrice prin cabluri tip: 
F 4114-60

• Perioada de stocare a datelor: 8 ani
• Duratæ de viaflæ: minim 16 ani.

Principiul de mæsurare 
al corectorului
Contorul de gaz mæsoaræ un volum

(VM), în anumite condiflii specifice de
presiune øi temperaturæ. Acest volum
este corectat într-un volum (VB) real,
corespunzætor presiunii øi temperaturii de
referinflæ, astfel:

VVBB == VVMM ·· TTBBTT ·· PP\\PPBB ·· ZZBB\\ZZ == VVMM ·· CC

unde:
VB = volumul de gaz corectat, în

condifliile de referinflæ (m3)
VM = volumul mæsurat de contor (m3)
TB = temperatura de referinflæ 

(273,15 K sau 288,15 K în
majoritatea cazurilor) 
(0 °C = 273,15 K)

T = temperatura absolutæ a gazului
în condifliile de mæsurare

P = presiunea absolutæ a gazului (bar)
PB = presiunea absolutæ de referinflæ

(1,01325 bar)
ZB = factorul de compresibilitate a

gazului, în condifliile de referinflæ
Z = factorul de compresibilitate a

gazului, în condifliile de mæsuræ
C = factorul de corecflie.
Astfel,  corectorul CORUS face

aceastæ corecflie øi afiøeazæ instantaneu
volumul corectat: VB (m3).

Concluzie

Cu creøterea presiunii P (bar) a gazu-
lui, creøte øi factorul de corecflie C.

Cu scæderea temperaturii T (°C), mai
ales iarna, creøte factorul de corecflie C.

Baza de date

Înregistrarea periodicæ a 6 baze de
date principale:

• baza de date oraræ: 
ultimele 1.440 ore (2 luni)

• baza de date zilnicæ: 
ultimele 124 zile (4 luni)

• baza de date lunaræ: ultimele 24 luni
• baza de date evenimente: 

ultimele 800
• baza de date modificæri parametri:

ultimele 200 înregistræri
• interval de înregistrare:

- de la 3100 la 5900 înregistræri,
conform selecfliei

- interval programabil de înregistrare,
de la 1 la 60 de minute.

Datele de programare øi de index sunt
pæstrate în memorie nevolatilæ tip EPROM,
apærate împotriva întreruperilor de tensiune.

Mediu

• Temperatura mediului ambiant: 
- 25 °C la + 55 °C

• Temperatura gazului: - 40 la +70 °C
• Grad de etanøare: IP 64
• Instalarea în zone periculoase EEX ia

II BT 4 (LCIE 91, 06170X)
• Compatibilitatea electromagneticæ,

conform recomandærilor
internaflionale OIML R16.

Intrare de mæsurare
• Pentru emiflætorul de impulsuri de

joasæ frecvenflæ, cu un releu tip REED
• Frecvenflæ maximalæ: 2 Hz
• Mærimea impulsului este

programabilæ: 1 impuls la 0,01 m3,
0,1 m3, la 1 m3, 10 m3.

DATE TEHNICE
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Sonda de temperaturæ

• Platina PT1000 (1000 Ω la 0 °C), clasa A de precizie
conform EN60751

• Construcflie: tub din oflel inox pentru introducere în
armætura termometru

• Cablu: diametru 6 mm, lungime 2,5 m.

Sonda de presiune
• Tehnologie: silicon piezo-rezistiv
• Suprapresiune pânæ la150% din Pmax
• 2 calibre de presiune disponibile 

0,9  - 10 bar abs.; 7,2 - 80 bar abs.
• Prizæ, adaptor deconectare: 1/4“ BSP gaz
• Cablu: diametru 8 mm, lungime 2,5 m
• Precizie superioaræ de 0,3% din valoarea mæsuratæ pe

toatæ gama de temperaturæ øi presiune.

Precizia conversiei volumetrice
Conform EN12405, precizia factorului de corecflie este mai

bunæ de 0,5%, în condiflii de referinflæ øi mai bunæ de 1% în
condiflii de lucru.

Afiøaj instantaneu
• Volum necorectat
• Volum corectat
• Debit corectat
• Presiune
• Temperatura gazului
• Factor de compresibilitate
• Factor de corecflie
• Coduri de alarme
• Posibilitate de programare, færæ a fi necesar cititor optic.

Alimentare
• Bloc de alimentare specific, conflinând o baterie din litiu

19Ah, încapsulatæ conform prescripfliilor ANTIEX
• Bateria poate fi înlocuitæ în zone EX, færæ întreruperea

funcflionærii corectorului
• Autonomie internæ 5 ani, în condiflii normale de funcflionare.

Ieøiri
Douæ ieøiri digitale, izolate,
ce pot fi programate ca:
• Transmisia de volum

neconvertit
• Retransmisia de volum

convertit
• Retransmisia alarmelor
• Ieøire 4 - 20 mA 

(prin intermediul unui
convertor F/1 modul
„EX“).

Aprobæri metrologice
• Aprobare de model BRML nr. 096/2004
• Agrement tehnic DISTRIGAZ: nr. M08/1999
• Conform EN12405
• Marcaj CE conform 89/336/CE (EMC) si 94/9/CE (ATEX). �

M&A3/06  7/11/06  7:26 PM  Page 14


