Kwestionariusz aplikacyjny MF3000
Questionnaire for application of M3000
Poniższe informacje są niezbędne do właściwego opisania charakterystyki aplikacji i pomiaru.
Prosimy o uzupełnienie edytowalnych pól kwestionariusza na komputerze, zapisanie wprowadzonych
danych przy zamykaniu pliku i odesłanie go emailem.
Following items are necessary for settlement of questions regarding your application. Please fill them directly on
your PC, save file and send to us by email.

1) Jakie medium będzie mierzone?
What material will be measured?

2) Czy medium i jego konsystencja są
niezmienne?

tak / yes

nie / no

Are material type and its consistency constant?

Jeśli nie, to mieszaninę ilu produktów
stanowi?
If not, quantity of different products?

3) Jaka jest wielkość granulacji medium w mm?
What is grain size to be measured in mm?

4) Jaka jest temperatura medium? Czy jest
stała?

tak / yes

nie / no

tak / yes

nie / no

What is medium temperature? Is it constant?

5) Jaka jest zawartość wilgoci w medium? Czy
jest stała?
What is content of moisture? Is it constant?

6) Czy medium jest ścierające?

tak / yes

nie / no

tak / yes

nie / no

Do we have to expect any abrasion by material?

7) Czy medium jest oklejające?
Shall we expect build up of material on pipe?

8) Jaki jest sposób transportu medium?
How medium is conveyed?

9) Sposób transportu pneumatycznego:
At pneumatic conveying:

spadek
swobodny
/ freefall
faza rzadka
/ dilute phase

pneumatyczny
podciśnienie
/ vacuum
"korek"
/ plug

Ciśnienie w rurociągu:
Pressure in pipeline:

Spodziewana prędkość transportu w m/s:
Expected velocity of transport in m/s:

10) Czy transport odbywa się w sposób ciągły?
Is it continuous conveying line?

Jeśli nie, to jak długie są partie?
If not, how long takes batch?

tak / yes

nie / no

pneumatyczny
/ compressed
air
faza gęsta
/ dense phase

11) Jaka jest średnica nominalna rurociągu?
What is nominal diameter of the tube?

12) Jaka jest jego dlugość?
What is the length of the tube?

13) Z jakiego materiału jest wykonany?
What is pipeline material?

stal nierdzewna
/ stainless steel

stal
/ steel

Inny
materiał
/ other
14) Czy jest możliwe obracenie sekcji
pomiarowej?

tak / yes

nie / no

gaz (strefa 2)
/ gas (Zone 2)

pył (strefa 20)
/ dust (Zone 20)

21) Czy jest możliwe uzyskanie wartości
wagowych próbek do kalibracji? Jakich?

nie / no

ładunek ciężarówki
/ truck load

Is it possible to get reference values for calibration
What kind?

big bag

waga / scale

Is it possible to rotate the measuring section?

15) Jaki element procesowy jest przed
czujnikiem?
What kind of process device is before the sensor?

16) Jaki element procesowy jest za czujnikiem?
What kind of process device is after the sensor?

17) Jaka jest temperatura otoczenia?
What is ambient temperature?

18) Jaki jest spodziwany przepływ masowy?
What mass flow is expected?

19) Jaka jest oczekiwana dokładność pomiaru?
What is expected measurement accuracy?

20) Czy jest niezbędne wykonanie ATEX Ex?
Is ATEX EEx necessary?

inny / other
22) Jaki jest cel pomiaru lub co dzięki niemu
ma być osiągnięte?
What is the aim of measurement / which advantages
will be caused by measurement?

Uwagi:
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