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• MID одобрение за фискално измерване

• Съответствие с EN12261, PED, ASME, ATEX и IECEx

• Висока измервателна точност

• Висока повторяемост

•  Патентован измервателен патрон

• Алуминиев изправител на потока

• Типоразмер на разходомера от G65 до G1.000

• Макс. дебит на газа от 5 до 1.600 m3/h

• Номинален размер от DN 50 до 150 (2” до 6”)

• Работно налягане от 0 до 100 barg

• Присъединителни фланци PN 10-100 и ANSI 150-600

• Температурен обховат: -25 °C до +70 °C (според MID)

• Компактен монтаж с дължина на входящата тръба L ≥ 2 DN

• Възможност за монтиране на температурна гилза в корпус 
на разходомера (опция).

• Интегриран HF-датчик (опция)

• Абсолютен ENCODER (опция)

• Директен монтаж на Honeywell EVC (опция)
• Проектиран за природен газ, градски газ, бутан, въздух, 

азот, други газове при поискване

Elster® TRZ2
Турбинен газов разходомер
Размер от DN50 до 150 (2” до 6”) 

Приложение 
Разходомер на газ одобрен за търговско мерене

за ниско и високо налягане

Газоразпределителни, промишлени и търговски приложения

Кратка информация

Турбинните газови разходомери Honeywell Elster TRZ2 са измервателни уреди, използвани 
за точно и надеждно измерване на разхода на газ в газоразпределението, промишлените 
предприятия или за търговски потребители. През десетилетията те са се доказали че са 
точни от първото калибриране до края на експлоатационния си живота. Ето защо 
водещите газоразпределителни компании по целия свят разчитат на TRZ2 за своите 
стандартни приложения за измерване на разхода на газ. 

Патентования измервателен патрон на Honeywell Elster позволява повтарящи се резултати 
от измерванията дори при неидеално състояние на потока на входа, както и значително 
намалява времето за обслужване в случай, че патрона трябва да се смени. Дори при 
променяна в състоянието на околната среда (напр. спад на температурата) това има  
минимално влияние върху работата на разходомера, тъй като патрона е отделен от тялото 
на разходомера.

За размери по-големи от 6 ”Honeywell предлага SM-RI-X турбинен газови разходомери, 
който се предлага до 24”.

Принцип на работа 

Газът, протичащ през разходомера, задвижва турбинното колело. Броят обороти 
на колелото е пропорционален на количеството газ, преминаващо през 
разходомера. За оптимизиране на ефективността на измерването, патентованият 
изправител на потока елиминира смущения в потока като завихряния или 
асиметричен поток, които например се създават от колена или тройници преди 
разходомера. След изправителя на потока, сечението се стеснява и по този начин 
увеличава скороста на потока и така оказва по-голям натиск на турбинното 
колело.

Комбинацията от изправителя на потока и оптимизирания измервателен възел 
вкл. турбинното колело, дава възможност за точно измерване на скоростта на 
потока дори при малък дебит и налягане. Оста, върху която е поставено 
турбинното колело, се задържа на място от сачмени лагери, които помагат да се 
поддържа висока производителност за дълго време с минимална поддръжка. 
Чрез зъбни колела и магнитна предавка оборотите на турбинното колело се 
предават на 8-цифрения механичен брояч, разположен в главата на 
разходомера далеч от всякакви вибрации.

Изходът на разходомера е оптимизиран, за да намали загубите на налягане и да 
създаде оптимални условия на работа след разходомера.

* DN 50/2 ”без патентован изправител на потока (необходима дължина на входящата тръба L>5 DN)
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Одобрения и съответствие
Турбинните газови измервателни уреди Elster TRZ2 са 
произведени в съответствие с DIN EN ISO 9001: 2008 
(DIN EN ISO 14001).
Те са проектирани, произведени и тествани в 
съответствие със следните принципи, стандарти и 
препоръки.

Основни

Европейски стандарт EN 12261 за турбинни 
измервателни уреди  
OIML разпоредба R137-1

Метрология
- Директива EC  2014/32/EU (MID)

Опасна зона

- Директива EC 2014/34/EU (ATEX)

Оборудване под налягане

- Директива EC 2014/68/EU (PED)

Импулсни изходи
TRZ2 може да бъде оборудван с ниско и високо-
честотни импулсни изходи в зависимост от 
изискванията на клиента.

Ниска честота (стандарт)
-  2x LF изхода (тип E1) с максимална честота 0,5 Hz
-  1x вход за защита от манипулация
Стандартният импулсен изход IN-S10 се доставя с 2,5-
метров 6-жилен кабел с отворен тип, който се 
свързва директно към EVC или разклонителна кутия. 
Като опция IN-S11 и IN-S12 се предлагат във вариант 
с един или два 6-пинови разсделяеми куплунга.

Висока честота (по избор)

-  до 4x HF изходи
- макс. 2x от тип A1S, които взима импулси от 

перките на турбинното колело
- макс. 2x от тип A1R, които взима импулси от 

турбинното колело чрез сканиране на отворите 
от вътрешната страна на колелото.

S1 броячна глава
Издържливата конструкция на брояча на 
разходомера (включително пластмасовия капак) се 
е доказала в най-сурови условия и е сертифицирана 
по IP67. Броячната глава S1 е снабдена с 8-цифрен 
механичен брояч за непрекъснато отчитане на 
разходомера.  За повече удобоство броячната глава 
може да се завърти на 350 °, без да се нарушат 
уплътненията.

Двата нискочестотни изхода (r eed контакт)  са 
включени като стандарт и могат да бъдат свързани 
към всеки Flow computer или електронен коректор за 
обем. Наличен е допълнителен изход за следене на 
опити за външна манипулация

Метрологична неточност при измерването 
Турбинният разходомер TRZ2 е проектиран и 
произведен в съответствие с Европейския стандарт за 
турбинни разходомер EN 12261.

Като стандарт TRZ2 изпълнява всички изисквания за 
ограничение на грешките от EN12261, както следва:
± 1 % за 0.2 Qmax до Qmax± 

2 % за Qmin до 0.2 Qmax

Измервателни диапазони
Стандартният обхват на измерване е 1:20. В зависимост 
от работното налягане MID позволява по-големи 
диапазони на измерване.
За повече подробности, моля, свържете  се с 
производителя.

                 Ниско налягане (LP)  
Високо налягане (HP)
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Съвети за монтаж / Положение за монтаж:
Съгласно EN12261 турбинните разходомери могат да работят в хоризонтално 
и вертикално положение.
Входяща тръба:
≥2 DN, независимо от наличието на смущения на потока за DN 80 - 150 и 
≥5 DN за DN 50 

Изходяща тръба: 
Монтира се към тръба с номиналния диаметър на разходомера

Знак Описание Мерн. ед.

ρb Плътност в работно състояние kg/m3

ρn Плътност в стандартно състояние kg/m3

ρG Плътност на произволен газ kg/m3

ρng Плътност на природния газ kg/m3

patm Абсолютно атмосферно налягане bar

Знак Описание Мерн. ед.
pb  Работно налягане 

(свръхналягане) абосилютно
kg/m3

Δp1 Загуба на налягане на природен 
газ при 1 bar

kg/m3

Δpb
Загуба на налягане на природен 
газ при експлоатационни условия

kg/m3

Δpng Загуба на налягане на природен газ kg/m3

ΔpG Загуба на налягане на произволен газ bar

Загуба на налягане при 
работни условия:

Δpb = Δp1 ∙ ρb

Плътност при 
експлоатационни условия:

ρb = ρn ∙

Загуба на налягане за 
произволен газ G:

Δpb = Δpng ∙
G——
ng

pb
——
patm

Загуба на налягане TRZ2, относителна плътност на природен газ ρ = 0.83 kg/m3
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Дебит Q [m3/h]

Материал
Тяло на разходомера:  сферографитен чугун (GGG-40) или кована стомана. Турбинно колело: алуминий 
Бележка: TRZ2 са пожароустойчиви (HTB) и затова могат да се използват в критични C&I  инсталации.

Без смущения на дебита При силни смущения 
на дебита
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За повече информация 
За да научите повече за газовите 
решения на Honeywell Elster, посетете 
www.honeywellprocess.com или се 
свържете с представител на Honeywell.

Honeywell Process Solutions 
Germany 

Elster GmbH 

Steinern Str. 19-21 

55252 Mainz-Kastel 

T +49 6134 605 0 

F +49 6134 605 223 

www.honeywellprocess.com

www.elster-instromet.com 

Elster® is a registered trademark of 

Elster GmbH. 
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TRZ2: Турбинен газов разходомер Технически характеристики
Технически характеристики

Диаметър DN 50 80 80 80 100 100 100 150 150 150 150

Типоразмер G 65 100 160 250* 160 250 400* 250 400 650* 1000*Мерни 
характе-
ристики

Обхват на мерене Qmin 5 8 12,5 20 12,5 20 32 20 32 50 80

Qmax 100 160 250 400 250 400 650 400 650 1000 1600

Δp ** при Qmax  [mbar] 11 2 5 12 2 5 13 1 2 6 15

Тяло ***

Темп. обхват -25 °C до +70°C 

Степени на налягане PN 10, 16, 25, 40, 64, 100 / ANSI 150, 300 , 600

Размери A mm 165 215 215 215 273 273 273 356 356 356 356

B mm 155 172 172 172 185 185 185 210 210 210 210

C mm 150 240 240 240 300 300 300 450 450 450 450

D mm 75 100 100 100 120 120 120 180 180 180 180

E mm 135 157 157 157 170 170 170 193 193 193 193

F mm 280 200 200 200 210 210 210 235 235 235 235

Тегло 
[kg]***

PN10/16, ANSI150 (GGG) 10 21 21 21 29 29 29 53 53 53 53

PN25/40, ANSI300   (стомана) 13 32 32 32 50 50 50 91 91 91 91

PN64/100, 

ANSI600
(стомана) 15 33 33 33 50 50 50 97 97 97 97

Изходи /
стойност на 

 импулси ***
[imp/m3]

LF-Type E1
(Reed 

контакт)
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.1

HF-Type A1R (индуктивен) 28000 10500 10500 10500 6630 6630 6630 6630 2560 2560 2560

HF-Type A1S (индуктивен) - 21000 21000 21000 13260 13260 13260 - 5120 5120 5120

* Предлага се разходомер с обхват на измерване 1:30    ** Δp за природен газ при 1bar абсолютно     *** Възможни са малки отклонения




