
PRECYZYJ NE GAZOMI ERZE ROTOROWE seria Metryczna (G)
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i, SUKCESROMETU
fir.ma kanadyjskd ROMET L|M|TED produkuje
n ajwy2szej j akoSii precyzyj n e g a2om i erze rotorowe
ju2 od ponad dwuiiziestu lat.
Przeslronne, wfa5iiwie rozplanowdne flomieszczenia
oraz zastosowan ie wzajemn ie zi nteg roWanych metod .
wytw6rczych u mo2 liiviai q p ef n q koniiot g, na'd wszyst-
kimi etapami produkcji gazomierzy
lOM !T,posiada nowoczesne, skomputen/iowane
flaszyny do obr6bki rnechanicznej metali, zesp6f
wtryskarek do przer6bki ptastycznej twgrzyry
sztucznych, sterowan q komputerowo lini g anodowania
or az dzial tech n icz ny, a: tak2e dz i af bad awczoiiozwo..,
iowY Produktu. 
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Zastosowanie rotorowego gazomieza produkcji
ROM ETU zapewn ia wtaSciwq kombin acj g, doktid no5ci
i zakresu dzialania gazomierza i umo2liwla optymalny
pomiar przephrrwu gazu. produkty ROMETU cfrarak--
teryzujq sig duz4 2ywotnoSciq iniezawodnoSciq na
skutek wprowadzania wlasnychi opatentowanych
lozwiqzafi technicznych t.j. :
o zablokowanie pozycji wirnik6w oraz synchronizujq-
cych k6l zgbatych po1zez specjalne kofki ustataiace
uniemo2liwiajqce zmiang ich pozycji na skutek
naglego wzrostu ciSnienia lub zanieczyszczenia gazu,
o prosta konstrukcja gazomierza, kt6ry sklada si{ z

okolo 30% mniej czgSci ni2 urzqdzenia konkurent6w,
co sprawia, 2e jest on prostszy ifatwiejszy w
obsludze,

. zastosowanie wielu identycznych czgsci w
gazomierzach r62nego typu iwielko5ci, co zmniejsza
kon iecznoSd utrzymywan ia d u2ych zapas6w czgdci
zamiennych t .

o zewngtrzna powloka gazomieza zapewniajqca
od pornoS6 n a dzi alan ie korozji ri z[4ch waru n k6w
atmosferycznych,

Wieloletnie doSwiadczenie w migdzynarodowym pze-
mySle gazowniczym oraz zdolnoSd szybkiej adapiacji
lqrugl iqiqcygh s ig waru n k6w ryn koryyeh uczyn ity i
ROMETU ltdera w dziedzinie projektowinla i roiwfiu
technoldgii produ kcji gazomierzy:roioroUrygh,,.,



ZASADY DZIAT-ANIA
Gaz wphrrwajqc do gazomierza
stwarza r62nic9 ciSniefi, na
skutek kt6rej nastgpuje rotacja
wirnik6w w komorze pomiarowej.
Przecyzyjne kofa zgbate syn-
chronizuj4 obr6t wirnik6w w
przeciwnych sobie kierunkach
pod wzajemnym kqtem 90".

KONSTRUKCJA

Objgto6'6 gazu w komorze pomia-
rowej jest mierzona czterokrotnie
podczas pelnego obrotu
wirnik6w. RuCh wirnik6w ,
przekladany jest na standardowe
jednostki objgtoSci za pomoca
systemu,k6l zgbatych, a wynik
ukazany na liczniku.

korpus i pokrywy:
wirnik:
oS wirnika:
uszczelka typu "O":
okienko licznika:
lozyska:
sprzgglo magnetyczne:
licznik:
kola zgbate:
wykoficzenie:

odlew aluminiowy
specjal ny stop aluminiowy
stal nierdzewna
kauczuk nitrylowy
polikarbon z domieszkq ochronnq przeciw UV
wysokiej klasy stal fozyskowa
magnes ferrytowy na bazie ceramicznej
tworzywo PTB o specjalym skladzie
stal wgglowa
konwencjonalne i twarde anodowanie



DANE TECHNICZNE
c16 c25 G40 c6s ct00

Maksymalne ciSnienie robocze (bar) 12 12 12 12 12

Q max. w t1o/o max. btgdu (m'/h) 25 40 65 tOO 160

2.6 2.g 4.4

Q min. w t2o/omax. Ugdu (m'/h) 0.6 0.7 1.0 1.1 1.6

Zakres pomiaru w 1o/o max. blgdu 28:1 19:1 25:1 34:1 36:1

Zakres pomiaru wIoh max. Ugdu 42:1 57:1 65:1 g1:1 100:l

AP przy Q max. (mbar) 1.10 1.40 1.75 1.BS 2.18
Minimalny przeptyw rozruchowy (m'/h) 0.026 0.029 0.114 O.1gO 0.199
Jednostkowa warto5d podzialkilicznika (mo) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.1

Przeldadniaqystemuadagacyimgo(mYotrd) 0.1 0.1 0.1 0.1 1

Jefios{owauarto6dnadajnkalmprls6rv(m'/impls) 0.1 0.1 0.1 0.1 1
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Bardziej,szczeg6fowe informacje mo2na znale26 w nastgpujqcych broszurach:
. wyb6r i zastosowanie
. opcje i dodatkowe wyposa2enie

instalacja i obsluga
testowani€

Republika Czech i Sfowacja
90 100 TCS 1 43t91-1085

Rotorowe gazomierze ROMET-u sq dostgpne w trzech r62nych konfiguracjach:
. RM serii metrycznej z kolnierzami wg. normy ANSI 1S0 iodczytem w meirach

szeSciennych
' RM serii imperial z kolnierzami wg. normy ANsl 1s0 oraz odczytem w stopach

gfu. ifi?riliffi:ria z kofnierzamiwg. normy BS 4so4 oraz odczytem w stopach
"Br rig \-t szesciennych-- 

Katalogi ka2dejz tych konfiguracji sq dostgpne na2yczenie.



WYMIARY I MASY POT.ACZENTE KOT.NIERZOWE ZGODNE Z DrN 2633
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odczyt
boczny

odczyt boczny

s0 312 151 463 13.8 171 50 386
80 361 201 562 16.0 171 80 485

: : : : :  '  : : : :  t r :  : : : : : i  a  : : : :

H I
78 205
87 224
126 348
151 398
201 497
201 500
250 598
301 699

odczyt czolowy

J
N/A
N/A
2s8
283
333
335
384
434

K wr.(KG)
N/A s.s
N/A 6,2
384 10.9
434 12.2
534 14.5
s36 22.0
634 27.8
735 34.8
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M E T E R A B C D E W T { K G ) F x o u ' r r e R z G
G16 267 1.5" NPI 127 78 20s 4.s 171 40 127
G25 267 1.5'NPT 137 87 224 5.0 171 40 137
G4O N/A N/A N/A N/A N/A N/A 17'I 4Ol50 222
G65 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 171 50 247
G1OO N/A N/A N/A N/A N/A N/A 171 80 296
G160 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 241 80/100 299
G25O N/A N/A N/A N/A N/A N/A 24'I 1OO 348
G4OO N/A N/A N/A N/A N/A N/A 241 1OO 398
Uwaga: doda6 28 mm do wymiaru A dla umieszczonego na zewnqtrz nadajnika impuls6w
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TEMPERATUHE COMPENSATED COUNTER (TC) TEMPERATURE COMPENSATED TNSTRUMENT DRTVE (TC|D)
METER A KotNtERz B C D w T . ( K G ) A K o r N t E R z B C D E wr.(KG)
G40 171 40/50 286 126 412 12.s 171 40/s0 336
G65 17'l
GloO
Gl60
G2s0
G400

171
241 80/100 368 201 s69 24.4 241 80/100 488
241 100 418 2s0 66S 30.2 241 100 586
241 100 468 301 769 37.2 241 '100 687

126 414 187 12.s
151 464 187 13.8
201 s63 187 16.0
201 s71 238 24.4
250 669 238 30.2
301 770 238 37.2

Uwaga: doda6 13 mm do wymiaru E dla podstawy systemu adaptacyjnego

STANDABDlNSTBUfUFryfptifyF:(9Io-:lO),,,:::,,,,,::tt,,t,,:::,,:,::,',,:,:,,.,,:DiGiTAqCgpryfry,llgtliqlfFNTDRIVE{DCID) ':.r,,,
M E T E R A K o T N T E R Z B C D E W T . ( K G ) A K o L N t E R z B C D E W T . ( K G )
G40 171 40/50 228 126 405 187 11.4 171 40/50 228 126 405 187 11.4
G65 ',171 s0 2s3 'lsl 4s5 187 12.7 171 sO 253 151 4ss 187 12.7
G100 171 80 302 201 ss4 187 15.0 171 80 302 201 ss4 187 15,0
G160 241 80/100 305 201 ss7 222 22.5 241 80/100 305 201 557 222 22,5
G250 241 100 354 250 6s5 222 28.3 241 100 354 250 555 222 28.3
G400 241 100 404 301 7s6 222 3s.3 241 100 404 301 756 222 3s.3
Uwaga: doda6 13 mm do wymiaru E dla podstawy systemu adaptacyjnego
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ELECTRoN IcZNE KoR EKToRY oBJ EToScIl
I

I

I
EVC (Eucrnor'rrc Vor-uue Connecron) -Lnrwv w OBSLuDZEJesrJeoruoczeSNn Dortqouv I N6zewoo1*
Ju2 od polowy lat 8O-tych EVC pro
dukcji Romet-u stanoW! technolo-
giczny wzorzec dla,elektronicznych
koretor6w objgto5ci gazu'. System
niskiego poboru mocy zapewnia
niezawodno5d i praktyczn4
niezale2no6d od zewngtrznych
wplyw6w. EVC jest zasilany przez
bezpiecznq i dostosowanq do warun-
k6w specjalnych baterig (atest CSA
i UL) o du2ej 2ywotno6ci. Obj9to66
gazu, kt6ra przefiwa przez
gazomierz zostaje poddana korekcie
ciSnieniowej or aztub temperaturowej.
Test kalibracjikorektora mo2e by6
wykonany szybko za pomocll
prostych, mieszczqcych sig w dtoni
instrument6w TIM lub PATT wytwa-
rzanych przez ROMET, eliminujqc w

tar pierwszej _w,ersii moze by6,@ilqczony
bezpoSrednio do ka2dego g.azomierzi
rolorowego, turbinowego lub
miechowego posiadajqcilgo standar-

personelu do obstugi technicznej
systemu. Obudowa EVC, uszczetniona
izbudowana ze specjalnego stopu
aluminium (NEMA - 4 rating)
oferowana jest w dw6ch podstawowych
wersjach: montowanej wtaz z
gazomierzem oraz niezale2nie. EVC

ten spos6b
konieczno56
u2ywania do
tego celu
drogich
urz4dze6
kompute-
rowych i
przeprowa;
dzania
specjalnego
szkolenia

dowy sys-
tem adapta-
cvihy
(insfiument
drive) EVG
w drugiej
wersji
zezwala
zamonte
wanie go
w odleglo6ci
d o o k . 1 0 0
metr6w od
gazomierza.

Bardzlej szczeg6lowe lnlormacje znajdzlecie partstuo w katatogu EVC.

ECS' PeuNv SvsrEM ELEKrRoNlcz@rRoNlc CoRnecrroru Svsrerr,r,)
ECS HOMET-u spelnia wszystkie
wymagania stawiane przez przemysl
gazowniczy, w kt6rym niezbgdnym
staje sig zbieranie ianalizowanie
wszystkich danych dotyczqcych
przeplywu gazu. ECS zdobyfo sobie
renomg najbardziej awangardowego
systemu korekcii objgto6ci dzieki
swoim szczeg6lnym wla6ciwo6ciom tj.:
. maksimum 0,50ol" Hgdu calkowitego,
o programowalna, w pefni dwustronna

komunikacja danych i alarm6w,
. monitorowanie i zapisywanie danych,
. wpisywanie danycfr za pomoc4

klawiatury i odczyt na ciekfokrystali-
cznym wy6wietlaczu (LCD display),

. pamig6 umo2liwiaj4ca zarejestro-
wanie ponad 1500 okresowych
pakiet6w informacji (intervals),

. zapamigtywanie wszystkich
wydarzefi w EEpROM,

. software do obstugi ECS jest przy-
stosowany do komputer6w klasy
IBM PC lub kompatybitnych,

. oprogramowanie ECS mo2e
przesylad dane do program6w
pracujqcych pod systemem
MS.DOS,

. system jest zabezpieczony przez
hasto.

ECS jest samodzielnq intetigentnq
stacjq h6ra mo2e by6 podfqczona do

systemu komputerowego klienta i
stworzy6 niezawodnq sieC przekazy-
wania danych.

BardzieJ szczeg6bwe lnformacJe znajdziecie partstuo w katalogu ECS.

Ec M' Ele rcrnoN lczN I E Konveowey_gtrgy rERz (ELEcrRoNrcALLy CoRREoTE D M ErER)- knrwe pRzEJsctE Do NAJNowszEJ TEcHNoLocrl 
r vv'

ECM wprowadza najnowocze6niejszq
lechnologig korekcji objgto5ci do calej
rodziny rotorowych gazomierzy
ROMET-u z ptzeznaczeniem dla
nowych staciipomiaru gazu i
podwy2szenia standardu ju2 ist-
niejqcego. Poniewa2 ciSnienlowe
orazAub temperaturowe czujniki sq
bezpo6rednio wbudowane do
gazomierza, koszty instalacyjne ule-
gaj4 znacznemu obni2eniu.
Wyeliminowana zostaje bowiem

potrzeba posiadania przez
gazomierz systemu adapta-
cyjnego (instrument drive)
do EVC jak r6wnie2 specjaF
nych instalacji czujnik6w w
systemie przesylowym; W
razie potrzeby czg56 liczqca
mo2e byd w ka2dej chwili
odtqczona od korpusu
gazomierza bez
konieczno6ci przerwania
przeptywu gazu.

Bardziej szczeg6lowe informacje znajdziecie pafistwo w katatogu ECM.
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