
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MULTISTREAM® G folyamatos működésű mérőkészülék 

 
 

 Átfolyásmérés a terelősurrantós 
mérési elv szerint 

 Portömör ház 

 Kompakt építési kialakítás 

 Olcsó, egyszerű rendszerbe 
állítás 

 

Alkalmazás 
A MULTISTREAM® G folyamatos mű-
ködésű mérőkészülék zárt inline mé-
rőrendszer ömlesztettanyag-áramok 
folyamatos méréséhez. 4 t/h és 1000 
t/h (1250 m3/h) közötti szállítótelje-
sítmény-tartományával a mérőkészü-
lék alkalmazható akár 30 mm szem-
cseméretű por alakú és szemcsés 
közötti állagú ömlesztett anyagok 
 hozam- és fogyasztásméréséhez, 
 egyenleg képzéséhez és 
 adagolásához. 

Szabályozható anyagfeladóval 
összekapcsolva a MULTISTREAM-G 
felhasználható adagoló rendszerként is, 
de erre külön ajánlatot kell kérni. 
Zárt, kompakt építési kialakításának kö-
szönhetően a mérőkészülék különösen 
alkalmas egyebek mellett olyan folya-
matokba történő olcsó, egyszerű beé-
pítésre is, amelyeknél csak korlátozott 
hely áll rendelkezésre ill. amelyek zárt 
szállítási útvonalat igényelnek. 

Felépítés 
A MULTISTREAM® G mérőkészülék 
alapkivitelben a következőket tartal-
mazza: 
 acéllemez ház, 
 vezető- és mérősurrantó, 
 mérlegcella, 
 átadószerkezet a mérendő erő 

anyagtéren kívül elhelyezett 
mérlegcellába történő bevezeté-
séhez, 

 kábelcsatlakozó doboz. 
Az anyagtéren kívül elhelyezett mér-
legcella problémamentes alkalmaz-
hatóságot biztosít akár 100 °C anyag-
hőmérsékleteknél is. Ennél magasabb 
hőmérséklettartományú anyagokhoz 
külön ajánlatot kell kérni. 

Funkció 
A terelősurrantós mérőkészüléknél a 
szállítási teljesítmény mérése a 
reakcióerő alapján történik.  
Az anyagáramot egy vezetősurrantó 
homogenizálja, csillapítja és utána 
lökésmentesen ráirányítja az íves 
kialakítású mérő-/terelősurrantóra. 
A mérősurrantón az anyag sugár-
irányban felgyorsul. A mérősurrantóra 
ható ebből eredő reakcióerőt a mérleg-
cella méri. 
Ha nagyobb pontosság szükséges, 
ellenőrző méréseket kell végezni, 
amelyek lehetővé teszik a mérő-
készülék anyagáramlás megszakítása 
nélküli kalibrálását.  
Ezekhez a kiegészítő berendezé-
sekhez a feladósiló mérlegelése 
szükséges és ezekre külön ajánlatot 
kell kérni. 
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Méretek [mm] 
 
MULTISTREAM® G folyamatos működésű mérőkészülék  

 

Méretek [mm] 

Csatlakozó doboz 

mérlegcella 

Aerációs csatoma, csiga,

Kivitel 
E F G H J K M L 

G 400 400 470 380 550 2 х 310 3 х 150 480 400 

G 750 650 593 505 800 4 х 217,5 4 х 127,5 730 650 

G 1250 1000 770 680 1150 5 х 244 6 х 175 1080 1000 



 

 
 
 
 
Műszaki adato 

MULTISTREAM®  folyamatos működésű mérőkészülék 

Kivitel G 400 G 750 G 1250 

Szállítóteljesítmény min. 4 t/h – max. 400 m³/h 
(max. 1000 t/h) 

min. 16 t/h – max. 750 m³/h 
(max. 1000 t/h) 

min. 40 t/h – max. 1250 m³/h 
(max. 1000 t/h) 

Pontosság a névleges szállítóteljesítmény ± 2 % 

Beállítási tartomány 1 : 5 

Üzemi nyomás -2 mbar ... -8 mbar, ± 2 mbar ingadozás 

Súly 155 kg 250 kg 390 kg 

Környezeti hőmérséklet -30 °C ... +60 °C 

Anyaghőmérséklet max. 100 °C (opcióként 200 °C) 

Anyagsűrűség min. sűrűség 0,4 t/m3

Szemcseméret max. 10 mm (egyedi szemcseméret 30 mm-ig) 

Folyási tulajdonságok nem tapadó, por alakú és szemcsés közötti állagú 
 
 

Pontosság 
A megadott pontosság mindig a max. 
(névleges) zállítóteljesítményre 
vonatkozik 20 - 100 % közötti 
tartományban (méréstartomány 1:5) 
az alábbi feltételek betartása mellett: 
 Constant material properties 

(flow behaviour, moisture, 
temperature, grain size) 

beépítés és jusztírozás a mi 
beépítési és jusztírozási instrukcióink 
szerint. 

Kiegészítő követelmények 

Ha további speciális körülmények 
merülnek fel, mint pl. 
Ha további speciális körülmények 
merülnek fel, mint pl. 
 koptató tulajdonságú anyaghoz 

szükséges kivitelek, 
 Ex-alkalmazásokhoz szükséges 

kivitelek vagy 
 > 100 °C 

anyaghőmérsékletekhez 
szükséges kivitelek, 

 nagyobb pontosság,  
 alkalmazás adagoló-

rendszerként 
külön ajánlatkéréssel szíveskedjenek 
hozzánk fordulni 

Rendelési adatok 

Ajánlatkérésük gyors és zökkenő-
mentes bonyolításához a rendelési 
szám mellett szükségünk van a 
következő rendelési adatokra is: 
 
Anyagadatok 
 

Ömlesztett térfogattömeg .......[t/m³] 
 
Anyag ............................... 
 
Flow Rate Range 
 

- tól ............................... [t/h] 
 
- ig  ............................... [t/h] 
 



 

 
 
 
 
 

Kiviteli változat Rendelési szám 

MULTISTREAM® G, 
folyamatos működésű mérőkészülék 
 
G   400, max.   400 m³/h 
G   750, max.   750 m³/h 
G 1250, max. 1250 m³/h 

 
 
 

F021140.01 
F021140.02 
F021140.03 

 

Documentation Rendelési szám 

MULTISTREAM® G 
Kezelési és szerviz-kézikönyv 
 
német 
angol 
francia 

 
 
 

D707380.01 
D707381.01 
D707382.01 

 
A szállítmány alapkivitelben egy garnitúra 
dokumentációt tartalmaz. Ha további példányokat 
igényelnek, úgy ezeket külön kell megrendelni. 
Szíveskedjenek mindig megadni a kívánt nyelvi 
változatot. 
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Schenck Process Austria GmbH Schenck Process Austria GmbH  
Laabstraße 72 Mallár László 
5280 Braunau am Inn H-6801 Hódmezővásárhely Pf. 142 
AUSTRIA T +36 62 533-498 
T +43 7722 62387-0 F +36 62 533-499 
F +43 7722 68086 M +36 30 9537829 
office.pat@schenckprocess.com L.Mallar@schenckprocess.com 
www.schenckprocess.at www.schenckprocess.hu 
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