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I PRODUCENCI

Brak regularnych kalibracji przepływomierzy może po-
wodować nieakceptowalne z punktu widzenia technologii 
produkcji odchyłki recepturowe. Dowiedz się, jak wydłużyć 
okresy między kalibracjami z korzyścią dla firmy.

Regularne sprawdzanie i walidacja przepływomierzy są nie-
zbędne, aby zapewnić dokładność i wiarygodność ich wskazań, 
bezpieczeństwo oraz wysoką jakość wytwarzanych produktów. 
Obowiązujące przepisy i normy wymagają niejednokrotnie wzor-
cowania urządzeń pomiarowych. Brak regularnych kalibracji 
może powodować odchyłki recepturowe. Z tych względów prze-
pływomierze powinny być poddawane okresowym kalibracjom. 
Dowiedz się, jak Weryfikacja Heartbeat wydłuża okresy między 
kalibracjami.

Tradycyjna kalibracja przepływomierzy

Organy regulacyjne oraz normy GMP i ISO9001 nakładają 
obowiązek okresowej weryfikacji lub kalibracji urządzeń pomiaro-
wych. Wyznaczenie częstotliwości kalibracji jest uzależnione od 
poziomu krytyczności pomiaru i najczęściej spoczywa na użyt-
kowniku. Tradycyjna kalibracja przepływomierzy wymaga zatrzy-

mania linii technologicznej, demontażu urządzenia i odesłania 
go do laboratorium kalibracyjnego. W tym czasie produkcja jest 
przerwana, a koszty rosną. Zakład przemysłowy odczuwa to tym 
mocniej, im większą częstotliwość wzorcowania zaplanowano.

Heartbeat całkowicie zmienia podejście 
do kalibracji przepływomierzy

Heartbeat Technology to wbudowane algorytmy diagnosty-
ki i weryfikacji, które dokonują ciągłej kontroli stanu techniczne-
go przepływomierza w trakcie jego pracy na instalacji. Parame-
try urządzenia porównywane są do wbudowanych, fabrycznych 
wzorców odniesienia. Testowana jest większość parametrów ma-
jących wpływ na błędy pomiarowe i pracę czujnika oraz przetwor-
nika pomiarowego. Gdy dojdzie do przekroczenia fabrycznych pa-
rametrów referencyjnych, Heartbeat wysyła komunikat ostrzegaw-
czy, dzięki któremu możesz zareagować zanim pojawi się awaria. 
Wydrukowany na każde żądanie raport z Weryfikacji Heartbeat 
potwierdza, że parametry metrologiczne przepływomierza pozo-
stają zgodne ze specyfikacją producenta, dzięki czemu możesz 
zrezygnować ze zbędnych kalibracji i obniżyć koszty.

Czy Heartbeat może zastąpić  
kalibrację przepływomierzy?

Heartbeat Technology – may it replace  
the calibration of flowmeters?
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Co wyróżnia Heartbeat  
na tle rozwiązań innych producentów?

Na rynku dostępnych jest wiele urządzeń pomiarowych 
z wbudowaną funkcją diagnostyki. Jej zakres zazwyczaj jest 
ograniczony do wykrywania fizycznych uszkodzeń przyrządu lub 
wyjścia poza zakres znamionowych warunków pracy, wynika-
jących ze zmian temperatury, ciśnienia lub wartości przepływu. 
Informacja o tym, czy przyrząd mierzy z dokładnością deklaro-
waną w specyfikacji producenta zazwyczaj wymaga demontażu 
urządzenia i poddania go sprawdzeniu. W przypadku  Heartbeat 
Technology sprawdzeniu podlega cały przepływomierz – od czuj-
nika do wyjścia sygnałowego przetwornika.

Twoje korzyści to:
•	 oszczędność	czasu	–	weryfikacja	przepływomierza	zajmu-

je około minuty i nie wymaga demontażu urządzenia z in-
stalacji;

•	 zgodność	 z	normami	 –	Heartbeat	Technology	 spełnia	wy-
magania identyfikowalnego sprawdzenia zgodnie z DIN EN 
ISO 9001:2008 – Rozdział 7.6a (potwierdzone zaświadcze-
niem TÜV);

•	 obniżenie	kosztów	operacyjnych	–	Heartbeat	wydłuża	okre-
sy między kalibracjami przepływomierzy;

•	 potwierdzenie	 cech	 metrologicznych	 przepływomierza	 –	
 Heartbeat ma unikatowo wysokie pokrycie diagnostyczne 
usterek, sięgające aż do 98%;

•	 zwiększenie	 dyspozycyjności	 instalacji	 technologicznej	 –	
ciągła, samoczynna diagnostyka bez przerywania pomiaru 
przepływu, niezależna od procesu i warunków otoczenia.

Dowiedz się więcej: https://eh.digital/2AhuSpc
Zadbaj o komfort pracy

Weryfikację Heartbeat możesz zainicjować w kilku pro-
stych krokach, korzystając z wyświetlacza urządzenia 
lub zdalnie ze sterowni. Nie ma konieczności demonta-
żu przepływomierza, więc unikasz zbędnych czynności 
związanych z czyszczeniem i zapewnieniem bezpie-
czeństwa instalacji przemysłowej. Śledząc i reagując na 
przesyłane komunikaty diagnostyczne, w łatwy sposób 
zapobiegniesz awariom na linii technologicznej i zapew-
nisz najwyższą jakość wytwarzanych produktów.

Promass / Promag 200
2-przewodowe przepływomierze Coriolisa i elektromagnetyczne

Prowirl / Prosonic Flow 200
2-przewodowe przepływomierze wirowe i ultradźwiękowe

Promass / Promag 300/500
4-przewodowe przepływomierze Coriolisa i elektromagnetyczne
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