
nummer 9   •   september 2016 nummer 9   •   september 201622 23
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Apparatuur voor meet en regeltoepassingen moet natuurlijk in de eerste plaats doen 
waarvoor ze gemaakt zijn. De functie is dus kortom belangrijker dan het uiterlijk. Toch 
kunnen beide ook samen gaan. Neem bijvoorbeeld de nieuwe batterijgevoede massa-
flow-meter van Vögtlin. Deze instrumenten beloven op papier heel veel en zijn daarnaast 
ook nog eens een aanwinst voor het oog.

Batterijgevoede digitale 
massa-flow-meters 
Met	innovatieve	alarm	module	

De Zwitserse ontwikkelaar en fabrikant van precisie-stroom apparaten Vögtlin Instruments 
AG heeft onlangs een massa-flow-meter voor gassen uitgebracht die voorzien is van een 
module met drie alarmcontacten en remote reset. Het gaat hierom de intelligente massa-
flow-meters  uit de serie red-y compacte 2. Deze bieden een hoge flexibiliteit voor het meten 
van gasstromen varieert tot 450 ln/min. 

Eenvoudig gezegd wordt met het thermische meetprin-
cipe het aantal gasmoleculen gemeten dat voorbij komt. 
Het temperatuurverschil is dan ook recht evenredig met de  
massastroom. Aangezien echter elk gas een eigen soortelijke 
warmte heeft, zal de meter dan ook voor elk gas apart geka-
libreerd moeten worden. De versie waar we het nu over heb-
ben, kan voor drie verschillende gassen gekalibreerd worden. 
Via het bedieningsmenu kan gekozen worden welke kali-
brering gebruikt wordt bij de metingen.

Batterijvoeding
Uitgaande van het gegeven dat de meter op basis van warmte 
de gasstroom bepaalt, is het des te opvallender dat het instru-
ment 6 maanden op een simpele penlight kan functioneren. 
Warmte vraagt immers veel energie en alleen als het instru-
ment op een hele slimme manier weet te meten, kan het 
energiegebruik zo laag zijn. Het geheim van het instrument 
is te zien in afbeelding 3. Hier zien we dat niet de volledige 
gasstroom langs het verwarmingselement stroomt. De hoofd-
stroom door het instrument wordt iets afgeremd waardoor er 
een drukverschil ontstaat in de doorgaande gastroom. Door 
dit drukverschil stroomt er een kleine hoeveelheid gas door 
een by-pass waarin het sensorgedeelte is opgenomen. Deze 
werking is te vergelijken met een stroommeter voor elektri-
citeit. Daar wordt voor het meten van een grote stroom met 
een meter met een laag bereik gewerkt met een shunt-weer-
stand in de hoofdstroom.
Door het werken met de by-pass en een hele klein gasvolume 
dat door het meetgedeelte stroomt, hoeft er niet echt veel 
warmte geleverd te worden en kan er voor gezorgd worden 
dat de meter tot 6 maanden op één en dezelfde batterij kan 
werken. 
Afbeelding 3 toont naast het meetprincipe ook de opbouw 
van de elektronica in het instrument. Gewerkt wordt met een 
zeer energiezuinige microprocessor en bevat de power con-
ditioning een schakelende voeding die niet alleen de 1,5 V 
van de batterij omhoog brengt naar de gewenste voedings-
spanning, maar er tevens voor zorgt dat de voedingsspanning 
constant blijft ook al daalt de uitgangsspanning van de batte-
rij. Op deze manier wordt de energie-inhoud van de batterij 
optimaal benut.
Als kanttekening bij de levensduur van de batterij moeten 
we opmerken dat dit niet bij continu-gebruik op gaat. In 
dat geval vraagt de verwarming toch te veel energie en is het 
verstandiger om het instrument via een externe voeding van 
energie te voorzien. Dit kan bijvoorbeeld een voeding van 

Smartphone	als	uitlezing
Smartphones beginnen meer en meer een plaats in te 
nemen binnen de test- en meetwereld. Een fraai voorbeeld 
daarvan zijn de kleine, professionele meetinstrumenten van 
Testo die geoptimaliseerd zijn voor gebruik samen met uw 
smartphone. Bij de instrumenten van Testo liggen de toe-
passingsgebieden in eerste instantie bij HVAC, koeling en 
verwarming. 
Door te werken met uw telefoon zijn de instrumenten mobie-
ler dan ooit tevoren. De compacte meetinstrumenten kun-
nen draadloos worden bediend met uw eigen smartphone 
of tablet, en gemakkelijk vervoerd worden in de handige 
SmartCase. Alle meetgegevens worden rechtstreeks naar 
de app gestuurd en worden uitgelezen en gerapporteerd die 
rechtstreeks verzonden kan worden via e-mail.

Instrumenten
De hier genoemde instrumenten worden door Marktechnical 
in drie verschillende sets geleverd. De eerste set is voor 
het meten en controleren van temperaturen en drukken en 
bevat een klemthermometer, een drukverschilmeetinstru-
ment en een infrarood thermometer. De tweede set is bij 
uitstek geschikt voor service en foutdetectie voor luchtbe-
handeling en koelsystemen. Deze zet bevat twee hoge druk 
meetinstrument en twee klem thermometer. Voor de instal-
lateur van airconditioning systemen is er de compacte VAC 
set bestaat uit vier meetinstrumenten voor het meten van de 
belangrijkste taken voor HVAC installateurs. Hierbij gaat het 
om een thermische anemometer, een vleugelrad anemome-
ter, een thermo hygrometer en een infrarood thermometer. 
Deze worden o.a. toegepast voor volume flowmetingen in 
leidingen, identificatie van schimmelgevaar, eenvoudige IR 
temperatuurmeting alsmede voor het bepalen van de pres-
taties van de koeling en verwarming.

Smart	Probes	app
De app (voor iOS en Android) die bij de instrumenten hoort, 
maakt van uw smartphone of tablet een weergave-instru-
ment waarop maximaal zes Smart Probes op hetzelfde 
moment zijn weer te geven. De bediening van de meetinstru-
menten en de weergave van de meetwaarden vindt plaats via 
Bluetooth. Met de app kunt u tevens meetrapporten maken 
waaraan u foto’s en commentaren kunt toevoegen waarna 
het rapport verstuurd kan worden via e-mail.
       

7...30 Vdc zijn, maar ook een USB-voeding. Het instrument is namelijk uitge-
rust met een mini-USB-aansluiting die bedoeld is voor het eventueel updaten 
van de interne software. Via de USB-aansluiting kunnen dus helaas geen meet-
gegevens of besturingsinstructies uitgewisseld worden met bijvoorbeeld een PC.

Uitvoeringen
De instrumenten zijn leverbaar in verschillende uitvoeringen. Meteen in het 
oog springend zijn de uitvoeringen met een regelventiel (afbeelding 4). Hiermee 
kan niet alleen de gasstroom gemeten worden maar meteen ook ingesteld. Naast 
deze uitvoeringen zijn er ook exemplaren met alarmcontacten. De typen met 
een alarmmodule bieden de volgende functies:
•  Drie alarm contacten  

(relais: schakelstroom tot 1 A, schakelspanning 30 VDC)
•  Twee optisch geïsoleerde ingangen  

(voor optionele afstandsbediening en reset van het alarm). 
Elk alarmcontact kan individueel worden ingesteld als een maximum-, mini-
mum-, gebied- of totalisatoralarm. Hysterese, alarmvertraging en alarmduur 
zijn vrij configureerbaar.

Toepassingen
Aangezien de red-y compacte 2-serie niet kan communiceren met bijvoorbeeld 
een besturingscomputer, zijn deze instrumenten niet bruikbaar voor geautoma-
tiseerde meet- en regeldoeleinden. Dit beperkt het gebruik aanzienlijk, maar op 
zich is dat geen bezwaar, omdat Vögtlin ook flowmeters maakt die wel voor dit 
doel zijn gebouwd zijn en bijvoorbeeld geen display hebben waarop de gebrui-
ker de stroom kan aflezen. 
Doordat direct op het instrument de gasstroom is af te lezen, is deze meter dan 
ook uitermate geschikt om de mechanische flowmeters te vervangen. Deze wel-
bekende meters met hun zwevende balletje zijn verre van nauwkeurig en zijn 
daardoor voor veel toepassingen nu niet bepaald het geschikte meetinstrument 
om de gas-flow in te stellen. De red-y compacte 2 meet veel nauwkeuriger en 
meet onafhankelijk van de druk en temperatuur van het medium.

Tot	slot
De red-y compacte 2 zal op de beurs WoTS zeker te zien zijn op de stand van 
Marktechnical B.V. (stand 8D056). Daar kunt u ook alle aanvullende informa-
tie krijgen die u denkt nodig te hebben. Ook op internet is veel informatie te 
vinden. Op de site van e-totaal zijn de belangrijkste links naar deze informatie 
te vinden.                                                            •
Voor meer informatie zie www.etotaal.nl/achtergrond. 
Artikel “Batterijgevoede digitale massa-flow-meters”.
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Afbeelding 1. Voor en na een verwarmingselement wordt de temperatuur 
van het gas gemeten. Uit de verschiltemperatuur kan na kalibratie de 
gastroom afgeleid worden.

Afbeelding 2. De verschiltemperatuur bepaalt de gastroom.
Afbeelding 3. De schematische opbouw van de flowmeter. Net als vele andere flowmeters wordt gewerkt met 
een by-pass waarin de sensoren zijn opgenomen.

Afbeelding 4. Van de flowmeter zijn uitvoeringen 
beschikbaar met een ingebouwde regelaar waarmee 
de gasstroom is in te stellen. Deze instrumenten kunt u 
vergelijken met de links weergegen flowmeters met een 
zwevend balletje.

Afbeelding 5. Voor de flowmeter zijn diverse accessoires 
leverbaar waaronder een montagekit om het instrument in 
een bedieningspaneel in te bouwen. 

De basis van de meters is een serie die voor het eerst geïntroduceerd werd 
in 2001. Vorig jaar werd deze serie volledig aangepast met als gevolg dat ze 
veel meer functionaliteit aan bord hebben, meer informatie op het display 
weergeven en nu tot 6 maanden kunnen meten met als voeding voor de 
elektronica een enkele AA-batterij. Ook kan de meter via een micro-USB-
aansluiting of 12...30 VDC ingang gevoed worden.
Ongeveer 20 meeteenheden voor de stroming en meer dan 50 parameters 
kunnen direct op het apparaat worden ingesteld via het intuïtieve touch navi-
gatiescherm. Daarbij is de debietmeter geschikt voor maximaal 3 verschil-
lende gassen of gasmengsels, heeft een dynamisch bereik tot 100:1 en een 
onnauwkeurigheid van ± 1% van de volledige schaal.

Het	meetprincipe
Voor het meten van de gasstroom is een meetprincipe op basis van tem-
peratuur gekozen. Het thermische meetprincipe is bijzonder geschikt voor 
het meten en regelen van de gasstroom van droge en zuivere gassen. Het 
grote voordeel van dit meetprincipe is het direct meten van de gasmassa. In 
afbeelding 1 is hiervan schematisch de opbouw weergegeven. Zoals te zien 
is, bevindt zich in het midden van de gasstroom een verwarmingselement 
dat het langsstromende gas iets opwarmt. De in het meetkanaal opgeno-
men temperatuursensoren T1 en T2 meten de temperatuur vóór en na de 
verwarming (H). Als er geen flow is, zal de warmte van de verwarming zich 
symmetrisch verspreiden in de richting van T1 en T2. Derhalve zal het tem-
peratuurverschil T2-T1 gelijk zijn aan nul. Is er wel een flow, dan zal T1 
afkoelen en T2 juist iets opwarmen. Het temperatuurverschil T2-T1 zal nu 
niet meer nul zijn.
Uitgaande van de kalibratie voor het gebruikte gas kan nu de gasstroom 
bepaald worden. Zoals in afbeelding 2 te zien is, levert dit meetprincipe geen 
problemen op bij verandering van de omgevingstemperatuur of de tempera-
tuur van de binnenkomende gasstroom. In alle gevallen wordt alleen naar 
het temperatuurverschil gekeken waarmee dus de omgevingsinvloeden uit-
gemiddeld worden. Ook de druk van het gas speelt geen rol.


