
TRX / TRZ
MĚŘIČ PRŮTOKU STLAČENÉHO VZDUCHU A DUSÍKU 

Měřič průtoku stlačeného vzduchu 
a dusíku série TRX / TRZ

Ultrazvukový měřič průtoku stlačeného vzduchu 
a dusíku, je nezbytným pomocníkem všude 
tam, kde chceme přesně monitorovat výkony 
kompresorů a hlídat případné úniky.

Tento měřič je jediný, který lze nainstalovat přímo 
za kompresor, bez nutnosti filtrace. Díky této 
vlastnosti je používán pro měření vzduchu a dusíku 
tam, kde se může vyskytovat vodní či olejový 
aerosol, zvýšená prašnost nebo potřeba častého 
čištění měřičů.

Přesné měření výkonu kompresorů výrazně šetří 
náklady na energii a zefektivní výrobu. Také umožní 
s předstihem rozpoznat jakékoliv případné závady 
kompresorů a naplánovat jejich efektivní servis bez 
prostojů.

Přehledný, otočný displej umožňuje naměřené 
hodnoty dálkově odečítat nebo zpracovávat 
v nadřazených systémech skrze analogový či pulsní 
výstup, případně pomocí protokolu RS485.

HLAVNÍ PŘEDNOSTI

•   Možnost instalace přímo za kompresor bez nutnosti 

     filtrace

•   Odolnost vůči vzduchu a dusíku s obsahem oleje,      

     olejovým a vodním mlhám, prachu a různým

     nečistotám

• Velká variabilita připojení až do dimenze DN 200

• Intuitivní otočný displej se zobrazením nejběžnějších     

 alarmů

• Možnost napájení integrovanou baterií

• Měření průtoku v obou směrech

• Nezpůsobuje tlakové ztráty
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jmenovitý průměr 25 a 32 mm

(závitové provedení) 

ZÁVITOVÝ TYP (ATZTA TRX)

TRX / TRZ 

INTUITIVNÍ DISPLEJ 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

Jmenovitý průměr trubky [mm] 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 150, 200

Napájecí napětí 24 V DC ±10% nebo typ s vestavěnou baterií (životnost baterie je cca 10 let při 
okolní teplotě 20 °C)

Spotřeba proudů 24 V DC - max 1,1 W (1,5W u typu s komunikací RS485)

Přípustné médium vzduch či dusík

Teplota a vlhkost -10 až 60˚C, relativní vlhkost do 90%

Pracovní tlak 0 až 1 MPa

Přesnost až1,5% (při 0,5 MPa při pokojové teplotě)

Výstupní signál
(není u bateriového typu) 

proudová smyčka: 4-20 mA (±0,5%), zátěžový odpor: do 400Ω,
Výstup veličiny: okamžitý průtok, tlak a teplota se přepíná tlačítkem

digitální výstup :
• 2 otevřené kolektory- maximální zatížení: 24 VDC, 10 mA, maximální 

frekvence: 10 Hz, střída: 35% až 65%
• výstup 1: jednotkový impuls (přímý tok), 
• výstup 2: jednotkový impuls (zpětný tok), horní/spodní alarm pulsní
• výstup: 0,1 Nm3/puls, 1 Nm3/puls

Způsob připojení      Jmenovitý průměr 25, 32 mm - závitové připojení (25 mm: Rc1, 32 mm: Rc1-1/4)

Jmenovitý průměr 40 až 80 mm - sendvičové připojení (instalace mezi příruby) 

Jmenovitý průměr 100 až 200 mm - JIS 10K příruba

Uklidňující délky potrubí 
 (délka rovného úseku) 

Jmenovitý průměr 25, 32 mm - Před průtokoměrem > 20D, za průtokoměrem 
>5D Při použití režimu oboustranného měření průtoku je nutno zachovat >20D 
před i za průtokoměrem

Jmenovitý průměr 40 až 200 mm - Na přítoku > 10D, na odtoku >5D 
Při použití režimu přímého/zpětného průtoku je nutno zachovat >10D na 
přítoku i odtoku

Poloha instalace Vodorovná nebo svislá poloha

Krytí sensoru průtoku IP64

jmenovitý průměr 40 až 80 mm

(sendvičové provedení)
jmenovitý průměr 100 až 200 mm 
(přírubové provedení)

SENDVIČOVÝ TYP (ATZTA TRX)

Světlost 25mm 32mm 40mm 50mm 65mm 80mm 100mm 150mm 200mm

Měřitelná média Vzduch a dusík

Kompenzace 
průtoku

Normal Měřený průtok přepočtený na teplotu 0 °C, 1 atm

Standart Měřený průtok přepočtený na teplotu nastavenou na průtokoměru, 1 atm

Teplota kapaliny 10 ~ 60 °C

Pracovní tlak 0 ~ Méně než 1MPa (Tlak měřidla)

Hodnota průtoku
(Nm3/h)

*1

Qmax 260,0 0,480 600 1100 1800 2200 3700 9000 14800

1/10Qmax 26,0 48,0 60 110 180 220 370 900 1480

Qmin 4,3 8,0 10 18,3 30 36,7 74 180 296

Qcut 0,7 1,5 1,5 2,9 4,4 5,9 19,2 36,9 66.3

Přesnost *2

Přiipojení Rc1 Rc1-1/4 Sendvič (instalace mezi příruby) příruba JIS10K

Typy alarmu: Průtokový, tlakový, teplotní, chyba komunikace, chyba externí paměti, indikace nízkého napětí baterie a nutnosti výměny baterie 
(pouze u bateriového typu)

Materiál výstelky Slitina hliníku, PPS, fluorosilikonová guma Slitina z nerezové oceli, PPS, 
fluorosilikonová guma

Instalace Vnitřní a vnější (krytí IP 64)

Qcut Qmin 1/10Qmax Qmax

±0.05%F.S.(25A~80A)
±0.06%F.S.(100A~200A)

±3.2%R.D. ±1.3%R.D.

SPECIFIKACE MEŘIDLA + TABULKA ROZSAHŮ

*1 Hodnoty průtoku jsou udávany při teplotě 20°C a tlaku 700kPa.
*2 Hodnoty odpovídající podmínkám ve zkušebně.

PŘÍRUBOVÝ TYP (ATZTA TRZ)

ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH PROVEDENÍ

Model W H D 

ATZTA 
TRX25/32 147 162 80

Model W H D

ATZTA TRX40 76 163 81

ATZTA TRX50 90 176 96

ATZTA TRX65 108 197 117

ATZTA TRX80 117 220 126

Model W H D

ATZTA TRZ100 250 280 210

ATZTA TRZ150 300 341 280

ATZTA TRZ200 350 391 330

Stav baterie
(pouze u typu s vestavěnou baterii)

Upozornění na komunikační chybu

Druh média (vzduch nebo dusík)

Akumulovaný objem průtoku

Zobrazení jedné z předvolených 
hodnot: tlak, teplota, okamžitý 
průtok

Zobrazení nastaveného 
módu kompenzace
průtoku: Normal, Standart
nebo skutečná hodnota

Detekce průtoku (blikání)

Upozornění na chybový stav 
měření

Vedle externích výstupů je měřidlo vybaveno přehledným displejem, který nabízí možnost 
rychlé orientace přímo v místě měření. Zobrazované hodnoty lze individuálně nastavit 
a možnosti lokálního odečtu přizpůsobit různým typům provozů a provozních situací.
Displej mimo jiné disponuje zobrazením chyb (externí komunikace, měření, stav baterie), detekcí 
průtoku a možností natočení po 90°.

MĚŘIČ PRŮTOKU STLAČENÉHO VZDUCHU A DUSÍKU 

ODOLNOST VŮČI NEČISTOTÁM V MÉDIU

Hlavní výhodou těchto měřidel oproti ostatním je odolnost vůči nečistotám v měřeném médiu 
(vzduchu i dusíku). Díky tomu je možno umístit měřidlo přímo za kompresor a měřit tak v místě, 
kde se vyskytují zbytky oleje nebo olejové a vodní mlhy, bez použití jakýchkoliv odlučovačů či filtrů.

 ŠIROKÝ MĚŘÍCÍ ROZSAH 1 : 60 

Díky širokému rozsahu měření je měřidlo schopno měřit přesně i při velmi nízkých průtocích, 
což umožňuje poměr startovacího průtoku vůči maximálnímu až 1:400. Přesné měření a kontrola 
případných úniků, je tak možná i v místech provozu se stále nízkými hodnotami průtoku nebo 
tam, kde se hodnoty průtoku často mění. V kombinaci s měřidly na dalších místech kaskády tak lze 
zajistit komplexní dohled nad průtokem stlačeného vzduchu či dusíku.
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COMAC CAL s.r.o.
Czech Republic, 735 42  Těrlicko
tel.: +420 556 205 322
e-mail: obchod@comaccal.cz

www.comaccal.cz
Tiskové chyby a technické změny vyhrazeny. Uvedené 
obrázky a fotografie mají pouze informativní charakter.

Světlost 25mm 32mm 40mm 50mm 65mm 80mm 100mm 150mm 200mm

Typ elektrického 
napájení

Externí 24VDC±10%, Spotřeba elektrické energie maximálně  1.1W  (1.5W pro RS485)

Bateriové Vestavěná lithiová baterie s životností až 10 let (při teplotě prostředí 20 ° C)

Výstupy

Proudový výstup
4-20mA

4-20mA(±0.5%FS), zátěžový odpor do 400 ohm. Horní limit výstupního proudu 22mA. Výstup okamžitého průtoku, tlaku, alarmů měřiče nebo teploty lze 
zvolit tlačítkem na těle měřiče. (V případě bateriového provedení se jedná o pasivní výstup).

(±0,5%) pro okamžitý průtok, tlak a teplota se přepíná tlačítkem (Tlak 0 ~ 1000kPa, Teplota -10 ~ 60°C)

Digitální 
výstup

Standartní 
a bateriový 

typ

2 otevřené kolektory, max. zatížení: 24VDC 10mA, max. frekvence: 10Hz, střída: 35 ~ 65% nebo puls s volitelnou šířkou: 50,100,125,250,500ms

výstup 1: impulsní (přímý průtok), výstup 2: impulsní (zpětný průtok), alarm pro horní a spodní mez

Konstanta impulsního výstupu 0,1Nm³/puls, 1Nm³/puls Konstanta imp. výstupu 1Nm³/puls 10Nm³/puls

RS485
1 otevřený kolektor, max. zatížení: 24VDC 50mA, max. frekvence: 10Hz, střídá: 35 ~ 65% nebo puls s volitelnou šířkou: 50,100,125,250,500ms

Konstanta impulsního výstupu 100L/puls nebo 1000L/puls Konstanta imp. výstupu1m3/puls nebo 10m3/puls

Komunikace (pouze pro RS485) Protokol Modbus/RTU, volitelná komunikační rychlost:  9600,19200,38400,57600,115200 bps 

SPECIFIKACE PRO TYP S EXTERNÍM NAPÁJENÍM - D / TYP S VESTAVĚNOU BATERII - B / 
TYP  S KOMUNIKACÍ RS485 - R

 PRINCIP MĚŘENÍ

Ultrazvukové průtokoměry patří do skupiny rychlostních 
průtokoměrů, které vyhodnocují objemový průtok na základě 
měření rychlosti proudícího média a znalosti průtočného průřezu. 
Základem jsou dva senzory, které fungují zároveň jako vysílač 
a přijímač ultrazvukového signálu, což umožňuje měřit průtok
v obou směrech. Signál, který je senzory vysílán, proudí skrze 
měřené médium (vzduch či dusík) z vysílače do přijímače. 
Vyhodnocovací jednotka měřidla, pak dle rozdílu v čase mezi 
jednotlivými průlety signálu, dokáže přesně vypočítat objem 
proudění vzduchu či dusíku a převést jej na vámi zvolné jednotky.

Dále se pomocí údajů o tlaku a teplotě ,získaných ze 
zabudovaných pomocných senzorů, počítá normovaný průtok.

Tento princip měření propůjčuje měřidlu, velmi vysokou přesnost
a opakovatelnost v různých podmínkách použití a nezpůsobuje ani 
minimální tlakové ztráty.

PŘÍKLADY INSTALACE

Detekce úniku vzduchu
Drobné úniky bývají nejčastější energetickou ztrátou v provozech 
se stlačeným vzduchem či dusíkem. Díky umístění měřidla, 
např. mezi kompresor a ventily (viz obrázek), lze takový únik 
odhalit včas a vyřešit jej dřív, než způsobí havarii a odstávku. 

Komplexní dohled pro střední a velké provozy
Ve větších provozech, kde jsou rozvody stlačeného vzduchu či dusíku 
rozmístěny do více dílčích celků, je nutné tyto rozvody efektivně monitorovat 
napříč celým podnikem. Díky širokým možnostem konstrukčních připojení 
a rozsahu nabízených světlostí lze měřidla instalovat na nejrůznější místa rozvodné sítě.
Odečet a zpracovaní naměřených hodnot lze provést z displeje nebo využít některý 
z výstupů přímo pro zpracovaní v nadřazených databázových systémech.  

Monitorování kapacity a účinnosti kompresoru 
Díky dlouhodobému sledování účinnosti každého kompresoru samostatně v kontextu 
s vynaloženými náklady za energie jsme schopni vyhodnotit aktuální efektivitu jejich 
provozu. Podle tohoto trendu pak následně můžeme rozhodnout o nutnosti servisního 
zásahu a tím předejít poruše, znamenající odstávku výroby, či rozhodnout o jeho úplné 
výměně a dlouhodobě tak snížit provozní náklady. 

ZÁSOBNÍK

KOMPRESORY

MEŘIDLO TRZ

MEŘIDLA TRX

KOMPRESOR MEŘIDLA TRX VENTILY

KOMPRESOR

WATTMETER

MEŘIDLO
 TRX

PC

FLOW38 
  

DN(světlost)
25 a 32…         závit
40 až 80…       sendvič
100 až 200…  příruba

A(provedení)
A1… 24V
A2… 24V + RS485
A3…   Bateriové napájení

 

        

   

ATZTA/DNxxx/Ax/BxATZTA

B(délka výstupního kabelu)
B1…  bez kabelu*
B2… 5m
B3… 20m

 

        

   

*Pouze pro bateriové napájení

objednávkový kód produktu
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