AFT Fathom
• Μοντελοποίηση ασυμπίεστης ροής σταθερής κατάστασης
• Υγρά και αέρια χαμηλής ταχύτητας (μόνιμη ροή)

AFT Arrow
• Μοντελοποίηση συμπιεστής ροής σταθερής κατάστασης
• Αέρια υψηλής προς χαμηλή ταχύτητα & πίεση (μόνιμη ροή)

AFT Impulse
• Ασυμπίεστη ανάλυση παροδικών ή μεταβατικών ροών
• Αξιολόγηση υδραυλικού πλήγματος και εκτόνωσης

AFT xStream
• Ανάλυση μεταβατικών φαινομένων σε σωληνώσεις με ατμούς και αέρια

Authorized dealer CY-GR

Αντιπροσωπεία CY / GR
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Λογισμικό ανάλυσης και μοντελοποίησης ασυμπίεστης ροής



Υπολογίζει πτώση πίεσης και κατανομή ροής για σωληνώσεις και συστήματα αγωγών με υγρά και
αέρια χαμηλής ταχύτητας. Διαστασιολόγηση και επιλογή σωληνώσεων, αντλιών και βανών



Ανοικτά και κλειστά συστήματα που περιέχουν Νερό, Πετρέλαιο και ραφιναρισμένα προϊόντα,
Χημικά προϊόντα, κρυογενετικά, Ψυκτικές ουσίες, Αέρια χαμηλής ταχύτητας
και άλλα



Συστήματα καθοδηγούμενα από πίεση, βαρύτητα ή αντλία



Μοντελοποίηση μεταφοράς θερμότητας σε σωλήνες και εναλλάκτες, ενεργειακό ισοζύγιο



Παρέχει προσαρμόσιμες βάσεις δεδομένων και υπολογισμούς κόστους



Επικοινωνία με CAESAR II, EXCEL, EPANET



Ειδικές πρόσθετες εφαρμογές :
–

XTS – επεκταμένη χρονική προσομοίωση (Extended Time Simulation)

–

GSC – αναζήτηση και έλεγχος στόχων (Goal Seek & Control)

–

SSL – προσομοίωση καθίζησης αποβλήτων (Settling Slurry simulation)

–

ANS – Αυτόματη Διαστασιολόγηση δικτύου (Automated Network Sizing)

Authorized dealer CY-GR
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 Λογισμικό ανάλυσης και μοντελοποίησης συμπιεστής ροής
 Συστήματα με Αέρια υψηλής προς χαμηλή ταχύτητα. Yψηλή προς χαμηλή πίεση
 Μελέτη και βελτιστοποίηση δικτύων σωληνώσεων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά συμπιεστών
ρευστών όπως το φυσικό αέριο, ο αέρας, ο ατμός, χημικά και πετροχημικά αέρια κ.α.
 Υπολογίζει πτώση πίεσης και κατανομή ροής για σωληνώσεις αερίων και συστημάτων αγωγών
 Μοντελοποίηση δικτύων σωληνώσεων συμπιεστής ροής. Ιδιαίτερα χρήσιμο για διαστασιολόγηση σωλήνων και
αγωγών, Βαλβίδων ανακούφισης και Συμπιεστών. Μέγεθος και επιλογή ανεμιστήρα, διαμόρφωση και επιλογή
της βαλβίδας ελέγχου, προσομοίωση της λειτουργίας του συστήματος και της αλληλεπίδρασης εξαρτημάτων,
υπολογισμοί ροής στραγγαλισμού, αξιολόγηση της μόνωσης σωλήνων και της μεταφοράς θερμότητας σε
σωλήνες και εναλλάκτες θερμότητας
 Ανοικτά και κλειστά συστήματα. - Πραγματικά αέρια, - Υψηλής συμπίεσης (ηχητικά και σχεδόν ηχητικά)
συστήματα. Εξισορροπεί τη ροή και την ενέργεια σε όλο το σύστημα. Προσφέρει προσαρμόσιμες βάσεις
δεδομένων για στοιχεία και ιδιότητες. Περιλαμβάνει υψηλής ακρίβειας ιδιότητες ατμού / νερού κατά ASME


Επικοινωνία με CAESAR II, EXCEL, EPANET.



Ειδικές πρόσθετες εφαρμογές :
–

GSC – αναζήτηση και έλεγχος στόχων (Goal Seek & Control)

–

ANS – Αυτόματη Διαστασιολόγηση δικτύου (Automated Network Sizing)

Authorized dealer CY-GR
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Λογισμικό ανάλυσης και μοντελοποίησης μεταβατικών ροών
Αξιολόγηση υδραυλικού πλήγματος και εκτόνωσης
Υπολογίζει εύκολα τα μεταβατικά φαινόμενα πίεσης που προκαλούνται από υδραυλικά πλήγματα
σε συστήματα σωληνώσεων.
Σχεδιάστε και λειτουργήστε το σύστημα σας με μεγαλύτερη ασφάλεια και αξιοπιστία.
Μοντελοποίηση μεταβατικών φαινομένων ροής σε δίκτυα σωληνώσεων που προκαλούνται από:

-

Ξαφνικά κλεισίματα βανών, εκκινήσεις και σταματήματα αντλιών συμπεριλαμβανομένων
φαινομένων αδράνειας, σπάσιμο βαλβίδας ανακούφισης, γεγονότα που καθορίζονται από το
σύστημα ( ροή, πίεση κλπ). Περιλαμβάνει τη μοντελοποίηση βανών ελέγχου και ανακούφισης,
αντλιών, δεξαμενών εκτόνωσης, βανών ανακούφισης κενού.

-

Ανοικτά και κλειστά συστήματα. Περιλαμβάνει επίλυση σταθερής κατάστασης για τον καθορισμό
των αρχικών συνθηκών
–

Εισάγει μοντέλα από AFT Fathom




Υπολογίζει μη ισορροπημένες μεταβατικές δυνάμεις
Επικοινωνία με CAESAR II, ROHR2, AutoPIPE, TRIFLEX, EXCEL, EPANET.



Ειδικές πρόσθετες εφαρμογές :
–

SSL – προσομοίωση καθίζησης αποβλήτων (Settling Slurry simulation)

–

PFA – Ανάλυση συχνότητας, αποφυγή συντονισμού (Pulsation Frequency Analysis)

Authorized dealer CY-GR
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AFT
xStream

Λογισμικό ανάλυσης και μοντελοποίησης μεταβατικών ροών ατμών & αερίου
Ενσωματωμένη λειτουργία επίλυσης σταθερής κατάστασης για αυτόματη προετοιμασία του
συστήματος πριν από το μεταβατικό φαινόμενο
Αυτόματες τομές σωλήνων με βάση τις ακουστικές ταχύτητες της σταθερής κατάστασης
Σύνθετη λογική παροδικών γεγονότων για τη μοντελοποίηση σύνθετων ακολουθιών ελέγχου
Διαχείριση σεναρίων για παρακολούθηση όλων των παραλλαγών σχεδίασης και των λειτουργικών
δυνατοτήτων σε ένα μόνο αρχείο μοντέλου με ενσωματωμένη γραφική απεικόνιση και αναφορά
Εργαλεία κινούμενων εικόνων για οπτική ερμηνεία περίπλοκων παροδικών αλληλεπιδράσεων
Δημιουργεί αρχεία ανισορροπίας δύναμης που μπορούν να διαβαστούν αυτόματα σε μοντέλα
δυναμικής τάσης σωληνώσεων σε CAESAR II ®, ROHR2, AutoPIPE και TRIFLEX ®
2D διάγραμμα ροής ή ισομετρικής προβολής
Ενσωματωμένες βιβλιοθήκες υγρών (συμπεριλαμβανομένων NIST REFPROP και ASME Steam
Tables) και εξαρτημάτων που μπορούν να επεκταθούν και να προσαρμοστούν
Chempak™ παρέχει μια θερμοφυσική βάση δεδομένων με σχεδόν 600 αέρια - σας επιτρέπει να
ορίσετε μη αντιδρώντα προμείγματα και να προσομοιώσετε τη δυναμική ανάμειξη ροής

www.daliograph.com
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