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Przetwornik przep³ywu
z ko³em ³opatkowym dla systemu przy³¹czy S020

8025, 8020
(sensor Halla)

Opis
Wykres b³êdu pomiarowego

Ogólne dane techniczne

Wersja kompaktowa przetworników przep³ywu, przep³ywomierzy oraz
sterowników dozowania typu 8025 jest urz¹dzeniem przeznaczonym
do monta¿u w przy³¹czach typu S020 lub 1500 albo 1501. Urz¹dzenie
jest skonstruowane do zastosowania dla cieczy wolnych od
zanieczyszczeñ sta³ych, a w szczególno�ci w³óknistych o lepko�ci do
300 cSt.
Przetwornik przep³ywu stosowany jest najczê�ciej, jako przep³ywomierz,
który generuje sygna³ 4...20 mA do regulatora lub systemu sterowania
albo do dodatkowego wy�wietlacza natê¿enia przep³ywu.
Sterownik dozowania s³u¿y do odmierzania okre�lonych dawek cieczy
oferuj¹c bogaty zestaw funkcji wspomagaj¹cych (np. korekcja
przepe³nienia, dozowanie z wykorzystaniem dwóch zaworów). Sterownik
dozowania nie umo¿liwia odczytu chwilowej warto�ci przep³ywu.
Przep³ywomierz bateryjny stanowi doskona³e rozwi¹zanie okresowego
pomiaru (sprawdzenia) chwilowej warto�ci przep³ywu bez konieczno�ci
okablowania urz¹dzenia. Przep³ywomierz zainstalowany na ruroci¹gu
mo¿e zliczaæ przep³ywaj¹ce medium.

Sposób przy³¹czenia:

Zakres pomiarowy:
Dok³adno�æ:

Liniowo�æ:
Powtarzalno�æ:
Przy³¹cze elektryczne:
Stopieñ ochrony:
Temperatura medium:
Temperatura otoczenia:
Materia³y:

palec pom. i ko³o ³opatkowe:
o� i ³o¿yska:

obudowa:
folia na panelu:

przy³¹cze uniwersalne S020 dla DN 15...50
lub przy³¹cze uniwersalne typu 1500, 1501
dla DN >50
0,3 ... 10 m/s (z czujnikiem Halla)
0,5 ... 10 m/s (z cewk¹)
(patrz wykres b³êdu pomiarowego)
Dla sta³ej K ustawionej z wykorzystaniem
funkcji Teach-In (krzywa 1):
<= +/- 0,5% wart. koñc. (10 m/s)
Dla warto�ci �redniej sta³ej K, zgodnej z
tabel¹ dla przy³¹czy S020 (krzywa 2 na wy-
kresie:
<= +/- (0,5% wart. koñc. + 2,5% wart. bie¿.)
0,5% warto�ci koñcowej
0,4% warto�ci bie¿¹cej
listwa zaciskowa lub g³owiczka kablowa
IP 65
0oC ... 80oC (patrz wykres dla przy³¹czy z
tworzywa sztucznego)
0oC ... 60oC
PVDF
ceramika
PC
poliester

Uwaga: Powy¿sze ogólne dane techniczne odnosz¹ siê do wody
o temperaturze 20oC i przy temperaturze otoczenia 20oC.
Dla prawdziwo�ci danych wymaga siê równie¿ zachowania
odpowiednich odcinków pomiarowych przed i za przep³ywomierzem
(patrz instrukcja obs³ugi).

8025, 8020

Nomogram doboru �rednicy przy³¹cza
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Uwaga: Dod. wytyczne doboru na karcie przy³¹czy typu S020./ 1500.

przep³ywomierz turbinkowy
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Wskazania i funkcje

Dane techniczne przetwornika przep³ywu
Napiêcie zasilania:
Sygna³ wyj�ciowy:
Obci¹¿enie:

Wyj�cie impulsowe
Wyj�cie przeka�nikowe:

12...30 VDC lub 115/230 VAC;
4...20 mA;
max 900 Ω, przy 30 V
max 500 Ω, przy 24 V
max 100 Ω, przy 15 V
max 800 Ω, przy zasilaniu 115/230 VAC;
otwarty kolektor PNP i NPN,
0...30 V, 100 mA;
2 przeka�niki programowalne, 3A, 230 V
(wystêpuj¹ opcjonalnie);

Dane techniczne sterownika dozowania
Napiêcie zasilania:
Wej�cia wyboru dawki:

Wyj�cie przeka�nikowe:

12...30 VDC lub 115/230 VAC;
4 wej�cia binarne tworz¹ce liczbê dwójko-
w¹, umo¿liwiaj¹ce wybór jednej z siedmiu
zaprogramowanych ilo�ci;
2 przeka�niki programowalne, 3A, 230 V;

Dane techniczne przep³ywomierza bateryjnego
Napiêcie zasilania:
Czas pracy:

9 VDC (zasilanie bateryjne);
1...2 lata z bateri¹ standardow¹,
3...4 lata z bateri¹ litow¹;

 Napiêcie Wyprowadzenie Wyj�cie Wyj�cie  Przeka�niki Sumatory Nr  Elementy dodatkowe*) 
Model zasilania przewodów sygna³u impulsowe  przep³ywu identyfikac. Przy³¹cze Panel 

   4...20 mA     S020 lub 
1500, 1501 8025 

DIN43650 PG 9 •• ••  •• 418 762 G +  
12-30 VDC 

2 X PG 13,5 •• •• •• •• 418 778 Q +  
2 X PG 13,5 •• ••  •• 418 423 M +  

Przetwornik 
przep³ywu 8025 

115-230 VAC 
2 X PG 13,5 •• •• •• •• 418 431 M +  

12-30 VDC 2 X PG 13,5   •• •• 419 520 T +  Sterownik 
dozuj¹cy 8025 115-230 VAC 2 X PG 13,5   •• •• 419 521 Q +  
Przep³ywomierz 
bateryjny 8025 

9 VDC - bateria Brak    •• 
418 403 S +  

Sensor przep³ywu 8020 z 8025 DIN43650 PG9  •• (N)   419 591 P + + 
(N)  - wyj�cie impulsowe nie kalibrowane (bezpo�rednio z czujnika). 

*) Aby otrzymaæ kompletne urz¹dzenie nale¿y osobno zamówiæ elementy dodatkowe. 
 

 
Przetwornik 
przep³ywu 

Sterownik 
dozowania 

Przep³ywomierz 
bateryjny 

WSKAZANIA   W   TRYBIE   PRACY 

Natê¿enie przep³ywu +  + 
Sumator przep³ywu +  + 
Sumator przep³ywu (okresowy, z ³atwym zerowaniem) +  + 
Ilo�æ dozowana  +  
Wskazanie trybu dozowania  +  
Licznik rewersyjny  +  
Pr¹d wyj�ciowy +   

PARAMETRY   DEFINIOWANE 

Jêzyk + + + 
Jednostki + + + 
Wspó³czynnik K + funkcja TEACH-IN + + + 
Tryb pracy przeka�nika + +  
Programowanie przeka�ników (zale¿nie od modelu) +   
Wyj�cie pr¹dowe 4...20 mA +   
Wyj�cie impulsowe +   
Filtr pr¹du wyj�ciowego +  + 
Wybór trybu dozowania  +  
Korekcja nadmiaru dozowania  +  
Alarm  +  
Kasowanie sumatora g³ównego + + + 

FUNKCJE   W   MENU   TEST 

Odczyt czêstotliwo�ci impulsów z ko³a ³opatkowego + +  
Symulacja przep³ywu +   
Stan wej�cia binarnego  +  
Symulacja pracy przeka�nika  +  
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