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Przetwornik przep³ywu
panelowy lub na�cienny

Typ 8025

Opis

Ogólne dane techniczne

Przetworniki przep³ywu oraz sterowniki dozuj¹ce typu 8025 w wykonaniu
panelowym i na�ciennym s¹ przeznaczone do po³¹czenia z sensorem
8030 lub 8020. W zale¿no�ci od typu sensora mo¿liwe jest oddalenie
sterownika w wykonaniu panelowym lub na�ciennym na dystans od 10
do 50 m.
Wy�wietlacz i menu pozwalaj¹ na wprowadzenie w³asnych nastaw
wszystkich mierzonych parametrów (patrz dane dla poszczególnych
modeli).

patrz dane techniczne przetworników i sensorów typu 8025 / 8020

8025

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 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;

dla sensorów 8020 lub 8030
przetwornik dla przep³. turbinkowych

 
Przetwornik 
przep³ywu 

Sterownik 
dozowania 

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 czêstotliw. impulsów z ko³a ³opat. + + 
Symulacja przep³ywu +  
Stan wej�cia binarnego  + 
Symulacja pracy przeka�nika  + 

 

Specyfikacja Nr zamów.  
Model Wykonanie Napiêcie Pod³¹czenie Wyj�cie Wyj�cie  Przeka�niki Sumatory Nr  Elementy dodatkowe*) 

  zasilania przewodów sygna³u impulsowe  przep³ywu identyfikac. Przy³¹cze Sensor 
    4...20 mA      przep³ywu 

panelowy 12-30 VDC listwa •• •• •• •• 418 994 J + + 
12-30 VDC 3 x PG 9 •• •• •• •• 418 396 S + + 

Przetwornik 
przep³ywu na�cienny 

230 VAC 3 x PG 9 •• •• •• •• 418 399 D + + 
panelowy 12-30 VDC listwa   •• •• 419 536 P + + 

12-30 VDC 3 x PG 9   •• •• 419 539 S + + 
Sterownik 
dozuj¹cy na�cienny 

230 VAC 3 x PG 9   •• •• 419 542 V + + 
*) Aby otrzymaæ kompletne urz¹dzenie nale¿y osobno zamówiæ elementy dodatkowe. 
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