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Sensor przep³ywu
z ko³em ³opatkowym miniaturowy

Typ 8031
(sensor Halla)

Opis

Zale¿no�æ wspó³czynnika K od przep³ywu

Kompaktowy sensor przep³ywu typu 8031 �low-flow� z ko³em ³opatkowym
oraz sensorem Halla jest przeznaczony szczególnie dla mediów
agresywnych i wolnych od zanieczyszczeñ sta³ych.
Korzystna cenowo metoda pomiaru bazuje na lokalnym pomiarze
prêdko�ci przep³ywu. Sensor generuje sygna³ czêstotliwo�ciowy
proporcjonalny do przep³ywu, który mo¿e zostaæ ³atwo przetworzony i
przes³any.
Producent rekomenduje szczególnie pod³¹czenie sensora 8031 do
przetwornika typu 8025 �low-flow�. Na ¿¹danie przedstawimy Pañstwu
kompletacjê sensora z w³a�ciwymi elementami, kieruj¹c siê szczególnymi
warunkami pracy i konfiguracji uk³adu pomiaru lub regulacji.
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a - 10...100 [l/h]
b - 20...250 [l/h]

Zale¿no�æ spadku ci�nienia od przep³ywu
a - 10...100 [l/h]
b - 20...250 [l/h]

Ogólne dane techniczne
Zakres pomiarowy:
Dok³adno�æ:
Powtarzalno�æ:
Ci�nienie medium:
Temperatura medium:
Temperatura otoczenia:
Lepko�æ medium:
Wspó³czynnik K:
Materia³y

korpus i ko³o ³opatkowe:
o�:

³o¿yska:
uszczelnienia:

Sygna³ wyj�ciowy:

Czêstotliwo�æ:
Zasilanie:
Pobór mocy:
Stopieñ ochrony:
Przy³¹cze elektryczne:

10...100 [l/h]
20...250 [l/h]
+/- 2,0% warto�ci mierzonej
< 1%
max 6 bar przy 20oC
0oC ... +80oC
0oC ... +80oC
1...10 cSt
10200 [imp./litr] dla zakresu 10...100 [l/h]
3400 [imp./litr] dla zakresu 20...250 [l/h]
ECTFE (Halar) lub POM
szafir lub COREPOINTTM
rubin lub POM
FPM (Viton), EPDM lub FFKM (Kalrez)
wyj�cie komplementarne Push-Pull,
+VDC (¿y³a bia³a), masa (¿y³a br¹zowa),
sygna³ (¿y³a zielona)
0...300 Hz
12...24 VDC
max 15 mA przy 24 VDC
IP 67
przewód o d³ug. ~1 m (3 x 0,14 mm2 LiYY)

Numery zamówieniowe
Zakres Materia³y Nr 

[l/h] korpusu osi uszczelnieñ identyfikacyjny 
 POM Corepoint FPM 783 7191) 

10...100 ECTFE szafir FPM 783 721 
 ECTFE szafir EPDM 783 7221) 
 POM Corepoint FPM 783 720 

20...250 ECTFE szafir FPM 783 724 
 ECTFE szafir EPDM 783 725 

1) Bez p³yty monta¿owej 62 x 35 mm. 
Inne konfiguracje materia³ów na zapytanie. 
 


