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Opis
Kompletny czujnik przep³ywu sk³ada siê z czê�ci �suchej� z wtyczk¹ i
stykiem elektrycznym oraz przy³¹cza S030, w którym zabudowane jest
ko³o ³opatkowe (zasadniczy element pomiarowy).
Obracaj¹ce siê w strudze przep³ywaj¹cej cieczy ko³o ³opatkowe generuje
na wyj�ciu sensora halla impulsy o wype³nieniu ok 50%. Zabudowana
elektronika pozwala na zaprogramowanie przy u¿yciu klawiatury lub
wej�cia 4-20 mA (zale¿nie od opcji) progu prze³¹czenia wyj�cia
przeka�nikowego lub tranzystorowego OC (zale¿nie od opcji). Dostêpne
s¹ wersje z wyj�ciem 4-20 mA oraz interfejsem AS.
Istnieje mo¿liwo�æ oddzielenia elektroniki od przy³¹cza i pod³¹czenia do
innego �ród³a impulsów. Wymaga to zastosowania dodatkowego
elementu do mocowania na�ciennego.

Sensor przep³ywu
z ko³em ³opatkowym dla systemu przy³¹czy S030

Typ 8032
(sensor Halla)
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Wy�wietlacz

Dane techniczne
�rednica ruroci¹gu:
Zakres pomiarowy:
Napiêcie zasilania:
Pobór pr¹du:
Materia³y:

o� i ³o¿yska:
ko³o ³opatkowe:

przy³¹cze:
uszczelnienie:

obudowa:
folia na panelu:

Temperatura medium:
dla przy³¹czy PVC:

dla przy³¹czy PP:
dla przy³¹czy z metalu:

dla przy³¹czy PVDF:
Temperatura otoczenia:
Klasa ci�nieniowa:
dla przy³¹czy z tworzywa:

dla przy³¹czy z metalu:
Dok³adno�æ:

po kalibracji Teach-In:
przy stand. wspó³cz. K:

powtarzalno�æ:
Wej�cie:
Czêstotliwo�æ wej�ciowa:
Wyj�cia:

tranzystorowe:
przeka�nikowe:

liniowe:
Stopieñ ochrony:

DN 6 ... DN 50 (patrz przy³¹cza typu S030)
0,3...10 m/s
12...30 VDC z zabezpieczeniem przed
przepiêciem i odwrotn¹ polaryzacj¹ DC
<80 mA (bez obci¹¿enia)

ceramiczny (Al2O3) - w przy³¹czu S030
PVDF - w przy³¹czu S030
mosi¹dz, stal kwasoodporna, tworzywa szt.
FPM (Viton), inne na zapytanie (patrz S030)
PC + 20% w³ókno szklane
poliester
max +50oC (patrz wykres dla S030)
max +80oC (patrz wykres dla S030)
max +100oC
max +100oC
0...+60oC
PN 6 (patrz wykres dla S030)
PN 16
+/- 1% zakresu
+/- 1% zakresu, +/- 3% warto�ci mierzonej
+/- 0,4%
4...20 mA (max imped. wej�ciowa 250Ω)
2...400 Hz
NPN lub PNP, 5...30 VDC, max 700 mA
230VAC / 3A, 30VDC / 3A (cosφ=1)
4...20 mA; max rezyst.pêtli: 18VDC: 500Ω,
24 VDC: 800Ω, 32 VDC: 1100Ω
IP 65 (z g³owiczk¹ kabl. lub wtyczk¹ M12)

Specyfikacja techn iczna  
     

Zasilanie Sygna³ wej�ciowy Sygna³ wyj�ciowy Przy³¹cze elektryczne1) Nr identyfikacyjny 
     

12...30 V DC --- NPN DIN43650-A 436 474 
12...30 V DC --- PNP DIN43650-A 434 871 
12...30 V DC --- NPN / PNP M12 (5 pin) 436 473 
12...30 V DC --- styki przeka�nika M12 (5 pin)+DIN43650-A 436 475 
12...30 V DC 4...20 mA styki przeka�nika M12 (5 pin)+DIN43650-A 440 500 
12...30 V DC 4...20 mA 4...20 mA + styki przeka�nika M12 (8 pin)+DIN43650-A 444 699 
z szyny ASI ASI ASI + styki przeka�nika M12 (4 pin)+DIN43650-A 440 501 

1) Przy³¹cza elektryczne nie s¹ dostarczane z urz¹dzeniem. G³owiczki kablowe i wtyczki M12 nale¿y zamówiæ osobno. 
Aby otrzymaæ kompletne urz¹dzenie pomiarowe nale¿y zamówiæ dodatkowo przy³¹cze typu S030. 
 


