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Sensor przep³ywu
z ko³em ³opatkowym dla systemu przy³¹czy S039

Typ 8039
(sensor opt.)

Opis
Optyczny sensor przep³ywu 8039 jest alternatyw¹ dla sensorów z
czujnikiem pola magnetycznego. Jego zastosowanie jest uzasadnione
w przypadku wystêpowania silnych zewnêtrznych zak³óceñ
elektromagnetycznych oraz wtedy, gdy w medium znajduj¹ siê
namagnesowane cz¹stki .
Kompletny sensor przep³ywu sk³ada siê z czê�ci �suchej� z elektronik¹,
wy�wietlaczem i wtyczk¹ oraz przy³¹cza S039, w którym zabudowane
jest ko³o ³opatkowe (zasadniczy element pomiarowy).
Dzia³anie czujnika przep³ywu polega na analizie impulsów generowanych
przez czujnik optyczny. Przep³ywaj¹ca ciecz porusza ko³o ³opatkowe
u³o¿yskowane w przy³¹czu, a przemieszczaj¹ce siê w okolicy czujnika
optycznego ³opatki przes³aniaj¹ cyklicznie z³¹cze optoelektroniczne.
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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:
Temperatura otoczenia:
Ci�nienie medium:

przy 20oC:
przy 40oC:
przy 60oC:
przy 80oC:

przy 100oC:
Dok³adno�æ:

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

powtarzalno�æ:
Wyj�cia:

tranzystorowe (OC):
przeka�nikowe:

czêstotliwo�ciowe:
Stopieñ ochrony:

DN 8 ... DN 50 (patrz przy³¹cza typu S039)
0,3...10 m/s
12...30 VDC stabilizowane i filtrowane
<80 mA (bez obci¹¿enia)

ceramiczny (Al2O3) - w przy³¹czu S039
PVDF - w przy³¹czu S039
mosi¹dz
FPM (Viton)
PC + 20% w³ókno szklane
poliester
max +100oC
0...+60oC
max 10 bar
max 8 bar
max 6,5 bar
max 5 bar
max 4 bar
+/- 1% zakresu
+/- 1% zakresu, +/- 3% warto�ci mierzonej
+/- 0,4%
NPN lub/i PNP, 5...30 VDC, max 700 mA
230VAC / 3A, 30VDC / 3A (cosφ=1)
tranzystorowe typu OC, NPN, 5...30 VDC,
max 700 mA
IP 65 (z g³owiczk¹ kabl. lub wtyczk¹ M12)

Specyfikacja techn iczna  
    

Zasilanie Sygna³ wyj�ciowy Przy³¹cze elektryczne1) Nr identyfikacyjny 
    

12...30 V DC NPN DIN43650-A 440 378 
12...30 V DC PNP DIN43650-A 440 379 
12...30 V DC NPN / PNP M12 (5 pin) 440 377 
12...30 V DC styki przeka�nika M12 (5 pin)+DIN43650-A 440 382 
12...30 V DC styki przeka�nika + czêstotliwo�ciowe M12 (5 pin)+DIN43650-A 447 806 

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 S039. 
 


