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Przetwornik przep³ywu
elektromagnetyczny dla systemu przy³¹czy S020

8040, 8045
(elektromagn.)

Ogólne dane techniczne
Sposób przy³¹czenia:

Zakresy pomiarowe:

Dok³adno�æ:

Liniowo�æ:
Powtarzalno�æ:
Przy³¹cze elektryczne:
Stopieñ ochrony:
Temperatura medium:
Temperatura otoczenia:
Napiêcie zasilania:
Czas reakcji:
Obci¹¿. wy. 4...20 mA (8045):

Obci¹¿. wy. 4...20 mA (8040):
Wyj�cie przeka�nikowe:
Wyj�cie impulsowe:

Materia³y:
palec pomiarowy:

elektrody i pier�cieñ uziemiaj¹cy:
obudowa elektroniki:

folia na panelu:

przy³¹cze uniwersalne S020 dla DN 15...50
lub przy³¹cze uniwersalne typu 1500, 1501
dla DN >50
0,2...10 m/s
0,2...5 m/s (dotyczy tylko typu 8040)
0,2...2 m/s (dotyczy tylko typu 8040)

+/- (1,0% wart. mierz. + 0,1% zakresu)
0,25% warto�ci mierzonej
listwa zaciskowa; PG 13,5; DIN 43650-A
IP 65 (przy prawid³owym pod³¹czeniu)
0oC ... +80oC (patrz wykres dla przy³¹czy z
tworzywa sztucznego)
0oC ... +60oC
18...36 VDC
0,5 s
max 1300 Ω, przy 30 V
max 1000 Ω, przy 24 V
max 700 Ω, przy 18 V
max 1130 Ω, przy 36 V
max 330 Ω, przy 18 V
2 przeka�niki programowalne, 3A, 230 V
(wystêpuj¹ opcjonalnie)
0...240 Hz (max 256 Hz), max 100 mA;
rezyst. obci¹¿enia: >360  Ω, przy 36 V,

      >240  Ω, przy 24 V,
      >180  Ω, przy 18 V,

PVDF
stal szlachetna 1.4404 (316L)
PC
poliester

Uwaga: Powy¿sze ogólne dane odnosz¹ siê do wody o temperaturze
20oC i przy temperaturze otoczenia 20oC i przy zachowaniu odpowiednich
odcinków prostoliniowych rury przed i za przep³ywomierzem (patrz
instrukcja obs³ugi).

Wskazania i funkcje przetwornika przep³ywu
Wskazania w trybie pracy
 przep³yw
 pr¹d wyj�ciowy
 sumator g³ówny
 sumator okresowy z funkcj¹ kasowania
Parametry definiowane
 jêzyk
 jednostki
 wspó³czynnik K / funkcja TEACH-IN
 wyj�cie pr¹dowe 4...20 mA
 wyj�cie impulsowe
 przeka�niki (w zale¿no�ci od typu)
 filtr pr¹du wyj�ciowego
 kasowanie sumatora g³ównego
 t³umienie zak³óceñ czêstotliwo�ci sieci zasilaj¹cej
Test
 ustawienie zera i zakresu
 symulacja przep³ywu (na sucho)

Opis
Elektromagnetyczny (magnetoindukcyjny) sensor (typ 8040) oraz
przetwornik (typ 8045) przep³ywu przeznaczone s¹ do pomiaru natê¿enia
przep³ywu cieczy zanieczyszczonych i/lub lepkich o przewodno�ci nie
mniejszej, ni¿ 20 µS/cm. Wy�wietlacz i menu (typ 8045) pozwalaj¹ na
wprowadzenie w³asnych nastaw wszystkich mierzonych parametrów
(patrz dane dla poszczególnych modeli).
Zasada dzia³ania czujnika przep³ywu polega na indukowaniu napiêcia
w ruchomym przewodniku umieszczonym w polu magnetycznym.
Przewodnikiem jest w tym przypadku przep³ywaj¹ca ciecz.
Warunkami poprawnego pomiaru jest zachowanie prostoliniowych
odcinków pomiarowych o d³ugo�ci 10xD przed i 3xD za sensorem lub
przetwornikiem, pewne uziemienie uk³adu pomiarowego zgodnie
z instrukcj¹ obs³ugi oraz ca³kowite wype³nienie ruroci¹gu ciecz¹
w obszarze pomiaru.

przep³ywomierz elektromagnetyczny

przep³ywu

Natê¿enie przep³ywu
Sumator przep³ywu
Sumator przep³ywu
(okresowy, z ³atwym zerowaniem)
Ilo�æ dozowana

Pr¹d wyj�ciowy

Jêzyk
Wspó³czynnik K + funkcja TEACH
Tryb pracy przeka�nika
Programowanie przeka�ników
(zale¿nie od modelu)
Wyj�cie pr¹dowe 4...20 mA
Wyj�cie impulsowe

r¹du wyj�ciowego

Kasowanie sumatora g³ównego

Odczyt czêstotliw. impulsów z ko³a ³opat.
Symulacja przep³ywu
Stan wej�cia binarnego

 pracy przeka�nika
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Dla sta³ej K ustawionej z wykorzystaniem
funkcji Teach-In, dla zakresu 1...10 m/s:
Dla �redniej warto�ci sta³ej K (odczytanej z ta-
beli dla przy³¹czy), dla zakresu 1...10 m/s:

+/- 2,0% warto�ci bie¿.
+/- 4,0% warto�ci bie¿.

8040

Model Wykonanie Napiêcie Pod³¹czenie Wyj�cie Wyj�cie  Przeka�niki Sumatory Nr  Elementy dodatkowe*) 
  zasilania przewodów sygna³u impulsowe  przep³ywu identyfikacyjny Przy³¹cze 
    4...20 mA      S020, 1500, 1501 

Kompakt 18-36 VDC DIN 43650-A  ••   438 954 V + Sensor 
typ 8040 Kompakt 18-36 VDC DIN 43650-A ••    440 437 V + 

Kompakt 18-32 VDC PG 13,5 •• ••  •• 426 498 R + Przetwornik 
typ 8045 Kompakt 18-32 VDC PG 13,5 •• •• •• •• 426 506 R + 

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