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Przetwornik przewodnictwa
dla systemu przy³¹czy S020

Typ 8226

Opis
Kompaktowy przetwornik przewodnictwa jest kombinacj¹ sensora
przewodnictwa oraz przetwornika z wy�wietlaczem, zamkniêtych w
bryzgoszczelnej obudowie.
Sensor stanowi para cewek elektromagnetycznych zamkniêtych w
obudowie PVDF. W celu pomiaru przewodno�ci do �ród³a napiêcia
przemiennego przy³¹czona jest pierwsza cewka. Pole magnetyczne
indukuje pr¹d w drugiej cewce. Natê¿enie indukowanego pr¹du jest
bezpo�redni¹ funkcj¹ przewodno�ci roztworu.
Sensor temperatury do automatycznej kompensacji temperatury jest
standardowym wyposa¿eniem obudowy sensora.
Przetwornik przetwarza mierzony sygna³ i wy�wietla aktualn¹ warto�æ.
Przetwornik typu 8226 funkcjonuje w uk³adzie 3-przewodowym i wymaga
zasilania 12-30 VDC. Sygna³ wyj�ciowy 4...20 mA mo¿e byæ
proporcjonalny do przewodno�ci lub temperatury medium.
Urz¹dzenie przystosowane jest do montowania na ruroci¹gach przy
u¿yciu przy³¹czy uniwersalnych Bürkert typu S020, 1500 i 1501.

Dane techniczne przetwornika przewodnictwa
Zakres pomiarowy:
B³¹d pomiaru:
Kompensacja temp.:
Temperatura otoczenia:
Temperatura medium:
Klasa ci�nienia:
Materia³y:

palec pomiarowy:
obudowa elektroniki:

folia na panelu:Stopieñ ochrony:
Napiêcie zasilania:
Pobór pr¹du:
Obci¹¿enie:

Przeka�niki:

Wyj�cie analogowe:

Wy�wietlacz:

Sposób przy³¹czenia:

100 µS/cm ... 2 S/cm
+/- 2,0 % warto�ci mierzonej
automatyczna (zintegrowany Pt 1000);
zalecana temperatura 25oC
0...60oC
0...120oC, zale¿na od typu przy³¹cza i ci-
�nienia (patrz wykresy dla przy³¹czy)
PN 6
PVDF
PC
poliesterIP 65; max wilgotno�æ wzglêdna 80%
12...30 VDC
250 mA
< 1000 Ω, przy 30 V
<   800 Ω, przy 24 V
<   450 Ω, przy 15 V
<   330 Ω, przy 12 V
2 przeka�niki programowalne, 3A, 230 V
(wystêpuj¹ opcjonalnie)
4...20 mA, programowane proporcjonalnie
do warto�ci przewodno�ci lub temperatury
15 x 60 mm LCD 8-znakowy, alfanumerycz-
ny 15-segmentowy, wysoko�æ znaku 9 mm
przy³¹cze uniwersalne S020 dla DN 15...50
lub przy³¹cze uniwersalne typu 1500, 1501
dla DN >50)

Wskazania i funkcje przetwornika przep³ywu
Wskazania w trybie pracy
 przewodno�æ
- temperatura
 pr¹d wyj�ciowy
 funkcja HOLD
Parametry definiowane
 jêzyk
 jednostki
 pr¹d wyj�ciowy 4...20 mA
 ustawienie parametrów przeka�ników
- kompensacja temperatury
 wybór filtra
Test
 ustawienie zera i zakresu
- przewodno�æ nie kompensowana
 symulacja przewodnictwa

konduktometr indukcyjny

8226

indukcyjny

Przetworniki 8226 w wersji kompaktowej z wyj�ciem 4...20 mA 
Model Napiêcie Pod³¹czenie Uszczelnienie Przeka�niki Nr  

 zasilania elektryczne   identyfikacy jny 
Indukcyjny przetwornik przewodnictwa 8226 12...30 VDC DIN 43650 PG 9 FPM  431 673 U 
Indukcyjny przetwornik przewodnictwa 8226 12...30 VDC 1 x PG 13,5 FPM  431 674 V 
Indukcyjny przetwornik przewodnictwa 8226 12...30 VDC 2 x PG 13,5 FPM •• 431 679 A 

 Kompletne urz¹dzenie pomiarowe wymaga dodatkowo przy³¹cza typu S020, 1500 lub 1501. 
Wszystkie wy¿ej wymienione urz¹dzenia s¹ dostêpne równie¿ z uszczelnieniem EPDM. 

 


