Cyfrowy przetwornik oraz sensor przep³ywu dla
ci¹g³ego pomiaru lub dozowania

Typ 8035
Typ 8030

Ogólne dane techniczne
W ywietlacz i menu pozwalaj¹ na wprowadzenie w³asnych nastaw
wszystkich mierzonych parametrów (patrz dane dla poszczególnych
modeli).
Sposób przy³¹czenia
na z³¹czu bagnetowym do przy³¹cza S030
(DN 15 ... 50 (1/2 ... 2)), zawieraj¹cego
zintegrowane ko³o ³opatkowe
Zakres pomiarowy
0,3 ... 10 m/s (patrz dobór przy³¹czy S030)
np. od 3 l/min (dla DN 15 i prêdk. 0,3 m/s)
Dok³adnoæ
patrz wykres
Dla sta³ej K ustawionej z wykorzystaniem
funkcji Teach-In (krzywa 1 na wykresie):
≤ ± 0,5 % wart. koñc. (10 m/s)
Dla wart. redniej sta³ej K zgodnej z tabel¹
dla przy³¹czy S030 (krzywa 2 na wykresie):
≤ ± (0,5 % wart. koñc. + 2,5 % wart. bie¿.)
Liniowoæ
0,5 % wartoci koñcowej
Powtarzalnoæ
0,4 % wartoci bie¿¹cej
Przy³¹cze elektryczne
patrz tabela
Stopieñ ochrony
IP 65
Temperatura medium
0oC ... +100oC (patrz wykres dla przy³¹czy z
tworzywa sztucznego)
Temperatura otoczenia 0oC ... +60oC, max
Materia³y:
PC
Obudowa
Poliester
Folia na panelu

Wersja kompaktpwa przetworników przep³ywu, przep³ywomierzy oraz
sterowników dozuj¹cych typu 8035 jest urz¹dzeniem przeznaczonym
do bezporedniego ³¹czenia z przy³¹czem INLINE typu S030,
zawieraj¹cym ko³o ³opatkowe.
Urz¹dzenie jest skonstruowane specjalnie do zastosowania dla cieczy
wolnych od zanieczyszczeñ sta³ych a w szczególnoci w³óknistych.
Urz¹dzenie przetwarza sygna³ mierzony i wywietla aktualn¹ wartoæ.
Wywietlacz i menu pozwalaj¹ na wprowadzenie w³asnych nastaw
wszystkich mierzonych parametrów (patrz dane dla poszczególnych
modeli).

UWAGA: Przedstawione dane techniczne odnosz¹ siê do temperatur
wody i otoczenia = 20oC, oraz przy zachowaniu odpowiednich
odcinków pomiarowych przed i za przep³ywomierzem.

Sta³a K dla przy³¹czy typu S030
Sta³a K [ impuls / l ]
DN
Stal
Mosi¹dz
PVC
PP
PVDF
szlachetna
15
112,2
112,9
107,6
112,9
112,9
20
65,82
65,69
76,14
79,10
79,31
25
48,82
49,41
53,93
56,72
57,17
32
31,66
27,12
28,49
30,04
31,49
40
19,74
18,47
17,28
18,44
18,88
50
11,33
10,65
10,07
10,69
10,71
Pomiary wykonano dla wody o temp. 20oC i przy prêdk. przep³ywu 2 m/s

Przetwornik przep³ywu typu 8035
Wskazania i funkcje przetwornika przep³ywu

Dodatkowe dane techniczne przetwornika przep³ywu

♦

Napiêcie zasilania

12 ... 30 VDC lub 115/230 VAC

Sygna³ wyjciowy

4 ... 20 mA

Obci¹¿enie

max 900 Ω, przy 30 V
max 500 Ω, przy 24 V
max 100 Ω, przy 15 V
max. 800 Ω, przy zasilaniu 115/230 VAC

Wyjcie impulsowe

Otwarty kolektor PNP i NPN,
0 ... 30 V, 100 mA, z zabezpieczeniem
lub przekanik kontaktronowy
- czas zamkniêcia 0,1 sek.,
- czas otwarcia zale¿ny od wartoci
przep³ywu, min 0,1 sek; max 34 V, 0,2 A

♦

♦

Wskazania w trybie pracy
 przep³yw
 pr¹d wyjciowy
 sumator g³ówny
 sumator okresowy z funkcj¹ kasowania
Parametry definiowane
 jêzyk
 jednostki
 wspó³czynnik K / funkcja TEACH-IN
 zakres pomiarowy 4 ... 20 mA
 wyjcie impulsowe
 przekaniki (w zale¿noci od typu)
 filtr pr¹du wyjciowego 4...20 mA
 kasowanie sumatora g³ównego
Test
 zmiany podstawowych nastaw
 test czêstotliwoci impulsów sensora
 symulacja przep³ywu (na sucho)
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Wyjcie przekanikowe 2 przekaniki, dowolnie programowalne
3 A, 230 V (opcja)

Cyfrowy przetwornik oraz sensor przep³ywu dla
ci¹g³ego pomiaru lub dozowania

Typ 8035
Typ 8030

Przep³ywomierz z przekanikami typu 8035
Wskazania i funkcje przep³ywomierza z przekanikami

Dodatkowe dane techniczne przep³ywomierza z przekanikami

♦

Napiêcie zasilania

♦

♦

Wskazania w trybie pracy
 przep³yw
Parametry definiowane
 jêzyk
 jednostki
 wspó³czynnik K / funkcja TEACH-IN
 przekaniki
 filtr
Test
 test czêstotliwoci sensora
 symulacja przep³ywu (na sucho)

12 ... 30 VDC lub 115/230 VAC

Wyjcie przekanikowe 2 przekaniki, dowolnie programowalne,
3 A, 230 V

Sterownik dozuj¹cy typu 8035
Wskazania i funkcje sterownika dozuj¹cego

Dodatkowe dane techniczne sterownika dozuj¹cego

♦

Napiêcie zasilania

12 ... 30 VDC lub 115/230 VAC

Wejcia cyfrowe

4 wejcia, 5 ... 30 VDC (do zewnêtrznego
wybierania dawki dozowanej)

Wyjcie wskanika
wietlnego

1 wyjcie, otwarty kolektor PNP i NPN,
0 ... 30 V, 100 mA, z zabezpieczeniem

♦

♦

Wskazania w trybie pracy
 sumator g³ówny
 iloæ dozowana
 tryb dozowania
 przep³yw
Parametry definiowane
 jêzyk
 jednostki
 wspó³czynnik K / funkcja TEACH-IN
 wybór trybu dozowania
 korekcja nadmiaru dozowanej objêtoci
 alarm
 tryb pracy przekanika
 kasowanie sumatora g³ównego
Test
 wywietlanie stanu wyjcia binarnego
 test przekanika
 test czêstotliwoci sensora

Wyjcie przekanikowe 2 przekaniki, dowolnie programowalne,
3 A, 230 V (opcja)

Przep³ywomierz bateryjny typu 8035
Wskazania i funkcje przep³ywomierza bateryjnego

Dodatkowe dane techniczne przep³ywomierza bateryjnego

♦

Napiêcie zasilania

9 VDC - zasilanie bateryjne

Czas pracy

3...4 lata z bateri¹ litow¹
1...2 lata z bateri¹ standardow¹

♦

Wskazania w trybie pracy
 przep³yw
 sumatory: g³ówny i okresowy z funkcj¹ kasowania
Parametry definiowane
 jêzyk
 jednostki
 wspó³czynnik K / funkcja TEACH-IN
 przekaniki
 filtr
 kasowanie sumatora g³ównego

Sensor przep³ywu typu 8030

Przeznaczony do ³¹czenia z przetwornikami przep³ywu typu 8025 w wersji panelowej lub naciennej kablem o przekroju ¿y³y do 1,5 mm2 i o d³ugoci do 10 m.

Model

Napiêcie
zasilania

Przetwornik przep³ywu
Przetwornik przep³ywu
Przetwornik przep³ywu
Przetwornik przep³ywu
Przetwornik przep³ywu
Przetwornik przep³ywu
Przetwornik przep³ywu
Przep³ywomierz z przekanikami
Przep³ywomierz z przekanikami
Sterownik dozuj¹cy
Sterownik dozuj¹cy
Przep³ywomierz bateryjny
Sensor przep³ywu low power

12-30 VDC
12-30 VDC
115-230 VAC
12-30 VDC
115-230 VAC
12-30 VDC
115-230 VAC
12-30 VDC
115-230 VAC
12-30 VDC
115-230 VAC
9 VDC - bateria
z 8025

Wyprowadzenie Wyjcie
Wyjcie Przekaniki 2 Sumatory
Nr
Elementy dodatkowe *)
przewodów
sygna³u impulsowe
przep³ywu identyfikacyjny Przy³¹cze
Panel
4...20 mA
S030
8025
DIN43650 PG9
423 915 F
+
•
•
•
1 X PG 13,5
423 916 G
+
•
•
•
2 X PG 13,5
423 922 E
+
•
•
•
2 X PG 13,5
423 918 J
+
•
•
•
•
2 X PG 13,5
423 924 G
+
•
•
•
•
2 X PG 13,5
423 919 K
+
•
• (K)
•
2 X PG 13,5
423 925 H
+
•
• (K)
•
2 X PG 13,5
423 917 H
+
•
2 X PG 13,5
423 923 F
+
•
2 X PG 13,5
423 920 Q
+
•
•
2 X PG 13,5
423 926 A
+
•
•
Brak
423 921 D
+
•
•
DIN43650 PG9
423 914 E
+
+
• (N)
(K) - wyjcie impulsowe zbudowane na przekaniku kontaktronowym
(N) - wyjcie impulsowe nie kalibrowane (bezporednio z czujnika Halla)
*) Aby otrzymaæ kompletne urz¹dzenie nale¿y osobno zamówiæ elementy dodatkowe
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