Magnetoindukcyjny cyfrowy przetwornik przep³ywu

Ogólne dane techniczne

Magnetoindukcyjny przetwornik przep³ywu jest przeznaczony do
pomiaru natê¿enia przep³ywu cieczy zanieczyszczonych i / lub lepkich
o przewodnoci nie mniejszej, ni¿ 20 µS / cm. Wbudowany
przetwornik 4...20 mA umo¿liwia zastosowanie przyrz¹du w uk³adach
regulacji. Wywietlacz i menu pozwalaj¹ na wprowadzenie w³asnych
nastaw wszystkich mierzonych parametrów (patrz dane dla
poszczególnych modeli).

Sposób przy³¹czenia
Zakres pomiarowy
Dok³adnoæ

Liniowoæ
Powtarzalnoæ
Przy³¹cze elektryczne
Stopieñ ochrony
Temperatura medium
Temperatura otoczenia
Materia³y:
Obudowa sensora
Elektrody
Piercieñ uziemiaj¹cy
Uszczelnienie
Obudowa elektroniki
Folia na panelu

Wskazania i funkcje przetwornika przep³ywu
♦ 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
 kasowanie sumatora g³ównego
 t³umienie zak³óceñ czêstotliwoci sieci zasilaj¹cej
♦ Test
 ustawienie zera i zakresu
 symulacja przep³ywu (na sucho)

Model
Przetwornik przep³ywu
Przetwornik przep³ywu

Wykonanie
Kompakt
Kompakt

Napiêcie
zasilania

Typ 8045
magnetoindukcyjny

Napiêcie zasilania
Pr¹d max.
Sygna³ wyjciowy
Czas reakcji
Obci¹¿enie
Wyjcie impulsowe
Wyjcie przekanikowe

Z zastosowaniem przy³¹cza uniwersalnego
typu S020, 1500 lub 1501
0,05 ... 10 m/s
1) Dla sta³ej K ustawionej z wykorzystaniem
funkcji Teach-In, dla zakresu 1...10 m/s:
≤ ± 2,0 % wartoci mierzonej
2) Dla wartoci redniej sta³ej K, dla zakresu
1...10 m/s:
≤ ± 4,0 % wartoci mierzonej
± (1,0 % wart. mierz. + 0,1 % wart. koñc.)
0,25 % wartoci mierzonej
patrz tabela
IP 65
0oC ... +80oC (patrz wykres dla przy³¹czy z
tworzywa sztucznego)
0oC ... +60oC, max
PVDF
Stal szlachetna 1.4404 (316 L)
Stal szlachetna 1.4404 (316 L)
FPM (EPDM - opcja)
PC
Poliester
18 ... 32 VDC (115...230VAC - opcja)
8045 bez przekaników - 60 mA
8045 z przekanikami - 100 mA
4 ... 20 mA
0,5 s
max 1300 Ω, przy 30 V
max 1000 Ω, przy 24 V
max 550 Ω, przy 15 V
Otwarty kolektor PNP i NPN,
0 ... 30 V, 100 mA, z zabezpieczeniem,
dowolnie programowalne
2 przekaniki, dowolnie programowalne
3 A, 230 V (opcja)

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

Pod³¹czenie
przewodów

Wyjcie
Wyjcie Przekaniki 2 Sumatory
Nr
sygna³u impulsowe
przep³ywu
identyfikacyjny
4...20 mA
12-30 VDC
PG 13,5
426 498 R
•
•
•
12-30 VDC
PG 13,5
426 506 R
•
•
•
•
UWAGA: Kompletne urz¹dzenie pomiarowe wymaga dodatkowo prz³¹cza typu S020, 1500 lub 1501
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