
Flex 52.1.
systemy kompaktowe ogólna charakterystyka Flex.

Uniwersalny przetwornik z nastawnymi progami alarmowymi

Zalety użytkowe:  

- wyjście analogowe 4(0) – 20mA  
- dwustanowe lub częstotliwościowe wyjście pnp, npn 
- dioda widoczna z wszystkich stron przyrządu
- zmienna histereza 
- zmienne opóźnienie progu załączania
- zmienne opóźnienie progu wyłączania
- opóźnienie zależne od zasilania
- łatwe programowanie przy użyciu magnesu
- wtyk M12x1
- jednakowa obsługa różnych czujników
- obudowa z stali kwas.
- małe gabaryty
- IP 67

wyjście analogowe
- 4..20mA lub 0..10V

wyście dwustanowe :
- PNP, NPN lub

NPN oc (otwarty kolektor)
- min-, maks- próg

lub wyjście częstotliwościowe

dioda sygnalizacyjna LED :
- żółta dioda dla wyjścia dwustanowego

(ON = OK /OFF = alarm)
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ciśnienietemperaturapoziomprzepływ

System obejmuje jednakowe przetworniki elektroniczne, współpracujące z 
przetwornikami różnych wielkości fizycznych.

dioda widoczna z wszystkich stron przyrządu

wtyk M12x1
 4 styki. IP67

wyjście analogowe 4(0) – 20mA 
dwustanowe lub częstotliwościowe wyjście 
pnp, npn 
zmienne opóźnienie progu załączania
zmienne opóźnienie progu wyłączania
opóźnienie zależne od zasilania

obrotowy korpus dla właściwego
podłączenia wtyku kątowego

wyście 0...10 V lub
4...20 mA 

łatwe programowanie przy użyciu 
magnesu

obudowa z stali kwas.

przepływ

temperatura

ciśnienie

poziom 



Flex 52.1.
systemy kompaktowe ogólna charakterystyka Flex.

PROGRAMOWANIE

DZIAŁANIE

Dostępne opcje:

- ustawialna rozpiętość zakresu wyjścia analogowego
- zmienna histereza
- min lub maks próg przełączania
- odwrócenie sygnału wyjściowego
- funkcja okna przepływ tłokowe
- opóźnienie przełączania (on/off)

Możliwości pomiarowe przetworników Flex
wirnikowe

PARAMETRY TECHNICZNE turbinowe

Napięcie zasilania typowo 18..30V (patrz opisy szczegółowe)
Pobór mocy typowo  <100mA  (patrz opisy szczegółowe)
Zakresy pomiarowe patrz opisy szczegółowe
Dokładność typowo 1% FS (patrz opisy szczegółowe) zębatkowe
Powtarzalność typowo 0,1% FS (patrz opisy szczegółowe)
Temperatura pracy -20..70°C
Temp. składowania -20..80°C
Sygnał wyjściowy 4..20mA lub 0..10V DC
Wyjścia dwustanowe wyście tranzystorowe, PNP lub NPN kalorymetryczne

zabezpieczenie przed zwarciem
i odwróceniem polaryzacji

Histereza patrz opisy szczegółowe
Wyświetlacz żółta dioda dla wyjścia dwustanowego

(ON = OK /OFF = alarm) poziom pływakowe
Przyłącze elektryczne złącze  M 12x1, 5-stykowy
Stopień ochrony IP 67
Wykonanie patrz opisy szczegółowe

temperatura PT100

ciśnienie piezoelektryczne

Magnes kalibrujący służący do nastawy progu przełączania lub rozpiętości zakresu 
w przypadku wyjścia analogowego, jest przyczepiony do czujnika. Punkt 
przyłożenia magnesu jest wyraźnie oznaczony na naklejce.

Elektronika Flex linearyzuje i dostosowuje sygnał pomiarowy do standardu 
4..20 mA lub 0..10 V oraz zapewnia programowalny próg alarmowy.

Pracą przetwornika steruje 16-bitowy procesor z 12-bitowymi przetwornikami c/a i 
a/c. Linearyzacja i kalibracja jest przeprowadzana automatyczne. Wszystkie 
parametry są przechowywane w wewnętrznej pamięci flash.

Dostępne są sygnały wyjściowe : tranzystorowe pnp/npn , częstotliwościowe oraz 
analogowe 4..20 mA i 0..10 V.
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Wszystkie parametry są programowane przy pomocy narzędzia z magnesem.

Przetwornik Flex może być stosowany z różnymi czujnikami do pomiaru przepływu, 
poziomu, temperatury i ciśnienia. 

Przytrzymanie magnesu na wskazanym punkcie , 
powoduje stawienie aktualnej wartości jako progu 

przełączania
przetwornik Flex



Flex 52.1.
systemy kompaktowe ogólna charakterystyka Flex.

WYMIARY

POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE

brąz
biały
nieb
czarny

INSTALACJA

WYPOSAŻENIE

Złącze M12x1

typ podstawowy
specyfikacja
kabel z wtykiem stałym
z wtykiem do własnego mont. 
materiał: PUR
długość 2 m
długość 5 m
długość 10 m
wtyk zaprasowany na kablu
wtyk prosty
wtyk kątowy
ekranowany
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Według indywidualnej instrukcji danego czujnika.

Prosimy stosować ekranowane kable w przypadku linii sygnałowych >30m i linii 
zasilających >10m.
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Szczegółowe dane znajdują się w pełnym     katalogu 
Flex.
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