Magnetostrykcyjny
miernik poziomu TORRIX
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TORRIX
Superdokæadny miernik poziomu
dziaæajœcy na zasadzie
wykorzystania efektu
magnetostrykcyjnego

Miernik poziomu Torrix dostarcza
informacji o poziomie medium
w zbiornikach. Poprzez ciœgæy (w
caæym zakresie pomiaru) pomiar
poziomu zapewnia pewno›¢ i
bezpiecze‹stwo podczas procesu
napeæniania zbiornika.
Torrix ma zastosowanie do pomiaru
poziomu wszystkich cieczy gdy
wymagana jest du£a dokæadno›¢
omiaru.

Zalety stosowania urzœdze‹
firmy FAFNIR
Dokæadno›¢ pomiaru
wiøksza ni£ ±0,5 mm

Temperaturowo skompensowana
zasada pomiaru

Rozdzielczo›¢ wiøksza
ni£ 0,1 mm

Bardzo krótkie
przerwy pomiarowe

Proces pomiarowy
regulowany przy pomocy
mikroprocesora

Zastosowanie w strefie O

Dæugowieczna masywna budowa
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Odporno›¢ na wstrzœsy i wibracje
Zakres pomiaru ustawialny przy
pomocy 2 przycisk¡w
Bardzo æatwa instalacja
i uruchomienie
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Miernik Torrix dziaæa na zasadzie
wykorzystania efektu magnetostrykcyjnego.
Przewód w postaci struny umieszczony jest w rurze pomiarowej.
Przetwornik elektroniczny wytwarza
impulsy ultrad¿wiøkowe przemieszczajœce siø wzdæu£ struny, kt¡re wytwarzajœ koæowe pole magnetyczne.
W pæywaku (magœcym siø porusza¢
po rurze pomiarowej) wbudowany jest
magnes. Magnes ten magnetyzuje
strunø (drut) w miejscu, w kt¡rym
aktualnie znajduje siø pæywak
(wytwarza tam pole magnetyczne).
W miejscu naæo£enia siø obu p¡l
magnetycznych powstaje fala
(„Torsionwelle“), kt¡ra przemieszcza
siø wzdæu£ drutu w kierunku przetwornika w gæowicy sondy.
Czas pomiødzy emisjœ fali i jej dotarciem do przetwornika jest pomierzony
i zinterpretowany przez elektronikø.
Warto›¢ ta jest zale£na od aktualnego
poziomu cieczy w zbiorniku i jest
przetwarzana na standardowy sygnaæ
prœdowy, 4 … 20 mA, proporcjonalny
do poziomu mierzonego.

Budowa
Obudowa elektroniki:
ze stali kwasoodpornej (304)
Sonda rurowa: ze stali
kwasoodpornej (316Ti);
Hastelloy C; inne na zamówienie
Przyæœcze procesowe:
kr¡ciec z gwintem zewnøtrznym
ze stali kwasoodpornej 316Ti,
mosiœdz
Pæywak: ze stali kwasoodpornej
(316Ti), z tytanu, z hastelloy’u C
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Akcesoria

Wskazówki instalacyjne

Przetwornik elektroniczny
FAFNIR UM 2.3 I
Galwaniczne rozdzielenie
dla zasilania w obszarze
eksplozywnym

Instalacja miernika w strefie
zagro£onej wybuchem wymaga
pewno›ci, £e zasilany jest on poprzez
przeka¿nik iskrobezpieczny.

Dane techniczne
Pæywak standardowy (opcjonalnie z
teflonowym kró¢cem przesuwnym)
Ci›nienie

Materiaæ

Medium

40 bar

316Ti

gøsto›¢ ≥0,80 g/cm3

kulisty Ø 52

20 bar

316Ti

gøsto›¢ ≥0,60 g/cm3

kulisty Ø 52

50 bar

316Ti

gøsto›¢ ≥0,95 g/cm3

kulisty Ø 43

25 bar

Titan 1/2

gøsto›¢ ≥0,50 g/cm3

kulisty Ø 50

25 bar

37872

gøsto›¢ ≥0,75 g/cm

kulisty Ø 52

10 bar

37872

gøsto›¢ ≥0,70 g/cm3

cylinryczny Ø 46

gøsto›¢ ≥0,70 g/cm3

cylinryczny Ø 43

16 bar
316Ti
Inne pæywaki na zamówienie
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Obudowa elektroniki:
Stopie‹ ochrony: IP68
(opcjonalnie ze ›rubœ
wentylacyjnœ)
Wymiary: Ø 52 x 120 mm
Materiaæ: stal kwasoodporna
ªrednica kabla: 5 … 10 mm
Sonda rurowa:
ªrednica: 12 mm
Materiaæ: stal kwasoodporna 316Ti;
Hastelloy C
Dæugo›¢: 200 … 4000 mm
Przyæœcza procesowe:
gwint wewnøtrzny:
R11/2 mosiø£ny;
G1/2 stal kwasood. 316Ti;
G1/2 stal kwasood. 316
koænierz standardowy spawany

Ksztaæt

Dokæadno›¢ pomiaru:
Poziom napeænienia:
wiøksza ni£ ±0,5 mm
Rozdzielczo›¢: < 0,1 mm
Czø›¢ analogowa:
±0,1 % (20 °C) + 0,005 % / K
Zakres temperatur:
Medium: -40 °C … +125 °C
wykonanie standardowe,
-200 °C ... +250 °C
wykonanie specjalne
Gæowica czujnika : -40 °C … +85 °C
Dane elektryczne:
Poæœczenie: 2-przewodowe
Zasilanie: 10 … 30 VDC
Sygnaæ prœdowy wyj›ciowy:
4 … 20 mA
Przy wystœpieniu bæødu mo£na
ustawi¢ sygnaæ wyj›ciowy na
warto›¢ 3,6 mA lub 21,5 mA
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Zasada dziaæania

TORRIX

Ø52

Ø52
Pokrywa z nakrøtkœ
SW 17

Tabliczka
firmowa

Obudowa

220 (standard)

120

120

Dæawik
M16 x1.5

Uziemienie

Dæugo›¢ zabudowy na zamówienie

Dæugo›¢ sondy

Kr¡ciec z gwintem
(przyæœcze gwintowe)
G 1/2 SW 27

Sonda rurowa
Ø12 x1

6

6

Pæywak

Pier›cie‹ ochronny
(zdejmowalny)
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Wymiar w mm
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Zasada dziaæania

2

3

1

5

4
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Zasada dziaæania
miernika TORRIX
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przemieszczajœce siø wzdæu£ struny,
wytwarzajœce koæowe pole magnetyczne (3). Przetwornikiem poziomu jest
magnes (4), który jest w pæywaku
zabudowany. Jego pole magnetyzuje
przewód osiowo. Kiedy oba pola
magnetyczne nakæadajœ siø, wokóæ
pæywaka generowana jest fala, która
biegnie w obu kierunkach wzdæu£

struny. Jedna z fal biegnie wprost
do przetwornika w gæowicy sondy,
podczas gdy druga odbija siø na
ko‹cu sondy rurowej. Pozycja pæywaka
okre›lana jest na podstawie czasu
przej›cia pomiødzy emisjœ impulsu
prœdowego a powrotem fali do przetwornika.
Stan 02/05 Techniczne zmiany zastrze£one

Metoda pomiarowa zilustrowana
na rysunku wykorzystuje efekt
magnetostrykcyjny i jest praktycznie
niezale£na od temperatury. Wewnœtrz
rury pomiarowej znajduje siø przewód
w postaci struny (1) wykonany z
materiaæu o wæa›ciwo›ciach megnetostrykcyjnych. Czujnik elektroniczny
wytwarza impulsy prœdowe (2)

Kod zamówien

Przy zamówieniu proszø poda¢ nastøpujœce numery.

TORRIX
Certyfikat

bez
Ex (ATEX)

Zakres temperatur

-40 °C do +125 °C
-200 °C do +250 °C

Przyæœcza procesowe

bez
Przyæœcze gwintowe mosiø£ny R 1 1/ 2
Króciec przesuwny zaciskowy ze stali kwasoodpornej 316Ti G 1/ 2
Króciec przesuwny zaciskowy ze stali kwasoodpornej 316, SWAGELOC G 1/ 2
Koænierz ze stali kwasoodpornej 316

Materiaæ pæywaka (dla ró£nych gøsto›ci cieczy)

bez
316Ti, gøsto›¢ ≥0,80 g/cm3, kulisty Ø 52
316Ti, gøsto›¢ ≥0,60 g/cm3, kulisty Ø 52
316Ti, gøsto›¢ ≥0,95 g/cm3, kulisty Ø 43
Titan 1/2, gøsto›¢ ≥0,50 g/cm3, kulisty Ø 50
37872, gøsto›¢ ≥0,75 g/cm3, kulisty Ø 52
37872, gøsto›¢ ≥0,70 g/cm3, cylinryczny Ø 46
316Ti, gøsto›¢ ≥0,70 g/cm3, cylinryczny Ø 43

Dæugo›¢ sondy dla wersji koænierz. proszø poda¢ zakres pomiarow
Kod dwucyfrowy: dæugo›¢ w mm / 100 (np. 1500 mm = 1 5 )
Rura sondy Ø = 12 mm, materiaæ
Stal kwasoodp. 316Ti
Stal kwasoodporna Hastelloy C4 / C22
Numer zamówieniowy

0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
1

1
2

0
1
2
3
4

0
1
2
3
4
5
6
7

0

0
1
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Dla wersji koænierzowej czujnika wymagane sœ nastøpujœce dane:
Dæugo›¢ monta£owa

np. 151 mm

ªrednica nominalna DN

np. DN 40

Ci›nienie PN

np. PN 16

Norma DIN/ANSI
Ksztaæt pæywaka

np. DIN 2527
np. C
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Przedstawiciel handlowy
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