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Ogólna charakterystyka
Przepływomierze elektromagnetyczne są od lat stosowane
w przemyśle. Technologia ta była jednak zbyt droga do
stosowania w prostych aplikacjach.
Dzisiaj sytuacja ta uległa zmianie dzięki wprowadzeniu do
sprzedaży przez firmę Honsberg tanich przepływomierzy
elektromagnetycznych.

Na jakiej zasadzie działa przepływomierz
elektromagnetyczny?

Pole

Wszystkie zalety przepływomierzy elektromagnetycznych
(Magnetisch Induktiver Durchflussmesser - MID) są teraz
dostępne w prostych zastosowaniach:
•
•
•
•
•
•

Brak części ruchomych wewnątrz przyrządu.
Przepływomierz nie wprowadza spadku
ciśnienia.
Pomiar jest niezależny od temperatury, lepkości,
gęstości i ciśnienia medium.
Odporność na korozję jest zależna tylko od
materiału elektrod i okładziny rury pomiarowej.
Możliwość pomiaru cieczy o wysokiej
koncentracji ciał stałych.
Przepływ może być mierzony bez znajomości
kształtu jego profilu.

Ograniczenia:
•
Tylko dla przewodzących cieczy (wymagana
minimalna przewodność 50µS). Ciecz nie może
też zawierać bąbelków gazu.
•
Osad na elektrodach lub w rurze pomiarowej
może powodować błędy pomiarowe.
Firma Honsberg wychodząc naprzeciw potrzebom klientów
przedstawiła całą rodzinę przepływomierzy MID1. Dzięki
modułowemu
systemowi
przepływomierze
są
dostosowane do indywidualnych potrzeb zamawiającego.
Wybierz właściwy przetwornik dla podstawowego
czujnika!
•

•
•
•

Dla EFFF, możliwy jest do uzyskania każdy
zakres częstotliwości wyjściowej (korzystne w
przypadku
zastąpienia
przepływomierza
turbinowego)
Dla EFFI lub EFFU, można wybrać pomiędzy
wyjściem
analogowym
prądowym
lub
napięciowym.
EFFS zapewnia zalety programowalnego
wyjścia dwustanowego (wraz z ust. opóźnienia,
specjalną histerezą).
Moduł elektroniczny omni oferuje wszystkie
zalety pełnego przetwornika wyposażonego w
wyjścia przekaźnikowe i jasny czytelny
wyświetlacz.

W celu uzyskania dodatkowych informacji o omni, Flex,
EFFF, EFFI, EFFU, EFFS prosimy zapoznać się
z odpowiednimi kartami katalogowymi.

Modulowane
napięcie

Napięcie
indukowane U

Przepływomierz
elektromagnetyczny
składa
się
z elektromagnesu i dwóch odizolowanych elektrod.
Zgodnie z prawem indukcji magnetycznej Faradaya
w przewodzącej cieczy poruszającej się w polu
magnetycznym indukowana jest siła elektromotoryczna.
Mierzona jest ona poprzez dwie elektrody E1 i E2
umieszczone prostopadle do przepływu. Napięcie to
w przypadku pola magnetycznego jednorodnego
i symetrycznego profilu przepływu jest proporcjonalne do
prędkości przepływu ν(k: współczynnik proporcjonalności).
U=kx Bx Dx v
Przepływ Q może być obliczony przy wykorzystaniu
średnicy D i znanej prędkości ν:

Q=

π D²
4

ν = πD U
4k B

Dzięki temu sygnał pomiarowy jest uzyskiwany
bezpośrednio z natężenia przepływu a następnie
poddawany dalszej obróbce. Wynika to z liniowej
zależności indukowanego napięcia U i prędkości
przepływu
przepływu.

ν

zarówno dla laminarnego jak i turbulentnego

Właściwości zastosowanego przetwornika.
Przyrząd
wykorzystuje
pole
elektromagnetyczne
wytworzone przez impulsowy prąd stały i jest w stanie
eliminować napięcia zakłócające.
Prostokątne kondycjonowanie przepływu minimalizuje
rotację przepływającego medium w rurze pomiarowej.
Elektrody w kształcie stożka zapewniają natomiast
większą odporność na udary hydrauliczne.
Prosimy zapoznać
przepływomierza.

się

z

danymi
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MID1-...M
Wyjście częstotliwościowe o stałej
częstotliwości.
(brak możliwości nastawy wyjścia)

EFFF-MID1 Wyjście częstotliwościowe
(programowalne)
EFFS-MID1 Wyjście przełączne
(min/max)
EFFU-MID1 Wyjście analogowe
napięciowe
EFFI-MID1 Wyjście analogowe
napięciowe
(wszystkie wykonania z diodą
sygnalizacyjną ustawianą przy pomocy
interfejsu firmy Honsberg )

Flex-MID1
Wyjście częstotliwościowe (ustawialne)
lub przełączne (min/maks)
lub (0...10 V lub 4...20 mA)
•
•
•
•
•
•

Dla wszystkich przewodzących cieczy
Brak części ruchomych
Odporność na przeciążenia
Mały spadek ciśnienia
Kompaktowe wykonanie
Dostępne wykonania o różnych średnicach
omni-MID1
Wyj. analogowe (0...10 V lub 4...20 mA)
lub 2 wyjścia przełączne (min/maks)

Zalety
Rodzina przepływomierzy MID1 opiera się o czujniki
mierzące prędkość przepływu cieczy wykorzystując prawo
indukcji magnetycznej Faradaya. Mierzona ciecz musi
posiadać minimalną przewodność 50 µS. Przepływ jest
obliczany na podstawie prędkości przepływu i znanej
średnicy miernika.
Dostępne są trzy różne średnice nominalne, przyrządy
mogą być również dostarczone z przetwornikami
zapewniającymi różne sygnały wyjściowe.

Programowanie
Wszystkie parametry mogą zostać ustawione przy pomocy
komputera. Dodatkowo przepływomierze EFF..-MID1
i Flex-MID posiadają funkcję uczenia się niektórych
parametrów. Dla EFF..-MID1 dokonuje się tego przy
pomocy kabla, natomiast do przyrządów Flex dołączony
jest specjalny magnes. W przypadku omni-MID1 wiele
parametrów może być zaprogramowanych przy pomocy
pierścienia umieszczonego na korpusie.
Wszystkie czujniki są wstępnie zaprogramowane zgodnie
z wymaganiami klienta, tak, że nie ma potrzeby czytania
obszernej dokumentacji technicznej.

Nastawa przy pomocy pierścienia
programującego na urządzeniu.
Wyświetlanie stanu przez LCD i LED

W celu uzyskania dodatkowych informacji o Flex i omni
prosimy zapoznać się z odpowiednimi kartami
katalogowymi.

Montaż
Gwint typu R pasuje do gwintu G i uszczelnia połączenie
bez konieczności użycia dodatkowych materiałów
uszczelniających. Przy łączeniu trzeba unikać silnych
naprężeń.
W celu zapewnienia dokładności pomiarowej określonej
w specyfikacji należy zachować odstęp na wlocie i wylocie
wynoszący 10 X D.
Przepływomierz trzeba montować na części wznoszącej
rurociągu tak by zapewnić instalację wolną od
pęcherzyków powietrza.
Przy podłączaniu trzeba upewnić się, że napięcie zasilania
jest odpowiednie dla danego typu przepływomierza.
W celu uzyskania dodatkowych informacji o modułach
elektronicznych EFF.., Flex.., omni... prosimy zapoznać się
z odpowiednimi kartami katalogowymi.
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Specyfikacja

MID1.

Połączenia elektryczne

Zakres pomiarowy
R1/4"
R1/2"
R1"
Niepewność

R1/4"
R1/2"
R1"

NPN O.C.
0.05 ... 1 l/min
0.5 ... 10 l/min
3 ... 60 l/min

1
4

0.5 % FS przy 0.05 ... 0.2 l/min
2.5 % MV przy 0.2 ... 1 l/min

3
2

0.5 % FS przy 0.5 ... 2 l/min
2.5 % MV przy 2 ... 10 l/min
0.5 % FS przy 3 ... 12 l/min
2.5 % MV przy 12 ... 60 l/min
(dla czasu próbkowania 4s)

Min. przewodność
(medium)

50 µS

Ciśnienie pracy

maks. 10 bar (x1,5 bezp.)

Temp. pracy

0...60 °C

Temp. medium

0...60 °C

Temp. składowania

-20...80 °C

Spadek ciśnienia

maks. 0.3 bar maks. przepływ

Napięcie zasilania

12...24 V DC

Sygnał wyjściowy

M: NPN O.C. 400Hz przy FS
Omni, Flex, EFF zobacz karty
katalogowe

Pobór mocy

w przyb. 100 mA

Przyłącza

wtyk M12x1

Materiały w kontakcie
z medium

brązowy
czarny

+
z

niebieski

wyjście imp.

1

4

2

3

0V

biały

nie podłaczony

Z= obciążenie

Oznaczenia
MID1-

008

A P 001

M

S

00

Opis

008

Przyłącze
R1/4"

015

Przyłącze
R1/2"

025

Przyłącze
R1"
A

Gwint zewn.
P

Obudowa
wykonanie
PPS
001

Zakres 0.05
- 1 l/min

stal kwas. 1.4404
PPS, FKM (Viton)

010

Zakres 0.5 10 l/min

Materiały bez
kontaktu z medium

mosiądz niklowany, PA66,
V2A

060

Zakres 3 60 l/min

Stopień ochrony

IP 64

M

Masa

MID1-P008: w przyb. 200 g
MID1-P015: w przyb. 200 g
MID1-P025: w przyb. 300 g
+ Flex głowica: w przyb. 120 g
+ omni głowica: w przyb. 150 g

Wyjście
częst.
NPN o.C.

E

Wyjście odczyt
lokalny (np.
omni-MID1,
Flex-MID1,
EFF..)

Opis: FS = Pełny zakres, MV = Wartość zmierzona

Wymiary

95
½”

Wykonania dostępne na życzenie:
•
Gwint wewnętrzny G
•
Przyłącze na wąż
•
Złączki zaciskowe Ermeto
•
Wykonania wg. specyfikacji klienta

próbkowanie;
+ -FS%

01
03
06
10
20
40

72

63
¼”

omni

53

30
59

Flex
66.5

EFF..

55

M

85

Złącze
M12x1,
4-pin

S

110
1”

0,1s; 4%
0,3s; 3,6%
0.6s; 3,1%
1,0s; 2,7%
2,0s; 2,0%
4,0s; 0,5%

Prosimy zapoznać się z dodatkowymi informacjami
zawartymi w osobnych kartach katalogowych odnośnie:
•
Omni•
Flex•
EFFF/i/U/K
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