
Przetwornik przepływu 51.2.
kalorymetryczny omni-F omni-F

  sygnały wyjściowe 4(0)..20mA, 2(0)..10V  na
 rezystorze 500 Ohm do 0V.
 wyjścia dwustanowe PNP lub NPN, do wyboru. Obciążenie
 S1 i S2 300 mA maks., programowalne jako 
 min. albo maks., zabezpieczone przed
 zwarciem i odwróceniem polaryzacji.
 histereza ustawialna, zwrot w zależności od
 zaprogramowania jako min. lub maks. 

wyświetlacz LCD graficzny, podświetlany
zakres temp. -20 ... 70°C

 32x16 pixeli, wyświetla wartość i 
jednostkę, dioda sygnalizacyjna LED 

 skojarzona z komunikatem 
brak ruchomych części przyłącza wtyk M 12x1, 5-styki
szybka reakcja na zmianę przepływu stopień ochrony IP67
medium w kontakcie z jednym materiałem materiały w stal kwas. 1.4571
wyjścia: analogowe, częstotliwościowe i przekaźnikowe kontakcie z medium
wyraźny, podświetlany wyświetlacz obudowa obudowa stal kwas. 1.4305 
możliwość wyboru jednostek miary wykonanie szkło hartowane szkło min.
stworzony do stosowania w przemyśle magnes kobalt samarium
mała kompaktowa obudowa pierścień POM
bardzo łatwy montaż

POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE
BUDOWA

Przetwornik działa na zasadzie kalorymetrycznej, mierząc prędkość
strugi wody lub gazu opływającej końcówkę sondy.

Użytkownik wybiera początkową i końcową wartość zakresu
wyświetlania. Wyjście prądowe 4(0)..20mA jest aktywne między tymi
wartościami, w tym samym zakresie ( 0...100%) można ustawiać
wartości progów przełączania wyjść dwustanowych. Na wyświetlaczu
pokazana jest dodatkowa linijka analogowa, wskazująca w % wartość
chwilową.

Przetwarzanie mikroprocesorowe wyposażone jest w kompensację
temperaturową. Wyjścia dwustanowe mogą być podłączone dowolnie - jako NPN lub

PNP (wyjście push-pull).
Należy pamiętać, że zastosowana metoda pomiaru nie zawsze
umożliwia uzyskanie dużej dokładności. Prędkość mierzona w jednym
punkcie nie zawsze jest wystarczająco reprezentatywna dla całego
przekroju rurociągu. Pozostałe informacje
zawarte są w ogólnym opisie systemu:  51.1 OMNI. oraz 51.1 OMNI2

Realizacja wyjścia napięciowego 2(0) - 10 Vdc
Przykład

PARAMETRY TECHNICZNE INSTALACJA

zakres pomiarowy woda  20-50 cm/s (1-150) Czujnik wkręcić w króciec w ten sposób, żeby krzyżyk na korpusie 
znajdował się od strony napływu cieczy. Uszczelnić taśmą teflonową.    
Czujnik wkręcać za pomocą sześciokąta. Po zamontowaniu czujnika, 
część elektroniczną można dowolnie obrócić, umożliwiając wygodny 
odczyt.

olej  (życzenie)
wartości standardowe wytłuszczone

dokładność ±10% zakres, pomiar z odcinkami 10xD
prostymi na wlocie i wylocie na rurze
pionowej, przepływ do góry

powtarzalność ±1%
ciśnienie robocze 200 bar (ciśnienie niszczące =

ciśnienie robocze x 1.5)
dynamika w wodzie (25°) przy przepływie

na poziomie 1-2 s. 
temp. pracy 15..70°C (inna temp.

na życzenie)
temp. magazynowania -20..80°C
napięcie zasilania 18..30 VDC
pobór mocy <1 W
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Przetwornik przepływu 51.2.
kalorymetryczny omni-F omni-F

WYMIARY

Opcjonalne połączenie giętkie między
czujnikiem i elektroniką pozwala na
dowolne ustawienie wyświetlacza. Jest to
wersja przeznaczona również do
zastosowań przy podwyższonych
temperaturach medium.

wtyk M12x1, 5-styków
(wyposażenie)

OZNACZENIA

 omni-F 015 H K 029 S typ podstawowy
specyfikacja

008 przyłącze G1/4A
015 przyłącze G1/2A

H montaż w gnieździe
K stal kwas. 1.4571

029 długość sondy 29.6mm
028 długość sondy 28mm
045 długość sondy 45mm

S wtyk M12x1 , 5-styków
H połączenie giętkie

WAŻNE PRZY ZAMÓWIENIU
czujnik bez wyświetlacza 10.2.EFKS.

WYPOSAŻENIE
Wtyk M12x1

 K5 PU- 02 S G typ podstawowy
specyfikacja

 K5 kabel z wtykiem stałym
 KB05 z wtykiem do własnego mont. 

PU- materiał: PUR
02 długość 2 m
05 długość 5 m
10 długość 10 m

S wtyk zaprasowany na kablu
G wtyk prosty
W wtyk kątowy

Zastrzega się prawo do zmian technicznych

BASIC Standard BASIC Opcja programowa VARIO Opcja specjalna ⊕ PLUS Wyposażenie nie zalecane

przedstawiciel: "ZACH METALCHEM" Sp. z o.o. Gliwice, tel. 032 270 22 62, fax. 032 270 45 28   2005-03-10
internet: www.metalchem.pl  e-mail: biuro@metalchem.pl str. 2 z 2


	polski

