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Pøísluenství
Nízkofrekvenèní vysílaè impulsù (NF)

Vysokofrekvenèní vysílaè impulzù (VF)

NF vysílaèe jsou dodávány ve standardní verzi. Jedná
se o zdvojený reed-kontakt, který je umístìn v hlavì
poèítadla. NF vysílaè pøenáí systémem rozepnuto nebo sepnuto namìøený stav objemu.

Plynomìr mùe být na základì objednávky volitelnì
vybaven pøídavným vysokofrekvenèním vysílaèem impulsù (VF).

NF vysílaè umoòuje dálkový pøenos pro:
• ukazování na vzdáleném místì
• vstup objemu pro elektronické pøepoèítaèe
• vstup objemu pro záznamníky dat, integrátory atd.
NF vysílaè je reed-kontakt v nastavení "normálnì otevøen"; nemusí být respektována polarita.
Vysílaè pro kontrolu proti zneuití je reed-kontakt ve
stavu "normálnì uzavøen"; není respektována polarita.
Charakteristiky
• Hermeticky utìsnìné kontakty øízené magnetem
• Maximální spínací výkon
: 8 W.
Podle norem CENELEC.
• Maximální svorkové napìtí
: 13 V
• Maximální proud
: 20 mA
• Maximální teplota
: 60 oC
• Minimální délka impulzu
: 0,4 s
(odpovídá sepnutému kontaktu)
• Hodnota impulzu: viz tabulka 2
• 1 impulz odpovídá jedné otáèce prvního kotouèku na
èíselníku
• Pøipojení: pomocí 6-ti pólového Binder konektoru
• Certifikát LCIE è. : 92.C.6013 X
Schéma pøipojení NF vysílaèe

Tento vysílaè na bázi indukèního vysílaèe reagujícího
na pøítomnost zoubku kovového kotouèku s výøezy
v mezeøe vysílaèe, pøièem se generuje signál jeho
frekvence odpovídá okamitému prùtoku. Polarita
elektrické pøipojení musí být respektováno tak, jak je
vyznaèeno na níe znázornìném schématu.
Pomocí vysílaèe je moné zajistit tyto funkce:
• dálkový pøenos dat okamitého prùtoku
• dálkový pøenos dat namìøeného objemu
• kontrola funkce mìøidla
Charakteristiky
• Snímaè funkce na bázi pøiblíení kovu typu MAMUR.
Schválený podle normy DIN 19234.
• V souladu s normami CENELEC (EN 50014 a EN
50020)
Cint < 30 nF
Rint = 0
Lint < 0,06 mH
• Maximální napájecí napìtí
: <13 V
• Maximální teplota
: 60 oC
• V tabulce 2 jsou uvedeny hodnoty jednotlivých frekvencí odpovídající maximálnímu prùtoku jednotlivých
typù plynomìrù.
• Pøipojení: 3pólový Binder konektor
• Certifikát LCIE è. 92.C.6013X
Vnìjí silikagelová náplò

Kontrola
proti zneuití
NF 1

NF 2

Náplò s vysokou kapacitou pro extrémní podmínky.
Náplò pøi vstøebávání vlhkosti zprùhlední.

NF (standard)

Schéma pøipojení VF vysílaèe
Silikagelová náplò
(pøísluenství)

VF
VF (pøísluenství)

Specifikace pro objednávku
Druh a hustota plynu
Maximální prùtok v m3/hod
Minimální prùtok v m3/hod
Maximální provozní tlak
Teplota okolního prostøedí a teplota plynu
Neèistoty a rosný bod plynu
Poloha instalace
Smìr proudìní plynu
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Zaøízení na výmìnu oleje
Toto zaøízení je dodáváno jako doplòkové a napomáhá snadnému napoutìní oleje. Je tvoøeno napichovacími ventily typu "Pete´s plug" (1/4 NPT nebo 1/4
BSP). Montuje se do místa, kde je umístìna zátka na
výmìnu oleje. Olejové èerpadlo, dodávané rovnì jako doplnìk, je pøizpùsobeno tomuto roubení. Je moné pro nízkotlaké a støedotlaké instalace.

