
PRZEZNACZENIE PRZEP£YWOMIERZA
ELEKTROMAGNETYCZNEGO

Przep³ywomierz elektromagnetyczny FM-300 s³u¿y do 
pomiaru przep³ywu cieczy pr¹doprzewodz¹cych w 
instalacjach ruroci¹gowych. Przep³ywomierz nie zawiera 
wewnêtrznych elementów mechanicznych co zapewnia 
niezak³ócony przep³yw mierzonego medium pe³nym 
przekrojem ruroci¹gu.
Pomiar przep³ywu jest niezale¿ny od:
- ciœnienia cieczy,
- lepkoœci,
- gêstoœci,
- temperatury,
- przewodnoœci elektrycznej
(powy¿ej wartoœci minimalnej).
Przep³ywomierzem mo¿na mierzyæ ciecze czyste, 
zawiesiny, pulpy, roztwory o ró¿nej agresywnoœci 
chemicznej. Brak elementów mechanicznych zapewnia 
du¿¹ trwa³oœæ nawet w przypadku mediów o silnie 
wycieraj¹cych w³asnoœciach. 

ZASADA DZIA£ANIA

Wed³ug prawa Faraday'a w przewodniku poruszaj¹cym 
siê w polu magnetycznym indukuje siê si³a elektromoto-
ryczna. W przypadku przep³ywomierza, w polu 
magnetycznym porusza siê ciecz która jest przewodni-
kiem. Miêdzy elektrodami powstaje napiêcie okreœlone 
wzorem:
U=k x B x L x V
gdzie:

ZASTOSOWANIE

Podstawowe obszary zastosowañ to gospodarka wodno-œciekowa, przemys³ spo¿ywczy, chemiczny, górnictwo, 
hutnictwo, energetyka.

Przep³ywomierz FM-300  zapewnia: 

•  Wysok¹ dok³adnoœæ pomiaru 
•  Wysok¹ niezawodnoœæ dzia³ania 
•  Szeroki zakres zastosowañ:
   - wyk³adziny: ebonitowa i teflonowa
   - œrednice: DN 3 ÷ DN 600
• Wysok¹ odpornoœæ na warunki pracy w atmosferze 

przemys³owej takie jak wilgoæ, korozja, zak³ócenia
• Realizacjê podstawowych funkcji steruj¹cych: 
    - regulacja, 
    - dozowanie poprzez 2 przekaŸniki
• Wspó³pracê z uk³adami automatyki przez wyjœcia:         

4 ÷ 20 mA, impulsowe, przep³ywu wstecznego, RS 485
• Du¿e mo¿liwoœci zabudowy, ró¿ne wykonania g³owic          

i przetworników

.

k - sta³a g³owicy
B - indukcja magnetyczna
L - odleg³oœæ miêdzy elektrodami
V - prêdkoœæ przep³ywu cieczy

Ze wzglêdu na koniecznoœæ filtracji sygna³u pomiaro-
wego, wykorzystuje siê przemienne pole magnetyczne 
wytwarzane przez elektromagnesy. Zasila siê je 
napiêciem wolnozmiennym bêd¹cym podwielokrotnoœ-
ci¹ czêstotliwoœci sieci energetycznej 50 Hz. Z napiêcia 
indukowanego miêdzy elektrodami pobiera siê próbki o 
d³ugoœci okresu sieci 50Hz. Próbki ujemne s¹ odwracane 
i dodawane do próbek dodatnich. Napiêcie pomiarowe 
UM powstaje wed³ug wzoru:

Taka obróbka sygna³u pomiarowego pozwala na:
- eliminacjê zak³óceñ o czêstotliwoœci sieci i jej harmoni-
cznych,
- autokompensacjê dryftu zera,
- nisk¹ amplitudê napiêcia zasilania g³owicy,
- ma³y pobór mocy.
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KONSTRUKCJA URZ¥DZENIA

Przep³ywomierz elektromagnetyczny sk³ada siê z:
- g³owicy pomiarowej, której zasadniczymi elementami 
s¹ elektrody pomiarowe i elektromagnesy wytwarzaj¹ce 
pole magnetyczne,
- przetwornika pomiarowego; który zasila cewki g³owicy i 
przetwarza napiêcie z elektrod pomiarowych na cyfrowe 
wartoœci przep³ywu.

G£OWICA POMIAROWA 

G³owica pomiarowa jest odcinkiem rury ze stali 
nierdzewnej wy³o¿onej wewn¹trz wyk³adzin¹ izolacyjn¹. 
O doborze wyk³adziny i materia³u elektrod decyduj¹ 
w³asnoœci fizykochemiczne cieczy. Na wewnêtrznej 
stronie wyk³adziny znajduj¹ siê elektrody pomiarowe. Na 
zewn¹trz rury g³owicy znajduje siê uk³ad elektromagne-
tyczny os³oniêty obudow¹. W skrzynce zaciskowej 
znajduj¹ siê zaciski cewek i elektrod. Do poziomu 
zacisków g³owica jest hermetyczna dziêki wype³nieniu 
zalew¹ elektroizolacyjn¹. Kable ³¹cz¹ce g³owicê z 
przetwornikiem s¹ wyprowadzone przez dwa d³awiki 
P11. G³owicê ³¹czy siê z przetwornikiem kablami 
dostarczonymi przez producenta. G³owica jest zasilana 
napiêciem wolnozmiennym o amplitudzie poni¿ej 24 V. 

DANE TECHNICZNE

Stopieñ ochrony obudowy IP 65
w opcji IP 67, IP 68

IP 65 Dla wersji z zabudowanym na g³owicy
przetwornikiem
Przewodnoœæ medium 5 s/cm , dla przewodnoœci 
poni¿ej 5 s/cm maleje dok³adnoœæ pomiaru.
Materia³ elektrod stal 1H18N9T

Platyna w opcji
Wyk³adzina g³owicy:
Guma ebonitowa max temperatura medium 80°C
Polietylen twardy max temperatura medium 80°C
PTFE, Al O max temperatura medium 150°C
Temperatura otoczenia -25 - 70°C
Temperatura magazynowania -25 - 70°C

PRZETWORNIK

Sygna³ wejœciowy z elektrod jest wzmacniany przez 
wzmacniacz pomiarowy. Uk³ad przetwarzania sk³ada siê 
ze stopnia o programowanym wzmocnieniu, obwodu 
eliminuj¹cego zak³ócenia i dryft zera, uk³adu detekcji 
przep³ywu wstecznego i przetwornika A/C. Czêœæ 
cyfrowa posiada pe³n¹ izolacjê galwaniczn¹ od 
pozosta³ych obwodów. Zawiera programowalne uk³ady 
EPLD oraz specjalizowany mikroprocesor wyposa¿ony 
w zegar czasu rzeczywistego RTC i nieulotn¹ pamiêæ 
statyczn¹ NVRAM.
Podstawowe funkcje czêœci cyfrowej:
- przetwarzanie sygna³u cyfrowego na wielkoœci propor-
cjonalne do przep³ywu,
- zliczanie przep³ywu przez dwa liczniki w dwóch 

kierunkach,
- zachowywanie nastaw, stanu liczników i informacji o 
czasie pracy,
- sterowanie uk³adami wyjœciowymi przetwornika.
Czteroprzyciskowa klawiatura umo¿liwia przegl¹danie i 
wprowadzanie nastaw. Wyœwietlacz standardowo 
wskazuje przep³yw chwilowy i stan jednego z liczników.
Obwody wyjœciowe umo¿liwiaj¹ wspó³pracê z uk³adami 
automatyki. Przetwornik mo¿e byæ wyposa¿ony w uk³ad 
wykrywania "pustej rury".

DANE TECHNICZNE

Zasilanie 220 V AC +10% -15%, 50Hz
lub 24 V AC +10% -15%, 50Hz

24 V DC
Pobór mocy 10 W
B³¹d pomiaru

dla przep³ywu >5 % pe³nego zakresu g³owicy:
0,5% aktualnego przep³ywu

dla przep³ywu < 5 % pe³nego zakresu g³owicy:
0,05% maksymalnego 

przep³ywu
B³¹d termiczny 0,01 % /°C
Powtarzalnoœæ 0,1 %
Zakres pomiarowy ustawialny w przedziale 0,5 - 10m/s 
Odciêcie pomiaru nastawialne: 0 - 10 % 

nastawionego zakresu
Wyœwietlacz podwójna linijka alfanumeryczna 

2x16 znaków, LCD, 
podœwietlana
Klawiatura czteroprzyciskowa 
Stopieñ ochrony zale¿ny od typu obudowy
Temperatura zewnêtrzna

- w czasie pracy 0 - 40°C
- w  czasie sk³adowania -25 - 80°C

Masa 2,5 kg
Sygna³y wejœciowe:
- wejœcie binarne Uwe=12...24V AC/DC (opcja)
Sygna³y wyjœciowe:
- pr¹dowy 4 - 20 mA, R < 500R ,
  (sta³a czasowa 0,5-30s)
- impulsowy wyjœcie transoptora,
w opcji: styk przek. 250V AC 0,5A (impuls co jednostkê 
objêtoœci,waga i d³ugoœæ imp. ustawialne)
- przep³yw wsteczny wyjœcie transoptora
(sta³a czasowa 5s)
Sygna³y wyjœciowe opcjonalne:
- alarm 1, 2 styki przekaŸników 250V AC 3A
Przyporz¹dkowywane niezale¿nie do przep³ywu chwilo-
wego lub zliczanej objêtoœci;
Ustawianie stanu styku, histerezy, kasowanie alarmu 
samoczynnie (po zadanym czasie), rêcznie (z 
klawiatury), poprzez zewnêtrzny styk lub z³¹cze RS485 - 
³¹cze szeregowe (komunikacja dwukierunkowa), 
protokó³ transmisji MODBUS (RTU lub ASCI wg zam.), 
standard Rs485 z izolacj¹ galwaniczn¹,
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