Przep³ywomierz
elektromagnetyczny

Promag 10P

• Idealne rozwi¹zanie w przypadku prostych zadañ

•
•
•
•
•
•

pomiarowych: wyjœcie pr¹dowe umo¿liwiaj¹ce odczyt
aktualnego przep³ywu, wyjœcie impulsowe wykorzystywane do sterowania licznikiem zewnêtrznym lub jako
wyjœcie statusu.
Pewny pomiar: Promag 10 oferuje wszystkie
podstawowe funkcje gwarantuj¹ce wysok¹ niezawodnoœæ oraz wiarygodnoœæ wartoœci mierzonych.
Optymalna regulacja procesu zapewniona dziêki
dok³adnoœci ±0.5%.
Wyk³adzina PTFE gwarantuje maksymaln¹ odpornoœæ
na dzia³anie cieczy agresywnych chemicznie i
temperatur do 130°C.
Mo¿liwoœæ stosowania w trudnych warunkach
procesowych
Komfortowa obs³uga i funkcjonalna konstrukcja.
Interfejs HART oraz oprogramowanie. FieldTool i
FieldCheck zapewniaj¹ mo¿liwoœæ walidacji lokalnej
bez koniecznoœci demonta¿u przep³ywomierza.

ZASTOSOWANIE
Przep³ywomierz przeznaczony jest do pomiaru przep³ywu wszelkich cieczy o przewodnoœci wiêkszej ni¿ 50 mS/cm:
kwasy i ³ugi; œcieki zawieraj¹ce substancje nieobojêtne chemicznie; woda pitna, woda technologiczna;œcieki i osady
œciekowe. Œrednice nominalne: DN 25-300. Wyk³adzina PTFE dla cieczy o temperaturach do 130 °C.

ZASADA POMIARU
Zgodnie z prawem indukcji elektromagnetycznej Faradaya, w
przewodniku poruszaj¹cym siê w polu elektromagnetycznym
indukowana jest si³a elektromotoryczna. W pomiarach
przep³ywu metod¹ elektromagnetyczn¹ rolê przewodnika pe³ni
przep³ywaj¹ca ciecz. Indukowane napiêcie, proporcjonalne do
prêdkoœci przep³ywu jest doprowadzane do wzmacniacza za
poœrednictwem dwóch elektrod pomiarowych. Objêtoœæ
strumienia przep³ywaj¹cej cieczy obliczana jest z
uwzglêdnieniem przekroju poprzecznego rury pomiarowej.
Sta³e pole elektromagnetyczne wytwarzane za pomoc¹ pr¹du
sta³ego o zmiennej biegunowoœci oraz opatentowany uk³ad
autozero zapewniaj¹ stabilnoœæ punktu zerowego. Takie
rozwi¹zanie czyni pomiar niezale¿nym od rodzaju medium oraz
niewra¿liwym na obecnoœæ cz¹stek cia³ sta³ych w cieczy.
Ue indukowane napiêcie
B natê¿enie pola magnetycznego
(indukcja magnetyczna)
L odleg³oœæ pomiêdzy elektrodami
v prêdkoœæ przep³ywaj¹cej cieczy
Q przep³yw objêtoœciowy
A pole przekroju czujnika
pomiarowego
I natê¿enie pr¹du

Q=A·v
Ue = B · L · v

UK£AD POMIAROWY
Uk³ad pomiarowy sk³ada siê z czujnika przep³ywu i przetwornika pomiarowego.
Dostêpne s¹ dwie wersje przep³ywomierza:
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- Kompaktowa: czujnik przep³ywu i przetwornik tworz¹ mechaniczne jedn¹ ca³oœæ
- Rozdzielna: przetwornik montowany jest w innym miejscu ni¿
czujnik przep³ywu
Przetwornik:
- Promag 10 (obs³uga lokalna przy pomocy trzech przycisków,
wyœwietlacz dwuwierszowy)
Czujnik przep³ywu:
- Promag P (DN 25...300)
WIELKOŒCI WEJŒCIOWE
Wartoœæ mierzona Natê¿enie przep³ywu (proporcjonalne do
indukowanego napiêcia)
Zakres pomiarowy Typowo v = 0,01...10 m/s (z deklarowan¹
dok³adnoœci¹)
Dynamika pomiaru Ponad 1000 :1
WIELKOŒCI WYJŒCIOWE
Sygna³y wyjœciowe
Wyjœcie pr¹dowe: aktywne, izolowane galwanicznie, programowany zakres pomiarowy, wspó³czynnik temperaturowy: typowo
2 mA./°C, rozdzielczoœæ: 1,5 mA; aktywne: 4...20 mA, RL < 700
W (HART: RL ³ 250 W)
Wyjœcie impulsowe:pasywne, otwarty kolektor, 30 V DC, 250
mA, izolowane galwanicznie alternatywnie programowane
jako:
- wyjœcie impulsowe: ustawiana waga impulsu oraz polaryzacja, maksymalna d³ugoœæ impulsu programowana (5...2000
ms), maksymalna czêstotliwoœæ impulsów: 100 Hz
- wyjœcie statusu: funkcje wyjœcia programowalne: sygnalizacja
usterki, detekcja pustego ruroci¹gu (DPR), wskazanie kierunku
przep³ywu, przekroczenie zadanej wartoœci granicznej.

Przep³ywomierz
elektromagnetyczny
Sygnalizacja usterki
Wyjœcie pr¹dowe ® reakcja na usterkê programowana
Wyjœcie impulsowe ® reakcja na usterkê programowana
Wyjœcie statusu ® otwarte przy wyst¹pieniu usterki lub zaniku
zasilania
Odciêcie niskich przep³ywów
Punkt odciêcia pomiaru przy niskich przep³ywach (przep³ywy
pe³zaj¹ce) jest ustawiany p³ynnie.
Izolacja galwaniczna
Wszystkie obwody wejœæ, wyjœæ i zasilania s¹ izolowane
galwanicznie pomiêdzy sob¹.
ZASILANIE
Napiêcie zasilaj¹ce

85...250 V AC, 45...65 Hz
20...28V AC, 45...65Hz/11...40V DC
Wprowadzenie przewodów
Przewody zasilaj¹ce oraz sygna³owe (wyjœcia):
- D³awiki M20 x 1,5 (8...12 mm)
- Gwinty wewnêtrzne 1/2" NPT, G 1/2"
Przewody ³¹cz¹ce czujnik przep³ywu z przetwornikiem (wersja
rozdzielna):
- D³awiki M20 x 1,5 (8...12 mm)
- Gwinty wewnêtrzne 1/2" NPT, G 1/2”
Pobór mocy
85...250 V AC: < 12 VA (³¹cznie z czujnikiem przep³ywu)
20...28 V AC: < 8 VA (³¹cznie z czujnikiem przep³ywu)
11...40 V DC: < 6 W (³¹cznie z czujnikiem przep³ywu)
Chwilowy pobór pr¹du podczas w³¹czenia zasilania:
- Maks. 3.3 A (< 5 ms) dla 24 V DC
- Maks. 5.5 A (< 5 ms) dla 28 V AC
- Maks. 16 A (< 5 ms) dla 250 V AC
Zanik napiêcia zasilaj¹cego
Awaria zasilania: zanik wiêcej ni¿ ½ cyklu zasilania:
Dane zachowywane s¹ w pamiêci EEPROM
DOK£ADNOŒÆ POMIARU
Warunki odniesienia Zgodne z DIN 19200 i VDI/VDE 2641:
- Temperatura cieczy: +28 °C ± 2 K
- Temperatura otoczenia: +22 °C ± 2 K
- Czas pracy (po w³¹czeniu napiêcia zasilaj¹cego): 30 minut
Monta¿:
- Prostoliniowy odcinek dolotowy >10 x DN
- Prostoliniowy odcinek wylotowy > 5 x DN
- Czujnik i przetwornik pomiarowy uziemione
- Czujnik przep³ywu zainstalowany centrycznie w ruroci¹gu
B³¹d pomiaru Wyjœcie impulsowe:± 0,5% w.w. ± 2 mm/s
(w.w. = wartoœæ wskazywana)
Wyjœcie pr¹dowe: dodatkowo ± 5 mA
Wahania napiêcia zasilaj¹cego nie maj¹ wp³ywu na b³¹d
pomiaru.

B³¹d pomiaru [% wartoœci mierzonej]
Powtarzalnoœæ ± 0,2% w.w. ± 2 mm/s
(w.w. = wartoœæ wskazywana)
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Promag 10P
WARUNKI PRACY: ŒRODOWISKO
Temperatura otoczenia -20...+60 °C (czujnik, przetwornik)
Prosimy przestrzegaæ poni¿szych wskazówek:
• Unikaæ monta¿u wystawiaj¹cego przetwornik na bezpoœrednie dzia³anie promieni s³onecznych. Uwaga ta odnosi siê
szczególnie do gor¹cych stref klimatycznych.
• W przypadku wysokich temperatur zarówno otoczenia jak i
cieczy, przetwornik nale¿y montowaæ w innym miejscu ni¿
czujnik przep³ywu (wersja rozdzielna)
Temperatura sk³adowania -10...+50 °C (zalecana +20 °C)
Stopieñ ochrony
Standardowo: IP 67 (NEMA 4X) dla czujnika i przetwornika
Opcjonalnie: IP 68 (NEMA 6P) dla czujnika Promag P w wersji
rozdzielnej
Odpornoœæ na uderzenia i wibracje
Przyspieszenia do 2 g zgodnie z IEC 68-2-6
WARUNKI PRACY: PROCES
Temperatura cieczy -40...+130 °C dla PTFE (DN 25...300),
Przewodnoœæ cieczy
Minimalna przewodnoœæ: ³ 50 mS/cm
Prosimy zwróciæ uwagê, ¿e w przypadku wersji rozdzielnej na
minimaln¹ przewodnoœæ ma równie¿ wp³yw d³ugoœæ
przewodów pomiêdzy czujnikiem a przetwornikiem
Ciœnienia nominalne
Promag P
DIN 2501
PN 10 (DN 200...300), PN 16 (DN 65...150),
PN 40 (DN 25...150)
ANSI
B16.5 Class 150 (1...12")
JIS
B2238 10K (DN 65...300), 20K (DN 25...50)
WSKANIK I INTERFEJS U¯YTKOWNIKA
WskaŸnik - Ciek³okrystaliczny, dwuwierszowy, 16 znaków w
wierszu. W zale¿noœci od zaprogramowania wskazuje wartoœæ
mierzon¹ przep³ywu objêtoœciowego i stan licznika. Iloœæ
liczników: 1
Obs³uga lokalna za pomoc¹ trzech przycisków
Interfejs cyfrowy HART oraz oprogramowanie narzêdziowe
FieldTool
CERTYFIKATY I DOPUSZCZENIA
Znak CE
EN 60529: Stopnie ochrony obudów (kody IP)
EN 61010: Metody zabezpieczeñ przyrz¹dów elektrycznych
przeznaczonych do pomiarów, sterowania, regulacji i procedur
laboratoryjnych.
EN 61326 (IEC 1326): Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna
(wymagania EMC) ”Emisja zgodna z wymaganiami klasy A”
ANSI/ISA-S82.01: Norma bezpieczeñstwa dla przyrz¹dów
elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do testowania, pomiarów, sterowania - Wymagania ogólne. Stopieñ
zanieczyszczenia 2, Kategoria przepiêcia II.
CAN/CSA-C22.2 No. 1010.1-92: Wymagania bezpieczeñstwa
dla przyrz¹dów elektrycznych przeznaczonych do pomiarów,
sterowania, regulacji i procedur laboratoryjnych. Stopieñ
zanieczyszczenia 2, Kategoria przepiêcia II
Dyrektywa ciœnieniowa PED
Przep³ywomierze o œrednicy nominalnej mniejszej lub równej
DN 25 podlegaj¹ pod Artyku³ 3 (3). Dyrektywy 97/23/EC (PED).
Dla wiêkszych œrednic dostêpne s¹ przyrz¹dy spe³niaj¹ce
wymagania Kategorii III (w zale¿noœci od ci.nienia pracy i
rodzaju medium).

