snímace prevodniky senzory detektory meranie regulácia automatizácia riadenie procesov
Technická
informace
TI 036D/06/cs
č. 50078456

Magneticko-induktivní
měřič proudění
magphant

Hlídání a měření
• Hlídání průtoku s využitím nastavení
mezní hodnoty (reléový výstup)
• Měření proudění s využitím proudového výstupu 4 ... 20 mA

Universální použití
• Kompaktní přístroj pro každé použití
• Možnost montáže do
– ocelového potrubí od DN 25
– plastového potrubí od DN 15

Bezpečné provozování
• Spolehlivý výstup (4 mA) i při prázdném
potrubí
• Elektromagnetická slučitelnost přezkoušena podle IEC
• Automatická kontrola měřicího systému
• Vestavěný obvod pro přezkoušení
správné činnosti elektroniky

Jednoduchá obsluha
• Nastavení bodu sepnutí otočným
spínačem
• Nastavení konečné hodnoty rozsahu na místě pomocí potenciometru
• Možnost nastavení ještě před montáží

Endress + Hauser
Naše měřítko je praxe

Výhradné zastúpenie Endress+Hauser pre Slovensko , TRANSCOM TECHNIK, spol. s r.o.
Bojnická 18, P.O.BOX25, 830 00 Bratislava, tel: 02-3544 8800, tel:02-3544 8810, http://www.transcom.sk

snímace prevodniky senzory detektory meranie regulácia automatizácia riadenie procesov

Měřicí systém Magphant

Rozsah použití
Jistě chcete zabezpečit, aby Váš proces
nepřetržitě běžel a aby nebyly překročeny
stanovené mezní hodnoty. Musíte zaručit
vysokou pohotovost Vašeho zařízení a potřebujete k tomu informace o průtocích.
Měřič proudění Magphant Vám poskytne
prostřednictvím svého proudového výstu-

pu / limitního kontaktu mezní hodnoty
o průtocích v potrubí vašeho zařízení. Magneticko-iduktivní měřicí metoda vyhodnotí na elektrodách měřicího čidla rychlost
proudění vodivé tekutiny.

Chladicí okruh podtlakových
a přetlakových vzduchotechnických
zařízení, chladicích dmychadel a
ventilátorů

Měření proudění

Zapínání a vypínání
zařízení v závislosti
na průtoku

Hlídání chladicího okruhu

Hlídání chladicího
okruhu

Hlídání chlazení čerpadel

ti036y20

Ochrana čerpadel před
chodem na sucho

Příklady použití

Rozsah použití:

Způsob použití:

Technologická zařízení

– Ochrana čerpadel před chodem na sucho
– Hlídání proudění
– Zapínání a vypínání zařízení v závislosti
na průtoku
– Hlídání chlazení čerpadel, turbín,
kompresorů, výměníků tepla
– Hlídání průtoku
– Hlídání činnosti čerpadel
– Hlídání chlazení ložisek
turbin/generátorů v elektrárnách
– Hlídání chladicích okruhů transformátorů
– Hlášení polohy ventilů
v rozvodech vody
– Zjištění ucpání zařízení
– Kontrola průběhu filtrace
– Hlídání čisticích zařízení
– Hlídání chladicích okruhů v chladírnách mléka
– Hlídání výpadku chladicích systémů
ložisek a převodových skříní
– Ovládání a hlídání zavlažovacích zařízení

Chemický průmysl
Energetika

Vodní hospodářství

Průmysl nápojů
Mlékárenství
Hutě a zpracování kovů
Zemědělství a zahradnictví

2

Výhradné zastúpenie Endress+Hauser pre Slovensko , TRANSCOM TECHNIK, spol. s r.o.
Bojnická 18, P.O.BOX25, 830 00 Bratislava, tel: 02-3544 8800, tel:02-3544 8810, http://www.transcom.sk

snímace prevodniky senzory detektory meranie regulácia automatizácia riadenie procesov

Činnost

Měřicí princip
Podle Faradayova indukčního zákona se
ve vodiči, pohybujícím se v magnetickém
poli, indukuje napětí. U magneticko-induktivního měřicího principu odpovídá tekoucí,
elektricky vodivá látka pohybujícímu se vodiči. Velikost indukovaného napětí je přímo
úměrná průtočné rychlosti a zavádí se prostřednictvím dvou měřicích elektrod

na měřicí zesilovač.
Mikroprocesorem řízená měřicí elektronika se stabilní nulovou hodnotou zpracovává měřicí napětí na analogový proudový výstupní signál 4 ... 20 mA.

Budicí cívka
Magnetické siločáry
B
Čidlo

Magnetické jádro
Ue
L
v

ti036y08

Elektrody
Zobrazení principu magneticko-induktivního měření
průtoku

Konstrukce

Konstrukce měřicí jednotky
Následující vyobrazení poskytuje přehled o konstrukčním uspořádání měřicí jednotky
Magphant.
Odšroubovatelné víko hlavice.
Po otevření víka hlavice jsou volně přístupné
obslužné, zobrazovací prvky a svorkovnice
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Kabelová vývodka
PG 16 / M20 x 1,5 /
/2" NPT / G1/2"

PVC Kabelová vývodka
PG 16

Měřicí kabel

Napájení 20...30 Vss
Elektronická hlavice

Uzemňovací
svorka

Navařovací nástavec
DN 25
Navařovací nástavec
≥ DN 40
(s vyznačenou hloubkou
zasunutí do potrubí)

Převlečná matice
M30 x 2 se
svěrným kroužkem

Převlečná matice a
přechodový kus pro
montáž Magphantu do
plastového potrubí

Měřicí
sonda

ti036y04

Elektrody

Konstrukce měřicí jednotky
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Pokyny pro montáž

Montáž do potrubí
Magphant namontujte přednostně do svislého potrubí. Pokud je potrubí vodorovné,
namontujte Magphant na boční stranu trubky.
Tento způsob umís"ění zabezpečí, že elektrody jsou vždy ponořeny do proudící
kapaliny.

Nedoporučené polohy
pro montáž
Přednostní prostor
pro montáž

Nebezpečí
vlivu vzduchových
bublin

45°

Nebezpečí vzniku
pevných úsad

Délka vstupní a výstupní části měřicí trati
je doporučena 5...10 x DN potrubí

ti036y05

Pozor!
Navařovací nástavec nikdy nepřivařujte
se zamontovaným Magphantem.

Montáž do ocelového potrubí

Navařovací nástavec DN 25
Pro potrubí o světlosti DN 25 je navařovací nástavec již vybaven úpravou konce přizpůsobenou průměru trubky.
Do potrubí vyvrtejte otvor: ∅ = 23 mm,
nasa)te navařovací nástavec na otvor
a přivařte kolmo k ose potrubí.

ti036y07

Navařovací nástavec
Magphant namontujte vždy s využitím
přiloženého navařovacího nástavce.
V závislosti na jmenovité světlosti
se používají dvě rozdílné varianty:

ti036y11

Navařovací nástavec ≥ DN 40
Pro potrubí o světlosti ≥ DN 40 je navařovací nástavec vybaven stupnicí, s jejímž
využitím se při montáži nastaví poloha
hrdla. Pro jmenovité světlosti ≥ DN 300
se vždy použije značka pro DN 300.
Do potrubí vyvrtejte otvor ∅ = 30 mm,
navařovací nástavec zasuňte do otvoru
(podle příslušné světlosti) tak, aby značka
na stupnici se kryla s vnější stěnou trubky
a přivařte kolmo k ose potrubí.

Montáž do plastového potrubí

Přechodový kus pro plastové potrubí
Pro montáž do plastového potrubí se
dodává Magphant s přechodovým kusem a s převlečnou maticí. S jejich využitím můžete přístroj namontovat do
spojky T (DN 15...DN 50) nebo s využitím navařovacího nástavce (≥ DN 65).

ti036y19

Spojku T anebo navařovací nástavec doporučujeme objednat u firmy Georg Fischer
(+GF+).
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Spojku T je možno obdržet z materiálů
PVC-U, PP a PVDF.
Navařovací nástavec je možno obdržet
z materiálů PVC-U, PP a PE . Tyto nástavce musí být v závislosti na jmenovité
světlosti potrubí upraveny podle údajů
ve vedlejším obrázku.
Rozměr L vypočtěte ze vzorce:
L = 40 - S - E
S = tlouš2ka stěny potrubí
E = odečtete v následující
tabulce:
Vnější průměr trubky

E
6.9
8.3
11.4
14.4
17.7
17.7
12.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
5.0
5.0
5.0

65
75
110
125
140
160
200
225
250
280
315
355
400
450
500
630

Musí být rovněž přesně upravena celková
délka navařovacího nástavce (68 mm)
Světlost otvoru ve stěně trubky činí 40 mm.
Provozní bezpečnost
• Rozsáhlé automatické hlídání měřicí
jednotky zabezpečuje nejvyšší provozní
bezpečnost. Vzniklá poruchová hlášení
(provozní závady, systémové závady přístroje) jsou oznámena změnou hodnoty
proudového výstupu nebo reléovým
výstupem.
• Měřicí jednotka Magphant splňuje všeobecné požadavky odolnosti - elektro-

magnetické slučitelnosti CE (EN 50081-1-2
a EN 50082-1-2).
• Krytí přístroje je standardně IP 66
(DIN 40050).
• Magphant splňuje směrnice Evropské
unie pro nízké napětí a pro elektromagnetickou slučitelnost a je opatřen značkou CE.

Elektrické připojení
Proudový výstup
Magphant je vybaven analogovým proudovým výstupem, úměrným průtoku.
Proudový výstupní signál 4...20 mA
může být využit pro různé připojené
přístroje, jako např. programovatelný
automat, regulátor atd.

Proudový výstup 4...20 mA
Zatěžovací odpor R L = 750 W max.
Reléový výstup

75 V DC / 0.5 A
60 V AC / 0.4 A

Napájení 20...30 V DC
Svorkovnice

Reléový výstup
Magphant je vybaven beznapě%ovým
přepínacím kontaktem, který je zvláště
vhodný pro účely hlídání. Pokles pod
nebo překročení nastavitelné mezní
hodnoty (nastavení pro bezpečnost při
minimu / maximu) jsou ohlášeny reléovým výstupem.

Pojistka 160 mA se zpožděným účinkem

Zemnicí svorky
pro stínění kabelů

Měřicí kabel
ti036y02

Napájecí
kabel

Výstraha!
Nikdy nemontujte, nepřipojujte, ani nedemontujte přístroj, připojený na napájecí
napětí.

Dbejte na správnou polaritu připojení a na správné provozní napětí.
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Přehled obslužných
prvků

Stanovení mezní hodnoty
v procentech konečné
hodnoty rozsahu

Červená LED pro zobrazení
mezní hodnoty nebo
poruchového stavu
Zelená LED pro nastavení
konečné hodnoty rozsahu

Zkušební režim

Potenciometr pro nastavení
konečné hodnoty rozsahu

Obslužná a zobrazovací
část

Technické údaje

Činnosti relé
Odpadnutí relé při
poruše a mezní hodnotě nebo jenom při
mezní hodnotě

Nastavení pro bezpečnost při min/max

ti036y09

Časová konstanta
proudového výstupu
a čas přidržení relé

Údaje o nastavení je možné poznačit na plochu obslužné na zobrazovací části.

Rozměry a hmotnost

Kabelová vývodka

Jmenovitá
světlost

Upozornění!
Rozměry navařovacích nástavců viz str. 4

25
40
50
80
100
150
200
250
≥300

H

H

pro montáž
do ocelového
potrubí

pro montáž
do plastového
potrubí

237,0
234,0
234,0
230,0
227,0
220,5
214,5
207,5
201,5

viz str. 4 a 5

Hmotnost: 1,2 kg

Rozměry a hmotnosti
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Napájení

24 V DC (20...30 V DC)

Spotřeba

<2,5 W

Výstupy

• Proudový výstup 4 ... 20 mA, aktivní
Měřicí zařízení je schopno měřit v obou směrech
průtoku, tzn. obousměrně. Proudový výstup má
vždy kladnou hodnotu.
Relé je funkční v obou směrech průtoku.
• Reléový výstup
Beznapě+ový přepínací kontakt
60 V AC/0,4 A
75 V DC/0,5 A

Teplota okolí

-20...60 °C

Teplota měřené látky

-20...120 °C
-20...100 °C

Tlak

16 bar při 25 °C; 10 bar při 120 °C

Konečná hodnota rozsahu

1...5 m/s (plynule nastavitelná)

Přesnost

±2% z měřicího rozsahu na měřicí elektrodě s kalibrací na místě
při průtočné rychlosti >1 m/s

Reprodukovatelnost

±2% měřicího rozsahu

Vodivost

≥20 µS/cm

Odolnost vůči rušení

podle CE EN 50081-1-2 a EN 50082-1-2

Krytí

IP 66 / NEMA 4X / Typ 4X

(navařovací nástavec 17 350 se svěrným kroužkem)
(navařovací nástavec ocel tř. 11 se svěrným kroužkem
a těsněním NBR)

Materiál
Špička čidla: PVDF, O-kroužek z Vitonu

Čidlo

Elektrody: 17 350/316L
Pouzdro čidla :
• 17 350/316L se svěrným kroužkem 17 348/316Ti
pro navařovací nástavec 17 350/316L
• 17 350/316L se svěrným kroužkem a těsněním NBR
pro navařovací nástavec ocel tř. 11/A570
Těleso

Tlakový odlitek z hliníkové slitiny s povlakem z práškového laku

Navařovací nástavec
(pro ocelové protrubí)

17 350/316L
ocel tř. 11/A570

Přechodový kus
(pro plastové potrubí)

17 350/316L (2 O-kroužek z Vitonu)

Plastová převlečná matice
(pro plastové potrubí)

PVC

Schválení

CENELEC:
VDE 0165-osvědčení výrobce pro Ex-Zónu 2
SEV: Ex nV/W IIC T4...T6, pro Ex-Zónu 2
FM: NI Cl I Odd. 2 skupiny ABCD; DIP/II, III/1/EFG. NEMA 4X
CSA: Třída I Odd. 2, skupiny A, B, C und D;
Třída II E, F a G, Třída III; Typ 4X

Tepelné údaje a přiřazení teplotních tříd pro Ex-zónu 2
IEC 758

T měřené látky (viz výše)

T1
T2
T3
T4
T5
T6

100 °C/120 °C
100 °C/120 °C
100 °C/120 °C
100 °C/120 °C
95 °C/ 95 °C
80 °C/ 80 °C

T okolí
60 °C
60 °C
60 °C
60 °C
60 °C
40 °C
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Provedení
A1 Převlečná matice pro DN 25...2000 (1"...80")
(pouze pro navařovací nástavce )
A2 Pro plastové trubky DN 15...1000 (1/2"...40")
(pouze pro přechodový kus pro plastové potrubí )
99 jiné

Objednací schéma

Montážní nástavec / těsnění
1 Navařovací nástavec DN 25, ocel tř. 11 / A570
svěrný kroužek s těsněním NBR
2 Navařovací nástavec DN 40...2000, ocel tř. 11 / A570
svěrný kroužek s těsněním NBR
3 Navařovací nástavec DN 25, 17 350 / 316L
svěrný kroužek 17 348 / 316Ti
4 Navařovací nástavec DN 40...2000, 17 350 / 316L
svěrný kroužek 17 348 / 316Ti
5 Pro přechodový kus pro plastové potrubí , 17 350 / 316L
svěrný kroužek s těsněním NBR
9 jiné
Kabelové vývodky
A Kabelová vývodka PG16
B Závit M20x1,5
C Závit 1/2" NPT
D Závit 1/2" NPT
9 jiné
Schválení
1 Varianta pro prostředí bez nebezpečí výbuchu
2 VDE 0165 osvědčení výrobce pro Ex-zónu 2
3 SEV, Ex-zónu 2, schválení Ex n
4 FM, NI Cl I Odd. 2 skupiny ABCD
5 CSA, NI Cl I Odd. 2 skupiny ABCD
9 jiné
Přídavné vybavení
A Standardní vybavení
9 jiné
DTI 200 -

Doplňková
dokumentace

⇐ objednací kód

Zvláštní dokumentace Magphant (SD 018D/06)
Provozní návod Magphant (BA 025D/06)
Technické změny jsou vyhrazeny

Česká republika

Slovenská republika

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Pracoviště:
palác Kovo
Jankovcova 2
170 88 Praha 7
tel.: 02 / 6678 4200
fax: 02 / 6678 4179
e-mail: info@endress.cz

Obchodní zastoupení:

Výhradní zastoupení:

Autorizovaný distributor:

Louny
Ing. Jan Šimek
Štědrého 2172
440 01 Louny
tel./fax: 0395 / 654 487
tel.:
0602 620 116
e-mail: honza.simek@iol.cz

Nymburk
Petr Techlovský
Poděbradská 483
288 02 Nymburk
tel./fax: 0325 / 516 666
tel.:
0602 620 117
e-mail: petr.techlovsky@iol.cz

Praha
Jiří Moravec
Litevská 1
Pošt. přihrádka 9
100 05 Praha 10
tel./fax: 02 / 7174 5606
02 / 7174 6479

Transcom Technik s.r.o.
Bojnická 14
832 83 Bratislava
tel.: 07 / 4488 0260
07 / 4488 0261
fax: 07 / 4488 7112

PPA TRADE s.r.o.
Vajnorská 137
830 00 Bratislava
tel.: 07 / 4445 4570
fax: 07 / 4445 4572

Ostrava
Pavel Dyba
Pošt. přihrádka 5
700 44 Ostrava 44
tel./fax: 069 / 678 2904
tel.:
0602 744 481
e-mail: pavel.dyba@iol.cz

Brno
tel.: 05 / 4524 1985

Hradec Králové
Ing. Miloš Legner
Kydlinovská 222
503 01 Hradec Králové
tel.: 049 / 614 209
0603 324 551
fax: 049 / 612 893
e-mail:
milos.legner@hk.czcom.cz

Endress+ Hauser
Naše měřítko je praxe

Endress+Hauser Instruments International GmbH+Co. • Colmarer Strasse 6
795 76 Weil am Rhein • Tel. +49-7621-97502 • Fax +49-7621 975345
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