
Czujnik przepływu  Wiadomości Ogólne:

Czujnik przepływu służy do kontrolowania i monitorowania przepływu cieczy. Powoduje ono 
przerwanie lub zwarcie obwodu elektrycznego w przypadku, gdy przepływ ustanie lub zostanie 
wznowiony. 

Model przeznaczony jest do stosowania na rurociągach cieczowych. Czujnik może być stosowane z 
mediami takimi jak: woda, glikol etylenowy i z innymi niewywołującymi korozji cieczami w zależności 
od kompatybilności materiału. 

Czujnik przepływu jest przeznaczony do stosowania w układac
Zastosowania: chilery, skraplacze chłodzone cieczą, układy pośrednie, instalacje ciepłej wody.

Jeden model dla rur o średnicy od 1 do 8 cali. Długość łopatki dostosowywana w zależności od 
średnicy rury i natężenia przepły

Duża przepustowość przy małym spadku ciśnienia. Duża obciążalność styków przełącznika.

Dane Techniczne: 
Maks. ciśn. cieczy: 10 bar 
Zakres temp. medium: 0 ÷ 100 ºC
Zakres temp. otoczenia: -20 ÷ 60 ºC
Typ przełącznika: SPDT 
Max. obciążenie: 15(8)A 
Stopień ochrony: IP43 
Sterowanie: mechaniczne 
Obudowa: poliwęglan 
Stykające się z cieczą: mosiądz i brąz
Połączenia z rurą: GZ 1” (DN 25) 
Regulacja: Śruby nastawcze pod osłoną
Do rur od 1 do 8 cali 
Zasada Działania i podłączenie: 

Czujnik wyposażony w przełącznik
Łopatka zanurzona w cieczy przy zbyt małym przepływie cieczy przełącza w położenie 1 i 2, natomiast 
po przekroczeniu pewnej wartości przepływu przełącza w położenie 1 i 3.

 

Regulacja: 

Czujnik fabrycznie jest ustawiony na przepływ minimalny. Można zmienić ustawienia za pomocą 
śruby do regulacji prędkości pod pokrywą. W celu podwyższenia prędkości przepływu obracać śrubę 
w prawo. 
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Budowa: 

 

Montaż: 

Podczas montażu należy zwrócić uwagę aby łopatka 
przeszkody w rurze. 

Czujniki montuje się w górnej części rurociągu cieczowego. Dopuszczalny kąt odchylenia wynosi 
120°C. 

Należy zadbać aby łopatka pomiarowa była zanurzona w strumieniu cieczy. Zaleca się stosowa
trójnika redukcyjnego. 

Strzałka na obudowie czujnika musi być zgodna z kierunkiem przepływu.

W celu uniknięcia turbulencji zaleca się montaż czujnika w odległości nie mniejszej niż 10x przekrój 
rury z każdej strony od kolanek, zaworów i innych przeszkó

Czujnik może być zamontowany na rurze pionowej, jeśli przepływ jest w górę, ale w takim przypadku 
należy uwzględnić ciężar łopatki i odpowiednio wyregulować czujnik.

Łopatki pomiarowe mogą być przycinane.

Dla uzyskania większej sztywności zaleca się zam
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