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DWM Flowmeters en -schakelaars 
De DWM elektromagnetische flowmeters en -schakelaars zijn 
ontworpen voor het meten en bewaken van het debiet van elektrisch 
geleidende vloeistoffen, pasta's en slib. 
 

Versies 
• DWM 1000 flowschakelaar, 2-draads systeem. 
• DWM 2000 flowmeter, 4-20 mA stroomuitgang/uitlezing. 
• DWM 2000 L (Long) voor pijpleidingen met een diameter van 

meer dan 400 mm of open kanalen. 
• DWM 2000 IP68 voor ondergedompelde toepassingen. 
• DWM 2000 FT voor toepassingen met voedingsmiddelen, met 

Tuchenhagen aansluiting (meer informatie is te vinden in een 
aparte instructiefolder). 

 
Speciale kenmerken 
• Robuust ontwerp, IP55-bescherming, equivalent aan de NEMA 4 

en 4X-normen. 
• Alle oppervlakken die in contact komen met vloeistof zijn van 

keramiek, roestvast staal en platina. 
• Compatibel met procestemperaturen tot 150°C (300°F) en 

omgevingstemperaturen tussen - 25 tot + 60°C. 
• Geschikt voor bedrijfsdrukken tot 25 bar (360 psi). 
• Geen bewegende onderdelen, onderhoudsvrij. 
• Elektronische eenheid kan worden vervangen zonder 

flowonderbreking. 
• Compatibel met alle pijpleidingen met een nominale diameter 

(DN) van 50 mm (2"). 
• Uitleesaansluiting mogelijk met handconsoles (alleen DWM 2000). 

 
 
Meetprincipe 
Als een elektrische geleider door een magnetisch veld beweegt, wordt 
er in de geleider een spanning, U, geïnduceerd. Bij de DWM is de 
vloeistof in de pijpleiding de elektrische geleider. In het onderstaande 
schema produceert de DWM het magnetische veld, B, dat loodrecht op 
de stromingsrichting staat. De geïnduceerde spanning U is recht 
evenredig aan de plaatselijke stromingssnelheid v. 
 
U = k x B x v x D k - Instrumentconstante 

B - Sterkte van het magnetische veld 
v - Stromingssnelheid 
D - Elektrodenafstand 
 

De spanning U wordt afgenomen van de elektroden, een neutrale en 
een aardelektrode (verbindingsbus) 
DWM 1000 Flowschakelaar - De spanning U wordt omgezet in een 
schakelsignaal met instelbaar schakelpunt. DWM 2000 Flow Meter - 
De spanning U wordt omgezet in een flow-proportionele uitgangs-
signaalstroom van 4-20 mA (onafhankelijk van de belasting). 
 

 

 
 
 
 

Componenten van de DWM 1000/2000 
1. Verbindingsbus 
2. Afdichting 
3. Sensor 
4. Schroefaansluiting (1") 
5. Aardkabel 
6. Aardaansluiting 
7. Kabelinvoerwartel M20x1.5 
8. Behuizing 
9. Afsluitdop 
10. Voedingsklemmen 
11. Verbindingsruimte 
12. Magnetische spoelen en elektrodecontacten 
13. Elektronische eenheid 
14. Dekselschroeven 
15. Deksel met afdichting 
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Installatie 
Montage op de pijpleiding 
• De DWM moet op de pijpleiding (nominale diameter (DN) 50 mm (2")) worden gemonteerd door middel van de meegeleverde verbindingsbus. 
• Zie onderstaande schema's voor de richting en de positie van de verbindingsbus. De bus moet naar binnen worden geduwd tot de markering 

van de overeenkomende pijpdiameter (DN). Als de pijp geïsoleerd is, moet de insteekdiepte worden berekend: het uitstekende gedeelte van 
de sensor moet 1/8 van de werkelijke binnendiameter zijn (d.w.z. niet de DN). 

• De boring in de pijpleiding moet een diameter van 39 mm (1.54") hebben, met een speling van maximaal 0,5 mm tussen de bus en de boring. 
Las de bus loodrecht op de pijp met vier laspunten vast, en maak dan een ononderbroken las over de hele diameter, met een elektrode met 
een diameter van 1,2 mm en een instelling van 90 tot 150 A. 

• Aanbevolen wordt een stromingsafstand in rechte lijn tussen de DWM en een bovenstroomse verstoring van de flow (inlaat, pomp, elleboog 
etc.) van 10 x DN, en van 5 x DN tot benedenstroomse storingen. 

• De DWM moet in de bus worden geïnstalleerd met de meegeleverde afdichting, die waterdichtheid en een vlakke positie van de keramische 
sensorkop waarborgt. Er mag geen teflontape op het schroefdraad worden gebruikt, aangezien deze het vereiste aardcontact isoleert en 
verhindert dat de sensor correct uitsteekt. 

• Alleen de elektronische eenheid moet worden gedraaid volgens de stromingsrichting (zie “Elektrische aansluiting en instellingen”). 
 
Montage op kunststof pijpen 
Indien de eenheid op een kunststof stromingspijp moet worden gemonteerd, is een aardverbinding noodzakelijk. Raadpleeg in alle gevallen 
KROHNE om een effectieve oplossing te waarborgen. 
 

 

Afmetingen en gewicht 
Persgegoten aluminium behuizing - gewicht zonder bus circa 1,85 kg (4.08 lbs) 
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Elektrische aansluiting en instellingen 
Elektrische aansluiting 
○ De bedradingsklemmen voor de DWM zitten in de verbindingsruimte (zie pag. 3, punt 11). 
○ De elektrische aansluiting voldoet aan de norm EN61010-1, beschermingsklasse 1, spanningscategorie II, vervuilingsgraad 2. 
○ Het bereik van de DWM voldoet aan de EMC-richtlijnen NF EN 50 081.1 (emissie) en NF EN 50 082.2 (immuniteit) 
○ Voor DWM 1000, zie “ERRATA DWM 1000 Flowschakelaar” 
 
 
DWM1000 Flowschakelaar 
○ De klemmen 1 en 2 worden gebruikt voor de elektrische aansluiting 

(doorsnede van draad 2: max. 1,5 mm2 of 16 AWG). De polariteit is 
willekeurig. 

○ De flowschakelaar mag niet in serie worden aangesloten op voeding 
zonder een elektrische belasting (bv. een relais)! 

○ De keuze van de alarmstatus NO (circuit open voor snelheden die 
hoger zijn dan de referentiesnelheid) of NC (circuit open voor 
omgekeerde functie) kan worden veranderd door om te schakelen 
zoals rechts uiteengezet is. 

○ Als er meer dan één DWM1000 wordt gebruikt, moet worden 
verzekerd dat ze niet parallel aangesloten zijn. Er is slechts één 
gemeenschappelijke retourgeleider toegestaan. Gebruik een aparte 
zekering voor elke flowschakelaar. 

○ Verzeker dat de aarding van de eenheid <10 Ohm bedraagt. 
 

 
 
Relaislimieten 
• Verzeker altijd dat de spanning en de relaisspanning 

overeenstemmen met de compatibiliteitsspecificaties. Zie voor de 
keuze van het relais de paragraaf ‘Compatibele relais’ op pag. 7. 

 
 
Instellingen 
De instellingen moeten in onderstaande volgorde worden uitgevoerd: 
○ Plaatsing van het elektronicablok. 
○ Instelling van de referentiesnelheid. 
○ Instelling van de tijdsconstante. 
○ Instelling van de alarmstatus: NO of NC. 
 
Open de behuizing en draai de twee bevestigingsschroeven (14) van 
het elektronicablok (slechts twee slagen) los, maar neem ze niet weg. 
Plaats het blok met de pijl in de richting van de stroming in de pijp 
(anders zullen de uitlezingen onjuist zijn). Het blok wordt vervolgens 
vastgezet door de bevestigingsschroeven helemaal vast te draaien. 
 
Instelling van de referentiesnelheid 
Stel de referentiesnelheid in met de twee keuzeschakelaars (11), de 
ene voor de m/s-eenheden en de andere voor de 1/10-eenheden. 
 
Instelling van de tijdsconstante 
Stel de tijdsconstante met de keuzeschakelaars (12) in op 5, 8 of 10 
seconden. Afhankelijk van de gewenste functie van de eenheid 
programmeert u de tijdsconstante zo groot mogelijk, om onnodig 
schakelen tijdens fluctueringen in het debiet te vermijden. 

Instelling van de alarmstatus 
De alarmstatus kan worden geselecteerd met de schakelaar (13). 
NO - circuit open voor snelheden boven de referentiesnelheid. 
NC - circuit gesloten voor snelheden boven de referentiesnelheid. 
De led knippert wanneer het circuit open is. 
 

Status arbeidscontact (NO) 
 

 
 

Status rustcontact (NC) 
 

 

 
 
Installatie op pijpleiding met kathodische bescherming 
Gelieve rechtstreeks contact op te nemen met KROHNE voor 
instructies. 
 
Verwijderen en terugplaatsen van het elektronicablok 
Het elektronicablok kan veilig worden verwijderd terwijl er vloeistof door 
de pijp stroomt, aangezien de sensor volledig afgedicht is. Alvorens de 
eenheid te verwijderen moet worden verzekerd dat de voeding 
uitgeschakeld is. Draai de twee bevestigingsschroeven volledig los (14), 
en trek het blok weg aan de plastic beugel. 
Om het blok te vervangen moet het zo worden gericht dat de schroeven 
(14) in de schroefdraden van de draaiende ring grijpen en met enkele 
slagen op hun plaats worden vastgezet. Richt het blok vervolgens zo 
dat de pijl in de stromingsrichting wijst, en borg het blok door de 
bevestigingsschroeven helemaal aan te halen. 
Opmerking - het vervangende blok moet gekalibreerd worden. 
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Elektrische aansluiting en instellingen 
DWM2000 Flowmeter (stroomuitgang) 
De aansluiting en instellingen moeten in onderstaande volgorde worden 
uitgevoerd: 
○ Plaatsing van het elektronicablok. Instelling van de schaalomvang. 
○ Elektrische aansluiting en aarding (moet <10 Ohm zijn). 
○ Instelling van de nulwaarde. 
 
Plaatsing van het elektronicablok 
Open de behuizing en draai de twee bevestigingsschroeven (14) van 
het elektronicablok (slechts twee slagen) los, maar neem ze niet weg. 
Plaats het blok met de pijl in de richting van de stroming in de pijp 
(anders zullen de uitlezingen onjuist zijn). Het blok wordt vervolgens 
vastgezet door de bevestigingsschroeven helemaal vast te draaien. 
 
Instelling van de schaalomvang 
De schaalomvang moet worden ingesteld voordat de DWM2000 
ingeschakeld wordt! De schaalomvang loopt van 1 tot en met 8 m/s, en 
wordt ingesteld door middel van de schakelaars van de waarden 1, 2, 4 
en 8. De eindwaarde van de schaalomvang is de som van de 
geactiveerde schakelaars. De schakelaar is geactiveerd als hij aan de 
kant van het bijschrift zit. Als de schaalomvang onjuist is ingesteld (bv. 
>8 m/s), komt het toestel in de alarmtoestand (uitgangsstroom <3 mA). 
 

 
 

 
 
Geheugensteuntje voor berekening van het flowvolume: 
 

 

 
V = m/s 
Q = m3/h 
D = binnendiameter van de pijp in mm 

    
 

Aansluiting 
○ Schakel de voeding naar de eenheid in met 24 V gelijkstroom 

(voedingsklemmen gemarkeerd met 11 (-) en 12 (+)). De maximale 
draaddiameter is 1,5 mm. 

○ Het stroomverbruik bij 24 V gelijkstroom bedraagt 50 mA (max. bij 
20°C) 

○ Schakel de stroomuitgang met 24 V gelijkstroom in 
(voedingsklemmen 6 (-) en 5 (+)). Let op de polariteit! De maximale 
belasting bedraagt 500 Ohm. 

○ Er kan één voeding worden gebruikt voor het voeden van de 
DWM2000 en de stroomuitgang (zie het diagram). 

○ Na de inschakeling voert de DWM2000 een zelftest uit (1 minuut), 
gedurende welke de stroomuitgang in de alarmstatus is (<3 mA). 
Als de zelftest OK is, begint de DWM2000 met meten; zo niet, dan 
blijft de uitgang in de alarmstatus (<3 mA). 

 
Nulinstelling 
Ga na of de pijp vol is. Er mag geen stromingssnelheid in de pijp zijn. 
Druk op de "Nul"-toets. Na 1 minuut wordt de nulinstelling automatisch 
aangepast. Tijdens de nulkalibratie geeft de uitgang de alarmtoestand 
aan (<3mA). 
 
Pijpen met kathodische bescherming 
Gelieve rechtstreeks contact op te nemen met KROHNE voor 
instructies. 
 
Verwijderen en terugplaatsen van het elektronicablok 
De volgende procedure moet worden uitgevoerd door een 
gekwalificeerd technicus: 
Het elektronicablok kan veilig worden verwijderd terwijl er vloeistof door 
de pijp stroomt, aangezien de sensor volledig afgedicht is. Alvorens de 
eenheid te verwijderen moet worden verzekerd dat de voeding 
uitgeschakeld is. Draai de twee bevestigingsschroeven volledig los (14), 
en trek het blok weg aan de plastic beugel. 
Om het blok te vervangen moet het zo worden gericht dat de schroeven 
(14) in de schroefdraden van de draaiende ring grijpen en met enkele 
slagen op hun plaats worden vastgezet. Richt het blok vervolgens zo 
dat de pijl in de stromingsrichting wijst, en borg het blok door de 
bevestigingsschroeven helemaal aan te halen. 
 
 
 
Elektrische bedrading 
 

Gemeenschappelijke voeding 

 

 FE < 10 Ohm 
functionele aarde 

24 V gelijkstroom 
12 V gelijkstroom (optie) 

  

   
Gescheiden voedingen 

 

 FE < 10 Ohm 
functionele aarde 

24 V gelijkstroom 
12 V gelijkstroom (optie) 

  

 
Opmerking: voor toepassingen in Zone 2 is een zekering nodig voor de 
positieve (+) uitgang met een nominale waarde van 200 mA. 
 

 

1 m/s 3 m/s 

SCHAAL-
OMVANG 

m/s 

Schaalomvang 
Bereikscha-
kelaar Nultoets 

Bevestigings-
schroeven (14) 

Voedingsklemmen 
 

24 V gelijkstroom 
12 V gelijkstroom (optie) 
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DWM 1000 Compatibele relais 
 
 
Deze lijst bevat alleen de relais die door KROHNE zijn getest, en is dus niet uitputtend. 
 
Fabrikant  Referentie  Voeding (getest bereik) 
SCHNEIDER  LC1K0610M7  230 V wisselstroom (+/- 10%) 
Klöckner MOELLER  DILR40  230 V wisselstroom (+/- 10%) 
Klöckner MOELLER  DILR22  230 V wisselstroom (+/- 10%) 
SCHNEIDER  CA3KN40GD  125 V wisselstroom (+/- 20%) 
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DWM 2000 IP68 
De IP68-versie wordt als een verzegelde eenheid geleverd en is voor de 
aflevering volledig gekalibreerd. De klant moet er zich in het bijzonder 
van bewust zijn dat de kabelinvoerwartel niet mag worden geopend, 
aangezien deze speciaal is afgedicht overeenkomstig de voorschriften. 
 
Zorg dat de eenheid op de pijp wordt gemonteerd voordat de kabel 
wordt aangesloten, aangezien de kabel niet mag worden gehinderd 
wanneer de eenheid wordt gedraaid. De eenheid moet worden 
geïnstalleerd met de stromingspijl aan de bovenkant van de behuizing in 
de richting van de stroming in de pijp. 
 
Zie voor de bedrading van IP68-versies de twee onderstaande 
schema's, die de twee opties weergeven van een gemeenschappelijke 
of aparte voedingen. De nummering komt overeen met de volgende 
draadkleuren: 11 - bruin ; 12 - rood; 5 - oranje; 6 – geel 
 
Raadpleeg voor alle informatie van elektrische aard de specificaties in 
de Technische gegevens van de DWM2000 op pag. 11. 
 
De DWM 2000 IP68 kan ook worden besteld met een verlengde sensor, 
zoals hieronder beschreven is voor de DWM 2000 L. 
 
Bedrading:   
Gemeenschappelijke voeding  Gescheiden voeding 

 

 

 
11 - bruin ; 12 - rood; 5 - oranje; 6 – geel 
 
 

DWM 2000 L 
Eigenschappen 
De eigenschappen van dit apparaat zijn gelijk aan die van de 
DWM2000, maar aangepast aan de volgende speciale 
omstandigheden: 
○ Snelheidsmeting in open kanaal. Gecombineerd met een ultrasone 

niveaumeting geeft het toestel flowvolumemetingen. 
○ Flowregeling in pijpen of open kanalen. 
○ Bevestiging met spoelstuk, T-bevestiging. 
○ Optie: Heetwater-aftapbevestiging, met isolatieklep. 
○ Optie: verstelbare hogedrukschroefverbinding met veiligheidsketting 

voor montage en demontage. 
○ Kan worden gebruikt in plaats van turbines, flowregelaars. 
○ Mogelijkheid om snelheid op verschillende punten te meten in open 

kanalen, rivieren, enz. 
○ Sensorlengten mogelijk tot 3 m. 
○ Gemakkelijk te vervoeren om veldtests te doen. 
○ Beschermingsklasse IP55. 
○ Speciale optie IP68 met ondergedompelde omvormer. 
 
Max. producttemperatuur: 150°C (IP55), 60°C (IP68) 
Max. bedrijfsdruk: 25 bar 
Omgevingstemperatuurbereik: -25°C tot + 60°C 
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DWM 2000 L - Installatie 
 
A. Montage op stromingspijpen 
○ Aanbevolen wordt een stromingsafstand in rechte lijn tussen de 

DWM en een bovenstroomse verstoring van de flow (inlaat, pomp, 
elleboog etc.) van 10 x DN, en van 5 x DN tot benedenstroomse 
storingen. 

○ Plaats het pijpzadel of de lasbus zoals aangegeven is op de 
installatietekening. 

○ Schroef de kogelklep op de lasbus (of de verbindingsflens, 
afhankelijk van het type zadel). Het klepschroefdraad is 1''1/2. 

○ Zorg dat de kogelklep dicht is. 
○ Schroef de instelbare fitting op de kogelklep. 
○ Schuif de DMW2000/L in de verstelbare fitting tot een diepte tussen 

60 en 75 mm. Zodoende wordt een waterdichte montage verzekerd. 
○ De geleverde veiligheidsketting heeft de vereiste lengte die bepaald 

is voor elke toepassing. Deze lengte kan niet worden vergroot, maar 
kan indien nodig wel worden verkort. 

○ Draai de schroef (nr. 2 op onderstaande tekening) iets los. Hierdoor 
kan de DWM2000/L verder naar binnen worden geduwd, zonder 
lekkage. 

○ Open de kogelklep. 
○ Bereken de insteeklengte (= 1/8 DN nominale diameter) met een 

tolerantie van +2 mm - 0 mm. 
○ Als de flow ernstig gestoord wordt of de binnendiameter onzeker is, 

wordt een insteeklengte van tussen 1/8 DN en 1/2 DN geadviseerd. 
○ Duw de DWM2000/L naar binnen totdat de meetpositie wordt 

bereikt. 
○ Neem het deksel van de behuizing en draai de hele sensor zo, dat 

de pijl in de stromingsrichting wijst (dit systeem wijkt af van de 
standaard DWM 1000/2000). 

○ Haal de twee schroeven (nr. 3 op de tekening) afwisselend aan tot 
max. 3 N/m, om de vloeistof af te dichten. Voltooi de installatie door 
de schroef (nr. 2) vast te draaien. 

 
 

 
 

max. druk 25 bar 
 
B.  Installatie op open kanalen 
○ De DWM2000/L kan worden gemonteerd met behulp van een 

verstelbare fitting. 
○ Plaats het toestel zo dat de pijl in de stromingsrichting wijst. 
 
 
Opmerkingen 
○ Het elektronicablok van deze lange versie is verwisselbaar. 
○ Houd de veiligheidsketting met het oog op de veiligheid 

bevestigd, om wegslingeren bij overdruk in de pijp te 
voorkomen. 

○ Voor de bereikinstellingen en elektrische aansluitingen, zie de 
instructies voor de standaardversie van de DWM2000. 

 

 

 
Installatie op pijpzadel 

 
 

Aanbevolen bevestigingshoek: horizontaal ±45° 

 
Installatie met lasbus 

 

 
Installatie in een open kanaal 

 

Inbus-
afdichtings-

schroeven (3) 

Verstelbare 
fitting (4) 

Sensor (1) 

Zijschroef (2) 

Instelbare 
fitting 

Lasbus 

 
9 

 



 
 
 
 
 
 

 

Problemen oplossen 
 
Hieronder vindt u een lijst van mogelijke problemen en de controles die nodig zijn om deze problemen op te lossen. Controleer in 
alle gevallen of de installatie-aanwijzingen zijn opgevolgd, bv. voor wat betreft de voedingsspanning, relaiscompatibiliteit (alleen 
DWM1000), aarding (<10 Ohms), stromingsafstanden in rechte lijn, en of de stromingspijp vol is. 
 

DWM 1000 
Storing: Het relais schakelt niet overeenkomstig de referentiesnelheid. 
 Controles 

Schakelt het relais wanneer de keuzeschakelaar 
omgezet wordt? 
 
 
Verhoog de referentiesnelheid van 0 m/s 
geleidelijk aan tot 9 m/s - schakelt het relais? 

 Actie 
Gebeurt dit niet, meet dan het verbruik van de eenheid terwijl de led 
brandt. Als i<5,5 mA voor gelijkstroom (12 mA voor wisselstroom), een 
weerstand parallel aan de relaisspoelen van 1, 3 of 10 kOhm (5 W), die 
overeenkomen met respectievelijk 48, 110 en 230 V, invoegen. 
Als dit niet gebeurt en de led van status veranderde, moet de 
elektronische eenheid worden vervangen. Schakelt het relais wel, dan 
de waarde van de referentiesnelheid noteren en deze met de werkelijke 
snelheid vergelijken. 

Storing: De relais schakelt willekeurig. 
 Controles 

Zitten er veel partikels in de vloeistof? Is de 
stromingssnelheid ongeveer 0,1 m/s? Zijn de 
stromingssnelheden in rechte lijn te kort? Zitten er 
luchtbellen in de vloeistof (bij hoge temperaturen)? 

 Actie 
De tijdsconstante verhogen tot 10 s. Als de resultaten gelijk blijven, de 
referentiesnelheid verhogen. Als de resultaten gelijk blijven, een 
weerstand parallel aan de relaisspoelen van 1, 3 of 10 kOhm (5 W), die 
overeenkomen met respectievelijk 48, 110 en 230 V, invoegen. 
 

DWM 2000 

Storing: De uitgangsstroom is constant 0 mA. 
 Controles 

Wordt het uitgangssignaal correct gevoed? 
Is de polariteit correct op de 
voedingsaansluitingen? 
Zit er vloeistof in het sensorlichaam? 

 Actie 
Zie de specificaties in de technische gegevens. 
Zie de aansluitschema's. 
Neem contact op met de serviceafdeling van KROHNE. 
 

Storing: De stroming in de pijp is hoger dan 0,1 m/s en de stroomuitgang blijft 4 mA (+/- 0,02 mA). 
 Controles 

Is de richting van de elektronische eenheid 
correct? 

 Actie 
Haal de bevestigingsschroeven los, en zorg dat de pijl in de 
stromingsrichting van de pijp wijst 

Storing: De stroomuitgang blijft onder 3mA. 
 Controles 

Is de voeding stabiel? (nominaal +/-1%) 
Stroom op 2,0 mA? 
Stroom op 2,4 mA? 

 Actie 
De voeding vervangen. 
De schakelaars van de schaalomvang terugzetten op een stand tussen 
1 tot 8 m/s. 
Nulinstelling te groot - de nul opnieuw instellen bij volle pijp en v=0 m/s. 

  
Neem voor alle andere alarmuitlezingen contact op met KROHNE. 

Storing: Er is geen flow in de pijp en de stroomuitgang is instabiel (4 mA +/-1 mA). 
 Controles 

Is de uitgangsstroom stabiel wanneer hij getest 
wordt met een multimeter? 
Is de aarde <10 Ohm? 

 Actie 
Is dat niet het geval, de interferentiebron opsporen en opheffen. 
 
Een correct aardingspunt vaststellen. 

Storing: De uitgangsstroom ligt boven 4 mA, maar de uitlezing is onjuist. 
 Controles 

Uitlezing boven 24 mA? 
Zijn er fluctueringen, maar is de gemiddelde 
uitlezing correct? 
Is de installatie juist? 
 
Is de pijp niet vol? 
Zijn de snelheids-/stromingsberekeningen correct? 
Is de stroomuitgang correct gekalibreerd? 

 Actie 
Verzekeren dat voldaan wordt aan de specificaties betreffende de 
voeding. 
De waarde van de tijdsconstante verhogen via de HHC2000 console. De 
montagespecificaties controleren (binnendringing van de sensor in de 
pijp, rechte hoeken, richting van de elektronische eenheid). 
Zorgen dat de pijp vol is wanneer er stroming is. 
De binnendiameter van de pijp controleren en de schaalomvang 
opnieuw instellen. De stroomuitgang testen met de HHC2000 console. 
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Technische gegevens van de DWM 
 
 DWM 1000 Flowschakelaar DWM 2000 Flowmeter 
 Tweedraads systeem Uitgangsstroom 4 - 20 mA 
Voeding en uitgang   
Spanning 48-240 , 50/60 Hz of 24  (20 tot 30 ) 
 48 V  (klemmen 1/2) Optie: 12   (10 tot 14 ) 
Stroomverbruik Max. 200 mA Max. 50 mA (bij 24   en 20°C) 
Uitgang Rust- of arbeidscontact, schakelaar 

geselecteerd (voor de contactlimieten van het 
relais, zie ‘Elektrische aansluiting’). 

Passieve stroomuitgang 4 - 20 mA 
(20 tot 30  ) 
Max. belasting:  500 Ohm voor 24   
 200 Ohm voor 12   

Functionele aarde FE (beschermend) <10 Ohm <10 Ohm 
 Veiligheidsaarde verplicht in de verbindingsruimte 
Schaalomvang “v” instelbaar Referentiesnelheid tussen 0,1 en 9,9 m/s (0.3 

en 32.5 ft/s) 
Schaalomvang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 of 8 m/s 
(3.3, 6.6, 9.9, 13.1, 16.4, 19.6, 22.9 of 
26.2 ft/s) 

Tijdconstante keuze uit 5, 8 of 10 seconden 5 seconden vast 
Bedrijfsdata   
Vloeistof In het algemeen homogene vloeistoffen, pasta's en slib, ook als ze vaste stoffen bevatten 
Elektrische geleidbaarheid ≥20 µs/cm (µmho/cm)  
Bedrijfsdruk 25 bar (360 psi)  
Procestemperatuur - 25 tot + 150° C (-13 tot +302°F)  
Omgevingstemperatuur - 25 tot + 60° C(-13 tot +140°F)  
Installatie   
Nominale pijpdiameter (DN) Alle DN's ≥50 mm (2”)  
Verbindingsbus Met schroefdraad G1A (R 1”)  
Instroom - / uitstroomsectie 10 x DN / 5 x DN  
Beschermingsgraad IP 55, gelijkwaardig aan NEMA 4 IP55 of IP68  
Lokaal display Knipperende led (alleen DWM 1000)  
Kabelinvoer M20 x 1.5  
Voedingsklemmen Max. draaddiameter 1,5 mm2 (16 AWG)  
Foutlimieten SP = Schakelpunt GW = Gemeten waarde 
v > 1 m/s (3.3 ft/s) 5% van SP 2% van GW 
v < 1 m/s (3.3 ft/s) 3 cm/s (1.2 inch/s) + 2% van SP 2 cm/s (0.79 inch/s) 
Reproduceerbaarheid 1% van het schakelpunt +/- 1,5% van GW 
Hysterese 8% bij afnemende snelheid 8% bij afnemende snelheid 
Verwisselbaarheid Bij een uitval wordt geadviseerd de DWM-eenheid volledig te vervangen, om de 

nauwkeurigheid van de resultaten te waarborgen. Een verandering in de elektronische drempel 
kan leiden tot fouten van <10% 

Codering van ex-versies (op zijlabel)  Ex n R II T6...T3 X Zone 2 
  (volgens IEC 79-15) 
Materialen:   
Sensor CrNi - Roestvast staal 1.4435 (SS 316 L - AISI) + keramische isolatie (zirconiumoxide) 
Elektrode Platina  
Behuizing Persgegoten aluminium met epoxyafwerking  
Verbindingsbus Roestvast staal 1.4435 (SS 316 L - AISI)  
Kabelinvoerwartel Vernikkeld messing  
Afdichtingen   
Deksel behuizing Buna N  
Keramische afdichting Viton  
Verbindingsbus Klingerit (zonder asbest)  
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DWM 1000 ERRATA  

 

Elektromagnetische 
Flowschakelaar 

DWM 1000 
ERRATA 

 
 

 

INFORMATIE! 
De gegevens van deze Errata zijn alleen van toepassing op de DWM 1000. 

 
 

Installatie- en gebruiksinstructies 
Voor aanvullende veiligheidsinstructies over DWM 1000 toestellen, zie pag. 5 

Gebruik één veiligheidsinrichting per zekering (In = 100 mA) in het voedingscircuit. Gebruik een 
schakelinrichting (schakelaar, contactverbreker) om de signaalomvormer bij het toestel af te koppelen. De 
schakelinrichting moet het toestel volledig afscheiden (koppel de 2 voedingslijnen af), overeenstemmen met de 
normen IEC 60947-1 en IEC 60947-3 en als schakelinrichting voor dit toestel worden geïdentificeerd. 

Zorg dat de elektriciteitskabel een diameter van tussen 8 en 12 mm heeft. Zorg dat de kabelwartel de kabel 
stevig vasthoudt. Elektriciteitskabels moeten een temperatuurwaarde hebben die geschikt is voor de 
bedrijfsomstandigheden. 

Gebruik een vochtige doek om het toestel schoon te maken. Gebruik geen agressieve of bijtende 
reinigingsmiddelen. 

 GEVAAR! 
 

● Open het toestel niet wanneer het gevoed wordt. Er bestaat gevaar voor letsel of overlijden door 
gevaarlijke spanningen als u de interne componenten aanraakt nadat het toestel is aangesloten op de 
voeding. Laat het toestel niet werken zonder het deksel. 

● Schakel de voeding naar het toestel uit en koppel de voeding af voordat u op de elektrische 
aansluitingen gaat werken. Zie de spanningsgegevens op de typeplaat! 

● Het toestel moet geaard worden volgens de voorschriften, om het personeel te beschermen tegen 
elektrische schokken. 

● Neem de nationale voorschriften inzake elektrische installaties in acht! 

 WAARSCHUWING! 
 

● Gevaar voor letsel (verbrandingen) voor personeel dat het toestel aanraakt, afhankelijk van de 
omgevings- en bedrijfsomstandigheden. 

● Neem alle plaatselijke voorschriften inzake de gezondheid en de veiligheid in acht. Alleen 
gediplomeerd personeel mag op de elektrische componenten van het meettoestel werken. 
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