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Pomiar i monitoring przepływu  
elektrycznie przewodzących cieczy, past, szlamów. 
 
Wersje urządzenia 
 

• DWM 1000 – dwuprzewodowy sygnalizator 
przepływu 

• DWM 2000 – przepływomierz z wyjściem 
prądowym 4 – 20 mA (odczyt wskazań) 

• DWM 2000 L – wersja długa, dla przekroju 
rurociągu powyżej 400 mm średnicy, lub kanału 
otwartego 

• DWM 2000 IP68 – dla zastosowań 
zanurzeniowych 

• DWM 2000, Strefa 2 – dla obszarów zagrożonych 
wybuchem 

• DWM 2000 FT – dla zastosowań spożywczych, z 
przyłączem typu Tuchenhagen (szczegóły w 
oddzielnej dokumentacji) 

 
 
 
 

 
 
Cechy urządzenia 

• Temperatura procesowa –25...150°C, 
temperatura otoczenia –25... 60°C 

• Ciśnienie robocze 25 bar / 360 psig 
• Wytrzymała mechanicznie konstrukcja, stopień 

ochrony IP 66 (równoważny NEMA 4 i 4X)  
• Brak ruchomych elementów, bezobsługowość 
• Elementy pozostające w kontakcie z cieczą, w 

całości spawane, wykonane ze stali nierdzewnej, 
platyny lub ceramiki 

• Moduł elektroniki wymienialny bez przerywania 
procesu 

• Dla średnic rurociągu ≥ DN 50 / ≥ 2” 
• Możliwy odczyt wyników pomiaru przy użyciu 

ręcznego terminala (tylko DWM 2000) 
 

Zasada pomiarowa 
 
Wymuszony ruch przewodnika w polu magnetycznym 
powoduje powstanie na jego końcach napięcia U. 
W niniejszym przypadku przewodnikiem jest 
elektrycznie przewodząca ciecz. Indukcja pola 
magnetycznego B skierowana jest pod kątem prostym 
do kierunku przepływu cieczy. Indukowane napięcie U 
jest wprost proporcjonalne do lokalnej liniowej 
prędkości przepływu v. 
 
U = k x B x v x D 
 
k – stała urządzenia 
B – indukcja magnetyczna 
v – lokalna prędkość liniowa cieczy 
D – odstęp między elektrodami 
 
Napięcie U zdejmowane jest z elektrod, neutralnej i 
uziemionej (gniazdo). 
 
Sygnalizator przepływu DWM 1000 
Napięcie U przekształcane jest na sygnał 
przełączający z regulowanym punktem przełączenia. 
 
Przepływomierz DWM 2000 
Napięcie U przekształcane jest na sygnał wyjściowy 
proporcjonalny do wartości przepływu, 4 – 20 mA, 
niezależny od obciążenia. 
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Podzespoły i elementy 
 
0 Gniazdo przyłącza 
1 Uszczelka 
2 Czujnik 
3 Przyłącze gwintowe 
4 Przewód uziemiający 
5 Przyłącze uziemienia 
6 Wpust kablowy / dławik PG 13.5 
7 Obudowa 
8 Zatyczka (zaślepka) 
9 Zaciski zasilania 
10 Przedział przyłączeniowy 
11 Cewki magnetyczne i styki elektrod 
12 Moduł elektroniki 
13 Wkręty wieczka 
14 Wieczko z dopasowaną uszczelką 
 

Wymiary w mm (calach)

Lokalizacja dotycząca instalacji
 
Poprawna 
 

 
Niepoprawna 
 

 
 

 
 

Wymiary gniazda przyłącza             Znaczniki dotyczące głębokości  
                                                                                         zanurzeniowej 

 
 
Instalacja w rurociągu 
 

• Urządzenia serii DWM należy montować w rurociągach (dla średnic rurociągu ≥ DN 50 / ≥ 2”) z użyciem 
dostarczonego wraz z urządzeniem gniazda przyłącza. 

• Należy odnieść się do schematów dotyczących lokalizacji, orientacji i głębokości zanurzeniowej gniazda 
przyłącza. 

• Prosty odcinek dolotowy / wylotowy: 10 x DN / 5 x DN. 
• Stosując się do oznaczeń dla średnicy znamionowej rurociągu (patrz: znaczniki dotyczące głębokości 

zanurzeniowej), należy wspawać gniazdo przyłącza prostopadle do osi rurociągu, uprzednio zanurzając je 
w rurociągu do wysokości znacznika. Pozycja czujnika – po wkręceniu urządzenia – nie jest istotna. W 
przypadku zaizolowania rurociągu, należy obliczyć właściwą głębokość zanurzeniową (powinna ona 
wynosić około 1/8 rzeczywistej średnicy wewnętrznej – nie DN). 

• Otwór do wspawania powinien mieć średnicę 39 mm (1.54”) z maksymalną szczeliną pomiędzy gniazdem i 
otworem 0.5 mm. Należy wstępnie umocować gniazdo w pozycji pionowej (poprzez 4 punktowe spawy), po 
czym należy przyspawać całość dookoła przy pomocy elektrody o średnicy 1.2 mm, z użyciem prądu o 
natężeniu 90...150 A. 

• Urządzenia serii DWM należy mocować w przyspawanym gnieździe z użyciem dostarczonego 
uszczelnienia, zapewniającego wodoszczelność, oraz właściwe pozycjonowanie głowicy ceramicznej. Nie 
należy stosować do uszczelniania gwintu taśm teflonowych, ponieważ przerywają obwód uziemienia i 
przyczyniają się do powstania błędów w odniesieniu do poprawnej głębokości zanurzeniowej głowicy. 

• Obudowa elektroniki może być obracana; patrz – „Przyłącze elektryczne i nastawy”. 
• W przypadku rurociągu plastikowego (tworzywowego) – należy zapewnić właściwe uziemienie 

urządzenia. W celu dokonania właściwego montażu, zalecana jest konsultacja. 
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Przyłącze elektryczne i nastawy 
 

• Przyłącza elektryczne są zgodne ze standardem EN 61010-1, klasa ochrony 1, kategoria napięciowa III, 
poziom zakłóceń 2. Zgodność (kompatybilność) elektromagnetyczna – dyrektywy NF EN 50 081.1 (Emisja) 
oraz NF EN 50 082.2 (Niewrażliwość). 

• Konieczne jest podłączenie zacisku uziemiającego oraz wyposażenie obwodu w wyłącznik automatyczny 
(zgodnie z aktualnymi przepisami), łatwo dostępny, zlokalizowany w pobliżu urządzenia, w pełni izolujący 
urządzenie.  

• DWM 1000: oba przewody (czynny – L oraz neutralny - N) muszą być wyposażone w bezpieczniki 
topikowe (4 do 6.3A T). Podczas okablowania, w pierwszej kolejności należy podłączyć przewód 
uziemiający. Zewnętrzna średnica przewodów  powinna mieścić się w przedziale 6...12 mm. 

• Nie zastosowanie się do ujętych w niniejszej dokumentacji zaleceń może powodować zagrożenie 
bezpieczeństwa. Przy konieczności dostępu do zacisków, należy odłączyć zasilanie! 

 
 
DWM 1000 – sygnalizator przepływu (dwuprzewodowy) 
 

 

• Zaciski 1 oraz 2 używane są do 
przyłączenia elektrycznego (max. przekrój 
przewodu 1.5 mm2 lub 16 AWG). 
Polaryzacja dowolna 

• Sygnalizator nie może zostać podłączony 
do zasilania bez obciążenia (np. 
przekaźnika) 

• Przy użyciu większej ilości DWM 1000, 
należy upewnić się, że nie są one 
połączone równolegle. Dopuszcza się tylko 
jeden wspólny przewód powrotny. Należy 
zapewnić oddzielny bezpiecznik dla 
każdego urządzenia.  

• Zapewnić uziemienie < 10 omów! 
• Rodzaj statusu wyjścia ustawiany jest 

przez przełącznik (13) – patrz: schematy 
na prawo. 

 
Ograniczenia przekaźnika 
Napięcie
zasilania

Min. obciążenie 
Prąd / moc 

Min. obciążenie 
Prąd / moc 

Max. obciążenie 
Prąd / moc 

Szczyt 
Prąd / moc 
(max. 40 ms) 

48 V 
110 V 
220 V 

40 mA / 1.92 W 
30 mA / 3.3 W 
20 mA / 4.4 W 

30 mA / 1.44 VA 
20 mA / 2.2 VA 
10 mA / 2.2 VA 

400 mA / 19.2 VA 
400 mA / 44 VA 
400 mA / 88 VA 

3 A / 192 VA 
3 A / 440 VA 
3 A / 880 VA 

 

 
Prąd podtrzymania szeregowo podłączonego przekaźnika musi być większy od 5 
mA, tzn. zwolnienie przekaźnika musi nastąpić dla prądu obwodu < 5 mA. 

 
Nastawy (kolejność) 
• Pozycjonowanie modułu elektroniki 
• Nastawienie prędkości odniesienia 
• Nastawienie stałej czasowej 
• Nastawienie rodzaju statusu wyjścia: NO / NC 
 
Pozycjonowanie modułu elektroniki 
Otworzyć obudowę i odkręcić wkręty (14) – tylko 2 
obroty! – bez usuwania ich. Ustawić moduł 
elektroniki uzgadniając położenie strzałki z 
kierunkiem przepływu w rurociągu. Dokręcić i 
docisnąć oba wkręty. Bez uzgodnienia położenia – 
możliwe błędy! 
 
Nastawienie prędkości odniesienia 
Nastawić przy pomocy dwóch tarcz (11) – jedna dla 
m/s, druga – dokładna – dla 1/10 m/s. 
 

 

 
 
Nastawienie stałej czasowej 
Nastawić przy pomocy tarczy (12) na 5, 8 lub 10 sekund. 
Należy dążyć do nastawienia jak największej wartości stałej 
czasowej, celem uniknięcia niepożądanych przełączeń 
podczas fluktuacji przepływu. 
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W przypadku instalowania urządzenia w rurociągu z ochroną katodową, należy skonsultować się z firmą 
KROHNE. 
 
Usunięcie i wymiana modułu elektroniki 
Moduł elektroniki może zostać bezpiecznie wymieniony bez przerywania procesu, ponieważ głowica jest w pełni 
uszczelniona. Przed wymianą modułu należy upewnić się, że odłączono zasilanie. Należy odkręcić oba wkręty 
(14), usuwając je i wyciągnąć moduł z użyciem plastikowego mostka.  
Aby umieścić w obudowie nowy moduł, należy ustawić go przed włożeniem w taki sposób, aby wkręty (14) 
dopasować do położenia otworów. Wsunąć moduł i lekko dokręcić wkręty (14). Ustawić moduł w takim położeniu, 
aby uzgodnić zwrot strzałki z kierunkiem przepływu w rurociągu, po czym należy mocno docisnąć oba wkręty 
mocujące (14). Wymieniony (nowy) moduł wymaga kalibracji. 
 
 
DWM 2000 – przepływomierz (wyjście prądowe) 
 
 
Nastawy (kolejność) 
• Pozycjonowanie modułu elektroniki 
• Nastawienie pełnej skali 
• Podłączenie elektryczne i uziemienie (< 10 omów) 
• Nastawienie zera 
 
Pozycjonowanie modułu elektroniki 
Otworzyć obudowę i odkręcić wkręty (14) – tylko 2 obroty! – 
bez usuwania ich. Ustawić moduł elektroniki uzgadniając 
położenie strzałki z kierunkiem przepływu w rurociągu. 
Dokręcić i docisnąć oba wkręty. Bez uzgodnienia położenia – 
możliwe błędy! 
 
Nastawienie pełnej skali 
Nastawienie pełnej skali należy przeprowadzić przed 
podłączeniem zasilania! 
 
Zakres pełnej skali rozciąga się od 1 m/s do 8 m/s, i jest 
ustawiany za pomocą wartości przełączników: 1, 2, 4 i 8. 
Wartość pełnej skali jest sumą poszczególnych wartości 
przyporządkowanych przełącznikom. Położenie przełącznika 
w pozycji bliższej napisowi oznacza jego aktywację. W 
przypadku niepoprawnej wartości pełnej skali (np. > 8 m/s) 
urządzenie ustawi status alarmu (wyjście prądowe < 3 mA). 
 

 

Podłączenie 
• Zasilić urządzenie napięciem 24 VDC – zaciski 

zasilania oznaczono jako: 11 (-) oraz 12(+). 
Maksymalna średnica przewodu 1.5 mm. 

• Pobór mocy przy 24 VDC wynosi 50 mA (max. 
20°C) 

• Zasilić obwód prądowy napięciem 24 VDC – 
zaciski 6 (-) oraz 5 (+). Zwrócić uwagę na 
polaryzację! Maksymalne obciążenie 500 
omów. 

• W celu zasilenia urządzenia DWM 2000 oraz 
obwodu prądowego można użyć jednego 
zasilania (patrz: schemat) 

• Po załączeniu zasilania DWM 2000 
przeprowadzi test wewnętrzny (około 1 minuty), 
w czasie którego wyjście prądowe ustawi się w 
stan alarmu (< 3 mA). Jeśli test zakończy się 
pozytywnie, urządzenie rozpocznie pomiar; jeśli 
nie – wyjście pozostanie w stanie alarmu (< 3 
mA). 

 
Nastawienie zera 
Należy upewnić się, że rurociąg jest pełny i nie ma 
w nim przepływu. Należy nacisnąć przycisk „Zero”. 
Po około 1 minucie nastawa zera zostanie 
dokonana automatycznie. Podczas kalibracji zera, 
wyjście ustawione jest w stan alarmu (< 3 mA). 
 

 
W przypadku instalowania urządzenia w rurociągu z ochroną katodową, należy skonsultować się z firmą 
KROHNE. 
 
Usunięcie i wymiana modułu elektroniki 
Moduł elektroniki może zostać bezpiecznie wymieniony bez przerywania procesu, ponieważ głowica jest w pełni 
uszczelniona. Przed wymianą modułu należy upewnić się, że odłączono zasilanie. Należy odkręcić oba wkręty 
(14), usuwając je i wyciągnąć moduł z użyciem plastikowego mostka.  
Aby umieścić w obudowie nowy moduł, należy ustawić go przed włożeniem w taki sposób, aby wkręty (14) 
dopasować do położenia otworów. Wsunąć moduł i lekko dokręcić wkręty (14). Ustawić moduł w takim położeniu, 
aby uzgodnić zwrot strzałki z kierunkiem przepływu w rurociągu, po czym należy mocno docisnąć oba wkręty 
mocujące (14). Wymieniony (nowy) moduł wymaga kalibracji. 
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W przypadku montażu urządzenia w Strefie 2 
(obszaru zagrożonego wybuchem), na wyjściu 
dodatnim (+) wymagany jest bezpiecznik 
topikowy ≤ 200 mA. 

 
 

 
 

• Należy zwrócić uwagę na polaryzację 
• Wyjście prądowe 4 – 20 mA, maksymalne 

obciążenie 500 Ω ! 
 
Obliczenie objętości przepływu 
V = 354 x (Q / D2), gdzie 
V [m/s], Q [m3/h], D – średnica wewnętrzna rurociągu w mm

 
 
Przekaźniki zgodne z DWM 1000 
 
Lista poniższa obejmuje szereg testowanych przekaźników (i nie jest pełna). 
Odniesienia RHZ32 oznaczają typ filtra (TELEMECANIQUE RC lub równoważny) , który powinien zostać 
zamontowany w połączeniu z przekaźnikiem, natomiast RHZ-21 oznacza wymagany typ podstawy. 
 
Wytwórca Odniesienie Zasilanie  

(testowany zakres) 
Szczegóły 

 
TELEMECANIQUE 
TELEMECANIQUE 
TELEMECANIQUE 
Klöckner MOELLER 
Klöckner MOELLER 
Kuhnke 
TELEMECANIQUE 
TELEMECANIQUE 
TELEMECANIQUE 
TELEMECANIQUE 
TELEMECANIQUE 
TEC Bristol Babcock 

 
LC1D0910M7 
CA2DN22M7 
LC1K0610M7 
DILR40 
DILR22 
PA 
CA3KN40GD 
RHN411F (RHZ32 + RHZ-21) 
CA3KN40FD 
RHN412E (RHZ32 + RHZ-21) 
CA2EN240E (RHZ32) 
19JU (RHZ32 jedynie dla 48 V) 

 
230 VAC (+/- 10%) 
230 VAC (+/- 10%) 
230 VAC (+/- 10%) 
230 VAC (+/- 10%) 
230 VAC (+/- 10%) 
230 VAC (+/- 10%) 
125 VDC (+/- 20%) 
110 VAC (+/- 10%) 
110 VDC (+/- 20%) 
48 VDC (+/- 20%) 
48 VDC (+/- 20%) 
38 VDC lub 230 VAC 

 

  
Wymagania odnośnie DWM 2000, Strefa 2 
 
Symbol „X” na końcu kodu oznaczającego urządzenie przeznaczone do stosowania w obszarze zagrożonym 
wybuchem, w Strefie 2, informuje o bezwzględnej konieczności dostosowania się do właściwych wytycznych i 
przepisów, normujących tego rodzaju instalację. W szczególności: 
1. Obudowa aluminiowa musi być uziemiona. Obudowa wyposażona jest w zacisk, właściwy dla przewodów o 

średnicach do 4 mm2.  
2. W linii zasilającej o potencjale dodatnim (zaciski 5 i 12) należy zainstalować bezpiecznik topikowy < 250 mA. 
3. Uszczelnienie wieczka obudowy musi być wolne od kurzu i dobrze nasmarowane – celem zapewnienia 

poziomu szczelności wymaganego w Strefie 2. 
4. Celem uzyskania właściwego (pełnego) uszczelnienia w dławiku doprowadzającym przewody, należy 

zastosować przewód o średnicy zewnętrznej mieszczącej się w zakresie 8...15 mm. 
5. Urządzenie wyposażone jest w elementy ochronne, które przewodzą w przypadku, gdy napięcie pomiędzy 

uziemieniem ochronnym i jednym z 4 zacisków przekroczy 39 VDC. 
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DWM 2000 IP68 
 
 
Wersja urządzenia IP68 dostarczana jest, jako moduł uszczelniony z 
wcześniej dokonaną kalibracją. Użytkownik musi być świadom faktu, że 
dławik kablowy nie może zostać otwarty, ponieważ został uszczelniony 
zgodnie z wymogami stopnia ochrony IP68. 
Należy zainstalować urządzenie w rurociągu przed podłączeniem 
przewodu, ponieważ podczas obracania i przemieszczania urządzenia 
przewód musi pozostać swobodny. Urządzenie musi zostać 
zainstalowane w taki sposób, by zwrot strzałki był zgodny z kierunkiem 
przepływu w rurociągu.  
Okablowanie wersji IP68 odbywa się zgodnie z poniższymi dwoma 
schematami – przedstawiającymi dwie opcje podłączenia zasilania: 
wspólnego lub rozdzielonego. Oznaczenia odpowiadają kolorom 
przewodów: 11 – brązowy, 12 – czerwony, 5 – pomarańczowy, 6 – żółty.
 
Informacje elektryczne podano w rozdziale „Dane techniczne”. 
 
DWM 2000 IP68 może zostać również zamówiony w wersji z 
przedłużoną sondą (głowicą) – jak pokazano poniżej, dla wersji DWM 
2000 L. 
 
Okablowanie: 
 

 

 

 
 

 
 
DWM 2000 L 
 
Charakterystyka 
Identyczna, jak dla DWM 2000 – adaptowana do poniższych, 
specjalnych uwarunkowań: 
• Pomiar liniowej prędkości przepływu w kanale otwartym. Przy 

połączeniu z ultradźwiękowym pomiarem poziomu, zapewnia 
możliwość pomiaru przepływu objętościowego. 

• Sterowanie przepływem w rurociągach lub kanałach otwartych 
• Montaż na elemencie szpulowym, montaż typu T. 
• Opcja: dla podwyższonej temperatury, wyposażona w zawór 

izolujący 
• Opcja: regulowane przyłącze gwintowe wysokociśnieniowe z 

łańcuchem bezpieczeństwa dla celów montażu i demontażu. 
• Możliwość zastąpienia turbinek, kontrolerów przepływu 
• Możliwość dokonywania pomiaru wielopunktowego w kanałach 

otwartych, rzekach itp. 
• Możliwa długość sondy – do 3 m 
• Łatwość transportu – w celu przeprowadzenia testów polowych 
• Stopień ochrony IP67 
• Opcja specjalna IP68 – z przetwornikiem zanurzeniowym 
 
 
Maksymalna temperatura produktu: 150°C (IP67), 60°C (IP68) 
Maksymalne ciśnienie robocze: 25 bar 
Zakres temperatury otoczenia: -25°C...+60°C 
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DWM 2000 L - instalacja 
 

 
 

Zalecany kąt montażu: w poziomie ±45° 
 

 
 

Instalacja we wspawanym gnieździe 

A. Instalacja w rurociągach 
• Zaleca się proste odcinki rurociągu na dolocie / wylocie, równe 10 x 

DN / 5 x DN 
• Gniazdo do wspawania należy pozycjonować zgodnie z rysunkiem 

po prawej 
• Zawór kulowy należy wkręcić we wspawane gniazdo (lub kołnierz 

przyłącza – zależnie od konstrukcji); Gwint zaworu równy jest 1”1/2. 
• Upewnić się, że zawór jest zamknięty 
• Nakręcić mocowanie regulacyjne na zawór 
• Wsunąć DWM 2000 L w mocowanie regulacyjne do głębokości 

około 60...75 mm. W ten sposób uzyska się montaż wodoszczelny 
• Łańcuch bezpieczeństwa posiada zamówioną – dostosowaną do 

aplikacji – długość. Długość ta nie może podlegać zwiększaniu – 
łańcuch wolno jedynie skracać 

• Poluzować wkręty (2). Zapewni to możliwość dalszego wsunięcia 
bez rozszczelnienia i przecieku 

• Otworzyć zawór kulowy 
• Obliczyć długość zanurzeniową (= 1/8 średnicy znamionowej DN) z 

tolerancją +2 - 0 mm 
• Przy przepływie silnie zaburzonym lub nieznanej średnicy 

wewnętrznej rurociągu, zaleca się zanurzenie sondy na głębokość w 
zakresie 1/8 DN...1/2 DN 

• Wsunąć DWM 2000 L do właściwej pozycji pomiarowej 
• Zdjąć wieczko obudowy i obrócić moduł tak, aby zwrot strzałki był 

zgodny z kierunkiem przepływu (układ ten różni się od 
standardowego DWM 1000/2000) 

• Dokręcić na zmianę wkręty (3) (maks. 3 N/m) dla uszczelnienia. 
Zakończyć instalację dokręcając wkręty (2). 

 
 

 
 
 
 
 
B. Instalacja w kanale otwartym 
• DWM 2000 L może być montowany z użyciem mocowania 

regulacyjnego 
• Pozycjonować urządzenie w taki sposób, by zwrot strzałki był 

zgodny z kierunkiem przepływu 
 
Uwagi: 
• Moduł elektroniki w wersji wydłużonej przyrządu podlega wymianie 
• Dla celów bezpieczeństwa należy stosować łańcuch 

bezpieczeństwa (zabezpiecza w przypadku jakiegokolwiek 
niespodziewanego wzrostu ciśnienia w rurociągu) 

• Nastawienie zakresu i podłączenie elektryczne – patrz: DWM 2000 
wersja standardowa. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Instalacja w kanale otwartym 
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Wymiary i wagi 
 
 
Obudowa – odlew aluminiowy 
Waga (bez gniazda) około 1.85 kg 
 

 

 
 
 

 
 
Wymiary w mm (calach)  
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Dane techniczne 
 
Elektromagnetyczny ...sygnalizator przepływu DWM 1000 ...przepływomierz DWM 2000 
 dwuprzewodowy Wyjście prądowe 4 – 20 mA 
   
Zasilanie i wyjście   
Napięcie 48 – 230 VAC, 50/60 Hz lub 

48 – 230 VDC (zacisk 1/2) 
24 VDC ± 20% 
opcja: 12 VDC ± 20% (zacisk 1,2) 

Pobór mocy ≤ 5 mA ≤ 50 mA (przy 24 VDC / max. 20°C) 
Wyjście Styk typu on lub off, wybieralny 

(ograniczenia styku przekaźnikowego – 
patrz str 4) 

Pasywne wyjście prądowe 4 – 20 mA, 
(zacisk 5/6); 
Obciążenie: max. 500 Ω (24 VDC) 

Uziemienie funkcyjne FE 
(uziemienie ochronne) 

< 10 Ω < 10 Ω 

   
Zakres pełnej skali „v” – nastawiany   
 14.1 – 9.9 m/s, 

prędkość liniowa odniesienia, 
histereza: - 8% przy spadku przepływu 

1/2/3/4/5/6/7/8 m/s 
równoważne: 
3.3/6.6/9.9/13.1/16.4/19.6/22.9/26.2 ft/s 

Stała czasowa 5,8 lub 10 sekund – nastawiana  5 sekund – stała  
Powtarzalność 1% punktu przełączania 1% wartości mierzonej 
   
Ograniczenia błędów   
V > 1 m/s ± 5% nastawionego punktu przełączania ± 5% wartości mierzonej 

(± 2% przy kalibracji miejscowej) 
V < 1 m/s ± (3 cm/s + 2% nastawianego p-ktu przeł.) ± (3 cm/s + 2% wartości mierzonej) 
   
Parametry robocze   
Produkty ciekłe Ciecze, past, szlamy homogeniczne (jednorodne), również zawierające cząstki stałe 
Przewodność elektryczna ≥ 20 µS/cm (µmho/cm) 
Ciśnienie robocze ≤ 25 bar / ≤ 360 psig 
Temp. procesowa - 25 do + 150 °C 
Temp. otoczenia - 25 do + 60 °C 
   
Instalacja w rurociągu   
Rozmiar znamionowy ≥ DN 50 lub ≥ 2” 
Gniazdo przyłącza Z gwintem G1A (R1”) 
Odcinek dolotowy / wylotowy          10 x DN / 5 x DN, zależnie od profilu przepływu (DN – średnica znamionowa) 
   
Stopień ochrony   
Wg EN 60529 / IEC 529 IP 66, równoważne NEMA 4 oraz 4X 
   
Zgodność elektromagnetyczna (EMC)                             wg EN 50081-1, 50082-2 
   
Wyświetlacz lokalny LED (jedynie DWM 1000 P) 
   
Wpust kablowy PG 13.5 
   
Zaciski zasilania Przekrój przewodów – maksymalnie 1.5 mm2 lub 16 AWG 
   
Materiały   
Czujnik Stal nierdzewna 1.4435 (316 L) z ceramiczną izolacją (tlenek cyrkonu) i 

uszczelnieniem z Vitonu 
Obudowa 
DWM 1000 
DWM 2000 

 
Poliwęglan (opcja: odlew aluminiowy z wykończeniem epoksydowym) 
Odlew aluminiowy z wykończeniem epoksydowym 

Elektrody Platynowe   
Gniazdo przyłącza Stal nierdzewna 1.4435 (316 L), inne – na życzenie 
Wpust kablowy   
Obudowa z poliwęglanu Poliamid   
Obudowa aluminiowa Mosiężny niklowany, na życzenie – poliamid  
Uszczelnienia   
Przyłącze Klingerit (bez azbestu)  
Wieczko obudowy Buna N  
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