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Instrukcja montażu i eksploatacji

DWM 2000 FT

Przepływomierz
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Przepływomierz DWM 2000 FT

Przepływomierz DWM 2000 FT służy do pomiaru natężenia przepływu elektrycznie
przewodzących cieczy, past, szlamów i zawiesin.

Wersja
•  DWM 2000 FT z wyjściem prądowym 4-20 mA.

Cechy charakterystyczne
•  Dopasowany do obudowy typu Tuchenhagen Varivent®
•  Części mokre wykonane ze stali nierdzewnej (chropowatość powierzchni ≤0,8 μm),

ceramiki oraz kauczuku etylenowo-propylenowego (EPDM) zatwierdzonego przez FDA.
•  Dopuszczalna temperatura technologiczna -135oC.
•  Możliwość wyposażenia w CIP/SIP.
•  Prosta, szybka i tania instalacja.
•  Urządzenie uniwersalne, stosowane do wszystkich nominalnych średnic rurociągów.
•  Zasada pomiaru elektromagnetycznego, bez wirujących elementów.
•  Moduł elektroniki – wymienny, w warunkach eksploatacji.
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Zasada pomiaru

Podczas przemieszczania w polu magnetycznym
przewodnika elektrycznego, na jego końcach
indukowane jest napięcie U. W przypadku
niniejszego przyrządu, przewodnikiem jest
elektrycznie przewodząca ciecz. Wektor indukcji
pola magnetycznego B jest skierowany prostopadle
do kierunku przepływu medium. Indukowane
napięcie U jest wprost proporcjonalne do liniowej
prędkości przepływu medium v, w punkcie pomiaru.

                        U = k •B •v •D

k – stała przyrządu
B – wektor indukcji pola magnetycznego
v – liniowa prędkość przepływu medium w punkcie
pomiaru
D – odstęp między elektrodami

Napięcie U generowane jest na elektrodach:
neutralnej i uziemionej (w gnieździe
przyłączeniowym).

sygnalizator przepływu DWM 1000
Napięcie U przetwarzane jest na sygnał
przełączający, dla ustawionego punktu przełączania.

miernik przepływu DWM 2000
Napięcie U przetwarzane jest na wyjściowy sygnał
prądowy 4 – 20 mA (niezależny od impedancji
obwodu), proporcjonalny do natężenia przepływu.

Części składowe przepływomierza
DWM 2000 FT

             wieczko

                                                                                      uszczelka
                                                                                      wieczka (3)
    odłączalne  zaciski
             zasilania

                                                                                     moduł
                                                                                     elektroniki

                                                                                     obudowa
                                                                                     elektroniki

       wejście kablowe

       obudowa czujnika
                                                                                     gwint (7)

                                                                                     uszczelka
                                                                                     czujnika (6)
                    Ceramika
                                                                                       kołnierz
                                                                                       czujnika
              uszczelka
            kołnierza (5)
                                                                         uszczelka ceramiki
                                                                                       (4)
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Instalacja

Instalacja z zastosowaniem obudowy Tuchenhagen Varivent® (rura musi być osuszona i
pozbawiona ciśnienia).

•  Odkręcić pół-pierścienie od strony obudowy Varivent®, na której zamontowany zostanie
miernik przepływu DWM 2000.

•  Usunąć nakładkę z obudowy Varivent®.
•  Odkręcić wieczko z DWM 2000 FT.
•  Zamocować miernik przepływu DWM 2000 FT na obudowie Varivent® w taki sposób, aby

strzałka „kierunek przepływu” umieszczona w module elektroniki, wskazywała rzeczywisty
kierunek przepływu medium.

•  Ponownie założyć pół-pierścienie, po uprzednim upewnieniu się że DWM 2000 FT jest
mocno utwierdzony.

•  Obudowa modułu elektroniki DWM 2000 FT jest obracalna i może zostać odpowiednio
ustawiona, w celu przygotowania do podłączenia zasilania. Ustawianie odbywa się  za
pomocą trzech śrub Allena (z gniazdkiem sześciokątnym) umieszczonych po zewnętrznej
stronie obudowy.

•  Połączyć uziemienie obudowy elektroniki z uziemieniem obudowy czujnika.

]

5 nakładka
6 pół-pierścień (standardowy)

pół-pierścień żeliwny
7 śruba sześciokątna
8 nakrętka sześciokątna
9 uszczelka typu 0-ring

Podłączenie elektryczne i ustawienie DWM 2000 FT

Podłączenie i wszystkie ustawienia należy wykonać w następującej kolejności:

1. Przed włączeniem zasilania ustawić zakres pełnego przepływu.
2. Upewnić się, że rurociąg całkowicie wypełniony jest cieczą technologiczną, która

znajduje się w spoczynku (V=0).
3. Włączyć zasilanie i upewnić się, że rezystancja uziemienia < 10 omów.
4. Ustawić punkt zerowy.
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Moduł elektroniki

                 blok przełączników
                   pełnego zakresu
                                                                                                                             przycisk zerowania

                                                                                                                             śruby montażowe (19)

                                                                                                                             zaciski do podłączenia zasilania

1. Ustawianie zakresu pełnego przepływu.

− Zakres pełnego przepływu ustawiany jest przy użyciu bloku przełączników „FULL SCALE”
(pełen zakres) przed podłączeniem do zasilania. Po włączeniu zasilania, moduł elektroniki
odczyta ustawienie przełączników w bloku.

− W celu wstępnego oszacowania zakresu pełnego przepływu w m/s, można odnieść się do
Wykresu 1: należy oznaczyć na osi X maksymalne natężenie przepływu w m3/h; następnie
idąc wzdłuż pionowej linii w górę, dojść do przecięcia się tej linii z linią nominalnej średnicy
rurociągu „DN”. Poruszając się następnie w lewo, w kierunku osi Y, można odczytać na niej
zakres pełnego przepływu w m/s. Należy ustawić tą wartość przy pomocy bloku
przełączników, przełączając je w kierunku napisu „FULL SCALE”. Wartość zakresu pełnego
przepływu (wyrażona w m/s) tworzona jest jako binarna suma pozycyjnych wartości,
ustawionych przełączników (patrz podany niżej przykład). Dopuszczone do ustawienia
wartości, to 1,2,3,4,5,6,7 m/s. Jeśli zakres pełnego przepływu zostanie ustawiony
niepoprawnie, np. powyżej 7 m/s, wyjście prądowe pozostanie na poziomie poniżej 3 mA,
nawet po okresie około 1 minuty od włączenia zasilania.

Przykłady ustawienia:

full-scale range - zakres pełnego przepływu
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Wykres 1.

2. Należy upewnić się, że rurociąg całkowicie wypełniony jest cieczą technologiczną,
która znajduje się w spoczynku (V=0).

3. Podłączenie zasilania

•  Upewnić się, że strzałka „FLOW DIRECTION” (kierunek przepływu) wskazuje zgodnie z
rzeczywistym kierunkiem przepływu, w przeciwnym wypadku pomiar będzie niepoprawny.

•  W celu ułatwienia podłączenia zasilania, górna część zacisków przyłączeniowych może
być zdejmowana.

•  Źródło zasilania 24 V DC (opcjonalnie 12 V DC) podłączyć do zacisków 11 i 12 (max.
przekrój przewodu 1.5 mm)

•  Wyjście prądowe: zaciski 6(-) i 5(+). Należy zwrócić uwagę na biegunowość!
Dopuszczalne obciążenie < 500 omów.

•  Jedno źródło może zostać użyte do jednoczesnego zasilania – zarówno układu DWM
2000 FT, jak i pasywnego wyjścia prądowego ( patrz schematy połączeń)

•  Po włączeniu zasilania układ DWM 2000 FT automatycznie przeprowadzi wewnętrzny test.
Przez okres około 1 minuty wyjście prądowe pozostanie na poziomie < 3 mA. Jeśli nie
zostanie w tym czasie wykryty błąd elektroniki, i jeśli zakres pełnego przepływu ustawiono
na wartość < 8 m/s, wówczas wyjście prądowe łagodnie osiągnie wartość 4 mA. W
przypadku wykrycia błędu wyjście prądowe pozostanie na poziomie < 3 mA.

4. Ustawianie zera

•  Należy upewnić się, że rura jest pełna.
•  Wartość natężenia przepływu w rurze musi wynosić ZERO!
•  Należy wcisnąć przycisk „ZERO CAL”. Wartość na wyjściu prądowym, przez okres

około 1 minuty, spadnie poniżej 3 mA. W tym okresie czasu zero zostanie ustawione
automatycznie, po czym wartość na wyjściu prądowym znowu osiągnie poziom 4 mA.
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Schematy zasilania

Zasilanie wspólne (jednocześnie: układ DWM 2000 i pasywne wyjście prądowe)

                                                                                                     Uziemienie funkcjonalne <10 om
                                                                                                              (uziemienie ochronne)

Zasilanie oddzielne (oddzielnie: układ DWM 2000 i pasywne wyjście prądowe)

                                                                                                     Uziemienie funkcjonalne <10 om
                                                                                                              (uziemienie ochronne)

Wymiana modułu elektroniki

Przed otwarciem obudowy elektroniki należy odłączyć zasilanie!

Demontaż:
•  Należy odkręcić wieczko i rozłączyć przewody: zasilające i sygnałowy.
•  Usunąć (odkręcić) 2 śruby montażowe (19)
•  Wyciągnąć moduł elektroniki używając uchwytu umieszczonego pomiędzy śrubami

montażowymi (19)

Mocowanie:
•  Podczas umieszczania modułu elektroniki w obudowie czujnika, należy upewnić się, że

obydwie śruby montażowe (19) znajdują się powyżej nagwintowanych otworów,
zlokalizowanych w pierścieniu obrotowym.

•  Wkręcić śruby montażowe (19) – bez dociskania.
•  Obrócić moduł elektroniki z użyciem uchwytu do pozycji, w której strzałka „FLOW

DIRECTION” (kierunek przepływu) będzie zgodna z rzeczywistym kierunkiem przepływu.
•  Docisnąć śruby montażowe (19).

UWAGA:
Zarówno zakres pełnego przepływu, jak i punkt zerowy – muszą zostać ustawione
ponownie (zgodnie z informacją na stronie 4 „Podłączenie elektryczne i ustawienie
DWM 2000 FT”)

•  Podłączyć zasilanie, założyć i przykręcić wieczko obudowy.
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Wymiana pierścieni uszczelniających (O-ring) – stykających się z cieczą
technologiczną

Rurociąg musi być dokładnie osuszony i pozbawiony ciśnienia!

Demontaż:
•  Zdemontować moduł elektroniki (patrz powyżej).
•  Zdemontować układ DWM 2000 FT z obudowy Varivent® (odkręcić półpierścienie).
•  Z użyciem dwóch kluczy (o rozmiarze: 46 i 41 mm) odkręcić od obudowy czujnika dolną

część wraz z kołnierzem.
•  Delikatnie poluzować element ceramiczny, naciskając od spodu, w kierunku kołnierza

czujnika.
•  Usunąć pierścień uszczelniający (4).
•  Usunąć pierścień uszczelniający (5).
•  Usunąć pierścień uszczelniający (6).
Oczyścić wszystkie elementy, lub wymienić je na nowe.

Mocowanie:
Należy stosować jedynie takie rodzaje smarów, które dopuszczone są do użycia w przemyśle
spożywczym.
•  Zamontować ponownie pierścień uszczelniający (4) (bez smarowania).
•  Zamontować ponownie pierścienie uszczelniające (5) i (6), lekko je przedtem smarując.
•  Lekko nasmarować gwint (7).
•  Umieścić górną część urządzenia w pozycji pionowej (z obudową czujnika u góry).
•  Umieścić element ceramiczny w taki sposób, by jego strona stykająca się z medium

technologicznym zwrócona była ku górze.
•  Nasunąć kołnierz czujnika na element ceramiczny i obudowę czujnika. Skręcić śrubami,

ręcznie obie części i dokręcić mocno za pomocą dwóch kluczy. Pierścień uszczelniający
(4) powinien nieznacznie wystawać z przodu.

•  Sprawdzić doszczelnienie pierścienia (4).
•  Ponownie zamontować moduł elektroniki.

Odpowiedzialność za właściwe i świadome stosowanie niniejszych urządzeń
spoczywa wyłącznie na użytkowniku.
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Dane techniczne

Typ urządzenia Przepływomierz DWM 2000 FT
Zasilanie
Napięcie
Pobór mocy
Uziemienie funkcjonalne FE
(uziemienie ochronne)

24 V DC (20-30 V DC). Opcja 12 V DC (zaciski 11 i 12)
≤ 50 mA (przy 24 V DC)
< 10 Ohm

Wyjście Pasywna pętla prądowa 4-20 mA (zaciski 5,6)
24 V DC (20-30 V DC)
obciążenie dopuszczalne 500 omów

Zakres pełnego natężenia przepływu „v” 1/2/3/4/5/6/7 m/s, ustawialne
Stała czasowa 5 sekund, ustalona
Powtarzalność 1% wartości mierzonej
Błąd pomiaru
v>1 m/s
v<1 m/s

± 3% wartości mierzonej
± (2 cm/s +1%) wartości mierzonej

Parametry technologiczne
Rodzaje cieczy (produktów)

Przewodność elektryczna
Ciśnienie robocze
Temperatura robocza
Temperatura otoczenia

Głównie: ciecze jednorodne, pasty, szlamy, zawiesiny, także z
zawartością ciał stałych
≥20 μS/cm (<20 μS/cm na zamówienie)
≤ 15 bar
-25 do +1350C
-25 do +600C

Dostosowanie do obudowy Varivent®
Rozmiary nominalne
Wlotowe/wylotowe odcinki proste

DN 50-125, 2”-4”
10xDN/5xDN (zależne od profilu przepływu)
DN - średnica nominalna rury

Stopień ochrony
(IEC 529/EN 60 529)

IP 66

Wpusty (dławiki) kablowe PG 13,5
Zaciski do podłączenia zasilania Max. przekrój przewodu 1,5 mm2

Materiały
Czujnik

Obudowa
Elektrody
Wpusty (dławiki) kablowe
Uszczelnienie (obudowa/wieczko)

Stal nierdzewna 1.4404, chropowatość powierzchni ≤0,8μm, z
izolacją ceramiczną (tlenek cyrkonu) i uszczelnieniem z kauczuku
etylenowo-propylenowego (EPDM), zatwierdzonym przez FDA (inne
na zamówienie).
Odlew aluminiowy z wykończeniem z żywicy epoksydowej.
Platyna
Poliamid
Buna N (kauczuk syntetyczny)

 waga: 2,25 kg
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Części zamienne

          F3.10783.00 wieczko

                                                                                                                                               F5.01849.00
                                                                                                                                               pierścienie (O-ring)
                                                                                                                                               (uszczelnienie wieczka)
   F5.03854.00  zdejmowane
   zaciski przyłączeniowe

                                                                                                                        F2.06906.00
                                                                                                                                               moduł elektroniczny

                                                                                                                                               F3.10782.00
                                                                                                                                               obudowa elektroniki

                        F5.02622.00
                        wejście kablowe

     F2.07296.00+F3.11781.02
     obudowa czujnika

                                                                                                                                               F5.07110.00
                                                                                                                                               O-ring(6) uszczelki
                                                                                                                                               czujnika
      F2.07295.00
      pierścienie O-ring (11)
      + element ceramiczny

                                                                                                                                               F3.14185.00
                                                                                                                                               kołnierz czujnika
F5.07109.00
O-ring (5), uszczelki. kołnierza
                                                                                                                                                F5.07111.00
                                                                                                                                                O-ring (4), uszczelki.
                                                                                                                                                ceramiki


