
03/96

Magneticko-indukční
indikátory průtoku
4 mm halbfette  

Technické
údaje

DWM 1000
DWM 2000

6.1D49D9 069111



2

Magneticko-indukční
indikátory průtoku
Magneticko-indukční indikátory průtoku Krohne DWM
měří průtok elektricky vodivých kapalin.

Dodávaná provedení
■ DWM 1000 - indikátor průtoku s kontaktem,

dvouvodičové připojení
■ DWM 2000 - indikátor průtoku s proudovým

výstupem 4 – 20 mA.

Charakteristika
■ robustní provedení, krytí IP 66
■ měřící část z korozivzdorné oceli nebo keramiky
■ teplota měřené kapaliny max. 150 °C
■ teplota prostředí – 25 až + 60 °C
■ pracovní tlak max. 2,6 MPa abs.
■ žádné pohyblivé části, bezobslužný provoz
■ elektronika vyměnitelná za provozu
■ nízká spotřeba energie
■ pro světlosti potrubí ≥ DN 50.

Součásti přístrojů
DWM 1000
DWM 2000

01 připojovací nátrubek
02 těsnění
03 snímač
04 závitové připojení
05 zemnicí kabel
06 připojení uzemnění
07 kabelová průchodka PG 13.5
08 pouzdro
09 záslepka
10 svorky napájení
11 prostor svorkovnice
12 budicí cívka a kontakty elektrod
13 elektronika
14 šrouby víčka
15 víčko s těsněním

Popis měřicího principu
Pohybuje-li se vodič v magnetickém poli, indukuje
se v tomto vodiči napětí U. V tomto případě je
vodičem elektricky vodivá kapalina. Magnetické
pole o intenzitě B se vytváří kolmo ke směru
průtoku. Indukované napětí U je přímo úměrné
rychlosti průtoku v.

U = k x B x v x D k - konstanta přístroje
B - intenzita magnetického pole
v - okamžitá rychlost průtoku
D - vzdálenost elektrod

Napětí U je odebíráno ze středové elektrody vůči
uzemněné elektrodě (pouzdro).
DWM 1000
Napětí U se porovnává s napětím, které odpovídá
nastavené referenční rychlosti (vref).
DWM 2000
Napětí U se převádí na výstupní analogový signál
4 – 20 mA.

DWM 1000
DWM 2000

V

B

U
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Montáž

Rozměry v mm (palcích) a hmotnost

Montáž do potrubí
■ indikátory průtoku DWM se montují do potrubí (≥ DN 50) pomocí dodávaných

připojovacích nátrubků
■ umístění přístroje a hloubka zasunutí - viz obrázky dále
■ do potrubí vyvrtejte otvor 39 mm, nezapomeňte odstranit otřepy
■ uklidňovací délky 10 DN před, 5 DN za snímačem (DN = jmenovitá světlost potrubí)
■ do otvoru zasuňte připojovací nátrubek (do hloubky odpovídající světlosti potrubí)

a přivařte ho kolmo na potrubí
■ těleso snímače zašroubujte do nátrubku, na poloze snímače nezáleží, pouzdro

elektroniky je možno natočit.

Rozměry připojovacího nátrubku

DWM 1000
DWM 2000

Pouzdro z hliníku
Hmotnost bez připojovacího nátrubku: cca 1,85 kg

Umístění při montáži

správně

špatně



DWM 1000
■ elektrické připojení na svorky 1 + 2 (max. průřez

vodiče 1,5 mm2), na polaritě nezáleží
■ přístroj nesmí být připojen ke zdroji bez zátěže

(např. relé)
■ při zapojení více přístrojů DWM 1000 dbejte na to,

aby nebyly zapojeny paralelně, je přípustný pouze
jeden společný vodič, pro každý přístroj je nutné
vlastní jištění.

Pracovní kontakt (NO)

Klidový kontakt (NC)

v < vref

v < vref

v > vref

v > vref

4

Elektrické připojení a nastavení

Mezní hodnoty relé

Napájecí Min. proud Min. proud Max. proud Špič. hodnota
napětí zátěží/výkon zátěží/výkon zátěží/výkon proudu/výkon

pro Uss pro Ustř (max. 40 ms)

048 V 40 mA /1,92 W 30 mA /1,44 VA 400 mA /19,2 VA 3 A /192 VA
110 V 30 mA /3,3 W 20 mA /2,2 VA 400 mA /44 VA 3 A /440 VA
220 V 20 mA /4,4 W 10 mA /2,2 VA 400 mA /88 VA 3 A /880 VA

Přídržný proud sériově zapojeného relé musí být větší
než 5 mA. Při nižším proudu než 5 mA musí relé
rozepnout.

FE < 10 Ω
funkční zem

U: 48 – 230 V ss/stř
I : max. 200 mA

zátěž       např. relé

NO

NO

NC

NC

vnitřní
spínač LED

vnitřní
spínač LED

přepínač NO / NC

přepínač NO / NC

zhasnutá

bliká

bliká

zhasnutá

DWM 2000 (proudový výstup)
■ připojte přístroj k napájení podle následujících

obrázků
■ pozor na polaritu
■ proudový výstup 4-20 mA, max. zátěž 500 Ω.

Schéma zapojení

FE < 10 Ω
funkční zem

FE < 10 Ω
funkční zem

24 V ss
12 V ss (na přání)

24 V ss
12 V ss (na přání)

24 V ss
12 V ss (na přání)
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Magneticko-indukční indikátor průtoku DWM 1000 indikátor průtoku DWM 2000
2vodičové připojení proudový výstup 4 – 20 mA

Napájení a výstup zdroj napájecího napětí musí být jedním pólem uzemněn na potenciál
potrubí s přechodovým odporem < 5 Ω

Napětí 48-230 V stř, 50/60 Hz nebo 24 V ss ± 20 %
48-230 V ss (svorky 1,2) na přání: 12 V ss ± 20 % (svorky 1, 2)

Příkon ≤ 5 mA ≤ 50 mA (při 24 V ss/max. 20 °C)
Výstup klidový nebo pracovní kontakt, pasivní proudový výstup 4 - 20 mA,

přepínatelný (mezní hodnoty
spínače viz str. 4) (svorky 5,6) max. zátěž 500 Ω

Ochrana uzemněním (funkční zem FE) < 10 Ω < 10 Ω

Měřicí rozsah pro rychlost „v“ 0,1 až 9,9 m/s, nastavitelná 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 nebo 8 m/s 
referenční rychlost, nastavitelné

programovatelný hystereze:± 8 % při změně průtoku nastavitelné

Časová konstanta 5, 8 nebo 10 sekund, nastavitelná 5 sekund, pevně daná hodnota

Reprodukovatelnost 1 % ze spínacího bodu 1 % z měřené hodnoty

Chyba měření
v > 1 m/s ± 5 % z referenční rychlosti ± 5 % z měřené hodnoty

(± 2 % při kalibraci na místě)
v < 1 m/s ± (3 cm/s + 2 %) z referenční rychlosti ± (3 cm /s + 2 %) z měřené hodnoty

Provozní údaje
Měřená média homogenní kapaliny, pasty a kaly, také s jemnými částicemi
Elektrická vodivost ≥ 20 µS/cm
Pracovní tlak ≤ 2,5 MPa
Teplota měřené kapaliny – 25 až + 150 °C
Teplota prostředí – 25 až + 60 °C

Montáž do potrubí
Jmenovitá světlost ≥ DN 50, pro potrubí ≥ DN 400 speciální verze DWM 2000/L
Připojovací nátrubek závit G1A (R1“)
Uklidňovací délka před / za 10 x DN / 5 x DN, (DN = jmenovitá světlost potrubí)

Krytí podle EN 60 529 / IEC 529 IP 66, na přání IP 68

Elektromagnetická kompatibilita podle EN 50081-1, EN 50082-2

Místní ukazování blikající svítivá dioda (jen u DWM 1000 P)

Kabelová průchodka PG 13.5

Přívodní svorky průřez vodiče max. 1,5 mm2

Materiály
Snímač korozivzdorná ocel 1.4435 (316 L) s keramickou výstelkou (oxid zirkonia)

a těsněním z Vitonu
Pouzdro
DWM 1000 polykarbonát (na přání hliníkový odlitek s povrchovou úpravou nátěrem)
DWM 2000 hliníkový odlitek s povrchovou úpravou epoxidovým nátěrem
Elektroda platina
Připojovací nátrubek korozivzdorná ocel 1.4435 (316 L), jiné na přání
Kabelové průchodky
Polykarbonátové pouzdro polyamid
Hliníkové pouzdro poniklovaná mosaz
Těsnění
Závitové připojení Klingerit bez azbestu
Víčka krytu buna N

Ex provedení DWM 2000, II 3G Ex n R II T6 ... T3, schválení v ČR FTZÚ 99 Ex 0434 X

Zodpovědnost za vhodné a přiměřené
použití přístrojů nese zákazník.Technické údaje DWM 



Přehled měřicích přístrojů vyráběných firmou KROHNE

Plováčkové průtokoměry
jsou použitelné pro kapaliny a plyny. Mají skleněný, plastový nebo kovový měřicí kónus, mohou být vybaveny mezními kontakty,
příp. převodníkem s elektrickým nebo pneumatickým výstupním signálem. Připojení je přírubové, závitové, pomocí hadicového
nátrubku apod. Vyrábějí se ve světlostech DN 6 až DN 150 ve třídě přesnosti až do 0,4.

Magneticko - indukční průtokoměry
jsou použitelné pro všechny elektricky vodivé kapaliny. Ve výrobním programu jsou speciální provedení pro vodní hospodářství,
potravinářský, papírenský a chemický průmysl. K dispozici je široký sortiment provedení ve světlostech DN 2,5 až DN 3000
a měří s přesností až 0,2 % z měřené hodnoty, jsou vysoce stabilní, plně programovatelné a měří obousměrně. V sortimentu jsou
i průtokoměry pro měření průtoku v nezaplněných potrubích (např. kanalizace).

Ultrazvukové průtokoměry
jsou použitelné pro kapaliny a plyny. Vyráběny jsou jako armatury v jednokanálovém, dvoukanálovém a pětikanálovém
provedení, příp. jako dodatečná montážní sada pro přivaření na stávající potrubí. Vyrábějí se ve světlostech DN 25 až DN 3000,
měří s přesností až 0,1 % z měřené hodnoty, jsou plně programovatelné a měří obousměrně. Dále jsou k dispozici příložné
a přenosné ultrazvukové průtokoměry.

Hmotnostní průtokoměry 
jsou použitelné pro kapaliny. Vedle hmotnostního průtoku např. v kg/h rovněž měří měrnou hmotnost, celkovou proteklou
hmotnost a teplotu. Dále mohou měřit objemový průtok, koncentraci roztoku, obsah pevných látek, koncentraci cukru ve  °Brix.
Pro měřené kapaliny s vysokým bodem tání mohou být dodány s otápěním. Vyrábějí se ve světlostech DN 6 až DN 100, měří
s přesností až 0,15 % z měřené hodnoty, jsou plně programovatelné a měří obousměrně.

Snímače hladiny a rozhraní
jsou použitelné pro kapaliny. Jsou vyráběny plovákové, bezdotykové (na principu radaru a ultrazvuku) a elektromechanické
systémy. Pro signalizaci mezních hladin jsou k dispozici plovákové, kapacitní a vibrační snímače. Do této skupiny rovněž patří
ultrazvukový snímač pro měření rozhraní voda - kal (používaný hlavně v ČOV) a reflexní radarový hladinoměr pro přesné měření
hladiny a rozhraní dvou kapalin.

Měřiče měrné hmotnosti
jsou použitelné pro kapaliny. Pracují na radiometrickém principu a mohou sloužit rovněž ke stanovení obsahu pevných částic
a koncentrací. Jsou vysoce spolehlivé a měří s přesností lepší než 2 kg/m3.

Přístroje pro kontrolu průtoku
jsou použitelné pro kapaliny. Vyráběny jsou indukční snímače s dvouhodnotovým i analogovým výstupem, místní mechanické
terčíkové indikátory průtoku a kontaktní průtokoznaky. Připojení je přírubové nebo závitové a vyrábějí se ve světlostech DN 15 až
DN 150.

Vírové průtokoměry
jsou použitelné pro plyny a páru. Vyrábějí se ve světlostech DN 25 až DN 300 a měří s přesností lepší než 1 % z měřené hodnoty.

Přístroje firmy KROHNE jsou vyráběny v souladu s normami ISO 9001. Společnými vlastnostmi všech výrobků jsou
vysoká přesnost, provozní spolehlivost, dlouhodobá stabilita, energetická nenáročnost, žádná nebo jen minimální údržba,
optimální přizpůsobení požadavkům měření, tj. různá materiálová provedení, hygienická nezávadnost, kompaktní nebo
oddělené provedení převodníku signálu, pohodlná a příjemná obsluha, cenová dostupnost. Většina měřicích přístrojů je
vyráběna i do prostředí s nebezpečím výbuchu a jsou v ČR schváleny Státní zkušebnou č. 210 v ČR, průtokoměry
vyhovují požadavkům zákona č. 505/1990 Sb.

Prodej a servis v České republice Internet: hhtp//www.krohne.com (anglicky).
KROHNE CZ spol. s r. o. KROHNE CZ spol. s r. o. KROHNE CZ spol. s r. o.
sídlo společnosti: pracoviště Praha pracoviště Ostrava
Drážní 7 Žateckých 22 Koláčkova 612
627 00 Brno 140 00 Praha 4 724 00 Ostrava-Stará Bělá
tel. 05/45 513 343-6 tel. 02/612 228 54-5 tel. 069/302 554
fax 05/45 513 339 fax 02/612 228 56 tel. +fax 069/302 134
E-mail: krohne_brno@oasanet.cz E-mail: krohne_praha@oasanet.cz E-mail: krohne_ostrava@oasanet.cz
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