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2

Bezpečnost
2.1

3

Popis snímače

Bezpečnostní pokyny

3.1

Předpokládané použití

Snímač SONOFLOW odpovídá nejmodern ějš ím souč asným požadavkům na
bezpeč nost. Výrobce učinil vše, aby zaruč il bezpeč nou funkci snímač e.
Uživatel musí uč init taková opatření, aby spolehlivost snímač e nesnižoval.

Snímač e ř ady SONOFLOW CO.55 jsou navrženy pro měření průtoku
kapalin s násuvnou instalac í na hadič ku různého pr ůměru. Jsou urč eny jako
komponenty pro stroje a technologie.

Zaříz ení bylo před dodávkou testováno a dodáno jako spolehlivě pracujíc í..

Použitý měř ic í princip je vhodný pro všechny zvukov ě vodivé kapaliny s
nízkou viskozitou. Pro zajištění dlouhodobě stabilního m ěření mus í být
hadič ka pružně zasunuta do m ěřicího kanálu. Hadič ky z PVC a silikonu jsou
vhodné; hadič ky s tkaným skeletem jsou nevhodné.

Platí následující bezpeč nostní pravidla:

Upozornění!
Nesprávná instalace a použití průtokom ěru SONOFLO W CO.55 a jejich
č ástí m ůže způsobit nebezpeč í pro uživatele.

•

Pracovník uživatele je zodpovědný, že snímače je instalován v
souladu s jeho dokumentací.

•

Snímač smí být použit pouze za podm ínek specifikovaných v
technickém listu snímač e.

•

Snímač musí být instalován na místě s minimálním rizikem
mechanického poškození a mus í být chrán ěn proti vně jším vliv ům.

•

Při viditelném poškození mus í být snímač okamžitě odstaven.

2.2

3.2

Měřicí metoda a funkce

Funkce snímač e je založena na měření času průchodu ultrazvukové vlny ve
sm ěru a proti sm ěru proud ění kapaliny. Ultrazvukové vlně ní procház í
diagonálně skrz hadič ku s kapalinou po dvou drahách. Průtok je vypoč ítán z
rozdílu mezi oběma změřenými č asy a z geometrických rozměrů m ěřic ího
kanálku. Za použití vhodného výpoč etního algoritmu je nejprve provedeno
ně kolika m ěření a následně dochází ke zpracování. Hodnota prutoku je
převedena na výstupní signál 0/4 ... 20 mA, který je použit jako rozhraní k
dalš ímu zpracování.

Kvalifikace uživatele
3.3

Upozornění!

Konstrukce

P řesné rozm ěry sním ač e závis í předevš ím na vnitřním a vn ějším prům ěru
hadič ky a tvrdosti hadič ky. K dispozici jsou následující provedení:

SONOFLOW CO.55 smí být instalován a provozován jen uživatelem, který
si přečetl a porozumn ěl tuto instalač ní př íruč ku.

Typ snímače /
označení

Mě řicí štěrbina
[mm]

Vnější Ø
hadičky [mm]

Vnitřní Ø
hadičky [mm]

CO.55/190

19.0

22.0

16.0

CO.55/140

14.0

16.0

10.0

CO.55/120

12.0

14.0

10.0

CO.55/100

10.0

12.0

9.0

CO.55/080

8.0

9.0

6.0

CO.55/060

6.0

7.0

5.0

CO.55/035

3.5

4.0

3.0

Tabulka 1: Verze snímačů SONOFLOW CO.55
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Instalace
SONOFLOW CO.55 je urč en jako součást k zabudování do přístrojů a
strojů.

Víčko na o točném pantur

4.1

Nasunutí hadičky do SONOFLOW CO.55

Pozor!
Jestliže je hadič ka ostře zahnutá př íliš blíz ko snímač e, pak to má vliv na
proudění kapaliny v hadičce a výstupní hodnoty ze snímač e jsou proto
siln ě ovlivn ěny, př ípadně m ůže dojít k úplnému výpadku měření.

Měřicí štěrbina; rozměry dle typu
Západka pro víčko

V pr ůb ěhu instalace se ujistěte, že radius ohybu hadič ky v blíz kosti
snímač e není menší nebo roven minimálním hodnotám uvedeným v
tabulce.

Elektrické připojen í s M12 konektorem
Pouzdro snímače s integrovanou elektronikou

R adius ohybu hadič ky před a za snímačem nesmí být menš í nebo roven
minimálním hodnotám (cca. 10 x vn ějš í prům ěr hadič ky):
Obrázek 1: Konstrukce snímače

3.4

Příslušenství (volitelné)

Typ

Vnější Ø hadičky [mm]

Poloměr ohybu [mm]

CO.55/035

4.0

> 40

CO.55/060

7.0

> 65

CO.55/080

9.0

> 95

CO.55/120

14.0

> 140

SONOFLOW Monitor, který obsahuje:
•

USB Datový převodník (typ 006) pro př ipojeny k poč ítači

•

napájecí zdroj (24 VDC )

•

připojovac í kabel s konektorem M12 (5-pin)

•

USB kabel, typ A-B, délka 2 m

•

CD se SW SONOFLOW Monitor a drivery pro W indows XP

Tabulka 2: Minimální poloměr ohybu

Snímač m ůže pracovat v pozici, kdy je přišroubován přes fixač ní otvory k
podložce nebo zavěšený na hadičku (viz kapitola 5). Na sním ače jsou 4
fixač ní otvory na zadní straně pouzdra pro instalaci.

4.2

Toto připojovací rozhraní umož ňuje uživatelskou konfiguraci snímač e.
Pomocí programu Sonoflow Monitor lze zobrazovat v reálném č ase hodnoty
nam ěř ené snímač em SONOFLOW.

Elektrické připojení snímače

K elektrickému připojení snímač e slouží M12 konektor:

Kalibrační protokol
Hadička (PVC , rozměry dle specifikace)

Pin

Význam

1

Napájec í napětí +12 ... 30 VDC

2

Servisní rozhraní (TTL vstup)

3

Zem

4

Proudový nebo pulzní výstup (0/4 ... 20 mA)

5

Servisní rozhraní (TTL výstup)

Tabulka 3: Elektrické připojení snímače
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4.3

Výstup a nastavení snímače

5

Zprovoznění SONOFLOW CO.55

Im plicitní nastavení snímač e je:

5.1

Parametr

Nastavení

Min. průtok

4 mA

Max. průtok

Upozornění!

0.00 ml/s

Nesprávné použití SONOFLOW CO.55 m ůže být nebezpeč né. Sním ač a v
něm zasunutá hadič ka musí být v průbě hu č innosti kompletní a
nepoškozené. Neopuž ívejte ostré předm ěty pro zasunutí hadič ky do
kanálku snímače.

CO.55/035: 3 000 ml/min
20 mA

Provozní podmínky

CO.55/060: 6 000 ml/min
CO.55/080: 8 000 ml/min
CO.55/100: 10 000 ml/min
CO.55/120: 12 000 ml/min

Varování!

CO.55/140: 14 000 ml/min

Pokud je hadič ka pozměněná (zkroucená, zlomená …) mohou být
výsledky měření ovlivně ny nebo může být m ěření úplně znemožněno.

CO.55/190: 18 000 ml/min

Chyba snímače

0 mA

Chyba měření

2 mA

Mě řicí interval

Sériový výstup, 20 ms

Průměrov ání průtoku

16 x, plovouc í pr ůměr

•

Zasuňte hadič ku a ujistětě se, že veškeré ostré ohyby jsou
dostateč ně daleko (viz Tabulka 2: Minimální polom ěr ohybu).

•

Pokud používáte hadič ku malého pr ůměru zajistěte, aby nebyla
napnutá. Snímač musí pracovat za podmínek (teplota, hmotnost)
které zaruč ují, že jsou zachovány původní rozm ěry hadič ky.

Tabulka 4: Implicitní nastavení SONOFLOW CO.55

5.2

Nastavení m ůže být zm ěněno podle požadavk ů v dané aplikaci pomoc í
programovac ího adaptéru SONOFLOW Monitor (volitelné př ís lušenství).
Proudový výstup může být případně nastaven jako pulzní.

Zasunutí hadičky

1. Zasuňte hadičku do měř icího kanálu. Zatlač te hadič ku rukou, dokud se
nedotkne spodního dna kanálu.
2. Zajistěte hadičku víčkem snímače, dokud nepocítíte klapnutí západky.
Snímač je nyní připraven k použití.
V př ípadě jakékoliv poruchy bude mít sním ač definovaný výstup.

5.3

Monitorování stavu v průběhu měření

Pokud je snímač SONOFLOW CO.55 viditelně poškozen, pak je nutné jej
vypnout, odinstalovat a poslat na opravu.

SONOFLOW CO.55
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Čištění a dezinfekce snímače

8

Technická data

Varování!

8.1

Nesprávné čištění snímač e SONOFLOW CO.55 a jeho souč ástí m ůže
způsobit riziko pro uživatele.
Snímač se nesm í č istit

SONOFLOW CO.55

•

v parním sterilizátoru nebo obecně horkou párou

•

acetonem

•

ponořením v rozpouštědlech nebo jiných kapalinách

Průtokoměr pro kapaliny

Snímač by mě l být č istěn za použití standardních pr ůmyslových č istících
prostředků. Standardní komerč ní sprej pro desinfekci lze použít k dezinfenci
snímač e.
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Všeobecná data

Měřicí princip

Ultrazvukový, se dvěma m ěř ic ími sekcemi

Typové označení

CO.55/035

CO.55/060

CO.55/080

CO.55/120

Objednací číslo

200010225

200010224

200010226

200010223

Hadička (typická):

Výběr vhodného snímač e závis í na vlastnostech hadič ky.
Doporuč ujeme zaslání vzorku hadič ky př ed objednáním!

Vnější průměr

4.2 mm*

6.8 mm*

9.5 mm*

14.3 mm*

Vnitřní průměr

3.0 mm*

4.2 mm*

6.3 mm*

9.5 mm*

Měřicí kanálek šířka

3.5 mm

6.0 mm

8.0 mm

12.0 mm

Měřicí kanálek výška

3.5 mm

6.0 mm

8.0 mm

12.0 mm

Řešení

Měřicí rozsah
průtoku

3 l/min

6 l/min

8 l/min

12 l/min

Výstup snímače Chyba snímač e
0 mA

Kontaktujte výrobce

Chyba měření

Pro vodu při 23 °C ± 2 K a 1 bar na definované PVC hadičce

Výstup snímače Chyba m ěř ení,
nedostateč ný akustický
2 mA
kontakt

Zkontrolujte hadič ku, jestli je v
ní kapalina.

0 … 0.3 l/min:
± 6 ml/min

0 … 0.6 l/min:
± 12 ml/min

0 … 0.8 l/min:
± 16 ml/min

0 … 1.2 l/min:
± 24 ml/min

Zkontrolujte správné uzavření
víčka

0.3 …3 l/min:
±2%

0.6 …6 l/min:
±2%

0.8 …8 l/min:
±2%

1.2 …12 l/min:
±2%

± 3 ml/min

± 6 ml/min

± 8 ml/min

± 12 ml/min

44 x 44 x 28
mm

44 x 44 x 32
mm

44 x 44 x 34
mm

44 x 44 x 36
mm

Hmotnost (bez kabelu)

120 g

130 g

135 g

140 g

Montáž

Libovolná pozice snímač e/
montážní otvory: 4 x M4, 8 mm hloubka

Měřené médium

Voda nebo jakákoliv zvukově vodivá kapalina

Kalibrace

Snímač e jsou imlicitně kalibovány na vodu
při 23 °C ± 2 K,
konec hadič ky bez přetlaku (0 bar)

Údržba a pomoc při potížích
C hybová hlášení výstupu lze uživatelsky upravit pomocí SONOFLOW
Monitor (volitelné př íslušenství), implicitní nastavení je následujíc í:

Chyba

Příčina

Stabilita nuly

Tabulka 5: Pomoc při potížích

měřeno po 2 h

Rozměry:
L xWxH

Snímač SONOFLOW CO.55 prakticky nevyžaduje žádnou údržbu.

(vi z rozměrový výkres)

* použití je možné i pro podobné průměry

SONOFLOW CO.55
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Požadavky na
hadičku

Parametr

Popis

Materiál

PVC, silicon (hadič ka musí m ít
hladký povrch, uvnitř bez vláken)
Hadič ka musí být pružná

Elasticita

Materiál snímače

Měřic í kanálek: P MMA č erný

Provozní teplota procesní

0 ... 60 °C ,
jiný teplotní rozsah na dotaz

Skladovací teplota

-20 ... +70 °C

Krytí

IP65

Shoda, CE

CE certifikace dle E MC directive 2004/108/EG

Rozsah dodáv ky

•
•

Příslušenství

SONOFLOW Monitor sestávající z:

Pouzdro: hliník, anodizovaný šedý/č ervený

Napájecí napětí

12 ... 30 VD C, maximální zvln ění 10 %,
ochrana proti př epolování

Proudová spotřeba
(bez zapojeného
proudového výstupu)

Napájení

Proud

12 V

70 mA

18 V

40 mA

24 V

35 mA

30 V

30 mA

•
•
•
•
•

Se rv isní rozhraní

Rozhraní pro nastavení parametrů a záznam
m ěření př i spojení se SONOFLOW Monitor (USB
Data P řevodník)

Výstup - průtok

Konfigurace jako proudový:
max. zatížení dle napájecího napětí:

Napájení

Maximální zátěž

12 V

250 Ω

15 V

500 Ω

24 V

1 kΩ

30 V

1.2 kΩ

8.2

+UB

Vs tup

Kalibrač ní protokol
Hadič ka (P VC, rozm ěry dle specifikace)

5

1

4

4
3

Konekor - piny (na snímači)

Proudový výstup

5
2

3

Konfigurace jako pulzní:
max. 22 mA, č ásteč ná ochrana proti zkratu (< 2 s)
Snímač

USB Data P řevodník, typ 006 pro připojení k
PC
Napájecí zdroj (24 VDC)
P řipojovací kabel s konektorem M12 (5-pin)
USB kabel, typ A-B, délka 2 m
CD se SW SONOFLOW Monitor a drivery
pro Window s XP/7

Elektrické připojení

2

+UB

Manuál

Tabulka 6: Technická data SONOFLOW CO.55

1

PLC /PC

•
•

Volitelné

Elektrické připojení

5-pin M12 konektor, D IN E N 175301-803

SONOFLOW CO.55 dle specifikace

Konektor - dutinky (na kabelu)

Kabel s M12
konektore m

Pin

Barva

Význam

Zapojení kabelu

1

Hnědá

Napájení +12 ... 30 VDC

2

B ílá

Servisní rozhraní (TTL-Vstup)

3

Modrá

Zem

4

Černá

Proudový nebo pulzní výstup
(0/4 … 20 mA)

5

Šedá

Servisní rozhraní (TTL-Výstup)

Zátěž
Zem

Zem

Tabulka 7: Elektrické připojení SONOFLOW CO.55
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8.4
8.3

Prohlášení o shodě

Rozměrový výkres
CH = Channel height, výška kanálku
CW = Channel width, šířka kanálku

H

10

L
CH

CW
W

Obrázek 2: SONOFLOW CO.55

Obrázek 3: Montážní otvory
(Výkres není v měřítku. Pro přesné rozměry,
viz. Tabulka 6: Technická data SONOFLOW CO.55)
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