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NÁSUVNÝ SNÍMAČ BUBLIN / KAPALINY

SONOCHECK ABD
NÁSUVNÝ SNÍMAČ
BUBLIN / KAPALINY
O kvalitě výroby často rozhodují detaily - a bubliny v dávkované
kapalině (laku, lepidle, mazivu) mohou být detailem rozhodujícím o kvalitě celého výrobku. Snímače SONOCHECK ABD
spolehlivě detekují jakoukoliv bublinu v kapalině a jistí tak
klíčové procesy ve výrobě. K detekci bublin využívají princip
ultrazvukové průchozí závory – kapalinou prochází signál bez
zatlumení, bublina v kapalině znamená znatelné zatlumení až
ztrátu signálu (podle velikosti bubliny). Tento princip je velmi
spolehlivý, neovlivňují jej změny základních parametrů kapaliny
nebo hadičky. Detekce je prováděna bezkontaktně a neinvazivně, nasunutím snímače na hadičku. Měřicí cyklus snímače je
200 μs a reakce na procházející bublinu je typicky do 1 ms.
Naměřená data jsou podle modelu snímače k dispozici
na analogovém (0/4…20 mA) a spínacím (PNP) nebo pulzně
modulovaném (PWM) výstupu.

SONOCHECK ABD 06 - Technická data
Označení
Šířka štěrbiny
Průměr hadičky - vnější*
Rozměry (DxŠxV) *

Obecné parametry
Měřicí princip

Výhody:

Citlivost měření

•	Měření přes stěnu, není narušena celistvost hadičky.

Požadavky na kapalinu

•	Vysoká rychlost měření; vhodné i pro pulzní průtoky.
•	Snadná a rychlá instalace pouhým nasunutím.
•	Kompaktní rozměry; vhodné pro zabudování do strojů.
•	Možnost nastavení citlivosti detekce dle dané aplikace.

ABD 06.xxx (3-místný kód dle specifikace hadičky)
2,5 … 15,5 mm
3 … 22 mm
50x35x32 mm … 73x45x44 mm

ultrazvukový
spolehlivě jsou detekovány bubliny o průměru ≥ 1/3 vnitřního
průměru hadičky
všechny kapaliny; bez obsahu nebo malý obsah nerozpustných částic
materál: plast, např. PVC, PE, Silikon, PUR; další na dotaz; povrch:
hladký
typicky 1 ms (200 μs minimálně)
+5…+60 °C

Požadavky na hadičku
Čas reakce
Procesní teplota

Elektrické parametry – Výstup

Aplikace:
• Kontrola nanášení barvy, lepidla nebo maziva.
• Kontrola mísících procesů.
• Strojírenství, farmacie a biotechnologie.
• Potravinářství a chemie.
Nastavení parametrů:
Snímače SONOCHECK ABD mají sériové rozhraní pro připojení
k PC a pomocí programu ABD-Expert lze nastavit všechny
důležité parametry:
• snímací citlivost (velikost detekované bubliny)
• typ výstupu (spínací/rozpínací)
• reakce na poruchový stav
Příklad

Napájení
Proudová spotřeba
Výstup analogový *
Výstup spínací / pulzně
modulovaný *
Výstup napěťový *
Výstup datový

12…30 VDC ± 10 % zvlněni
≤ 50 mA (bez zátěže)
0/4…20 mA (≈ zatlumení signálu ≈ velikost bubliny), max.25 mA
PNP / PWM (max. 25 mA): perioda 1 kHz, modulace 0 … 100 %
0/2 … 10 V
RS 485 (servisní rozhraní)

Mechanické parametry
Materiál
Elektrické připojení
Krytí
Provozní teplota
Skladovací teplota

pouzdro: plast PET; víčko: plast POM; štěrbina: plast PMMA
konektor M12x1, 5-pin
IP 67
+5…+60°C
-20…+70°C

Volitelné příslušenství

Detekované bubliny

Ignorované bubliny

Kabel propojovací
SONOCHECK Monitor

délka 2, 5 nebo 10 m; M12 konektor / 3 volné žíly
sada pro nastavení průtokoměrů SONOCHECK-ABD.06

* hodnota/provedení závisí na specifikaci snímače

Zapojení konektoru:
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Nastavená úroveň citlivosti

Pin

Popis

Barva vodiče

1

napájení +12…30 VDC

hnědá

2

servisní rozhraní

bílá

3

zem (0 V)

modrá

4

výstup

černá

5

servisní rozhraní

šedá
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Obr.: Pomocí ABD-Expert lze zobrazit zatlumení signálu
a podle toho nastavit citlivost snímače na požadovanou
velikost bubliny.

