
Typ SRS-02  

Czujnik monitorowania

Funkcje podstawowe:

System spawanych tulei z modułowymi 
przyłączami procesowymi i śrubą regulującą 
ciśnienie
Pomiar aseptyczny
Części zwilżane wykonane z PEEK
Konfiguracja przy pomocy komputera i 
interfejsu (opcjonalnie)

Dane techniczne

 

     

Głowica przyłączeniowa wykonana ze stali o 
wysokiej jakości Nr 1.4305
Opcjonalne złącza:
- Dławik PG
- Złącze M12

Końcówka czujnika wykonana z PEEK 
(Końcówka HPC Nr 2)
Zasilanie: Ub = (18 … 32 VDC) 
Prąd: < 20mA
Sygnał wyjściowy aktywny: maks. 50 mA (PNP)
Ciągłe obciążenie: 0 Ohm dla 24 VDC 50mA
Opóźnienie włączenia: < 0,3s 
Czas odpowiedzi: ok. 30 s 
Temperatura robocza: 0 … +100°C 
Czyszczenie CIP/SIP: 0 … +150°C (30 min) 
Temperatura wewnątrz głowicy: maks. 70°C 
Temperatura otoczenia: -10 … +60°C 
Temperatura przechowywania: -20 … +70°C 
Stopień ochrony: IP 68 / IP69K 
Ciśnienie robocze: maks. 10Bar
Maks. moment obrotowy: 20 Nm
Zastosowania: woda oraz płyny czyszczące 
na bazie wody
Temperatura znamionowa: 25°C

Gwint G1/2” uszczelnienia bezelastomerowe

Indukcyjny czujnik dla monitorowania układów czyszczenia natryskowego

Zmiany techniczne są zastrzeżone     2018/02
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Złącze M12

Pin 4 (czarny)
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Pin 1 (brązowy) 
+VDC

Pin 3 (niebieski)
- VDC

 

Dwukolorowy LED
Zielony – Urządzenie włączone i OK
Czerwony – Wyjście przełączające 

Złącze do programowania

Przełączniki konfiguracji
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Dopuszczenia
EHEDG, Przyłącze higieniczne G 1/2” wykonane z PEEK (HPC)
Numer certyfikatu 21/2017*

UWAGA!
Przy niskim punkcie rosy możliwa jest kondensacja wody, która może zniszczyć czujnik. Przy dużych wahaniach temperatur, np. strumieniu zimnej wody na 
gorącym czujniku, może dojść do absorpcji cieczy w czujniku. (Wymagania zgodnie z DIN EN 60068-2-14)
W aplikacjach z punktem rosy lub dużymi wahaniami temperatury zalecane jest częściowe lub całkowite doszczelnienie.

Stopień ochrony po IP68 nie oznacza, że części są odpowiednie dla zastosowań w których może występować niższy punkt rosy lub szok temperaturowy. 
(DIN 60068-2-14)!
*Certyfikat jest ważny tylko w połączeniu z końcówką czujnika (końcówka HPC) oraz adapterem procesowym (tuleja HPC) z dopuszczeniem EHEDG. 
Dopuszczalne adaptery procesowe – zobacz „Adaptacja procesu”.

Dopuszczenia EHEDG i FDA

- Lepkość kinematyczna 1,004x10 m²/s 
- Dopuszczenie 0,05 S/m
- Tolerancja wartości +/- 10% 

aktywne
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Typ SRS-02  

Czujnik monitorowania

Indukcyjny czujnik dla monitorowania układów czyszczenia natryskowego

*

Uwagi

Indukcyjny czujnik dla monitorowania specjalnych układów czyszczenia natryskowego.
Czujnik monitoruje rotację i intensywność natrysku poprzez powtarzające się uderzenia strumienia cieczy 

Uwaga: W przypadku, gdy do monitorowania czyszczenia natryskowego zostanie zastosowany tylko jeden czujnik, 
istnieje ryzyko nieprawidłowych pomiarów np. w przypadku zablokowania głowicy natryskowej (głowica natryskowa 
z jednym lub dwoma rotorami ułożonymi pod kątem 180° względem siebie).
W takim przypadku nie zostanie wykryte zatrzymanie głowicy. Szybkość wykrycia takiego błędu można poprawić 
poprzez zastosowanie drugiego czujnika, przesuniętego o 90° względem pierwszego. Konieczna jest odpowiednia 

Czujnik jest odpowiedni dla mediów wodnych, które nie zakłócają procesu gromadząc się lub tworząc pianę.

!UWAGA!
Na użytkowniku spoczywa odpowiedzialność sprawdzenia środowiska zbiornika, płynu czyszczącego oraz urządzenia 
czyszczącego. Za aplikację czujnika odpowiada użytkownik.

Kod zamówienia SRS02

SRS02 - 6 -
Głowica przyłączeniowa wykonana ze stali o wysokiej jakości
Głowica przyłącza wykonana ze stali o wysokiej jakości, 1.4305 złącze M12 6

Wersja
Przyłącza procesowe: higieniczne G1/2”  wykonane z 1.4404 S

Przyłącze procesowe Tuchenhagen ET

w końcówkę czujnika.

ocena obu sygnałów poszczególnych czujników. W żadnym przypadku nie należy używać pojedynczego czujnika 
do bezpiecznego kontrolowania rotacji układów czyszczenia natryskowego.
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