
Odczyt minimalnego natężenia przepływu co 10 mm3
Moc 8-28 VDC
Łącznik M12x1
Sygnał wyjścia NPN 2A N.O. - PNP 0.7A N.O.
Maks. ciśnienie przepływu 7 bar
Płyn Olej 32-220 Cst
Gwint wejścia/wyjścia 1/8 BSP

CZUJNIK PRZEPŁYWU
DAV Tech oferuje możliwość monitorowania przepływu płynnych produktów, takich jak olej, za pomocą specjalnego czujnika 
przepływu. Sygnalizacja przejścia odbywa się za pomocą kontaktronu uruchamianego magnesem, umieszczonego na 
tłoku poruszanym przez ciśnienie płynu w czasie przepływu. Czujnik mierzy minimalne przejście 10 mm ³.

DETEKTOR PĘCHERZY POWIETRZA

Detektor pozwala wykryć obecność pęcherzyka powietrza wewnątrz rurki bez kontaktu między detektorem i płynem. 
Wykorzystanie technologii ultradźwiękowej jest możliwe do kontrolowania tego istotnego parametru procesu nawet w 
obecności agresywnych płynów, takich jak podkłady, kleje, zamki do gwintów itp. Czujnik jest dostępny w 2 rozmiarach 
do różnych rozmiarów rurek.

Odczyt Technologia ultradźwiękowa

Czułość Odczyt przy minimalnym rozmiarze równym 
1/3 wewnętrznej średnicy rurki

Czas reakcji Regulowany od 0,5 ms
Rozmiary rurek 3-8 mm lub 8-17 mm
Łącznik M12 3-drut
Moc 12…30 VDC
Zużycie Max 50 mA

CZUJNIK CIŚNIENIA DLA PŁYNÓW O WYSOKIEJ LEPKOŚCI

Czujnik ciśnienia z membraną pozwala dokładnie kontrolować zmiany ciśnienia w obwodzie, nawet podczas dozowania 
produktów o wysokiej reaktywności, takich jak silikony. Czujnik, w zależności od wybranego modelu, posiada sygnał 
wyjściowy 0–10 V DC lub 4–20 mA i jest dostarczany wraz ze złączem. Można także wybrać zakres odczytu, który jest 
dostępny w różnych rozmiarach od 0-10 do 0-300 barów.
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DAV TECH CZUJNIKI PROCESU 

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania w dowolnym momencie, bez uprzedzenia, specyfikacji, wymiarów i ciężarów w tym arkuszu danych. Ilustracje nie są wiążące.

DAV TECH POLAND SP. Z O.O.

Ul. Na Grobli 1A
32-005 Niepołomice - POLSKA
Tel. +48 122785076

davtech@davtech.pl
www.davtech.pl

Materiał obudowy Stal nierdzewna AISI 304, Nylon 66F35VO
Materiał części stykowych z płynem Stal nierdzewna 17-4PH
Dokładność +/- 0,5%
Czas reakcji < 1 ms
Pozycja montażu Każda
Wykrywalne ciśnienie W zależności od modelu od 0-1 barów do 0-300 barów


