REED.SLO

DATAWATER WOLTMANN VODOMERI
REED STIKALO PULZNI ODDAJNIK
ZNAČILNOSTI
“Reed-stikalo” pulzni oddajnik je primeren pri
uporabi z DATAWATER linijo Woltmannovih
vodomerov, za modele WP (horizontalna vetrnica),
WS (vertikalna vetrnica), WPV (kombinirani
vodomer).
Pri kombinaciji, kjer je magnet serijsko vgrajen v
številčnico vodomera, senzor oddaja pulze v
odvisnosti od pretoka.
Izhodni signal se lahko uporabi za daljinsko
odčitovanje, doziranje, itd.
• Enostavna namestitev ali zamenjava senzorja,
brez vpliva na kalibracijo/plombiranje vodomera
• Vodomer je predpripravljen za dva pulzna izhoda
• Možnost istočasne namestitve dveh pulznih
oddajnikov z različno pulzno vrednostjo

RAZPOLOŽLJIVE PULZNE VREDNOSTI
DATAWATER WP
predpripravljen (m3/imp)
drugi pulzni izhodi na
zahtevo (m3/imp)
DATAWATER WS
predpripravljen (m3/imp)
drugi pulzni izhodi na
zahtevo (m3/imp)

ND 50 - 125 mm
0.1 - 1
0.025 - 0.05 - 0.25 -0.5

ND 150 - 300 mm
1 - 10
0.25 - 0.5 - 2.5 - 5

ND 50 - 100 mm
ND 150 mm
0.1 - 1
1 - 10
0.0025 - 0.005 - 0.01 0.025 0.025 - 0.05 - 0.1 - 0.25 - 0.05 - 0.25 -0.5
0.5 - 2.5 - 5

ND 400 - 500 mm
10 - 100
2.5 - 5 - 25 - 50

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI
Tip stikala:
Stična obremenitev:
Stopnja zaščite:
Dolžina kabla (standard):
Izvedba kabla:
Delovna temperatura:
Skladiščna temperatura:

Reed stikalo – zaprti tip 24 V cca. - 0.2 A
IP 68
2 m (10 m na zahtevo)
2 X 0.25 mm2
-25 to + 90°C
-40 to + 90°C

NAVODILA ZA MONTAŽO:
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• Odstranimo zaščitni pokrov s pritiskom na jeziček (1)
• Vstavimo oddajnik (2) v željeni položaj na številčnici (pulzno vrednost lahko preberemo preko zaslona). To
storimo tako, da vstavimo oddajnik z robom nasprotnim od vzmeti in nato oddajnik pritisnemo proti številčnici,
da se zaskoči v sedež.
• Pritisnemo kabel med jezičke na pokrovu tik ob številčnici.
• Kabel položimo v utor, ki je izdelan na pokrovu.(3)
• Namestimo nazaj zaščitni pokrov tako, da najprej namestimo prednje jezičke. (4)
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