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TECHNICKÉ PARAMETRY 

POPIS A POUŽITÍ
Jedná se o hlídač průtoku kapaliny na bázi kalorimetrického principu. V případě poklesu průtoku pod 
uživatelem nastavenou mez, dojde ke změně stavového výstupu. Průtok je v rozsahu měření zobrazován 
deseti LED diodami a ve stejném dělení je možno volit hranici pro sepnutí/ rozepnutí kontaktu. Měřící cyklus 
trvá od 4 s do 8 s, s doporučeným rozsahem měření 4 až 150 cm/s. V případě prázdného potrubí se snímač 
chová stejně, jako při nulovém průtoku.

Tyto snímače průtoku kapalin jsou vyráběny ve čtyřech verzích:
 � FS 10 – 1× stavový výstup (v závislosti na rychlosti proudění)
 � FS 11 – 2× stavový výstup (v závislosti na rychlosti proudění)
 � FS 15 – 2× stavový výstup (1× v závislosti na rychlosti proudění a 1× na teplotě)
 � FS 20 – 1× stavový a 1× proudový výstup (v závislosti na rychlosti proudění)

Zobrazované stavy sensoru
Označení spínacího bodu průtoku na stupnici LED může být realizováno dvěma barvami (červená a jantarová LED), 
které zároveň označují, je-li spínací kontakt sepnutý či rozepnutý. V případě FS15 je pro signalizaci spínacího bodu 
teploty použita LED umístěna uprostřed mezi ovládacími tlačítky. Pokud je teplota média nad/pod nastaveným bo-
dem, svítí LED červeně a zároveň tím označuje rozepnutý PIN2 (standardně dodávaný sensor je nastaven jako rozep-
nut při teplotě nad nastavenou mez s rozsvícenou diodou). Při změně logiky spínacího/ rozpínacího bodu uživatelem 
je vždy změněna logika obou výstupů najednou (platí pro verzi FS 11 i FS 15).

Hlídač průtoku obsahuje dvě zapuštěná ovládací tlačítka, kterými lze nastavit:
 � spínací bod/body pro rychlost proudění (případně teploty)
 � změnit logiku spínacího/rozpínacího výstupu
 � zkalibrovat minimální a maximální průtok hlídače
 � obnovit původní parametry z výrobního závodu

PŘÍSLUŠENSTVÍ
 � FS adaptérový blok

217.02czSNÍMAČE PRŮTOKU KAPALIN FS 10/11/15/20

Typ snímače FS 10/11/15/20
Napájení 24 V ± 10 % DV s ochranou proti přepólování
Příkon 1,5/4 VA
Elektrické připojení konektor M12/1 (4 PIN)
Procesní připojení dle DIN 2353 převlečenou maticí M16 x 1,5 přes zářezný prstenec 24° do přímého hrdla s trubkovým závitem (G1/2”; G1/4”; M14 x 1,5; NPT1/4”)
Provedení snímače kompaktní (délka čidla 65 mm, 125 mm), oddělené (standardní délka kabelu je 3 m)

Zobrazení 10 x tříbarevná LED (rychlost proudění)
1 x LED (teplota - pouze u FS 15)

Typy výstupů relé (pouze FS 10), PNP, NPN, 4 až 20 mA (pouze FS 20)
Zatížitelnost kontaktů 130 mA / 60 V / 500 mW
Doba odezvy* 1 až 6 s
Rozsahy rychlosti proudění 4 až 400 cm/s
Přesnost ± 2 až ± 8 cm/s
Hystereze 2 až 8 cm/s
Ovládání 2 x zapuštěné tlačítko
Teplota média -10 až 80 °C
Teplota okolí -20 až 55 °C
Materiál v kontaktu s médiem nerezová ocel DIN 1.4404
Maximální tlak 64 bar
Stupeň krytí IP 67 dle ČSN EN 60529, v platném znění
Vlhkost okolí max. 90 %

Stavový kontakt SSR, pasivní, bezpotenciálový, max. 350 V
AC/DC, 150 mA, 400 mW

Hmotnost 290 g
Rozměry (v x š x h) 91 x 74 x 60 mm (v případě dlouhé verze je celková výška 151 mm)

* pro vodu (25 °C)
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ROZMĚROVÝ NÁČRT 

SCHÉMA ZAPOJENÍ 


