Pietro Fiorentini * Sayaçları ve Aletleri

TOrbin Sayacı
Kurulum Talimatları

Sayaç için geçerli ortam koşulları: M1 mekanik sınıfı & E1 elektromanyetik sınıfı
Ortam sıcaklığı aralığı -25°C ila +55°C’dir. Sayaç açık havaya monte edilebilir. Sayaç üzerine doğrudan güneş ışığı
gelmesine izin vermeyin.
İndeks IP sınıfı: IP67 (Yoğuşma olmaz)
1)
2)
3)
4)

Nakliye ve taşıma sırasında hasar görmediğinden emin olmak için sayacı kontrol edin. Türbin çarkı serbest şekilde dönmelidir.
Akış yönünün, tip levhasında belirtildiği şekilde olduğunu kontrol edin. Pm ve T konik ölçüleri için, aşağıdaki şekle bakın.
Kurulum alanında kesinlikle kir, kaynak dikişleri ve boru çapakları bulunmamalıdır. Sayacın giriş tarafındaki boru mutlaka
temiz olmalıdır.
Sayaç, boru gerilimlerinden etkilenmeyecek şekilde monte. edilmelidir.

5)

Sayacı enlemesine ve boylamasına düz şekilde yerleştirin.

6)

Alüminyum fl anş cıvataları için kabul edilebilecek maksimum tork değeri: M16 (5/8”UNC) 80 Nm, M20 (3/4”UNC) 180 Nm;
cıvataları atlayarak sıkın.

7)

İndeks yaklaşık 350 derece döndürülebilir.

8)

Aşırı yüklenmeyi önlemek için, sayacı basınçlandırırken dikkatli olun. Basınçlandırma sırasında, maksimum 5 psig/ saniye (35
kPa/saniye) değerini aşmayın.

9)

Elektrik darbe üreteçlerini bağlantı şemalarına uygun olarak bağlayın. Konektör, contası da dahil olmak üzere koruma kapağının
bağlantı ucu bağlı olduğu sürece IP67 koşullarını karşılar.

10) Titreşim olup olmadığını tespit etmek için sayacı kontrol edin.
11) Sayacı çalıştırmadan önce, bir pompa veya şırınga verilmişse, pompayla yağ şişesi üzerinde belirtilen miktarda yağ uygulayın.
ÖNLEMLER
:
• Sayacu kaynak yapulurken hatta takmayanuz.
•

Sayac yalnuzca yatay konumda ta unmalu ve muhafaza edilmelidir.

•

Yalnuzca (ba lantu emasunda) onerilen elektrik ozelliklerine sahip cihazlaru
kullanun.

•
•

DüşOk
Frekans

p-pm ba lantusu icin maksimum tork de eri: 30 Nm.
Kaplini sukmak icin. p-pm ba lantusunun donmesini onlemek icin, 2 adet anahtar
kullanun.

(Standart)

AKIŞ

Daha fazla bilgi için bkz:
Belgeyi TDO60517

Yüksek Frekans/Isı
(İsteğe Bağlı)

pm-noktası
(Standart)

AKIŞ

Yüksek Frekans/Isı
(İsteğe Bağlı)

Yağ Pompası
(İsteğe Bağlı)

!

Elektrik bağlantıları yalnızca dahili olarak güvenli elektrik devrelerine bağlanmalıdır. Ünitelerin kurulumu, bağlantısı
ve ayarları yalnızca tehlikeli konumlara ilişkin koruma sınıfl arı, yönetmelikler ve cihaz hükümleri konusunda bilgi
sahibi olan yetkili personel tarafından gerçekleştirilmelidir. Sınıfl andırmanın, uygulama için uygun olup olmadığını
kontrol edin.
Düşük frekanslı sensör indeksi

Yüksek frekans sensörleri

İndekste bulunan darbe kutusunun
pin düzeni

Güç beslendiğinde, bu 2 telli yüksek frekans sensörü, akımını
değiştirir. Anahtarlama yükselteci, gerilimi ve akımı NAMUR
protokolü EN 60947-5-6’ya uygun olarak sınırlandırır ve
gazın tutuşmasına neden olabilecek sensör hasarlarını önler.
Yükselteçler için, Fiorentini satış bölümüne danışın.

1–4
2–5
3–6

1 tr. = 1 imp.
1 tr. = 1 imp.
N.C. Küçük İndükleme Anahtarı

Daha fazla bilgi için, iTN 33101 kılavuzuna
bakın

Kurulum notları/Montaj

Sensör bağlantısı: Yalnızca dahili olarak
güvenliği belgelendirilmiş ve aşağıdaki
maksimum ünite değerlerini aşmayan
devreler veya değerlendirme
yükselteçleri:

1. İlgili ulusal yönetmeliklere ve hükümlere uyun.

Ui = 15 V, Ii = 50 mA, Pi = 120 mW

4. korunmalıdır. Elektrostatik yüklerin önlenmesi için, metal

Şaft veya çark için yüksek frekans
sensörü

parçaların
(fi ş gövdeleri, bağlantı elemanları vb.) potansiyelinin
dengelenmesi amacıyla gerekli önlemler alınmalıdır.

Pin düzeni
3(-)

6(+)

pals çıkı şı 1

Daha fazla bilgi için iTN 30203, iTN 30204
iTN33102

2. Muhafaza ve kablolardan kaynaklanabilecek
elektrostatik yükleri önleyin.
3. Prizler mutlaka yoğun elektrostatik yüklere karşı

DURDURMA

Bu kılavuzu dikkatlice okumanıza rağmen
şüpheleriniz veya sorularınız olursa, herhangi
bir şey yapmadan önce Fiorentini’ye veya
Fiorentini temsilcinize danışın.

Kodlayıcı Pin Düzeni
Kablo

Pin düzeni
1 (+)
3 (+)
4 (-)

2 (-)
6 (-)
5 (+)

veri çıkışı
darbe çıkışı 1
darbe çıkışı 2

Kablo verilmişse, renk kodu şu şekildedir:
-1 beyaz
-2 kahverengi
-3 yeşil
-4 sarı
-5 gri
-6 pembe
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