Prùtokové spínaèe

øada FRN

Hlavní rysy
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Spíná pøi nízkém prùtoku
Minimální tlakové ztráty
S pøíslunými adaptéry vhodné pro pøipojení do potrubí 15 mm,
22 mm a 28 mm
Materiál je urèen pro horkou (max. 85°C) i studenou vodu
Kryt z jakostního Norylu (oznaèení UL 94-V1) nebo mosazi
zbavené zinku
Zkoueno tlakem do 10 bar
Vyuívá polovodièovou technologii pro støídavý proud nebo
jazýèkový spínaè pro stejnosmìrný proud
Svislá montá
Osové provedení pro snadnou instalaci
Monost 22 mm svìrných spojek nebo vnitøního a vnìjího
závitu 3/4"

Popis
FRN je øada prùtokových spínaèù, konstruovaných tak, aby vyvolávaly minimální tlakové ztráty v aplikacích o nízké rychlosti proudìní.
Spínaèe FRN mají volnì pohyblivý èlunek, který pøi výskytu proudìní pùsobí jako spoutìè. Není zapotøebí ádné vnitøní mechanické
aktivace. V dùsledku toho jsou tato zaøízení citlivá na velmi nízké
prùtokové rychlosti a vyvolávají zanedbatelné poklesy tlaku. Tato
konstrukce je bezúdrbová a mimoøádnì spolehlivá.
Tìlesa se dodávají v provedení z termoplastu Norylu nebo z mosazi. Typy z termoplastu jsou velmi lehké, trvanlivé a nekorodují.
Mosazné typy jsou zbavené zinku a vhodné pro aplikace v tìkých
podmínkách, vystavené drsnému prostøedí.
Øada FRN zahrnuje verze pro støídavý proud 250 V AC, 3 A a stejnosmìrné verze 300 V DC, 0,5 A, 10 W. Instalace spínaèù je jednoduchá a lze je za pouití pøísluných adaptérù osadit do potrubí
15, 22 a 28 mm.
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Technické údaje
Mechanické
Montání poloha
Náraz (pouze jazýèkový spínaè)
Vibrace (pouze jazýèkový spínaè)
Jmenovitá délka kabelu
Rozsah pracovních teplot

Svislá ±15°
50 g po 11 ms
35 g a do 500 Hz
1m
-30°C a +100°C

Elektrické
Jmenovitý spínací výkon (max.)
Model FRN1
Model FRN2

250 V AC; 3 A
300 V DC; 0,5 A; 10 W

Systém typového oznaèování

FRN

Systémy ústøedního vytápìní
Chladicí systémy
Svaøovací stroje
Snímání prùtoku

Dostupnost vybraných typù
Typové oznaèení

Popis

FRN 11112

Prùtokový spínaè 250 V AC
z termoplastu Noryl, závit 3/4"
a 1 metr kabelu

FRN 21112 nn

Prùtokový spínaè 300 V DC
z termoplastu Noryl, závit 3/4"
a 1 metr kabelu

FRN 12212

Prùtokový spínaè 250 V AC
z mosazi zbavené zinku, svìrná
spojka 22 mm a 1 metr kabelu

FRN 22212 nn

Prùtokový spínaè 300 V DC
z mosazi, zbavené zinku, svìrná
spojka 22 mm a 1 metr kabelu

nn k dodání do 1 týdne
nn k dodání do 3 týdnù
bez oznaèení kontaktujte zástupce Honeywell
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Prùtokové spínaèe
Diagram závislosti prùtokové
rychlosti a poklesu tlaku

øada FRN
Poznámky k instalaci
1) Jednotku je nutno montovat svisle ±15°, s ipkou oznaèující
proudìní smìøující vzhùru. Pokud je pro spojení pouito
standardních roubení (B.S.P.) 3/4", doporuèuje se pouít
dodaných tìsnicích podloek. Jinak je mono pouít pásku
nebo jemnì nanesený tìsnící prostøedek.
2) Pøi montái plastový prùtokového spínaèe se nesmí pøekroèit
utahovací kroutící moment 20 Nm. Proudìní musí smìøovat
ve smìru ipky.
3) Prùtokový spínaè nemá ádný elektrický výstup, má pouze
spínací schopnost. Je nutno jej zapojit na zaøízení, které se
má spínat, tak, jak je zobrazeno v obrázku 1.

Schéma zapojení

Obr. 1

Rozmìry (pouze pro informaci, mm)
Tìlo z termoplastu Noryl
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nn k dodání do 1 týdne
nn k dodání do 3 týdnù
bez oznaèení kontaktujte zástupce Honeywell

Tìlo z mosazi

