
Aparatura kontrolno-pomiarowa i analityka

AquaProbe FEA 100
Zanurzeniowy przepływomierz elektromagnetyczny 
z przetwornikiem WaterMaster

Idealne rozwiązanie dla zastosowań na stałe,  
jak i tymczasowo
– pełna dowolność użytkownika.

Najstabilniejszy przetwornik na świecie
–  przetwornik z funkcją autokalibracji i bardzo niskim 

współczynnikiem temperatury, dla zapewnienia najwyższej 
dokładności pomiarowej.

Jedno rozwiązanie dla wszystkich potrzeb
–  zaprojektowany dla zastosowania we wszystkich 

aplikacjach wodnych, a szczególnie do monitoringu sieci 
wodociągowych.

Prosty sposób wymiany przetwornika
–  rewolucyjna funkcja przechowywania danych kalibracyjnych 

umożliwia wymianę przetworników bez potrzeby ponownej 
konfiguracji.

Zaawansowany port serwisowy na podczerwień
–  umożliwia równoczesną i równoległą komunikację 

w protokole HART, zdalny interfejs HMI, cykliczny odczyt 
wartości sygnałów wyjściowych oraz zrzuty parametrów 
konfiguracyjnych.

OIML R49 – ciągły autotest
– zatwierdzony typ P (permament),
–  ciągły autotest czujnika i przetwornika zapewnia najwyższą 

dokładność pomiarów oraz długą żywotność urządzenia.

Trzyletnia gwarancja
–  wszystkie czujniki AquaProbe posiadają trzyletnią gwarancję 

na jakość materiału w standardzie.

Możliwość instalacji „Hot Tap”
–  umożliwia instalację przepływomierza pod ciśnieniem  

bez konieczności przerywania dostawy wody.

Maksimum wydajności,  
minimum kłopotu.
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AquaProbe FEA100
System pomiarowy AquaProbe FEA100 rozszerza funkcje 
przepływomierza AquaProbe firmy ABB, łącząc działanie 
czujnika przepływu AquaProbe z funkcjami przetwornika 
WaterMaster.

Czujnik AquaProbe został zaprojektowany w ścisłej 
współpracy z branżą wodno-kanalizacyjną jako ekonomiczna 
i dokładna alternatywa dla pomiarów przy pełnym otwarciu. 
Składa się z elektronicznej głowicy czujnika zamontowanej 
na końcu pręta wsporczego. Głowica czujnika może być 
instalowana w istniejących przewodach rurowych bez 
potrzeby wykonywania rozległych prac ziemnych lub 
wprowadzania zmian w układzie rurociągów związanych 
z wykonywaniem pomiarów przy pełnym otwarciu. Czujnik 
może być instalowany bez zakłóceń w dostawie wody, można 
go też łatwo usunąć w celu przeprowadzenia okresowej 
kalibracji lub kontroli.

Czujnik AquaProbe został skonstruowany do montażu 
w istniejących już rurociągach poprzez niewielkie gwintowane 
otwory z zaworem. Zwykle instaluje się go z głowicą 
umieszczoną w osi rurociągu, w przypadku dużych średnic 
może też być ustawiany w odległości 1/8 średnicy rurociągu 
od jego ściany (pozycja średniej prędkości).

Umożliwia dokładny miejscowy pomiar prędkości i objętości 
wody pod warunkiem, że profil przepływu jest w pełni 
ustabilizowany i wymagane odcinki proste są zachowane.

Jeżeli profil przepływu nie jest w pełni ustabilizowany, 
za pomocą czujnika można wykonać trawersowanie przez 
przekrój rurociągu, umożliwiając w ten sposób dokładny 
pomiar objętości przepływu w sieciach, które nie są idealne.

Najważniejsze cechy czujnika to szeroki zakres przepływu 
z pomiarem minimalnej prędkości (dużo niższej niż wykrywana 
przez turbinę wsuwaną lub urządzenia DP).

Czujnik AquaProbe jest idealny do instalacji stałej, do pomiaru 
przepływu wody pitnej lub czystej. Po wykonaniu wielu 
otworów na rurociągu doprowadzającym wodę można 
wykorzystywać czujnik AquaProbe jako przenośne narzędzie 
kontrolne, wspomagające budowę dokładnego modelu sieci, 
lokalizację wycieków i kontrolę działania wbudowanych 
wodomierzy lub przepływomierzy kołnierzowych.

Wysoka czułość czujnika AquaProbe umożliwia ukośne 
ustawienie go w rurze w celu ustalenia profilu przepływu 
i identyfikacji problemów hydraulicznych w skomplikowanych 
układach lub zapewnienia maksymalnej dokładności pomiaru 
nawet w lokalizacjach, które nie są idealne.

Rys. 1. Czujnik przepływu AquaProbe

Oparty na sprawdzonej technologii czujnik AquaProbe 
potwierdza wiedzę i doświadczenie ABB – światowego lidera 
w produkcji przepływomierzy, który w ostatniej dekadzie 
wprowadził wiele pionierskich rozwiązań w dziedzinie 
pomiaru przepływu wody, takich jak AquaMag, WaterMaster 
i CalMaster.

Firma ABB posiada akredytowane stanowiska do kalibracji 
przepływomierzy w Wielkiej Brytanii, Niemczech, USA, 
Australii, Chinach oraz Indiach. Zapewnia także lokalną 
obsługę serwisową i techniczną dla oferowanych produktów.

Podstawowe informacje
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Cechy uniwersalne
Urządzenia WaterMaster standardowo oferują szeroki zakres 
funkcji i korzyści dla użytkowników:
–  przepływ dwukierunkowy,
–  unikalny przetwornik z autokalibracją (w trakcie 

przyznawania patentu), gwarantujący optymalną stabilność 
i powtarzalność,

–  przekaźnik OIML R49 z funkcją stałego autotestu 
i alarmowania, zapewniający dokładność wskazań zarówno 
czujnika, jak i przekaźnika,

–  pomiar rzeczywistej impedancji elektrody i cewki,
–  tryb pełnej symulacji przepływu,
–  uniwersalne przełączanie zasilania (dostępne opcje zasilania 

prądem zmiennym i stałym),
–  pełna autodiagnostyka zgodna z normą NAMUR NE107,
–  funkcja programowania wielu alarmów,
–  komunikacja poprzez protokół HART przewodem 4-20 mA 

oraz poprzez gniazdo podczerwieni,
–  trzy konfigurowalne wyjścia impulsowe/częstotliwości 

i alarmowe,
–  zaawansowane gniazdo podczerwieni obsługuje zdalną 

komunikację z interfejsem HMI, w protokole HART, cykliczne 
wysyłanie danych oraz zrzut parametrów,

–  przełącznik tylko do odczytu oraz skuteczne zabezpieczenie 
służbowym hasłem, zapewniające całkowitą ochronę 
urządzenia,

–  opcja PROFIBUS DP v1.

Rys. 2. Wszechstronny wyświetlacz

Menu
Prosta konfiguracja

Wyjście Wybór

Rys. 3. System zdalny FEA100

Charakterystyka
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Oprogramowanie wspierające
Czujnik AquaProbe FEA100 posiada również możliwość 
komunikacji zdalnej, na przykład poprzez protokół PROFIBUS 
lub HART, pozwalającej na zbieranie danych na odległość.

ABB dostarcza również rozbudowane oprogramowanie 
ScrewDriver, które w połączeniu z przekaźnikiem WaterMa-
ster pozwala użytkownikowi na wykonywanie wszechstronnej 
analizy przepływu, ustawianie profilu przepływu, pobieranie 
i wyświetlanie opcji.

Rys. 4. Oprogramowanie do komputera PC

Intuicyjna nawigacja i konfiguracja
Przyjazny interfejs użytkownika zapewnia szybkie i proste 
wprowadzanie danych dla wszystkich parametrów. Funkcja 
Easy Setup (Prosta konfiguracja) prowadzi operatora krok po 
kroku przez opcje menu w celu możliwie szybkiego ustawienia 
parametrów, co upraszcza fazę przekazania do eksploatacji.

Lepsza wydajność dzięki cyfrowemu przetwarzaniu 
sygnału (DSP)
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów (Digital Signal Processing 
– DSP) zapewnia wyższą wydajność oraz umożliwia pomiary 
w czasie rzeczywistym w celu zagwarantowania najwyższej 
wiarygodności. 

Dzięki technice DSP przetwornik może oddzielić rzeczywi-
sty sygnał od zakłóceń, czego efektem jest wysokiej jako-
ści sygnał wyjściowy, szczególnie w trudnym środowisku 
z występowaniem drgań, zakłóceń hydraulicznych oraz wahań 
temperatury.
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Autokalibracja 
W czujnikach AquaProbe FEA100 zastosowano wyjątkową 
koncepcję autokalibracji opracowaną przez specjalistów ABB 
(w trakcie przyznawania patentu). Zgodność z wymogami 
normy OIML R49 Typ P (Ciągły) oznacza, że przetworniki elek-
tromagnetyczne muszą być wyposażone w funkcje kontroli, 
tzn. na wejściu przetwornika przepływu podaje się symulo-
wany sygnał, a sygnał wyjściowy porównuje i kontroluje jego 
przebieg z określonymi wcześniej zakresami. 

W czujnikach FEA100 funkcja ta została dodatkowo rozwinię-
ta w taki sposób, że sygnał ten nie tylko służy do kontroli do-
kładności, ale także do automatycznej kalibracji. Rozwiązanie 
to spełnia i przekracza wymogi zaleceń OIML R49, ponadto 
przekłada się na następujące cechy:
–  przyrząd samokalibrujący się,
–  brak konieczności przeprowadzania kalibracji fabrycznej,
–  ciągła regulacja w ramach kalibracji podczas normalnej 

pracy,
–  maksymalna stabilność długoczasowa,
–  bardzo niski współczynnik temperatury,
–  dokładność pomiarów zależy tylko od jednego precyzyjnego 

rezystora,
–  procentowa wartość regulacji jest wyświetlana użytkowniko-

wi do celów diagnostycznych,
–  graniczne wartości alarmowe do przechwytywania błędów 

sprzętu i regulacji poza zakresem.

Szybka, prosta i bezpieczna eksploatacja w terenie
Pamięć danych typu „podłącz i pracuj” przepływomierzy 
FEA100 eliminuje konieczność dopasowywania czujnika do 
przetwornika w terenie. Podczas pierwszej instalacji program 
autokonfiguracji automatycznie kopiuje do przetwornika 
wszystkie współczynniki kalibracyjne, wielkość i numer seryjny 
miernika oraz nastawy użytkownika, ograniczając ryzyko 
błędu. 

Nadmiarowa pamięć danych zarówno w czujniku przepływu, 
jak i w przetworniku jest stale uaktualniana podczas wszyst-
kich operacji w celu zapewnienia wiarygodności pomiarów. 
Automatyczna procedura korekty danych koryguje błędy 
danych takie jak błąd sumatora spowodowany na przykład 
przerwą w zasilaniu.

Rys. 5. Przetwornik z zamocowanym gniazdem podczerwieni
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Szczegółowa diagnostyka to szybkie decyzje
Czujniki AquaProbe FEA100 sprawdziły się jako urządzenia 
solidne i niezawodne, wyposażone w bezkonkurencyjne funk-
cje diagnostyczne oraz dostarczające prawidłowe dane do 
zarządzania procesem. Zgodnie z wymogami normy NAMUR 
NE107 alarmy i ostrzeżenia zostały sklasyfikowane według 
statusów: wymagana konserwacja (maintenance required), 
sprawdzić funkcję (check function), błąd (failure), poza specy-
fikacją (out of specification).

Poniższy ekran przedstawia historię alarmów z numerami 
zdarzeń alarmowych wraz z czasem trwania.

Wstecz

Eksploatacja

Alarm niskiego przepływu

Rys. 6. Ekran diagnostyczny

Zaawansowane gniazdo podczerwieni
Czujniki AquaProbe FEA100 są standardowo wyposażone 
w gniazdo podczerwieni, umożliwiające zapisanie konfiguracji 
miernika na zewnętrznym nośniku. Jeżeli zmiana konfiguracji 
przez użytkownika spowoduje błędne działanie miernika, przy 
użyciu gniazda podczerwieni technicy ABB służą pomocą 
w rozwiązywaniu problemów, korzystając z łatwego dostępu 
do danych konfiguracyjnych.

Gniazdo podczerwieni służy do automatycznego sprawdzania 
pozycji menu HMI oraz zrzucania nastaw parametrów interfej-
su HMI i cyklicznego nadawania sygnału zmierzonych warto-
ści (takich jak natężenie przepływu i pomiar diagnostyczny) 
do programu terminala. Dane te mogą następnie zostać 
zapisane na komputerze PC, w aplikacji terminala lub opubli-
kowane w postaci tekstu albo arkusza kalkulacyjnego.

Idealna równowaga sprawności, wydajności, 
elastyczności i regulacji
Elastyczność produktów AquaProbe nie polega na tym, że są 
one skomplikowane. Innowacyjność i wszechstronność tych 
urządzeń pozwala na ich zastosowanie w ramach szerokiego 
zakresu systemów zarządzania zasobami. Czujniki AquaProbe 
są bezkonkurencyjne w pomiarach przepływu.
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Łatwa, tania instalacja
Czujnik stanowi opłacalne rozwiązanie, niezależnie od miejsca 
lub wymogów instalacji. Czujnik przepływu jest całkowicie 
zanurzalny, co pozwala na instalację w zalanych komorach. 
AquaProbe instaluje się poprzez wykonanie małego otworu 
na przewodzie rurowym doprowadzającym wodę, a głowicę 
czujnika umieszcza się zwykle z linii środkowej rury. Może ona 
być umieszczona również w położeniu krytycznym (pozy-
cja średniej prędkości) w odległości 1/8 średnicy rury od jej 
ściany. Czujnik AquaProbe umożliwia dokładny lokalny pomiar 
prędkości wody i – pod warunkiem, że starannie zastosowano 
się do instrukcji instalacji – dobry pomiar objętości przepływu.

„Fit and Flow” (zainstaluj i uruchom)
– Nie jest potrzebne dopasowanie czujnika i przetwornika.
– Szybka, niezawodna instalacja.
–  Zabezpieczenie przed skutkami niewłaściwej obsługi, brak 

błędów.
–  Czujnik przepływu zapamiętuje wszystkie współczynniki 

kalibracji, ustawienia lokalizacji, numery seryjne i wartości 
sumatora.

–  W celu uzyskania całkowitego bezpieczeństwa w czujniku 
przepływu przechowywana jest kopia zapasowa wartości 
objętości sumatora.

Pełne instrukcje na

temat instalacji znaleźć

można w podręczniku

użytkownika FEA100

(OI/FEA100–EN)

Przymocować

Przymocować 

do rury odpowiedni 

zawór i rurę 

płuczkową, 

stosując technikę 

“hot-tap” – montaż 

pod ciśnieniem

Przytwierdzić  

czujnik  

AquaProbe

Rys. 7. Typowa instalacja (rura metalowa)

Instalacja
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Czujnik przepływu AquaProbe
Maksymalna długość wsunięcia
–  300 mm (12 cali),
–  500 mm (20 cali),
–  700 mm (25 cali),
–  1000 mm (40 cali).

Rozmiary rur
Od 200 do 8000 mm (od 8 do 320 cali) średnicy nominalnej.

Zabezpieczenie
IP68/NEMA6P (Nieograniczone zanurzenie do 10 m [30 stóp]).

Ciężar
<3,5 kg (7,7 funta).

Dokładność
Prędkość
2% aktualnego przepływu lub 2 mm/s w zależności od tego, 
która wartość jest większa.

Objętość
Informacje szczegółowe znaleźć można w ISO 7145-1982  
(BS 1042 część 2.2).

Warunki przepływu
W pełni rozwinięty profil zgodny z normą ISO 7145-1982
(BS1042 część 2.2).

Maksymalne ciśnienie
20 barów (295 psi).

Dyrektywa o urządzeniach ciśnieniowych (PED) 
(97/23/WE)
Ten wyrób może być stosowany w sieciach do celów dosta-
wy, dystrybucji i odbioru wody i jako sprzęt towarzyszący, 
w związku z czym jest zwolniony z powyższych wymogów

Przewodność
> 50 μS/cm.

Połączenia
– 1-calowy BSP,
– 1-calowy NPT,
– 1,5-calowy BSP.

Przepływ maksymalny
Maksymalna prędkość zależy od rzeczywistej długości 
wsunięcia. Typowe długości wsunięcia wynoszą 0,125  
i 0,5 x średnica rury.

Rys. 8 stanowi wskazówkę* dotyczącą maksymalnych dopuszczalnych 
prędkości dla różnych długości wsunięcia.
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Rzeczywista długość wsunięcia

Gwarancja
Wszystkie czujniki AquaProbe posiadają trzyletnią gwarancję 
na jakość materiału zgodną z normą fabryczną.

* Wykres stanowi jedynie wskazówkę. Do czynników wpływających na 
maksymalną długość wsunięcia należą: elementy montażowe czujnika 
przepływu (na przykład wsporniki, buszle i zawory), wibracja przewodu 
rurowego, płynu i szum pompy.

Dane techniczne
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Materiały stykające się z medium

Korpus
Stal nierdzewna.

Czujnik przepływu
Nadaje się do stosowania z wodą pitną (w rejestrze WRAS).
Elektrody – stal nierdzewna 316L.

Uszczelki
Nadaje się do stosowania z wodą pitną (w rejestrze WRAS).

Zakresy temperatury

MagazynowanieProces

60°C
(140°F)

60°C
(140°F)

70°C
(158°F)

0°C
(32°F)

–20°C
(–4°F)

–20°C
(–4°F)

Otoczenie

Otwory do pomiaru ciśnienia
1/8-calowy gwint BSP.

Przekaźnik WaterMaster

Zasilanie
Niskie napięcie: 24 V AC +10%/–30% przy mocy < 7 VA.
Sieć zasilająca: 85 do 265 V AC przy mocy < 7 VA.
DC: 24 V 30% @ < 0,4 A.
Wahania napięcia zasilania w obrębie wskazanego zakresu nie
mają wpływu na dokładność.

Wyjścia cyfrowe (3)
Wartość znamionowa 30 V @ 220 mA, kolektor otwarty,
izolowany galwanicznie.
Maksymalna częstotliwość wyjściowa 5250 Hz
1 wył. przeznaczone dla programowalnej funkcji alarmowej/
logicznej,
2 wył. konfigurowalne: funkcja impulsowa/częstotliwości lub
alarmowa/logiczna.

Moc prądu – wariant HART FEX100
Od 4 do 20 mA lub od 4 do 12/20 mA, galwanicznie odsepa-
rowane.
Maksymalna rezystancja pętli 750 Ω.
Protokół HART, wersja 5.7 (rejestrowany w HART)
Poziomy sygnału zgodne z normą NAMUR NE 43 (3,8 do  
20,5 mA).
Niski poziom alarmowy 3,6 mA, wysoki poziom
alarmowy 21,8 mA.
Dokładność dodatkowa: 0,1% odczytu.
Współczynnik temperatury: typowy < 20 ppm/°C.

Komunikacja RS485 – wariant PROFIBUS FEX100-DP
Nazwa rejestrowa FEX100-DP.
RS485 (od 9,6 kbps do 1,5 Mbps), galwanicznie odsepa- 
rowany.
DPV0, DPV1.
Profil PA 3.01.
Identyfikatory standardowe: 9700, 9740, 9741.
Identyfikator szczegółowy FEX100-DP: 3431.
3 zbieżne podłączenia główne MS2.

Połączenia elektryczne
Dławiki 20 mm, 1/2-calowe NPT, dławiki z pancerzem 20 mm.

Długość kabla czujnika przepływu
5, 10, 20, 30, 50, 80, 100, 150 m  
(długość w stopach: 16, 33, 65, 98, 164, 263, 329, 492).
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Dopuszczalny zakres temperatury
Współczynnik temperatury: typowy < 10 ppm/°C przy szybko-
ści przepływu 0,5 m/s.
Temperatura otoczenia: –20 do 60°C (–4 do 140°F).

Zabezpieczenie przed wpływami środowiska
Wilgotność: 0 do 100%.
Charakterystyka znamionowa: IP67 (NEMA 4X) do 1 m
głębokości.

Zabezpieczenie przed manipulacją
Blokada zapisu poprzez wewnętrzny przełącznik oraz ze-
wnętrzne uszczelki ochronne dla zastosowań bezpiecznych.

Języki
Angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, polski.

Serwisowe gniazdo podczerwieni
Adapter USB (osprzęt), kompatybilny z USB 1.1. i 2.0.

Granice zakłóceń przeciwprądowych czujnika

Na 
lin

ii

śr
odko

wej

Na linii
środkowej 5 średnic Patrz tabela poniżej

Typ zakłóceń w górę od przecięcia 

pomiarowego rury 

Minimalna długość odcinka rury doprowadzającej*

Dla pomiarów w punkcie średniej prędkości osiowej Dla pomiarów w osi kanału

90° kolanko lub złącze teowe 50 25

Kilka złączy koplanarnych 90° 50 25

Kilka złączy niekoplanarnych 90° 80 50

Całkowita zbieżność kątowa od 18° do 36° 30 10

Całkowita rozbieżność kątowa od 14° do 28° 55 25

Całkowicie otwarty zawór motylkowy 45 25

Całkowicie otwarty zawór czopowy 30 15

* Wyrażone jako wielokrotność średnicy kanału.
Mierzona w linii prostej długość odcinka w dół strumienia od przecięcia pomiarowego musi być równa co najmniej pięciu średnicom przewodu, bez względu na rodzaj zakłócenia.

Uwaga. Tabela ta jest fragmentem normy ISO7145 
(BS 1042): Część 2.2: 1982 i została tu zamieszczona 
za zgodą BSI. Pełny tekst normy można otrzymać z BSI  
Publications, Linford Wood, Milton Keynes, MK14 6LE.
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800, 1000,
1200 lub 1400

(31,5, 39,4,
47,25 lub 55)

1-calowy BSP
11/2-calowy

BSP

Wymiary całkowite

Czujnik przepływu
Wymiary w milimetrach (calach)

Przetwornik zdalny
Wymiary w milimetrach (calach)

Skrzynka zaciskowa – montowana na czujniku przepływu
Wymiary w milimetrach (calach)

320 (12,6)

98 (3,8) R3,2 (0,12)

205
(8,0)

179
(7,0)

71 (2,8)

62 (2,4)

80 (3,2)

36,5 (1,34)

100 
(1,2)

Pokazano
dławik

kablowy M20
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Połączenia elektryczne
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Wskaźnik LED napięcia

Bezpiecznik

Bezpiecznik F1 (AC)

Wewnętrzne śruby
uziemienia – można
stosować jako 
uziemienie
ochronne (PE), jeżeli
wymagają tego 
krajowe
normy

Zewnętrzna śruba uziemienia

> 4 mm2 (<10 AWG)
Przewód miedziany

Zasilanie prądem 
zmiennym lub 

stałym poprzez 
odpowiedni 
bezpiecznik
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Zamawianie

Numer pozycji w oznaczeniu wariantu 1   6 7 9 10 11 12 13 14,15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Opcje

AquaProbe (z przetwornikiem WaterMaster) FEA121

AquaProbe (tylko sonda)
XXX G 1 X X XX X 1 X 1 A X A X X X X X XX

Długość Ciąg dalszy na stronie 14

300 mm (12 cali)

500 mm (20 cali)

700 mm (28 cali)

1000 mm (40 cali)

300

500

700

001

Materiał elektrody

SStal nierdzewna

Akcesoria uziomowe

Brak 0

Przyłącze procesowe
1-calowe złącze BSP (1/8-calowy otwór pomiaru ciśnienia)

1½-calowe złącze BSP (1/8-calowy otwór pomiaru ciśnienia)

1-calowe złącze NPT (1/8-calowy otwór pomiaru ciśnienia)

N1

N2

N3

Materiał łącznika procesowego

Obudowa uszczelnienia ze stali nierdzewnej

Obudowa uszczelnienia z mosiądzu

J

K

Rodzaj kalibracji

AStandardowa kalibracja fabryczna

FEA181
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Długość i rodzaj kabla sygnałowego
 5 m (16 stóp)

10 m (32 stopy)

20 m (65 stóp) 

30 m (98 stóp)

50 m (164 stopy)

80 m (262 stopy)

100 m (328 stóp)

150 m (492 stopy)

Inne 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Klasa ochrony

Czujnik IP68 TX IP67 – kabel nie jest przymocowany i nie jest uszczelniony

Czujnik IP68 TX IP67 – kabel przymocowany i uszczelniony

2

3

Kanały kablowe
Czujnik 

M20 x 1.5 – wszystkie dławiki 20 mm plastikowe

NPT 1/2 cala (zaślepiony) – dostarczany bez dławików i kanałów kablowych
A

B

Zasilanie

Brak (tylko czujnik)

100... 230 V AC (50 Hz)

24 V AC lub 24 V DC (50 Hz)

100... 230 V AC (60 Hz)

24 V AC lub 24 V DC (60 Hz)

0

1

2

3

4

Rodzaj sygnału wejściowego i wyjściowego

HART + 20 mA + 2 wyjścia impulsowe + wyjście stykowe

PROFIBUS DP

Brak (tylko czujnik)

A

G

Y

Typ konfiguracji

Brak (tylko czujnik)

Standard

0

1

Ciąg dalszy na stronie 15

Numer pozycji w oznaczeniu wariantu 1   6 7 9 10 11 12 13  14,15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 Opcje

XXX G 1 X X XX X 1 X 1 A X A X X X X X XX

23

AquaProbe (z przetwornikiem WaterMaster) FEA121

AquaProbe (tylko sonda) FEA181

Zamawianie
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16 DS/FEA100?EN | |

Akcesoria

1,5-calowy zawór kulowy AB

Język dokumentacji

niemiecki

włoski

hiszpański

francuski

angielski (ustawienie domyślne)

portugalski

rosyjski

M1

M2

M3

M4

M5

MA

MB

Częstotliwość zasilania (tylko sonda FEA181)

50 Hz

60 Hz

F5

F6

Numer pozycji w oznaczeniu wariantu 1   6 7 9 10 11 12 13  14,15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Opcje

XXX G 1 X X XX X 1 X 1 A X A X X X X X XX
AquaProbe (z przetwornikiem WaterMaster) FEA121

AquaProbe (tylko sonda) FEA181
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11Więcej informacji:

BMsonic Biotechnika
ul. Krzywa 30, 05-092 Łomianki

tel. +48 22 666 96 80, +48 662 699 887
www.bmsonic.waw.pl

ABB zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian technicznych bądź modyfi-
kacji zawartości niniejszego dokumentu bez uprzedniego powiadamiania.  
W przypadku zamówień obowiązywać będą uzgodnione warunki.
ABB Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za potencjalne błędy lub 
możliwe braki informacji w tym dokumencie.

Zastrzegamy wszelkie prawa do niniejszego dokumentu i jego tematyki oraz 
zawartych w nim zdjęć i ilustracji. Jakiekolwiek kopiowanie, ujawnianie stronom 
trzecim lub wykorzystanie jego zawartości w części lub w całości bez uzyskania 
uprzednio pisemnej zgody ABB Sp. z o.o. jest zabronione.

© Copyright 2011 ABB 
Wszelkie prawa zastrzeżone

Microsoft Excel™, Windows XP™, Vista™ oraz Windows 7™ są zarejestrowa-
nymi znakami towarowymi Microsoft Corp. PROFIBUS™ jest zarejestrowanym 
znakiem towarowym PROFIBUS corporation. HART™ jest zarejestrowanym 
znakiem towarowym HART Communication Foundation.


