Technische specificatie
FLUXUS F801
Eigenschappen
• Twee meetkanalen
• Voor offshoretoepassingen wordt de ATEX/IECEx-gecertificeerde FLUXUS F801 gebruikt met zeewaterbestendige en
corrosiebestendige RVS-behuizing
• Communicatie interfaces Modbus RTU en HART beschikbaar
Toepassingen
• Chemische industrie
• Petrochemische industrie
• Olie- en gasindustrie
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FLUXUS F801

Technische specificatie

Transmitter
Technische gegevens
FLUXUS F801**-A1
bestelcode

F801**-A10****-*A
F801**-A10****-*P

uitvoering
ondersteunde
sensorfrequenties
meting
meetprincipe

explosiebeveiligd offshore meetinstrument
K, M, P, Q
op aanvraag: G

FLUXUS F801C24
F801**-A10****-FF

F801**-A1B

ultrasone looptijdverschilcorrelatie,
automatische NoiseTrek-omschakeling bij metingen met een hoog gas- of vaste stoffen gehalte
stromingssnelheid
m/s 0.01...25
reproduceerbaarheid
0.15 % v. MW ±0.005 m/s
medium
alle akoestisch geleidende vloeistoffen met gas- of vaste stoffen gehalte van < 10 % van het volume (looptijdverschil-principe)
temperatuurvolgens de aanbevelingen in ANSI/ASME MFC-5.1-2011
compensatie
meetonzekerheid (volumeflow)
±0.3 % v. MW ±0.005 m/s
meetonzekerheid
van het
1
meetsysteem
meetonzekerheid op
±1 % v. MW ±0.005 m/s
het meetpunt2
transmitter
spanningsvoorzie• 100...230 V/50...60 Hz of
• 24 V DC ±10 %
ning
• 20...32 V DC of
• op aanvraag: 11...16 V DC
opgenomen
W <8
<4
vermogen
aantal meetkanalen
1, optie: 2
demping
s
0...100 (instelbaar)
meetcyclus
Hz 100...1000 (1 kanaal)
reactietijd
s
1 (1 kanaal), optie: 0.07
materiaalbehuizing
roestvrij staal 316/316L (1.4401, 1.4404, 1.4432)
beschermingsgraad
IP66
afmetingen
mm zie schaaltekening
gewicht
kg 6.6
bevestiging
wandmontage, 2 "-buismontage
omgevings°C -20...+60
-20...+50
temperatuur
display
2 x 16 tekens, punt matrix, achtergrondverlichting
menutaal
Engels, Duits, Frans, Nederlands, Spaans
explosiebescherming
• ATEX/IECEx
markering
II2G
0637
II2G
0637
II2D
Ex db eb [ib] IIC T4 Gb
Ex db eb IIC T6 Gb
Ta -20...+50 °C
Ex tb IIIC T100 °C Db
Ta -20...+60 °C
certificering ATEX
IBExU05ATEX1078
IBExU05ATEX1078
certificering IECEx
IECEx IBE 12.0020
intrinsieke veiligheid
Um = 250 V
parameters
intrinsiek veilige uitgangen:
Ui = 28.2 V
Pi = 0.76 W
Li, Ci verwaarloosbar
meetfuncties
meetgrootheden
volumeflow, massaflow, stromingssnelheid
totalisator
volume, massa
verrekeningsfuncties
gemiddelde waarde, verschil, som (2 meetkanalen vereist)
diagnosefuncties
geluidssnelheid, signaalamplitude, SNR, SCNR, standaarddeviatie van de amplitudes en looptijden
1

indien een apertuurcalibratie van de sensoren is uitgevoerd

2

voor looptijdverschil-principe en referentievoorwaarden

3

aansluiting van de RS232-interface buiten de explosiegevaarlijke omgeving (deksel van de behuizing open)
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FLUXUS F801
FLUXUS F801**-A1

FLUXUS F801C24

communicatie-interfaces
serviceinterfaces
• RS2323
• USB (met adapter)3
procesinterfaces
max. 1 optie:
• RS485 (ASCII zender)
• Modbus RTU
• HART
toebehoren
gegevensoverdrachtkit
• kabel
RS232
• adapter
RS232 - USB
software
• FluxDiagReader: uitlezen van de meetwaarden en parameters, grafische weergave
• FluxDiag (optie): meetgegevens uitlezen, grafische weergave, genereren van rapporten
datalogger
waarden die
alle meetgrootheden, getotaliseerde meetgrootheden en diagnosewaarden
bewaard kunnen
worden
geheugencapaciteit
> 100 000 meetwaarden
uitgangen
De uitgangen zijn galvanisch gescheiden van de transmitter.
aantal
• stroomuitgang: 1...2
• frequentieuitgang: 1
• stroomuitgang: 1
• binaire uitgang (open collector): 1...2
• binaire uitgang (open collector): 1
• binaire uitgang (open collector): 1
of
• stroomuitgang: 1...2
• binaire uitgang (open collector): 1
• binaire uitgang (reed-relais): 1

• stroomuitgang
bereik
mA 0/4...20
meetnauwkeurigheid
0.1 % v. MW ±15 μA
actieve uitgang
Rext < 500 Ω
passieve uitgang
Uext = 4...26.4 V, afhankelijk van Rext
(Rext < 1 kΩ bij 26.4 V)
stroomuitgang in
I1
HART mode
• bereik
mA 4...20
• actieve uitgang
Uint = 24 V
• passieve uitgang
Uext = 10...24 V
• frequentieuitgang
bereik
kHz open collector
-

• binaire uitgang
open collector

24 V/4 mA

-

4...20
0.1 % v. MW ±15 μA
Uext = 4...28.2 V, afhankelijk van Rext
(Rext < 1 kΩ bij 28.2 V)
intrinsieke veiligheid
-

-

-

0...5
30 V/100 mA
Ioff = 0.8 mA
optie: 8.2 V
DIN EN 60947-5-6 (NAMUR)

-

30 V/100 mA
Ioff = 0.8 mA
-

24 V/4 mA
intrinsieke veiligheid
-

reed-relais
48 V/100 mA
binaire uitgang als alarmuitgang
• functies
grenswaarde, stroomrichtingsverandering of fout
binaire uitgang als pulsuitgang
• functies
hoofzakelijk voor totalisering
• pulswaarde
een- 0.01...1000
heden
• pulsbreedte
ms 1...1000
1

indien een apertuurcalibratie van de sensoren is uitgevoerd

2

voor looptijdverschil-principe en referentievoorwaarden

3

aansluiting van de RS232-interface buiten de explosiegevaarlijke omgeving (deksel van de behuizing open)
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FLUXUS F801
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Afmetingen
*801
189

in mm

178

ø132

277

draad: 4x M25
kabelschroefverbinding: max. 4x M20

Wand- en 2"-buismontageset
*801

Bandsleutel
*801 bandsleutel
bestelcode: ACC-PE-#801-/DT
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FLUXUS F801

Klemmenfuncties
*801**-A10****-*A, 801**-A10****-*P
sensoren
potentiaalvereffeningsklem

uitgangen

spanningsvoorziening
spanningsvoorziening1
AC
klem
L
N
PE

aansluiting
fase
nul
massa

DC
klem
L+
LPE

aansluiting
+
massa

sensoren, verlengkabel
meetkanaal A
klem
AV
AVS
ARS
AR
kabelschroefverbinding

aansluiting
signaal
binnenafscherming
binnenafscherming
signaal
buitenafscherming

meetkanaal B
klem
BV
BVS
BRS
BR
kabelschroefverbinding

aansluiting
signaal
binnenafscherming
binnenafscherming
signaal
buitenafscherming

sensor

uitgangen1
klem
1(-), 2(+)
3(-), 4(+)
5(-), 6(+)
7(-), 8(+)
9(a), 10(b)
11(a), 12(b)
13(B-), 14(A+), 15 (afscherming)
1

aansluiting
stroomuitgang I1
stroomuitgang I2 (optie)
binaire uitgang B1 (open
binaire uitgang B2 (open
binaire uitgang B1 (open
binaire uitgang B2 (open
communicatie-interface

collector)
collector, optie)
collector, reed-relais, optie)
collector, reed-relais, optie)

kabel (van de klant): b.v. flexibele aderen, met geïsoleerde adereindhulzen, aderdoorsnede: 0.25...2.5 mm2
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FLUXUS F801
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*801C24, *801**-A10****-FF
uitgangen

potentiaalvereffeningsklem

scheidingswand
(*801C24)

sensoren

spanningsvoorziening
spanningsvoorziening1
AC
*801**-A10****-FF
klem
L
N
PE

aansluiting
fase
nul
massa

DC
*801C24, *801**-A10****-FF
klem
L+
LPE

aansluiting
+
massa

sensoren, verlengkabel
meetkanaal A
klem
AV
AVS
ARS
AR
S
kabelschroefverbinding

aansluiting
signaal
binnenafscherming
binnenafscherming
signaal
niet aangesloten
buitenafscherming

meetkanaal B
klem
BV
BVS
BRS
BR
S
kabelschroefverbinding

sensor

aansluiting
signaal
binnenafscherming
binnenafscherming
signaal
niet aangesloten
buitenafscherming

uitgangen1
kleur van de klemmen
klem
1(-), 2(+)
5(-), 6(+)
1

6

*801C24
blauw (intrinsieke veiligheid)
aansluiting
stroomuitgang I1
binaire uitgang B1

*801**-A10****-FF
groen
frequentieuitgang F1
binaire uitgang B1

kabel (van de klant): b.v. flexibele aderen, met geïsoleerde adereindhulzen, aderdoorsnede: 0.25...2.5 mm2
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FLUXUS F801

Sensoren
Overzicht
Shear wave sensoren
technische type
G

K

M

P

Q

zone 1
normale temperatuurbereik

CDG1N81
CLG1N81

CDK1N81
CLK1N81

CDM2N81
CLM2N81

CDP2N81
CLP2N81

CDQ2N81
CLQ2N81

zone 1
IP68

CDG1LI1

CDK1LI1

CDM2LI1

CDP2LI1

zone 1
uitgebreide temperatuurbereik

CDG1E83
CLG1E83

CDK1E83
CLK1E83

CDM2E85
CLM2E85

CDP2E85
CLP2E85

CDQ2E85
CLQ2E85

400
500
4000
6500

100
200
2000
2400

50
100
1000
1200

25
50
400
480

10
25
150
240

11

5

2.5

1.2

0.6

buis binnendiameter d
min. uitgebreid
mm
min. aanbevolen
mm
max. aanbevolen
mm
max. uitgebreid
mm
buiswanddikte
min.
mm

voor andere gegevens zie Technische specificatie TS_F8xx-transducersVx-xXX_Leu

Sensorbevestiging
Variofix L

Variofix C

sensorkast WI voor
WaveInjector met
kettingen

Variofix L met bouten- Variofix C met bouten- sensorkast WI voor
montageplaten
montageplaten
WaveInjector met
draadstangen

buis buitendiameter:
max. 48 mm

buis buitendiameter:
VCM: max. 46 mm
VCQ: max. 36 mm

buis buitendiameter:
35...380 mm

voor andere gegevens zie Technische specificatie TS_F8xx-transducersVx-xXX_Leu

Koppelmiddel voor sensoren
< 24 h
langlopende
meting

normale temperatuurbereik

uitgebreide temperatuurbereik

WaveInjector

< 100 °C
koppelpasta type N
of koppelfolie
type VT
koppelfolie type VT

< 150 °C
koppelpasta type E
of koppelfolie
type VT
koppelfolie type VT

< 280 °C
koppelfolie type A
en koppelfolie type
VT

< 170 °C
koppelpasta type E
of koppelfolie
type VT
koppelfolie type VT

< 200 °C
200...240 °C
koppelpasta type E koppelfolie type TF
of H of koppelfolie
type VT
koppelfolie type VT

280...630 °C
koppelfolie type B
en koppelfolie type
VT

voor andere gegevens zie Technische specificatie TS_F8xx-transducersVx-xXX_Leu
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Aansluitsystemen
aansluitsysteem T1
aansluiting met verlengkabel

directe aansluiting

JB01

x
transmitter

transmitter

x

l

****LI*
x
transmitter

x

transmitter

JB01

sensoren
technische type
*****8*

l
voor andere gegevens zie Technische specificatie TS_F8xx-transducersVx-xXX_Leu
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