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Flowswitch VHS/VH3
Paddelswitch for indskruning

At overvåge flow er i dag en disciplin der
er meget udbredt, og i langt de fleste
installationer, hvor væsker transporteres,
er der interesse for at monitorere
installationen og kunne tage forbehold,
hvis der skulle opstå lækager, eller den
forventede væsketilførsel forsvinder /
ændrer sig.

At montere en flowmåler vil være den
umiddelbare løsning, men i mange
tilfælde er det ”blot” en alarm der
ønskes, og en flowswitch vil derfor være
en attraktiv løsning – ikke mindst fordi
prisen vil være mere attraktiv end en
komplet måler m. elektriske udgangs-
signaler.

Valg af flowswitch
Der findes på markedet flere forskellige
typer flowswitche, men det er nok paddel
switchen der er den mest udbredte til
sikkerheds overvågning.
Typen foretrækkes fordi alarmfunktionen
er direkte og aktiveres uden forsinkelse
– udelukkende på basis af
væskestrømmen, uafhængig af tryk og
temperatur.

Princippet er enkelt
Switchen er opbygget omkring en paddel
der er i berøring med mediet. Padlen er
fæstet på midten, og forsynet med en
permanent magnet i modsat ende.
Denne benyttes til at påvirke en Reed-
kontakt, som befinder sig uden for
væskestrømmen.

Når væskestrømmen, som skal
overvåges, er i bevægelse, så skubber
den mod padlen, der vil dreje om
ophængningspunktet og på denne måde
aktivere Reed-kontakten.
Så snart væskestrømmen afbrydes, skal
padlen bevæge sig tilbage til start
positionen og deaktivere den elektriske
kontakt. Kraften der er nødvendig for at
skubbe padlen tilbage i start positionen
er sædvanligvis tilvejebragt af en
bladfjeder.
SIKA har dog udviklet et system, hvor
der benyttes to permanente magneter
som er placeret så de frastøder
hinanden – en konstruktion der er mere
stabil en fjeder konstruktionen, hvor
modkraften forringes efter længere tids
drift.

Udover øget langtids stabilitet er
systemet mindre følsomt over for
trykstød.

VHS/VH3 for indskruning:
●  Samme switch for rørdimensioner DN50 op til DN150

●  Indskruning i muffe G1/2”

●  Paddel i messing eller rustfri stål

●  Stik eller kabeltilslutning

●  Kontaktfunktion (NO/NC) kan ændres på stedet
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Design:     Flowswitch for indskruning

Type:     VHS og VH3

Materialer: Paddel: Messing eller Rustfri stål 1.4571

     Tilslutning: Messing eller Rustfri stål  1.4571

Proces tilslutning: Gevind G½” A

       VHS01: Loddeadapter

Rørdimensioner: DN 50 til DN 150mm

Alarmgrænser:  Se tabel med måleområder

Elektrisk tilslutning: Stik: DIN EN 175301-803-A

Kabel: 1,5m PVC kabel

Output: Reed kontakt: Max 230VAC, 48VDC / 1A

Tæthedsklasse:    IP 65

Temperatur:     Omgivelse: -20…85 °C

Medie: -25…110 °C

Godkendelser:

Tekniske data

Måleområder

 * Værdier er for vand ved 20 °C, vandret rør / tolerance 15%

** Installation i muffe iht EN 1042, ½” BSP indvendig gevind, længde 15mm
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Dimensioner

Elektrisk tilslutning
Det elektriske udgangssignal fra flowswitchen er en Reed kontakt med følgende data:

Maks. Strøm: 1A      /      Maks. Spænding:   130 VAC, 48 VDC     /     Belastning:   Maks. 26VA, 20W

Stik EN 175301-803-A

* For at forhindre elektrostatisk opladning af VHS ... X-enheder  skal der etableres en potential udligningen via stikket.

Reed kontakt

Reed kontakt
Reed kontakt Reed kontakt

Reed kontakt

Reed kontakt

Benyttes ikke
Benyttes ikke

Benyttes ikke

Benyttes ikke

Potential udligning
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Kabel tilslutning

Flowswitchen kan leveres med et forud defineret antal meter kabel for direkte tilslutning. Den elektriske tilslutning
foregår som vist her:

* For at forhindre elektrostatisk opladning af VH3... X-enheder  skal der etableres en potential udligning via stikket.

Bestillings kode

Eksempel på bestillings kode:
Paddelswitch med stik, udført i messing for DN50…150mm rør
Bestillingskode: VHS05M01171R21

Sika flowswitch VHS 0321.pdf

Standard kontakt: Skifte kontakt :

Flowswitch version VH3.../VK3... Flowswitch version VH3...X Kun flowswitch version VH3...
Brun - Reed kontakt
Blå   - Reed kontakt

Brun - Reed kontakt
Blå   - Reed kontakt Reed kontakt

Brun
Sort
Grå


