Snímače a spínače stavu
Navrženy pro dosažení vysoce kvalitních výsledků
v řadě nepříznivých prostředí

Snímání stavu
Rockwell Automation nabízí skutečně impozantní řadu produktů Allen-Bradley®
pro snímání stavu, které splní požadavky prakticky každé aplikace. Portfolio
polovodičových a elektromechanických spínačů a snímačů stavu Allen-Bradley
zahrnuje modely umožňující snímání tlaku, teploty, průtoku a hladiny, které nabízejí
výjimečné možnosti řízení pro zajištění automatického provozu strojů a procesů.

Úrovňový
snímač
840E

Produkt
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Funkce

Polovodičový snímač tlaku 836P,
model s displejem a bez displeje

Monitoruje tlak
kapaliny, plynu,
výparů a prachu.

Polovodičový snímač teploty 837T,
model s displejem a bez displeje

Měří teplotu
kapalin, plynů a
výparů.

Polovodičový snímač průtoku 839E

Měří průtok
kapalného média.

Polovodičový úrovňový spínač 840E

Monitoruje
hladinu kapalin
v nádržích,
nádobách a
potrubích.

S

Aplikace
Tlak

Teplota

Průtok

Hladina

• Řízení čerpadla
• Monitorování
pneumatických/
hydraulických systémů
• Obráběcí stroje
• Monitorování upínacího
tlaku
• Vzduchové kompresory
• Tlaky maziv a chladicích
kapalin

• Monitorování teploty při
vstřikování do forem
• Automobilový průmysl a
obráběcí stroje
• Hydraulika a zpracování
dávek
• Teploty pecí, chladicích
kapalin strojů a forem

• Ochrana čerpadel před
chodem na sucho
• Ideální pro monitorování
systémů oběhu chladicí
vody a funkce čerpadla
• Monitorování netěsností
procesu, mazacích systémů
a filtrů v nápojovém
průmyslu

• Monitorování hladiny
kapalin, bez vlivu pěny
• Filtrační systémy
• Nádrže chladicích kapalin
a maziv
• Podpora programu
ochrany čerpadel
• Ochrana před přetečením
a monitorování úniků

Snímač průtoku 839E

Snímač tlaku 836P, s displejem

Snímač tlaku 836P, bez displeje

Snímač teploty
837T, s displejem
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Polovodičové snímače stavu
Rockwell Automation si uvědomuje, že ovládací prvky snímání stavu
jsou důležitými součástmi dnešních řídicích systémů. Vysoká přesnost, nová technologie a přísné standardy jsou kombinovány tak,
abychom vyráběli prvotřídní spolehlivé produkty.

Tlak
Polovodičový 836P
Snímače tlaku Allen-Bradley 836P mohou měřit tlak kapalin, plynů, výparů nebo prachu. Produktová řada je tvořena
různými měřicími rozsahy od -1 do 689 bar (-14,5...10 000 PSI), s nabídkou jak diskrétních, tak analogových výstupů.
Nabízíme rovněž velký počet procesních připojení.

180º

S displejem
• Kompaktní design
• Široký výběr možností připojení
• Snímací prvek z oceli 316L
• -1...551 bar (-14,5...8 000 PSI)
• Otočné pouzdro a hlava
• Displej lze otočit pomocí firmwaru o 180°
• Integrovaný komunikační protokol IO-Link 1.1

Rozsahy tlaků
(bar (PSI))

836P, s displejem

Tlakoměr: 0...551
(0...8 000)
Absolutní: 0...20
(0...300)
Podtlak: -1...20
(-14,5...300)

836P, bez displeje

Tlakoměr: 0...689
(0...10 000)
Absolutní: 0...20
(0...300)
Podtlak: -1...20
(-30 in. Hg...300)

* Dostupné v létě 2016.

Elektrické výstupy

Stupeň krytí

Bez displeje
• Miniaturní pouzdro
– nejmenší velikost na
trhu
• -1...689 bar (-30 in. Hg až
10 000 PSI)
• 4...20 mA

Procesní připojení

2 PNP, 1 PNP +4…20 mA IP65 a IP67

Vnější
NPT 1/4, BSPP G1/4”,
G1/2”B, SAE 7/16”-20UNF
Vnitřní
NPT 1/4”, BSPP G1/4”,
SAE 7/16”-20UNF
Sanitární*
1 1/2” Tři svorky
2” Tři svorky

4...20 mA

Vnější
NPT 1/4”,
SAE 7/16” - 70UNF
BSPP G1/4”
Vnitřní
NPT 1/4”, BSPP G¼”,
G1/2”B

IP 67

Teplota
Polovodičový 837T
Snímače teploty Allen-Bradley 837T umožňují měřit teplotu kapalin, plynů a výparů v rozsahu -50 až 250 °C. K dispozici je několik různých délek sond pro modely s displejem a bez displeje.
Displej
• Robustní pouzdro odolné proti korozi
• Nerezová ocel 304
• Rozsah měření teploty média
-20... 80 °C
• Rozsah provozní teploty 40... 85 °C
• Čtyřmístný 14segmentový digitální
displej
• Sonda z nerezové oceli 316Ti
• Integrovaný komunikační protokol
IO-Link 1.1
Délky sond
(mm)

Bez displeje
• Robustní pouzdro odolné
proti korozi
• Rozsah měření teploty média
-50... 250 °C
• Rozsah provozní teploty
-40... 85 °C
• Sonda z nerezové oceli 316Ti

Elektrické výstupy

Stupeň krytí

Vzdálená teplotní sonda
837RTD
• Odolné pouzdro z
nerezové oceli s krytím
IP67
• Kompaktní provedení
• Měřicí rozsah -50...200 °C
• Vysoká odolnost proti
vibracím

Procesní připojení

837T, s displejem

25, 50, 100, 150, 200, 250,
350

2 PNP, 1 PNP, +4…20 mA

IP65 a IP67

Vnější
NPT 1/4”, NPT 1/2”
BSPP G1/4”, BSPP G1/2”

837T, bez displeje

50, 75, 100, 120, 150, 200,
250, 300, 350, 400

4...20 mA

IP 67

NPT 1/4”
BSPP G1/2”

Vzdálená teplotní
sonda 837RTD

28, 30, 40, 50, 60, 65

IP 67

NT 1/4”, G 1/4”

Co je to

–

?

V oblasti propojení koncových zařízení ve výrobní hale do platformy The Connected Enterprise nabízí společnost
Rockwell Automation široký sortiment inteligentních snímačů s funkcí IO-Link, které poskytují informace, pokročilé
funkce a flexibilitu. Současně však také zvyšují efektivitu v rámci jednotlivých strojů i celého výrobního provozu.
Prostřednictvím funkce IO-Link získáváte přístup ke všem konfiguračním parametrům snímačů, procesním a diagnostickým datům a současně můžete monitorovat stav stroje během chodu. Funkce IO-Link navíc zjednodušuje nastavení a uvedení do provozu a současně nabízí zvýšenou flexibilitu pro současné – i budoucí – procesy.
Snímače s funkcí IO-Link jsou označeny tímto symbolem
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Polovodičové snímače stavu
Průtok
Polovodičový 839E
Snímače tlaku Allen-Bradley 839E monitorují a zobrazují průtok kapalného média v rozsahu od 0,03 do 3 m/s. Tento snímač je
dostupný se dvěma různými délkami sond a umí měřit průtok i tlak.
• Robustní, korozivzdorné, odolné pouzdro z
nerezové oceli 316L s krytím IP66
• Průtoky kapalného média (princip kalorimetrického
měření) v rozsahu od 0,03...3 m/s
• Čtyřmístný 14segmentový digitální displej
Délky sond
(mm)
839E

30, 100

• Dvojité programovatelné výstupy NO/NC (normálně
spojené/rozpojené) PNP nebo analogový výstup
4...20 mA s jedním výstupem PNP
• Sonda z nerezové oceli 316L
• Volitelné měrné jednotky: °C, °F nebo %

Elektrické výstupy

Stupeň krytí

Procesní připojení
Vnější
NPT 1/4”, NPT 1/2”
BSPP G1/4”, BSPP G1/2”

2 PNP, 1 PNP, +4…20 mA IP 66

Hladina
Polovodičový 840E
Hladinové spínače Allen-Bradley 840E jsou mikroprocesorové jednotky navržené tak, aby odolaly nepříznivým průmyslovým
podmínkám a aplikacím, kdy dochází k trvalému kontaktu s kapalinou, například při měření hladiny kapaliny v nádržích, nádobách a
potrubích. Tyto spínače jsou k dispozici ve verzích AC a DC, nejsou nijak ovlivňovány pěnou a jsou imunní vůči vibracím a nánosům.
• Robustní, korozivzdorné odolné pouzdro z
nerezové oceli 316L s krytím IP66/67 pro typ
DC a s krytím IP65 pro typ AC
• Verze DC PNP s konektorem M12
• Verze AC se šroubením ventilu NPT 1/2”
• Snímací prvek z nerezové oceli 316L
Napájecí zdroj
Polovodičový
840E

DC-PNP s
konektorem M12
AC s ventilovým
šroubením NPT 1/2"

• Lokální řízení prostřednictvím výrazných diod LED
• Diskrétní hladinový spínač NO/NC (normálně
spojený/rozpojený) založený na technologii vibrující
ultrazvukové vidlice
• Snadná instalace

Elektrické výstupy

NO/NC

Stupeň krytí
IP65 (verze AC)
IP66/67 (verze DC)

Procesní
připojení
Vnější
NPT 1/2”
NPT 3/4”
BSPP G1/2”

Elektromechanické snímací spínače stavu
Tlak
Snímač tlaku 836 a snímač tlaku 836T
Elektromechanické řídicí jednotky tlaku Allen-Bradley 836 a 836T jsou robustní, spolehlivé spínače v provedení
NEMA, které nabízejí výjimečnou výkonnost pro střídavá a stejnosměrná zatížení přesahující 250 mA.
• Nastavitelné diferenční rozsahy 0,2...125 PSI
(0,01...8,62 bar)
• Vlnovce z měděné slitiny nebo nerezové oceli
• K dispozici jsou standardní a vlastní
ovládací prvky chlazení

• Externě nastavitelné diferenční rozsahy
1,5...3 000 PSI (0,10...206,84 bar)
• Dostupné vlnovce v provedení z měděné
slitiny nebo nerezové oceli
• Pístové aktuátory dostupné s těsněním nebo
bez těsnění

836 T

836

Rozsahy tlaků (PSI
(bar))

Elektrické výstupy

Stupeň krytí

Procesní připojení

Snímač tlaku
836

30 in. Hg, podtlak do
900 (-1,02 až 62,05)
nezávisle nastavitelné
odpojení/resetování a
nastavení diferenciálu

Neindukční
5 A, 240 V / 3 A, 600 V
Řídicí obvod
AC-125 VA, 24….600 V
DC - 57,5 VA, 115…..230 V
Řídicí kontrolka (volitelně)

Otevřený typ, typ 1, typ
4 a 13, typ 4X, kombinace
typu 7 a 9 a typu 4 a 13

/4” NPTF
/8” NPTF
7
/16”-20 SAE, hrdlo pro
měděné potrubí 1/4”

Snímač tlaku
836T

30 in. Hg, podtlak do
5 000 (-1,02 až 344,74)
nezávisle nastavitelné
odpojení/resetování a
nastavení diferenciálu

2 okruhy - NEMA A600
4 okruhy - NEMA B300/R300.
Řídicí kontrolka (volitelně)

Provedení T – typ 1, 4
a 13, průmyslový IP66,
kombinace typu 7 a 9 a
typu 4 a 13
Provedení D – typ 1, 4 a
13, průmyslový IP66

/4” NPT, 1/2” NPT
/4” NPTF vnitřní,
3
/8” NPTF vnitřní,
SAE 7/16 -20 UNF-2B
SAE 9/16 -18 UNF-2B

1
3

1
1

Teplota
Snímač teploty 837
Elektromechanické řídicí jednotky teploty Allen-Bradley 837 představují robustní průmyslové řešení, které využívá
technologii tlaku par k detekování změn teploty.
•
•
•
•

Rozsah měření teploty média -51,1...+298,9 °C
Nastavitelný diferenciál -16,7...30,6 °C
Široká škála uspořádání kontaktů
Těsnicí ucpávky a jímky termostatu v mosazném nebo nerezovém provedení
Délky sond (m)

Snímač teploty
837

Elektrické výstupy

Neindukční
Přímý vodorovný ponorný, přímý
5 A, 240 V / 3 A, 600 V
svislý ponorný nebo vzdálený s
Řídicí obvod
tykavkou a kapilárou s délkami
AC-125 VA, 24….600 V
kapiláry 0,9, 1,8, 3,7, 6,1 nebo 9,1 m DC - 57,5 VA, 115…..230 V
Řídicí kontrolka (volitelně)

Stupeň krytí

Procesní
připojení

Otevřený typ, typ 1,
typ 4 a 13, typ 4X,
kombinace typu 7 a
9 a typu 4 a 13

Přímý ponorný 1/2”
NPTF
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Naše integrované řešení s inteligentními senzory
K propojení zařízení ve výrobní hale se systémem The Connected Enterprise nabízí Rockwell Automation širokou
řadu inteligentních senzorů, které dodávají informace, pokročilé funkce a flexibilitu. Současně však také zvyšují
efektivitu v rámci jednotlivých strojů i celého výrobního provozu. Tyto snímače Allen-Bradley používají technologii
IO-Link pro zajištění viditelnosti provozních zařízení prostřednictvím našeho systému Integrated Architecture.
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Místní distributor
Navštivte naše webové stránky a vyhledejte svého místního distributora.
www.rockwellautomation.com/distributor

The Connected Enterprise
Další informace o tom, jak The Connected Enterprise přeměňuje data v reálném
čase z inteligentních zařízení a multidisciplinárních systémů řízení z výrobního
závodu nebo vzdáleného místa do informací, se kterými lze pracovat.
www.rockwellautomation.com/go/lit/ce

Product Selection Toolbox
Naše výkonná řada nástrojů pro výběr produktů a konfiguraci systémů
vám pomáhá při výběru a používání našich produktů.
www.rockwellautomation.com/en/e-tools
Rockwell Automation, Inc. (NYSE:ROK), celosvětově největší společnost zabývající se průmyslovou automatizací, zvyšuje
produktivitu svých zákazníků a podílí se na vyšší udržitelnosti stavu životního prostředí. Naše produktové značky Allen-Bradley®
a Rockwell Software® jsou po celém světě známy pro své novátorství a vynikající kvalitu.

Allen-Bradley, CompactLogix and Rockwell Automation jsou ochranné známky společnosti Rockwell Automation, Inc.
Ochranné známky nenáležející společnosti Rockwell Automation jsou vlastnictvím jejich příslušných společností.
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