
Czujnik przepływu cieczy



InsBud promuje politykę rozwoju. Prawo do wprowadzania zmian i usprawnień 
w produktach i instrukcjach bez uprzedniego powiadomienia zastrzeżone!

Zawartość niniejszej instrukcji - teksty i gra' ka są własnością ' rmy InsBud lub jej 
poddostawców i jest prawnie chroniona.
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WIADOMOŚCI OGÓLNE

ZAKRES DOSTAWY

REGULACJA

Czujnik przepływu IB-FS 01 służy do kontro-
lowania i monitorowania przepływu cieczy. 
Powoduje ono przerwanie lub zwarcie ob-
wodu elektrycznego w przypadku, gdy prze-
pływ ustanie lub zostanie wznowiony.

Model IB-FS 01 przeznaczony jest do stoso-
wania na rurociągach cieczowych. Czujnik 
może być stosowane z mediami takimi jak: 
woda, glikol etylenowy i z innymi niewywo-
łującymi korozji cieczami w zależności od 
kompatybilności materiału.

Czujnik przepływu jest przeznaczony do sto-
sowania w układach chłodniczych i klimaty-
zacyjnych. Zastosowania: chilery, skraplacze 
chłodzone cieczą, układy pośrednie, instala-
cje ciepłej wody.

Jeden model dla rur o średnicy od 1 do 8 cali. 
Długość łopatki dostosowywana w zależno-
ści od średnicy rury i natężenia przepływu.

Duża przepustowość przy małym spad-
ku ciśnienia. Duża obciążalność styków 
przełącznika.

 ¨ Maks. ciśn. cieczy: 10 bar
 ¨ Zakres temp. medium:  0 ÷ 120 ºC
 ¨ Zakres temp. otoczenia:  -20 ÷ 60 ºC
 ¨ Typ przełącznika: SPDT
 ¨ Max. obciążenie: 15(8)A
 ¨ Stopień ochrony: IP43
 ¨ Sterowanie: mechaniczne
 ¨ Materiał:

 » Obudowa: poliwęglan
 » Stykające się z cieczą: mosiądz i brąz

 ¨ Połączenia z rurą: GZ 1” (DN 25)
 ¨ Regulacja: Śruby nastawcze pod osłoną
 ¨ Do rur od 1 do 8 cali

 ¨ 1x Czujnik przepływu IB-FS 01
 ¨ 3x Łopatki pomiarowe
 ¨ 1x Niniejsza instrukcja

Czujnik fabrycznie jest ustawiony na prze-
pływ minimalny. Można zmienić ustawienia 
za pomocą śruby do regulacji prędkości pod 
pokrywą. W celu podwyższenia prędkości 
przepływu obracać śrubę w prawo.

Czujnik wyposażony w przełączniki dwupo-
łożeniowe połączone z mechanizmem ło-
patkowym. Łopatka zanurzona w cieczy przy 
zbyt małym przepływie cieczy przełącza w 
położenie 1 i 2, natomiast po przekroczeniu 
pewnej wartości przepływu przełącza w po-
łożenie 1 i 3.

ZASADA DZIAŁANIA I PODŁĄCZENIE

DANE TECHNICZNE

1

2 3
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MONTAŻ

Podczas montażu należy zwrócić uwagę aby 
łopatka pomiarowa nie dotykała rury ani 
żadnej innej przeszkody w rurze.

Czujniki montuje się w górnej części rurocią-
gu cieczowego. Dopuszczalny kąt odchyle-
nia wynosi 120°C.

Należy zadbać aby łopatka pomiarowa była 
zanurzona w strumieniu cieczy. Zaleca się 
stosowanie trójnika redukcyjnego.

Strzałka na obudowie czujnika musi być 
zgodna z kierunkiem przepływu.

W celu uniknięcia turbulencji zaleca się mon-

taż czujnika w odległości nie mniejszej niż 
10x przekrój rury z każdej strony od kolanek, 
zaworów i innych przeszkód.

Czujnik może być zamontowany na rurze 
pionowej, jeśli przepływ jest w górę, ale w 
takim przypadku należy uwzględnić ciężar 
łopatki i odpowiednio wyregulować czujnik.

Łopatki pomiarowe mogą być przycinane.

Dla uzyskania większej sztywności zaleca 
się zamontowanie mniejszych łopatek za 
dłuższą.

Łopatki
pomiarowe

Śruba 
mocująca 

łopatki

Otwór do 
kabla z 

dławikiem
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WARUNKI GWARANCJI

czenia w zakresie naprawy gwarancyj-
nej, koszty przesłania sprzętu do i z ser-
wisu ponosi Klient.

 ¨ Serwis ma prawo odmówić wykonania 
naprawy gwarancyjnej w przypadku: 
stwierdzenia sprzeczności pomiędzy 
danymi wynikającymi z dokumentów 
a znajdującymi się na sprzęcie, dokona-
nia napraw we własnym zakresie, zmian 
konstrukcyjnych sprzętu.

 ¨ Odmowa wykonania naprawy gwa-
rancyjnej jest równoznaczna z utratą 
gwarancji.

 ¨ W przypadku braku mo żliwości te-
stowana towaru przed jego zakupem 
(dotyczy sprzedaży na odległość), do-
puszcza się mo żliwość zwrotu towaru 
w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania 
(decyduje data nadania). Zwracany to-
war nie moż e nosić znamion eksploata-
cji, koniecznie musi zawierać wszystkie 
elementy, z którymi był dostarczony.

 ¨ W przypadku rezygnacji z zakupionego 
towaru koszt przesyłki ponosi kupujący 
Do przesyłki należy dołączyć dokument 
zakupu oraz podać dokładne dane Na-
bywcy wraz z numerem konta banko-
wego, na które zostanie zwrócona kwo-
ta równa wartości zwróconego towaru, 
nie później ni  21 dni roboczych od dnia 
dostarczenia towaru. Kwota ta jest po-
mniejszona o koszty wysyłki do Klienta, 
jeż eli koszty te zostały poniesione przez 
Sprzedawcę Warunkiem koniecznym 
do zwrotu pieniędzy jest dostarczenie 
podpisanej kopii korekty dokumentu 
zakupu. Korektę dokumentu zakupu 
Klient otrzymuje po wcześniejszym 
kontakcie ze sprzedającym.

WARUNKI GWARANCJI

 ¨ Gwarancji udziela się na okres 24 mie-
sięcy licząc od dnia zakupu towaru.

 ¨ Ujawnione w okresie gwarancji wady 
będą usuwane w terminie nie dłuższym 
ni  21 dni roboczych, licząc od daty przy-
jęcia sprzętu do serwisu.

 ¨ W przypadku zaistnienia konieczności 
importu towaru lub części z zagranicy, 
czas naprawy ulega wydłuż eniu o czas 
niezbędny do ich sprowadzenia.

 ¨ Klient dostarcza towar do serwisu na 
własny koszt. Towar wysyłany na koszt 
serwisu nie będzie odebrany.

 ¨ Na czas naprawy serwis nie ma obo-
wiązku dostarczenia nabywcy zastęp-
czego towaru.

 ¨ Naprawa w ramach gwarancji będzie 
dokonywana po przedstawieniu po-
prawnie i czytelnie wypełnionej karty 
gwarancyjnej reklamowanego sprzę-
tu, podpisanej przez gwaranta i klienta 
oraz dokumentu sprzedaży.

 ¨ Gwarancja obejmuje tylko wady po-
wstałe z przyczyn tkwiących w sprze-
danej rzeczy. Nie są objęte gwaran-
cją uszkodzenia powstałe z przyczyn 
zewnętrznych takich jak: urazy me-
chaniczne, zanieczyszczenia, zalania, 
zjawiska atmosferyczne, niewłaściwa 
instalacja lub obsługa, jak równie  eks-
ploatacja niezgodna z przeznaczeniem 
i instrukcją obsługi. Gwarancja nie ma 
też  zastosowania w przypadku doko-
nania przez Klienta nieautoryzowanych 
napraw, zmiany oprogramowania (' rm-
waru) oraz formatowania urządzenia.

 ¨ Ze względu na naturalne zużycie mate-
riałów eksploatacyjnych, niektóre z nich 
nie są objęte gwarancja (dotyczy np. 
kabli, styków, baterii, ładowarek, mikro 
przełączników, przycisków).

 ¨ W przypadku nieuzasadnionego rosz-
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