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Industriesensoren

Robuuste en betrouwbare debietmeting
in tractietransformatoren
Debietsensor in tractietrans
formatoren voor railvoertuigen

Type UB1 – uitvoering
voor railvoertuigen

Voordelen.
• Absolute dichtheid
van het apparaat door
robuuste behuizing
• Betrouwbaar
schakelgedrag
• Voorkomen van
terugstromingen
• Gering drukverlies
• Breed toepassingsgebied

De aan ons gestelde eis
De meest moderne voertuigtransformatoren voor railvoertuigen
stellen door de lange levensduur steeds hogere eisen aan betrouwbaarheid, rendabiliteit en veiligheid van deze producten. Deze
hoge eis aan de kwaliteit van de aandrijfaggregaten geldt ook voor
de fabrikant van toegeleverde modules.
De bewaking van de oliestroom is voor alle fabrikanten van tractietransformatoren een veiligheidsrelevant proces dat extra belangrijk is, omdat een storingsmelding eventueel tot stilstand van de
trein kan leiden. Voor deze bewakingstaak worden debietsensoren
gebruikt. Afhankelijk van de bouwwijze (ondervloer- resp. dakconstructie) worden deze direct blootgesteld aan invloeden van
buitenaf, zoals regen, sneeuw of opspattend water, hetgeen voornamelijk een grote belasting vormt voor de behuizing van het apparaat met betrekking tot stofbescherming resp. de bescherming
tegen binnendringend water. In de ondervloer-bouwwijze moeten
de peddelschakelaars bovendien ook zijn beschermd tegen optredende steenslag.
Daarom wordt er een groot aantal eisen gesteld aan debietsensoren in deze toepassing: Naast de robuuste bouwwijze is een
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 edrijfszekerheid van 100 % in de meest uiteenlopenb
de temperatuurbereiken, waaraan de railvoertuigen
wereldwijd worden blootgesteld, alsmede een goedkope uitvoering vereist.

Schakelcontact

Magneet
Peddel

Stootplaatschakelaar –
werkingsprincipe

De voordelen
• Door de hermetische scheiding van de stromingsruimte van de schakelaar kan geen medium de
binnenruimte van het apparaat binnendringen.
• Een microschakelaar, die met de peddelstang
is gekoppeld en is ontworpen voor 1 miljoen
schakelwisselingen, zorgt voor een betrouwbaar
schakelgedrag.
• Als bescherming tegen optredende terugstro
mingen die peddelbreuk kunnen veroorzaken,
is een speciale segmentpeddel ontwikkeld.
• Stootplaatschakelaars worden onder andere gekenmerkt door hun geringe drukverlies.

Type UB1 – uitvoering met flens

Type UB1 – uitvoering
met TÜV-keurmerk

• Alle componenten standaard ontworpen voor een
mediatemperatuurbereik van – 20 °C … + 140 °C.
• Een behuizing van spuitgegoten aluminium met
ingespoten afdichting beschermt tegen invloeden
van buitenaf, zoals regen, sneeuw of opspattend
water en tegen steenslag.
• Verschillende behuizingsmaterialen en proces
aansluitingen, zoals binnenschroefdraad of flenzen
zijn beschikbaar.
• Als optie is een TÜV-keuring conform de richtlijn
«Stroming 100» verkrijgbaar.
De klant centraal – aankoopbeslissing
Peddelschakelaars van de beproefde apparatenserie
UB1 zijn de eerste keus als het gaat om bewaking
van grotere inwendige buisdiameters bij kleine
drukverliezen. Door een zorgvuldige selectie van de
materialen kunnen de schakelaars in een breed temperatuurbereik worden toegepast. Door het gebruik
van een metalen behuizing hoeft de gebruiker geen
extra veiligheidsmaatregelen te treffen, zoals bijvoorbeeld beschermkooien tegen steenslag of omkasting
in verband met ongunstige invloeden van buitenaf.
Bovendien biedt de stootplaatbouwwijze het beslissende voordeel dat deze goedkoop is in vergelijking
met andere bewakingsprincipes.
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Onze oplossing
De omzetting van deze belangrijke functie vindt plaats
door een debietsensor van de apparatenserie UB1, die
speciaal is ontwikkeld voor deze toepassing in spoortoepassingen. De schakelaar werkt volgens het stootplaatprincipe, d.w.z. de stromingskracht die op de
stootplaat (peddel) wordt uitgeoefend, beweegt deze
tegen de veerkracht.
De deflexie van de peddel wordt, hermetisch gescheiden door een vouwbalg, op een instelbare microschakelaar overgedragen die ontworpen is voor 1 miljoen
cyclussen. De behuizing, naar keuze van kunststof of
spuitgegoten aluminium, voldoet aan de eisen van
NEN-EN-IEC 60529 voor beschermingsklasse IP 65 / IP 67.

