Zpráva o aplikaci

Průmyslové snímače

Robustní a spolehlivé měření průtoku
v trakčních transformátorech
Hlídač průtoku v trakčních trans
formátorech pro kolejová vozidla

Typ UB1 – provedení pro
kolejová vozidla

Přednosti.
• Absolutní těsnost přístroje
díky robustnímu tělesu
• Spolehlivé spínání
• Odolnost proti zpětnému
proudění
• Malá tlaková ztráta
• Široký rozsah použití

Požadavek na nás
Nejmodernější transformátory pro kolejová vozidla kladou kvůli
dlouhé životnosti stále vyšší požadavky na spolehlivost, hospodárnost a bezpečnost těchto výrobků. Tyto vysoké nároky na kvalitu
pohonných agregátů platí také pro výrobce dodávaných modulů.
Hlídání proudění oleje je pro všechny výrobce trakčních transformátorů bezpečnostně relevantním procesem, na který se mimořádně zaměřují, protože chybové hlášení může podle okolností vést
k odstavení vlaku. Pro tento úkol hlídání se používají snímače průtoku. Podle konstrukce (pod podlahou popř. střešní konstrukce) jsou
přímo vystaveny okolním vlivům, jako je déšť, sníh nebo stříkající
voda, což klade mimořádně vysoké požadavky na těleso přístroje
z hlediska ochrany před prachem popř. na ochranu před vniknutím
vody. U konstrukce pod podlahou musí být pádlové spínače dodatečně chráněny proti vyskytujícím se úderům kamenů.

Průmyslové snímače

Proto jsou požadavky na snímače průtoku v této aplikaci mnohostranné: Kromě robustní konstrukce se
předpokládá 100 % bezpečnost funkce v n
 ejrůznějších
oblastech teplot, kterým jsou kolejová vozidla na
celém světě vystavena, i cenově příznivé provedení.

Spínací
kontakt

Magnet
Pádlo

Pádlový spínač – princip funkce

Výhody
• Díky hermetickému oddělení prostoru proudění
od funkční části se dovnitř přístroje nemůže dostat
žádné médium.
• Mikrospínač, který je dimenzován na 1 milion
sepnutí, zajišťuje spolehlivé spínání.
• Pro ochranu proti vyskytujícímu se zpětnému
proudění, které může způsobit ulomení pádla,
bylo vyvinuto speciální segmentové pádlo.
• Pádlové spínače se vyznačují mimo jiné svou
malou tlakovou ztrátou.

Typ UB1 – provedení
s přírubou

Typ UB1 – provedení
se schválením TÜV

• V
 šechny části jsou standardně dimenzovány na
rozsah teplot média od – 20 °C … + 140 °C.
• Těleso z hliníkového odlitku se vstříknutým těsněním chrání před okolními vlivy, jako je déšť, sníh
nebo stříkající voda, a před úderem kamenem.
• K dispozici jsou nejrůznější materiály tělesa a procesní přípoje, jako vnitřní závit nebo příruba.
• Jako možnost lze obdržet schválení TÜV podle
směrnice «Proudění 100».
Zaostřeno na zákazníka – rozhodnutí o nákupu
Pádlové spínače osvědčené série přístrojů UB1 jsou
první volbou, když je kladen důraz na hlídání u větších
světlostí trubek při malých tlakových ztrátách. Díky
pečlivému výběru materiálů mohou být snímače použity v širokém rozsahu teplot. Použitím kovového tělesa odpadají u uživatele dodatečná ochranná opatření
jako např. ochranné klece proti úderu kamene nebo
opláštění kvůli nepříznivým okolními vlivům. Nadto
poskytuje pádlová konstrukce rozhodující výhodu
příznivé ceny ve srovnání s jinými principy hlídání.
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Naše řešení
Tyto důležité funkce jsou realizovány snímačem průtoku série UB1, který byl vyvinut speciálně pro tyto
aplikace na dráze. Snímač pracuje na principu klapky,
tzn. síla proudění, která působí na klapku (pádlo), s ní
pohybuje proti síle pružiny.
Vychýlení pádla se přenáší na pomocí vlnovce hermeticky oddělený a nastavitelný mikrospínač, který je dimenzován na 1 milion sepnutí. Těleso, volitelně z plastu nebo hliníkového odlitku, vyhovuje požadavkům
EN 60529 pro stupeň krytí IP 65 / IP 67.
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