
     Basınç düşmesi olmayan 

     Sensor kirlenmesi olmayıp                                                                                  

Bakım gerek�rmeyen 

Akış Kontrolü    

Boru Dışından Akış Kontrolü  

Temassız, Sensorlü Akış Anahtarı 

Doppler Akış Anahtarı 

Model DFS 5.1 

Birkaç  dakida monte edilir, hareketli parçaları yoktur; 
DFS 5.1 ultrasonik sensor, metal veya plas�k boruların dış yüzeyine monte edilir.  Sensor, boru cidarından                               

akus�k pulsların parçacık veya hava kabarcıklarından sensore doğru geri yansıdığı hareketli akışkana                                                    

sürekli yüksek frekanslı ses gönderir.  

“Zorlu” sıvılar için idealdir, temassız kontrol, bakım gerek"rmez; 
Asitler, kos�kler, yağlayıcı akışkanlar, kimyasallar, aşındırıcı sıvılar, a'k su ve çamur gibi birçok sıvının                                                

debisi hassas şekilde kontrol edilebilir.  Hareketli parçası yoktur ve sensor bakım gerek�rmez. 

Kolay Kalibrasyon; 
Kompak, su geçirmez elektronik muhafazası, gecikme zamanı  ve ayrık ON ve OFF röle ayar noktaları olan                        

kontroller  içerir. Debi ve ayar noktaları için bar grafik LED gösterge, ilave olarak röle durumu için bir LED                               

mevcu/ur. 

Akış sistemi  tam çalışma halindeyken montaj yapılabilir. Sensorün hareketli akışkanla herhangi bir teması                                                   

yoktur ve boruya delik açılmaz. Sensorde kirlenme veya kabuklanma olmaz.  

Kelepçeli Akış Sensorü ile  
Boruyu kesmeden montaj 



Temassız Akış Kontrolü 

Pompa Koruması … Yüksek veya Düşük Akış Kontrolü 

Aşırı Yükleme Alarmı … Bar Grafik Debi Göstergesi 

• Ayarlanabilir ON ve OFF 

röle noktaları 

• Ayarlanabilir zaman           

gecikmesi 

• Debi için bar grafik             

gösterge 

• Röle için LED gösterge 

 

Uygulama Alanları: 

♦ Lağım 

♦ Viskoz Sıvılar 

♦ Asitler  

♦ Çamurlar 

♦ Çözücüler 

♦ Arı8lmış A8k Su 

♦ Kağıt Hamuru 

♦ Gıda Ürünleri 

♦ Yağlar 

♦ Boya 

♦ Kimyasallar 

♦ Havalandırılmış Su 

♦ Soğutma Suyu 

Boru kesmek yok, Basınç düşmesi,                               

Sensorde kirlenme tortu birikmesi olmaz,                             

Bakım gerek"rmez! 

DFS 5.1 Akış Anahtarını monte etmek ve kalibrasyonunu                   

yapmak için sadece 

birkaç dakika           

yeterlidir. DFS 5.1 

borularda              

birçok sıvının               

akışını kontrol eder. 

Ultrasonik sensor,                      

12.5 mm ….4.5 m    

iç çaplı herhangi  bir 

borunun dış           

yüzeyine montaj için 

uygundur. 

                                                                                                                                  

Kolay Kalibrasyon                                                                                                            
DFS 5.1 kontrol rölesi, 0.075 m/sn …. 3 m/sn arasındaki herhangi bir 

debi değerinde ON(Açık) ve OFF (Kapalı) olarak ayarlanabilir. Farklı 

debi değerlerinde ON/OFF anahtarlama için iki bağlan' soke�                    

kullanılır, veya bir yüksek(HI) akış alarmı yada düşük(LO)  akış                  

alarmı için sadece bir bağlan' soke� kullanılır. Röle gecikme                        

zamanı 0-80 saniye arasında ayarlanabilir. 

Pompa Koruması için İdeal 

Bu cihazı kullanarak, pahalı pompa onarımlarının ve arıza                              

süresince oluşacak zaman kaybının önüne geçmiş olursunuz.                         

DFS 5.1 kelepçeli sensor, akışı durdurmadan veya boruyu                                

kesmeden birkaç dakika içinde monte edilebilir. Röle “sık                          

açma kapamasını ” engellemek ve pompa yıpranmasını                                          

azaltmak için ayarlanabilir röle zaman gecikmesini kullanabilirsiniz.  

 



Güvenilir ve Kararlı 
Kararlılık tam skalada % ±0.1 ‘dir (0.003 m/sn.)                        

Hareketli parçalar yoktur ve bakım gerek�rmez.                                                                              

Kelepçeli ultrasonik sensore, ölçümlenen sıvıyla                           

temas yoluyla zarar verilemez  veya kirle�lemez.                        

Sızdırmaz, paslanmaz çelik gövdeli  DFS 5.1 sensor                     

neme veya 10 psi (69 Kpa)’a kadar  kazara suya                        

batmaya dayanıklıdır.                                                 

                                                                                                                                                         

İlave Sensor Kablosunun Kendi Kendine Kompanze Etmesi 
150 m’ye kadar ekstra koaksiyel kablo eklenebilir. Uzatma kablosu ve bağlan' kutusu Aktek Ltd. ‘ den                          

sipariş edilebilir. Montaj sırasında kablo gerek�ği kadar kesilebilir veya uza'labilir. Akış anahtarı otoma�k                      

olarak kablo uzunluğunu kompanze eder. Elektronik devre ayarı veya kalibrasyon gerek�rmez. 

“Zorlu” sıvılar için ideal                                                                                                                             
DFS 5.1 Doppler Akış Anahtarı kimyasallar, çamur ve çamurlu sular, viskoz sıvılar, a'k su, kos�kler ve                          

aşındırıcılar gibi gaz kabarcıkları veya ka' maddeler içeren sıvıların akış kontrolü için tavsiye edilir.                            

Ultrasonik sensor boru cidarından akan sıvıya doğru yüksek frekanslı ses gönderir. Akus�k pulslar sürekli                      

olarak sensore doğru geri yansı'lır ve DFS 5.1 akış hızını hesaplamak için frekans kaymasını ölçer. 



DFS 5.1 DOPPLER AKIŞ ANAHTARI 

GENEL ÖZELLİKLERİ 

Genel                                                                        
Nakliye ağırlığı                                                  
Muhafaza                                                                                                       
Besleme                                                         
Kontrol rölesi                                               
Ayar noktaları                                         
Sensor                                                      
Boru eba8                                                   
Sensor çalışma sıcaklığı                            
Elektronik çalışma sıcaklığı                      
Hassasiyet                                        
                                 
                                  
Standart Özellikler                                    
Ayar noktası                     
        
Gösterge                                
Zaman gecikmesi                                  
Elektriksel dalgalanma koruması
                                     
        
Opsiyonlar      
Sensor Kablosu       
Sensor Montaj Kelepçesi                 
Besleme     
        
                      
Uygulamalar                    
Tavsiye Edilen                       
    
         
Sensor Montaj Yeri       
       
           
                     
Boru Malzemeleri 

Greyline DFS 5.1 Doppler Akış Anahtarı                                                                            
3.6 kg (8 lbs)                                                                                                                               

Su ve toz geçirmez NEMA4X (IP 67), polikarbonat, şeffaf, kırılmaz kapaklı                                                    

100-240VAC,  50-60Hz ( %±10), 2 wa/                                                                                
5 amper, DPDT                                                                                                                     

ON/OFF,  ( 0.075 m/sn …3 m/sn) arası ayarlanabilir                                                  

Tek kafa ultrasonik, 6 m ekranlı kablo ile                                                                       

12.5 mm...4.5 m arası boru iç çapları                                                                                        

-40 ⁰C … 150 ⁰C                                                                                                                               

-23 ⁰C … 60 ⁰C                                                                                                                        

% ±2, minimum 100 mikron ölçüde, minimum 75 ppm  yoğunlukta  ka'                      

madde veya kabarcıklar gerekir. Kararlılık : % ± 0.1                                       

                                                             

                                                                        
Sahada ayarlanabilir birbirinden ayrı ON/OFF ayar noktaları veya yüksek                      

akış yada düşük akış alarm modu seçimi                                                                                        

Debi için bargrafik gösterge, röle durumu için LED                                                                       

0...80 sn arası ayarlanabilir                                                                                                             

AC besleme ve sensor                                                                                                                        

Sensor montaj brake�, kelepçe ve akus�k bağlayıcı cihazla birlikte verilir.                             

          

                                                         

150 m’ye kadar ekranlı koaksiyel çiR, kablo bağlan' kutusu                                   

Paslanmaz çelik, ayarlanabilir                                                                                                                       
12-24 VDC (% ±10), 3 wa/ max                                                                              

          

                 

                   

Minimum 100 mikron ölçüde ve 75 ppm konsantrasyonda ka' par�küller                       

veya kabarcıklar içeren sıvılar için tavsiye edilmiş�r. Sensor akış yukarı                          

dikey eğimli veya yatay borulara monte edilir.                                                                               

Dirseklerden ve t-�pi bağlan'lardan (türbülans arTran yerler), sensore                          

kadar en az 6 boru  çapı sensorden sonra ise an az 10 boru çapı uzağa                           

monte edilmelidir. Pompalardan, kontrol vanalarından ve boşaltma                                  
yerlerinden ise en az 30 boru çapı uzağa monte edilmelidir.                                                                  

Boru iç cidarına yapışık iç  kaplamalı borularda dahil olmak üzere, sesi                             

ileten malzemeden imal borular ; çelik, paslanmaz çelik, dökme demir,                      

PVC, cam elyaf,..  vb.  İç kaplaması kendini bırakmış veya içinde hava                            

boşlukları bulunan malzemeden (beton, tahta, vb.) yapılmış borulardan                           

kaçının.  



Kolay Montaj, OtomaAk Akış Kontrolü 

 Pompa Koruması ve Akış Alarmları için Tavsiye Edilir 

Greyline DFS 5.1 Doppler Akış Anahtarı 
DFS 5.1 akış sensorü boruyu kesmeden monte edilir. Borunun dış yüzeyine montajı 

sadece birkaç dakika alır. Anahtar/elektronik muhafaza, pompalara, alarmlara,    

vanalara veya diğer cihazlara kablo bağlan'sını basitleş�rmek için sensorden 6 m 

uzağa kadar monte edilebilir (opsiyonel 150 m’ye kadar). 

Anahtar ayarlamaları ve elektrik bağlan'ları hızlı ve kolaydır. DFS 5.1 röle zaman 

gecikmesi, türbülanslı akışta yanlış alarmları ve röle “sık açıp kapamasını” önlemek 

için 0 ile 80 saniye arası ayarlanabilir. 

Anahtar modu “normal” ve “failsafe”  çalışma modlarında seçilebilir. 

DFS 5.1 Akış Anahtarını tercih etmek için nedenleriniz: 

♦ Ölçülen sıvıyla teması yok 

♦ Akışa engel olmadan çalışma – Basınç düşmesi olmaz 

♦ Sensor borunun dış yüzeyine kolaylıkla monte edilir 

♦ Boruda akış varken monte edilebilir 

♦ Basınç, yoğunluk  ve iletkenlikten etkilenmez 

♦ Sıvı-malzeme uyumluluğunu dikkate almaya gerek yoktur  

Kararlı, Güvenilir Akış Kontrolü 

DFS 5.1 pompa koruması, vana kontrolü ve akış var/yok alarmları için kullanılabilir. A'k sular,    

çamurlu sular, aşındırıcılar, kimyasallar gibi “zorlu” sıvılar, ayrıca gaz kabarcıkları ve ka' madde 

içeren herhangi bir sıvı için idealdir. Standart sensor  12.5 mm….4500 mm iç çaplı ultrasonik sesi 

geçiren  borulara monte edilir.  

 

Boru Kelepçeli DFS 5.1 Doppler Sensor  


