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Kabel sensoryczny dLIST®

SEC 15

• Certyfikat ATEX oraz certyfikat EN54-22 wydany przez CNBOP
• Hermetyczna osłona kabla chroniąca punkty pomiarowe przed wpływem środowiska zewnętrznego
• Możliwość wyboru odległości pomiędzy punktami pomiarowymi pozwalająca na lepsze dostosowanie do wymagań projektowych
• Możliwość lokalizacji punktów pomiarowych za pomocą adresów
• Bezobsługowa eksploatacja
• Włókna aramidowe służą jako wzmocnienie kable w przypadku wzrostu temperatury
• Łatwy montaż dzięki zastosowaniu modułów połączeniowych
• Do stosowania z kontrolerami SCU 800
• Łączna długość każdej z obu linii pomiarowych podłączanych do kontrolera SCU 800
może wynosić maksymalnie 250 m, oraz każda linia pomiarowa może zawierać
maksymalnie 99 czujników.
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Dane Techniczne

Dodatkowe wyposażenie

Informacje na temat
zamówienia

Konstrukcja kabla

Montaż kabla

Kabel sensoryczny SEC 15

• Czujniki temperatury montowane
na dwużyłowym, płaskim kablu giętkim.

Wykorzystuje się kołki z nylonowymi zatrzaskami.
Na żądanie są również dostępne zatrzaski ze
stali nierdzewnej. Dla nylonowych zatrzasków
dostępne są elementy dystansujące o
wysokości:15, 25, 35, 45, 65 i 85 mm.

Zakres roboczy:

• Masa plastyczna (wypełnienie).
• Ekran aluminiowy.
• Bezhalogenowa osłona kabla.

osłona kabla

Opcjonalnie dostępne są rozwiązania
umożliwiające mocowanie na profilach U,
w korytach kablowych, belkach metalowych itd.

ekran aluminiowy
obwód hybrydowy

±15 mm

płaski kabel 2-żyłowy
materiał wypełniający

Dybel nylonowy
DELTA, rozmiar 6
otwór Ø6x40 mm

Zacisk nylonowy,
zaciskany CLIC 15
średnica Ø14,3-16,8 mm

Odległość między czujnikami:
SEC 15/01:
1m
SEC 15/02:
2m
SEC 15/03:
3m
SEC 15/04:
4m
SEC 15/05:
5m
SEC 15/x:
na zamówienie specjalne

Opakowanie:

Materiał:

poliwęglan zbrojony
włóknem szklanym

Ochrona:

IP 66

Dł. × szer. × wys.:

130 × 130 × 95 mm
(bez dławików)

Kolor:

czarny

1, 2, 3, 4, 5 m.

Oznaczenie czujników

Połączenie

Trzycyfrowa liczba na osłonie kabla oznacza
położenie każdego czujnika w kablu.

Do kontrolera SCU 800 można bezpośrednio
podłączyć maksymalnie dwa kable sensoryczne.
Połączenie wykonywane jest poprzez zaciśnięcie
złączek bezpośrednio na płaskim kablu
przy pomocy urządzenia zaciskowego LIST®
(patrz wyposażenie dodatkowe). Jeżeli kabel
sensoryczny nie będzie podłączony bezpośrednio
do SCU 800, połączenie z SCU można wykonać
przy użyciu kabla połączeniowego (2×0,8)
o długości nie większej niż 50 m i odpowiedniej
odporności ogniowej. Połączenie jest
wykonywane poprzez element połączeniowy
CCM, który zawiera zabezpieczenie przed
przepięciem.

Dane techniczne kabla
Średnica:

około 15 mm

Min. promień gięcia:

0,25 m

Maks. długość odcinka:

2400 m

Rezystancja
płaskiego kabla:

typowo 71 Ω / km
(pojedyncza żyła)

Osłona kabla:

mieszanka HM4,
bezhalogenowa,
opóźnia zapłon,
zgodna z EN 50267-21:1999-04, EN502672-2:1999-04, EN
60332-1-2:2005-06,
EN 60332-2-2:200506, EN 61034-2:200603, IEC 60754-1, IEC
60754-2

100 sztuk.

Moduł połączeniowy CBO 5

22,6 mm

Dobierana dowolnie; min. 0,25 m.

Kolor osłony:

FRNC, bezhalogenowy

Zatrzask nylonowy, zawierający galwanizowany
wkręt i dybel nylonowy, rozmiar 6.
29,5 mm

Odległości typowe:

0,1°

Osłona:

Elementy do zawieszenia kabla MDP 15

Wkręt PAN DIN 7961
rozmiar Ø4,5x45 mm
galwanizowany (MDP15)

Odległość między czujnikami

-40°C ... +70°C

Czułość:

Moduły połączeniowe CBO 5 mogą być używane
w pomieszczeniach oraz na zewnątrz. Przeznaczone są do systemów pracujących w strefach
Ex lub w przypadku gdy prawdopodobieństwo
uszkodzenia mechanicznego modułu jest bardzo
wysokie.

Dostawa
Kabel sensoryczny dostarczany jest
na drewnianych bębnach kablowych,
wypożyczanych od Towarzystwa d/s Bebnów
Kablowych (Kabeltrommelgesellschaft, KTG).
Dostawa odbywa się zgodnie z warunkami KTG.
Zazwyczaj używa się następujących bębnów:
• do 1000 m: Ø1000 mm, szer. = 685 mm,
waga = 71 kg;
• do 2000 m: Ø1200 mm, szer. = 870 mm,
waga = 144 kg.
Cieżar kabla sensorycznego:

szary lub czarny

Zakres temperatury pracy: -40°C...+70°C
Temperatura montażu:

≥10°C

Dane techniczne punktu pomiarowego
Zakres pomiaru:

-40°C ...+120°C

Dokładność:

0,1°

Powtarzalnośc pomiaru:

± 0,1 K

Napięcie zasilania:

5 VDC z kontrolera
SCU 800
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0,35 kg/m.

