
 
Мониторинг на потока при измиващи машини. 
 
Автомобилните доставчици използват индустриални барабанни измиващи машини за 
отстраняване на адхезивни вещества, като емулсии, ръждив филм или грес от монтажни части 
и малки партидни части. За тази цел те обикновено използват киселинни и алкални 
обезмаслители или почистващи препарати, които се подават в процеса на измиване. 
 
Благодарение на сензорите за поток FS+, потребителите имат ясен поглед върху доставката на 
медиите и могат непрекъснато да следят качеството на процеса на почистване. Поради 
високия си клас на защита FS+ сензорът за поток на Turck е специално проектиран за 
използване в такива тежки условия и с максимална защита срещу проникване на влага. 
 
В комбинация с иновативната концепция за уплътняване, комбинацията от материали 
предпазва FS + от проникване на влага - независимо дали се разпръсква вода по време на 
употреба или по време на почистване на устройството с високо налягане. Класовете за защита 
IP66, IP67 и IP69k гарантират дълготрайната работа на сензора. Освен това, четливостта на 
дисплея е гарантирана, тъй като полупрозрачната предна капачка и метален корпус са 
устойчиви на надраскване и се надписват с помощта на лазер. 
 
Сензорът за поток подава сигнал веднага щом референтния поток е превишен или понижен. 
Точката на превключване може да бъде зададена само с няколко стъпки в Quick-Teach; 
потребителите могат да го определят директно на сензора. Освен това има delta flow 
monitoring на потока, който значително помага на потребителя да програмира с точност 
скоростта на потока, която трябва да бъде наблюдавана. 
 
Лесен монтаж и пускане в експлоатация 
FS + се монтира лесно, което освен това спестява много време при настройка на 
приложението. Сензорът винаги работи в рамките на зададените параметри, независимо от 
това как сензорът е подравнен в тръбата. Впоследствие сензорната глава може свободно да 
се позиционира около 340 ° за удобно регулиране на дисплея и електрическата връзка. 
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