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1 Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa 
 
Instrukcja „Ex” odnosi się do wersji przepływomierza rotametrycznego H.../.../M10-EEx, stosowanej w obszarze 
zagrożonym wybuchem. Jest to instrukcja uzupełniająca do Instrukcji montażu i eksploatacji dla wersji 
stosowanej w obszarze bezpiecznym. 
 
Informacje z tej Instrukcji zawierają tylko dane dotyczące ochrony przeciwwybuchowej. Dane zawarte 
w Instrukcji montażu i eksploatacji nr 702280##00, dla wersji urządzenia stosowanej w obszarze bezpiecznym, 
obowiązują tylko wtedy, gdy nie zostały zmienione lub zastąpione informacjami z niniejszej Instrukcji. 
 
Zgodnie z Europejską Dyrektywą 94/9/EC (ATEX 100a), przepływomierze rotametryczne serii H.../.../M10-EEx 
dopuszczane są, zgodnie ze Standardami Europejskimi EN 50XXX, przez Physikalisch – Technische 
Bundesanstalt (PTB), do stosowania w obszarach zagrożonych wybuchem: 
 
 

PTB 01 ATEX 1154 
 
Dopuszenie to, łącznie z jego warunkami granicznymi, musi być przestrzegane bez żadnych uchybień (patrz też: 
Załącznik A.1 – Świadectwo dopuszczenia typu EC. 
 
 
 

UWAGA! 
 

Montaż, instalacja, uruchomienie i obsługa w odniesieniu do urządzeń stosowanych w obszarach 
zagrożonych wybuchem mogą być wykonywane tylko przez personel przeszkolony w ochronie 

przeciwwybuchowej! 
 

 
 
 
 

Uwaga! 
W przypadku produktów łatwopalnych, nie dopusza się stosowania łatwo demontowanych przyłączy 

gwintowych: SMS, TriClamp. 
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2 Kod Opisowy Bezpieczeństwa 
 

 Kod Opisowy Bezpieczeństwa, składa się z następujących elementów: *) 
 

H 2 5 0 /  / M 1 0 -  
 1  2  3  4 

 
  1 :  Seria jednostki pomiarowej 
   H54  :  Jednostka H54 
   H250  :  Jednostka H250 
 
  2  : Materiał / wersje 
   RR : stal k.o. 
   C :  stal k.o. z wykładziną PTFE  (H250:  PTFE / ceramika) 
   HC : Hastelloy  (tylko H250) 
   Ti : Tytan (tylko H250) 
   F : wersja higieniczna (spożywcza) (tylko H250) 
 
  3   : Wskaźnik / przetwornik M10  
  
    Ochrona przeciwwybuchowa 
  4  EEx : Urządzenie przeciwwybuchowe wg Standardu Europejskiego 
 
 
*)  Pozycje kodowe nieużywane, mogą zostać pominięte. 
 

 

3 Główne charakterystyki bezpieczeństwa 
 

Przepływomierz rotametryczny H.../.../M10-EEx składa się z przetwornika pomiarowego i głowicy (rury) 
pomiarowej. Poniżej podano główne charakterystyki wersji przeciwwybuchowej urządzenia. 
 
3.1 Produkty procesowe 
Produkty palne są dopuszczone, pod warunkiem, że nie występują w postaci potencjalnie wybuchowej. 
 
 
3.2 Kategoria / Strefa zagrożenia wybuchem 
Przepływomierz rotametryczny H.../.../M10-EEx projektowany jest dla Kategorii 2, do użytku w Strefie 1. 
 
 
3.3 Typy ochrony 
Przepływomierz rotametryczny H.../.../M10-EEx oznaczony jest jak następuje: EEx d IIC T6 
 
 
3.4 Specjalny zamek 
Pokrywy uszczelniające przedziału z elektroniką zabezpieczone są specjalnym zamkiem. 
Wkręt zabezpieczający wymaga użycia klucza Allena (rozmiar 3 mm). 
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3.5 Wpusty kablowe / wtyczki uszczelniające 
Wpusty kablowe i wtyczki uszczelniające muszą, w stanie gotowym do użycia, spełniać wymagania IP67; każda 
musi być oddzielnie dopuszczona wg EN 50 018. Wszystkie wymagania określone w świadectwach próby 
poszczególnych komponentów muszą być przestrzegane. 
 
3.6 Zasilanie 
Przepływomierz rotametryczny H.../.../M10-EEx nie wymaga stosowania oddzielnych źródeł zasilania. Zasilanie 
uzyskane jest poprzez wyjście prądowe. 
 
3.7 Funkcje wejścia / wyjścia 
Podczas przyłączania interfejsu wej/wyj (I/O) przepływomierza rotametrycznego H.../.../M10-EEx 
następujące wartości muszą zostać wzięte pod uwagę. 
 
Funkcja wej/wyj (1) Wartości znamionowe 

urządzenia odbiorczego 
niedopuszczonego 

Dodatkowe ograniczenia 

Patrz: Standardowa instrukcja 
montażu i eksploatacji 

Patrz: Standardowa instrukcja 
montażu i eksploatacji 

Napięcie zasilające urządzenia 
odbiorczego max. 253 V. 

(1) Dotyczy tylko podłączenia do obwodów z „funkcjonalnie niskim napięciem z separacją ochronną 
(PELV)”. Wart. szczytowe: UAC ≤ 25V ; UDC ≤ 60V 
 
3.8 Temperatury otoczenia / klasy temperaturowe 
Dopuszczalna temp. otoczenia dla przepływomierzy rotametrycznych ograniczona jest do wart.  
Tamb ≤ 60 °C / 140°F. 
 
W odniesieniu do max temp. powierzchniowej, przepływomierze rotametryczne wystawione są na trzy źródła 
ciepła: 
• Temperaturę otoczenia Tamb 
• Straty mocy elektrycznej Pv 
• Temperaturę procesu Tm 
 
Odpowiednio: dla danej max. temp. otoczenia (Tamb ≤ 60°C / 140°F) oraz danej max. straty mocy (Pv ≤ 3 W), 
uzyskuje się max. temperatury powierzchniowe, jako współczynnik temperatury procesowej. 
 
Z tego powodu urządzenia nie podlegają przydziałowi do konkretnych klas temperaturowych. Klasa 
temperaturowa urządzenia jest funkcją temperatury, patrz: poniższa tabela. 
 

Maksymalna dop. stała temperatura procesowa Temperatura otoczenia 
w °C Okablow. 

70°C / 158°F 
Okablow. 

80°C / 176°F 
Okablow. 

90°C / 194°F 

Klasa 
temperaturowa 

°C °F °C °F °C °F °C °F 
T6 -40 ... +60 -40 ... +140 85 185 85 185 85 185 

-40 ... +50 -40 ... +122 100 212 100 212 100 212 T5 
-40 ... +60 -40 ... +140 85 185 100 212 100 212 
-40 ... +50 -40 ... +122 135 275 135 275 135 275 T4 
-40 ... +60 -40 ... +140 85 185 135 275 135 275 
-40 ... +40 -40 ... +104 180 356 200 392 200 392 
-40 ... +50 -40 ... +122 135 275 190 374 200 392 

T3 ... T1 

-40 ... +60 -40 ... +140 85 185 145 293 200 392 
Max. dopuszcz. temperatura procesowa 
 
Dławiki kablowe i wpusty muszą posiadać ten sam stopień stabilności cieplnej, jak przewody przyłączeniowe 
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4 Oznaczenia 
 

Przepływomierze rotametryczne identyfikowane są poprzez samoprzylepną etykietkę lub metalową tabliczkę, 
przymocowane do przetwornika. Kodowanie typu: rozdział 2 
H.../.../M10-EEx, kategoria 2G. 
 
     Producent   Rok produkcji 
Montaż 
 
 
 
 
Typ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dopuszczenie 
informacja 
 
 
 
 
 
Techniczne 
dane 
obwodów 
 
 
 
Bezpieczeństwo 
Informacja 
 
 
 
 
5 Montaż i instalacja 
 
Montaż i instalację należy przeprowadzać wg obowiązujących standardów, dotyczących obszarów zagrożonych 
wybuchem (np. EN 60079-14 / VDE 0165); tylko siłami personelu przeszkolonego w ochronie 
przeciwwybuchowej. 
 
Należy bezwzględnie przestrzegać postanowień: standardowej Instrukcji montażu i eksploatacji, Uzupełniającej 
Instrukcji montażu i eksploatacji (Ex) oraz Świadectwa dopuszczenia typu EC (patrz: Załącznik A.1). 
 
Poprawnie dobrać przepływomierz do aplikacji, przez porównanie informacji z tabliczki znamionowej 
z informacjami z rozdziałów: 3.2 (Kategorie / Przydział do Strefy), rozdziału 2 (Kodowanie typu) oraz rozdziału 4 
(Oznaczenia). 
 
Podczas instalacji, należy zwrócić szczególną uwagę na poniższe punkty. 
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5.1 Podłączenie elektryczne 
 
5.1.1 Ogólne 
Wart. znamionowe izolacji 
Wartości znamionowe izolacji przepływomierzy rotametrycznych H.../.../M10-EEx pozostają w zgodzie z  
VDE 0110-1/04.97, równoważnemu IEC 60 664-1 i uwzględniają następujące: 
  • Kategorię przepięciową dla obwodów sygnałowych i pomiarowych: II 
  • Poziom zanieczyszczenia izolacji: 2 
 
 
Systemy w obszarach zagrożonych wybuchem 
  • Przetwornik pomiarowy musi zostać włączony w system wyrównania potencjału poprzez  
    zewnętrzne przyłącze PA (wyrównania potencjału). 
  • Podłączenie elektryczne przepływomierzy rotametrycznych musi być wykonane, jako instalacja  
    stała. 
 
 
5.1.2 Przedział zaciskowy 
 
Podłączenie elektryczne zasilania oraz wejść / wyjść realizowane jest w zabudowanym przedziale zaciskowym 
przetwornika pomiarowego, wykonanym zgodnie z typem ochrony EEx d. Nie podlegające wykorzystaniu otwory 
należy zaślepić zgodnie z EN 50 018. 
 
Przewody mogą zostać doprowadzone do ognioszczelnego przedziału zaciskowego na dwa sposoby: 
 
Przewody przyłączeniowe - do ognioszczelnego przedziału zaciskowego, bezpośrednio, za pomocą 
dopuszczonych ogniszczelnych dławików kablowych (V <= 2000 cm3). Dławiki muszą posiadać oddzielne 
świadectwo dopuszczenia wg EN 50 018. Przestrzegać wymagań określonych w świadectwie dopuszczenia 
dławików  kablowych. 
 
Przewody zasilające - do ognioszczelnego przedziału zaciskowego urządzenia, poprzez wykorzystanie 
rurkowania izolacyjnego. Po umocowaniu rurki izolacyjnej, musi ona, razem z obudową, tworzyć połączenie 
ognioszczelne z minimalną głębokością zaczepienia 8 mm. Należy zapewnić odpowiednią puszkę zatrzymującą, 
zgodnie z przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych. Instalacja rurkowania izolacyjnego musi odbywać się 
zgodnie z jego oddzielnym świadectwem dopuszczenia. 
 
 
5.1.3 Przewody  łączeniowe 
Przewody łączeniowe muszą być wybrane w oparciu o obowiązujące standardy instalacyjne (np. EN 60079-
14/VDE 0165). Zewnętrzna średnica przewodu musi pasować do obszaru zaciskowego przewodu w wejściu 
kablowym. 
 
 
5.1.4 Podłączenie  zasilania i wejścia / wyjścia 
Przed łączeniem lub rozłączaniem przewodów elektrycznych urządzenia, upewnić się, że wszystkie przewody 
prowadzące do przetwornika pomiarowego odizolowane są od ziemi (potencjału odniesienia) w obszarze 
zagrożonym wybuchem. Odnosi się to również do przewodów ochronnych (PE) oraz przewodów wyrównujących 
potencjały (PA). 
 
Wszystkie żyły i ekrany przewodów niepodłączonych do systemu wyrównania potencjału dla obszaru 
zagrożonego wybuchem, powinny być pieczołowicie izolowane od siebie wzajem oraz od ziemi (napięcie 
sprawdzające 1500 Vrms dla żył przewodzących przewodów nie-iskrobezpiecznych). 
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Podłączyć ekrany w najkrótszy możliwy sposób do wtłaczanych zacisków typu U-clamp (PE) w przedziale 
zaciskowym. Jeśli ekrany mają być uziemiane na obu końcach (np. z powodu zgodności EMC), wymagane jest 
wyrównanie potencjałów pomiędzy końcami ekranu tak, aby nie dopuścić do przepływu prądów wyrównawczych. 
 
Przetwornik musi zostać włączony w system wyrównania potencjałów obszaru zagrożonego wybuchem. 
Przewód musi zostać podłączony do zewnętrznego, wtłaczanego zacisku typu U-clamp w obudowie 
przetwornika. 
 
Rura pomiarowa może zostać włączona w system wyrównania potencjałów obszaru zagrożonego wybuchem, za 
pomocą zacisku typu U-clamp (jeśli istnieje) na kołnierzu lub za pomocą przewodzącego połączenia 
(uszczelnienia itp.) 
 
Przydział zacisków podany jest w poniższej tabeli: 
 
Funkcja 
Wyjście sygnałowe 

Oznaczenie zacisków  
(patrz szkic) 

Wyjście prądowe HART (pętla prądowa) I+ I- 
NAMUR B+ BN Wyjście statusowe (1)  

(wyjście binarne 1) O/C-PNP B+ BOC 
NAMUR B+ BN Wyjście statusowe (2)  

(wyjście binarne 2) O/C-PNP B+ BOC 
Wejście statusowe (zerowanie licznika) R+ R- 
 
Zwrócić uwagę na dane elektryczne obwodów podane w rozdziale 3.7! Nawet podczas pracy poza obszarem 
zagrożonym wybuchem, wymagania dotyczące obwodów wyjść sygnałowych muszą być spełnione. 
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6 Początkowe uruchomienie 
 
Przed uruchomieniem należy sprawdzić: 

•  Zgodność materiałów rury pomiarowej oraz uszczelnienia, w odniesieniu do odporności na korozję,  
  powodowaną przez medium. 
•  Zgodność danych podanych na tabliczce znamionowej urządzenia z rzeczywistymi danymi roboczymi. 

•  Poprawność zamontowania rury pomiarowej w rurociągu. 

•  Poprawność podłączenia systemu wyrównania potencjałów. 

•  Poprawność podłączenia przewodów zasilających. 

•  Poprawność zamocowania pokrywek przedziału z elektroniką oraz dociśnięcie specjalnego zamka  
  zabezpieczającego. 
 
 
 

7 Sposób obsługi 
 
Nie dopuszcza się otwierania pokrywy przedziału z elektroniką podczas pracy urządzenia oraz w obecności 
atmosfery wybuchowej. 
 
Jeśli konieczna jest zmiana parametrów urządzenia w środowisku atmosfery wybuchowej, należy posłużyć się 
dostarczonymi magnesami prętowymi, które umożliwiają przeprogramowanie urządzenia bez otwierania 
pokrywy lub też zmienić parametry w sposób cyfrowy poprzez wykorzystanie komunikacji HART (pętla 
prądowa). 
 
W przypadku produktów palnych, sekcja pomiarowa powinna zostać włączona w system okresowej kontroli 
ciśnieniowej zakładu. 
 
 
 

8 Obsługa i konserwacja zapobiegawcza 
 
8.1 Konserwacja 
 
Przetwornik pomiarowy poprawnie użytkowany, w normalnych warunkach pracy, nie wymaga konserwacji. 
W ramach typowych czynności obsługowych związanych z systemami użytkowanymi w obszarach zagrożonych 
wybuchem, należy regularnie przeprowadzać poniższą wizualną ocenę: 
•  Obudowy, wpustów kablowych, przewodów przyłączeniowych – na wypadek uszkodzeń lub korozji. 
•  Przyłączy procesowych – na wypadek wycieku 
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8.2 Demontaż 
 
8.2.1 Ogólnie 
 
W przypadku konieczności otwarcia obudowy ognioszczelnej przedziału z elektroniką w środowisku atmosfery 
wybuchowej, w pierwszej kolejności odłączyć urządzenie od zasilania. Następnie zapewnić, by upłynął 
stosowny, podany na tabliczce znamionowej urządzenia czas: 
•  8 minut dla klas temperaturowych T6 i T5 

zanim zostanie otworzona obudowa ognioszczelna. Dla innych klas temperaturowych nie obowiązuje czas 
odczekania. 
 
Przed połączeniem lub rozłączeniem przewodów el. urządzenia, upewnić się, że wszystkie przewody 
prowadzące do przetwornika odizolowane są od ziemi (potencjału odniesienia) w obszarze zagrożonym 
wybuchem. Podobnie dla przewodów ochronnych (PE), przewodów uziemienia roboczego (FE) oraz przewodów 
wyrównujących potencjały (PA). 
 
Po zakończeniu czynności obsługowych, przed zamknięciem urządzenia, przesmarować gwint pokrywy 
ognioszczelnej przetwornika i uszczelkę pokrywy uniwersalnym smarem, nie zawierającym związków 
żywicznych i kwasów. 
 
 
 
8.2.2 Wymiana przetwornika pomiarowego / wyświetlacza 
 
Przed otwarciem obudowy ognioszczelnej, odłączyć urządzenie od zasilania. Poprawnie stosować procedurę, 
podaną w rozdziale 8.2.1. 
 
Uwaga : Wymieniać tylko wyświetlacze oraz kompletne obudowy przetworników tego samego typu. 
Zabrania się wymiany poszcz. wkładek urządzeń! Przy wymianie przetwornika porównać tabliczki znamionowe. 
Wymieniać przetwornik tylko na inny tego samego typu. 
 
Wyświetlacz może zostać wymieniony po otwarciu ognioszczelnej obudowy przedziału z elektroniką. 
Aby wymienić kompletny wyświetlacz, patrz: informacje podane w rozdziale 5.1.4. 
 
Rura pomiarowa przepływomierza rotametrycznego może, w obu przypadkach, zostać w rurociągu, także 
w czasie przepływu produktu. 
 
Uwaga : Zawsze wymienić na nowe – uszkodzone zaciski mocujące (pryzmaty) między rurą pomiarową 
i obudową wyświetlacza. 
 
 
 
8.2.3 Wymiana całego urządzenia 
 
Należy odnieść się do rozdziału 8.2.1 oraz 8.2.2. Ponadto należy zapewnić, by wszystkie przyłącza procesowe 
i rurociąg były rozhermetyzowane i opróżnione z produktu. Dla substancji szkodliwych dla środowiska - uważnie 
odkazić elementy pozostające w styku z produktem (kołnierze itp.) 
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Załącznik A.1 Świadectwo Dopuszczenia Typu EC PTB 01 ATEX 1154 
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(Tłumaczenie) 

Physikalisch-Technische Bundesanstalt      PTB 
Brunswick i Berlin 
 
(1)     Świadectwo Dopuszczenia Typu EC 
 
(2) Urządzenia i systemy ochronne do użytku zgodnie z zaleceniem w obszarach zagrożonych wybuchem –  
 Dyrektywa 94/9/EC 
 
(3)  Numer Świadectwa Dopuszczenia Typu EC 
 
     PTB 01 ATEX 1154 
 
(4) Urządzenie: Przepływomierz rotametryczny H…./…./M10-EEx 
 
(5)  Producent: KROHNE Messtechnik GmbH & Co. KG 
 
(6)  Adres: Ludwig-Krohne-Str. 5, 47058 Duisburg, Germany 
 
(7)  Konstrukcja niniejszego urządzenia oraz jego dopuszczone wersje są zdefiniowane w Załączniku do  
 niniejszego Świadectwa Dopuszczenia Typu oraz w dokumentach podanych w Załączniku. 
 
(8)  Physikalisch-Technische Bundesanstalt, będący Jednostką Notyfikowaną Nr 0102, zgodnie  

z Artykułem 9 dyrektywy Rady Unii Europejskiej z dnia 23 marca 1994 (94/9/EC), zaświadcza,  
że podstawowe wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa zostały spełnione w odniesieniu do  
koncepcji i konstrukcji urządzeń i systemów ochronnych do użytku zgodnie z zaleceniem w obszarach  
zagrożonych wybuchem zgodnie z Załącznikiem II wspomnianej Dyrektywy. 

 
 Wyniki badania podane są w poufnym raporcie z badania PTB Ex 01-11294. 
 
(9)  Podstawowe wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa spełnione są poprzez zgodność z 
 

EN 50014-1997 (1); EN 2-50018 (2000) 
 
(10)  Jeśli do numeru Świadectwa dodano znak “X“, odnosi się to do specjalnych warunków dla bezpiecznego  
 stosowania urządzenia, jak podano w Załączniku do niniejszego Świadectwa. 
 
(11)  Niniejsze Świadectwo Dopuszczenia Typu EC odnosi się tylko do koncepcji i konstrukcji zdefiniowanego  
 urządzenia, zgodnie z Dyrektywą 94/9/EC. Dalsze wymagania wzmiankowanej Dyrektywy odnoszą się  
 do produkcji urządzenia i wprowadzenia go do obrotu rynkowego. Te wymagania nie stanowią  
 przedmiotu niniejszego Świadectwa. 
 
(12)  Oznaczenie urządzenia musi zawierać następujące szczegóły: 
 
     II 2 G EEx d IIC T6 … T1 
 
 
Organ dopuszczający w zakresie ochrony przeciwwybuchowej   Brunswick, 30 września 2002 
w imieniu   Oficjalna pieczęć 
(podpis)   PTB 
Dr.-Ing. U. Klausmeyer 
Regierungsdirektor 
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(Tłumaczenie) 

Physikalisch-Technische Bundesanstalt      PTB 
Brunswick i Berlin 
 
 
(13)      Z a ł ą c z n i k 
 
(14)    Świadectwo Dopuszczenia Typu EC PTB 01 ATEX 1154 
 
 
(15)  Opis urządzenia 
 
 Przepływomierz rotametryczny H…./…./M10-EEx zaprojektowano do pomiaru natężenia objętościowego  

przepływu gazów oraz cieczy łatwopalnych i niepalnych w pionowych odcinkach rurociągów.  
Przepływ w rurze pomiarowej odbywa się od dołu do góry a prowadzony pływak dostosowuje swe  
położenie tak, że siła wyporu, opór kształtu oraz ciężar pływaka są w równowadze.  
Każde pionowe położenie pływaka odpowiada więc określonemu natężeniu przepływu.  
Elektromagnetyczne czujniki położenia w sekcji wskaźnika przekształcają położenie pływaka na  
elektryczny sygnał wyjściowy. 

 
 
Dane techniczne 
 
 Zasilanie (funkcjonalne bardzo niskie napięcie PELV, UDC ≤ 60 V) 
 
 Sygnał wyjściowy 4 – 20 mA  UN = 24 V DC ± 30%, 2-przewodowe połączenie z 
 
 (zacisk I+, I┴)    komunikacja HART 
 
 Sygnał wyjściowy 1 i 2   obwód NAMUR 
 
 Wyjście 1 (zacisk B+, BN)  UN = 8 V DC, zależnie od pozycji łącznika ≤ 0.8 mA lub 
 
 Wyjście 2 (zacisk B+, BN)  ≥ 2.1 mA; Ri = 1 kΏ 
 
     lub 
 
 Wyjście 1 (zacisk B+, BOC )  otwarty kolektor (wyjście pnp) 
 
 Wyjście 2 (zacisk B+, BOC )  UN = 8 ... 30 V DC; Ii  ≤ 100 mA; 
 
     Ui z wartością skuteczną wyjścia przewodzącego ≤ 3 V 
 
 Wejście statusowe   UN = 8 … 30 V DC; Ii ≤  1 mA 
 
 (zacisk R+, R┴) 
 
 Ochrona przed dostępem 
 ciał obcych i wody  IP 67 zgodnie z EN 60529 
 
 
(16)  Raport z próby PTB Ex 01-11294 
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(Tłumaczenie) 

Physikalisch-Technische Bundesanstalt     PTB 
Brunswick i Berlin 
 
Załącznik do Świadectwa Dopuszczenia Typu EC PTB 01 ATEX 1154 
 
(17)  Warunki specjalne 
 nie. 
 
 
 Dodatkowe instrukcje dla bezpiecznego działania 
 
 Warunki podłączenia 
 1.  Przepływomierz rotametryczny H…./…./M10-EEx musi być podłączony poprzez  
 odpowiednie dławiki kablowe i/lub systemy rurkowania zgodne z wymaganiami normy EN 50018  
 Rozdziały 13.1 i 13.2, dla których dostępne jest oddzielne świadectwo dopuszczenia. 
 
 2.  Dławiki kablowe i osprzęt łączeniowy (wkręcane wpusty łączeniowe) oraz zaślepienia o prostej  
 konstrukcji nie mogą być stosowane. Przy podłączaniu przepływomierza rotametrycznego  
 H…./…./M10-EEx z użyciem wpustów dopuszczonych do tego celu, odpowiednie uszczelnienie musi być  
 wykonane bezpośrednio w obudowie. 
 
 3.  Nieużywane otwory należy zaślepić, zgodnie z EN 50018 Rozdział 11.9. 
 
 4.  Kabel przyłączeniowy przepływomierza rotametrycznego musi być zainstalowany w sposób trwały  
 oraz w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem. 
 
 Niniejsze instrukcje muszą być dołączone do każdego egzemplarza urządzenia. 
 
 Wyrównanie potencjałów 
 Przepływomierz rotametryczny H…./…./M10-EEx musi zostać włączony w miejscowy system  
 wyrównania potencjałów. 
 
 Dopuszczalne temperatury otoczenia i procesu, jako współczynnik klasy 
 temperaturowej 
  
 

Maksymalna dopuszcz. stała temperatura 
procesowa 

Klasa 
temperaturowa 

Temperatura otoczenia 
w °C 

Okablow. 
70°C 

Okablow. 
80°C 

Okablow. 
90°C 

T6 -40 ... +60 85 85 85 
-40 ... +50 100 100 100 T5 
-40 ... +60 85 100 100 
-40 ... +50 135 135 135 T4 
-40 ... +60 85 135 135 
-40 ... +40 180 200 200 
-40 ... +50 135 190 200 

T3 ... T1 

-40 ... +60 85 145 200 
 
Dławiki kablowe i wpusty muszą posiadać ten sam stopień stabilności cieplnej, jak przewody przyłączeniowe. 
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(Tłumaczenie) 
 

Physikalisch-Technische Bundesanstalt     PTB 
Brunswick and Berlin 
 
Załącznik do Świadectwa Dopuszczenia Typu EC PTB 01 ATEX 1154 
 
 
 Ogólne instrukcje 
 

Produkty palne są dopuszczone pod warunkiem, że nie tworzą w obrębie instalacji, potencjalnie  
wybuchowej mieszaniny gazów. W przypadku produktów palnych, sekcja pomiarowa musi zostać  
włączona w system okresowej kontroli ciśnieniowej zakładu. 

 
 Przed otwarciem ognioszczelnej obudowy przedziału z elektroniką, obowiązuje odczekanie co namniej  
 minimalnego czasu 8 minut, w odniesieniu do klas temperaturowych T5 oraz T6. 
 
 
(18)  Podstawowe wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa  
 
 są spełnione poprzez zgodność z wyżej wymienionymi standardami. 
 
 
 
 
 
 
 
 Organ dopuszczający      Brunswick, 30 września 2002 
 w zakresie ochrony przeciwwybuchowej 
 
 W imieniu   Oficjalna pieczęć 
 (podpis)   PTB 
 
 Dr.-Ing. U. Klausmeyer 
 Regierungsdirektor 
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