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Tento doplňkový návod obsahuje informace o základním provedení přístrojů určených pro 
provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu, jejich doplňkovém příslušenství a měřicích 
kompletech (přístrojích s doplňkovým příslušenstvím).

Základní konfigurace
• měřicí komora

Doplňkové příslušenství dodávané na přání
• Analogový převodník LT40
• Mezní spínač MS40

Informace!
Pokud používáte analogový převodník LT40 bez měřicí komory BM 26 Basic nebo BM 26 
Advanced, viz Analogový převodník  na straně 17

Pokud používáte mezní spínač MS40 bez měřicí komory BM 26 Basic nebor BM 26 Advanced, 
viz Mezní spínač  na straně 11
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2.1  Základní bezpečnostní údaje

2.1.1  Rozsah platnosti

Tento návod platí pouze pro provedení hladinoměru do prostředí s nebezpečím výbuchu. Ostatní 
údaje najdete ve Stručném návodu (Quick Start) nebo v Příručce (Handbook) pro plovákový 
stavoznak. Pokud tyto dokumenty nemáte, kontaktujte laskavě naši nejbližší pobočku nebo si je 
zkopírujte z internetových stránek www.krohne.com.

2.1.2  Popis přístroje

Poloha magnetického plováku v měřicí trubici stavoznaku odpovídá výšce hladiny v nádrži. 
Výška hladiny a objem jsou pak zobrazeny pomocí sloupce otočných klapek odolávajících 
vysokým teplotám.

Provedení Basic je určeno k měření výšky hladiny a objemu kapalin v jednoduchých aplikacích 
za nízkého tlaku. Montuje se ve svislé poloze na boční straně otevřených nebo tlakových nádrží. 

Provedení Advanced je určeno k měření výšky hladiny a objemu kapalin, zejména uhlovodíků. 
Montuje se ve svislé poloze na boční straně otevřených nebo tlakových nádrží. 

Tyto přístroje v příslušném provedení jsou schváleny pro použití v potenciálně výbušných 
atmosférách.

2.1.3  Normy a schválení

Výstraha!
Montáž, uvedení do provozu a údržbu smí provádět pouze personál s patřičnou kvalifikací pro 
ochranu proti výbuchu.

Výstraha!
Tato kapitola obsahuje pouze údaje platné pro mechanické provedení hladinoměru v prostředí 
s nebezpečím výbuchu. Další podrobnosti o použití hladinoměru s doplňkovým vybavením viz 
Sestavy na straně 26. Je-li stavoznak vybaven převodníkem pro radarový nebo TDR hladinoměr, 
viz také doplňkové návody pro provedení ATEX těchto přístrojů.

Informace!
Tento Doplněk pro provedení podle ATEX  obsahuje pouze údaje platné pro prostředí 
s nebezpečím výbuchu. Technické údaje ve standardním návodu k montáži a obsluze zůstávají 
v platnosti i pro provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu, pokud není v tomto Doplňku pro 
provedení podle ATEX uvedeno jinak.

Nebezpečí!
V souladu s evropskou Směrnicí 2014/34/EU (ATEX 100a) splňuje měřicí komora (trubice) 
obtokových stavoznaků Basic a Advanced dle ATEX, popsané v tomto Doplňku návodu, 
požadavky evropských norem EN 13463-1:2009 a EN 13463-5:2011. Provedení s ochranou 
typu c (ochrana bezpečnou konstrukcí) je certifikováno pro použití v nebezpečných prostorech 
notifikovanou osobou INERIS pod označením INERIS 08ATEX0044 X.

Výstraha!
Přečtěte si pozorně příslušný certifikát podle ATEX pro obtokový plovákový stavoznak (měřicí 
komoru). Dodržujte omezující podmínky.
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2.1.4  Kategorie: přístroje s ochranou typu c

Přístroj s ochranou typu c má následující označení:

BM 26 Basic
Bez nálepky a bez ochranného krytu proti namrzání z PLEXIGLAS®:
II 1 G c IIC T6...T3

S nálepkou, avšak bez ochranného krytu proti namrzání z PLEXIGLAS®:
II 1/2 G c IIC T6...T3

S nálepkou a s ochranným krytem proti namrzání z PLEXIGLAS®:
II 1/2 G c IIB T6...T3

BM 26 Advanced
Bez nálepky a bez ochranného krytu proti namrzání z PLEXIGLAS®:
II 1 G c IIC T6...T1

S nálepkou, avšak bez ochranného krytu proti namrzání z PLEXIGLAS®:
II 1/2 G c IIC T6...T1

S nálepkou a s ochranným krytem proti namrzání z PLEXIGLAS®:
II 1/2 G c IIB T6...T1

Měřicí komora (trubice) je určena pro aplikace podle ATEX, pokud je zvolena patřičná varianta 
(kód typu *F40**1**). Měřicí komora je vhodná pro použití v potenciálně výbušných atmosférách 
všech hořlavých substancí ve Skupinách plynů IIA, IIB a IIC. Pokud se používá s nálepkou a 
ochranou proti namrzání, je vhodná pro použití v potenciálně výbušných atmosférách všech 
hořlavých substancí pouze ve Skupinách plynů IIA a IIB. Je schválena pro aplikace vyžadující 
zařízení Kategorie 1 G (plyny, páry, mlha) nebo Kategorie 1/2 G.

Zařízení Kategorie 1 G se používají v zóně 0. Zařízení Kategorie 1/2 G se používají v zóně 0, 
jsou však umístěna v dělicí stěně mezi zónou 0 a zónou 1 (vnitřní povrch měřicí komory se 
nachází v zóně 0 a vnější povrch měřicí komory v zóně 1).

Informace!
Měřicí komora může být rovněž umístěna v nebezpečném prostoru vyžadujícím zařízení 
Kategorie 2 nebo 3.
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2.1.5  Výrobní štítky podle ATEX: měřicí komora

2.2  Montáž

2.2.1  Opatření

Základní pokyny

Elektrostatický náboj

Učiňte nezbytná opatření proti vzniku elektrostatického náboje, jestliže:

• obsluhujete,
• instalujete nebo
• používáte

zařízení v potenciálně výbušné atmosféře. Neinstalujte přístroj v místě, kde může dojít ke 
zvětšení elektrostatického náboje (např. v blízkosti ventilace).

Obrázek 2-1: Výrobní štítek podle ATEX pro provedení obtokových plovákových stavoznaků Basic a Advanced (měřicí 
komora)

1  Označení certifikátu podle ATEX. Viz také teplotní třídy.
2  Schválené typy ochrany
3  Notifikovaná osoba podle ATEX

Výstraha!
Při instalaci přístroje dodržujte podmínky uvedené v ES certifikátu přezkoušení typu. Tyto 
podmínky zahrnují:
• Speciální podmínky pro bezpečné použití.
• Základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví.

Nebezpečí!
Plastový kryt proti orosení (namrzání) přístroje představuje riziko vytvoření elektrostatického 
náboje. Ujistěte se, že veškerý personál a zařízení mají správné uzemnění.
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Speciální podmínky

2.2.2  Provozní podmínky

Kategorie zařízení podle ATEX a teplotní třída určují rozsah teplot prostředí pro měřicí komoru. 
Tyto údaje jsou vyznačeny na štítku měřicí komory.

Provedení Basic (bez elektrického příslušenství)
Kategorie zařízení podle ATEX a teplotní třída určují teplotu prostředí a odpovídající rozsah 
provozních teplot pro daný přístroj.
Minimální teplota pro provedení plovákového stavoznaku Basic je -40°C / -40°F.

Kategorie zařízení II 1 G a 1/2 G

Kategorie zařízení II 2 G a 3 G

Výstraha!
Kryt proti orosení (namrzání) je v potenciálně výbušné atmosféře možným zdrojem vznícení. 
Tento kryt chrání skleněnou trubici ukazatele. Čistěte kryt proti orosení (namrzání) vždy mokrým 
hadříkem.

Výstraha!
Titanový plovák je v měřicí trubici dostatečně chráněn před případnými nárazy ocelových 
předmětů. Při vkládání plováku do měřicí trubice nebo při servisních pracích zajistěte, aby 
nedošlo k nárazu ocelových předmětů nebo zrezivělých nástrojů (kladivo apod.) do titanového 
plováku.

Výstraha!
Přístroje s kovovými plováky: přístroj má připevněný nejiskřící kotouček k vnitřní straně dolní 
protipříruby. Tuto součást je nutno vyměnit jednou za 10 let. Požádejte dodavatele o postup 
výměny této součásti.

Výstraha!
Maximální rychlost změny výšky hladiny nesmí být vyšší než 1 m/s / 3,3 ft/s.

Teplotní třída Maximální teplota prostředí Maximální provozní teplota

[°C] [°F] [°C] [°F]

T6 +68 +154 +68 +154

T5 +80 +176 +80 +176

T4 +80 +176 +108 +226

T3 +80 +176 +150 +302

Teplotní třída Maximální teplota prostředí Maximální provozní teplota

[°C] [°F] [°C] [°F]

T6 +80 +176 +80 +176

T5 +80 +176 +95 +203

T4 +80 +176 +130 +266

T3 +80 +176 +150 +302
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Provedení Advanced (bez elektrického příslušenství)
Kategorie zařízení podle ATEX a teplotní třída určují teplotu prostředí a odpovídající rozsah 
provozních teplot pro daný přístroj.
Minimální teplota pro provedení plovákového stavoznaku Advanced je -70°C / -94°F.

Kategorie zařízení II 1 G a 1/2 G

Kategorie zařízení II 2 G a 3 G

Výstraha!
Maximální rychlost změny výšky hladiny nesmí být vyšší než 1 m/s / 3,3 ft/s.

Teplotní třída Maximální teplota prostředí Maximální provozní teplota

[°C] [°F] [°C] [°F]

T6 +68 +154 +68 +154

T5 +80 +176 +80 +176

T4 +80 +176 +108 +226

T3 +80 +176 +160 +320

T2 +80 +176 +240 +464

T1 +80 +176 +360 +680

Teplotní třída Maximální teplota prostředí Maximální provozní teplota

[°C] [°F] [°C] [°F]

T6 +80 +176 +80 +176

T5 +80 +176 +95 +203

T4 +80 +176 +130 +266

T3 +80 +176 +195 +383

T2 +80 +176 +290 +554

T1 +80 +176 +440 +824
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2.3  Elektrické připojení

2.3.1  Vyrovnání potenciálu (PE): mechanické provedení

Připojte vodič s kovovým stíněním ke svorce PE. Svorka PE je umístěna pod měřicí trubicí na 
boční straně štítku přístroje. 

2.4  Uvedení do provozu

Proveďte kontrolu před spuštěním:
•  Mají všechny součásti, přicházející do styku s měřeným médiem (těsnění, měřicí trubice a 

plovák) vůči tomuto médiu dostatečnou korozní odolnost?
•  Odpovídají údaje na štítku přístroje jeho zamýšlené aplikaci?
•  Je správně zapojen systém pro vyrovnání potenciálu (ekvipotenciální vazba)?

Obrázek 2-2: Vyrovnání potenciálu (PE)

1  Svorka PE
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3.1  Základní bezpečnostní údaje

3.1.1  Rozsah platnosti

Tyto pokyny platí pouze pro provedení bistabilního mezního spínače do prostředí s nebezpečím 
výbuchu. Ostatní údaje najdete ve Stručném návodu (Quick Start) nebo v Příručce (Handbook) 
pro plovákový stavoznak. Pokud tyto dokumenty nemáte, kontaktujte laskavě naši nejbližší 
pobočku nebo si je zkopírujte z internetových stránek www.krohne.com.

3.1.2  Popis přístroje

Mezní spínač využívá pro detekci výšky hladiny kapaliny bistabilní jazýčkový kontakt. Je 
připevněn k měřicí trubici plovákového stavoznaku. 

Toto doplňkové zařízení v příslušném provedení je schváleno pro použití v potenciálně 
výbušných atmosférách. 

3.1.3  Normy a schválení

Certifikát je umístěn na DVD-ROM, dodávaném s přístrojem. Rovněž si můžete certifikát 
zkopírovat z našich internetových stránek.

Výstraha!
Montáž, uvedení do provozu a údržbu smí provádět pouze personál s patřičnou kvalifikací pro 
ochranu proti výbuchu.

Výstraha!
Tato kapitola obsahuje pouze údaje platné pro mezní spínač v provedení Ex. Další informace 
o použití mezního spínače spolu s hladinoměrem viz Sestavy na straně 26.

Informace!
Tento Doplněk pro provedení podle ATEX  obsahuje pouze údaje platné pro prostředí 
s nebezpečím výbuchu. Technické údaje v Příručce pro standardní přístroje zůstávají v platnosti 
i pro provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu, pokud není v tomto Doplňku pro ATEX 
uvedeno jinak.

Nebezpečí!
V souladu s evropskými Směrnicemi 94/9/EC (platná do 19. dubna 2016) a 2014/34/EU (platná 
od 20. dubna 2016) splňuje provedení mezního spínače dle ATEX, popsané v tomto Doplňku 
návodu, požadavky evropských norem EN 60079-0 :2012 + A11 :2013, EN 60079-11 :2012 a 
EN 60079 26 :2015. Provedení Ex ia je certifikováno pro použití v nebezpečných prostorech 
notifikovanou osobou INERIS pod označením INERIS 08ATEX0045 X.

Výstraha!
Přečtěte si pozorně příslušný certifikát podle ATEX pro mezní spínač. Dodržujte omezující 
podmínky.
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3.1.4  Kategorie: přístroje s ochranou Ex ia

Přístroj s ochranou typu Ex ia má následující označení:

II 1 GD
Ex ia IIC T4…T6* Ga
Ex ia IIIC T135°C…T85°C* Da

* Teplota okolního prostředí pro zařízení musí být v souladu s hodnotami pro danou teplotní třídu 
na straně 15.

Mezní spínač  je určen pro aplikace podle ATEX, pokud je zvolena jeho patřičná varianta (typový 
kód *F40**1**). Mezní spínač je vhodný pro použití v potenciálně výbušných atmosférách všech 
hořlavých substancí ve Skupinách plynů IIA, IIB a IIC. Je certifikován pro aplikace vyžadující 
zařízení Kategorie 1 G (plyny, páry nebo mlha) a EPL Ga nebo Kategorie 2 G a EPL Gb. Rovněž 
odpovídá teplotním třídám T3, T2 a T1 (Skupiny plynů), pokud jsou dodrženy mezní hodnoty 
teploty. Podrobnosti viz Provozní podmínky na straně 15.

Zařízení Kategorie 1 G se používají v zóně 0. Zařízení Kategorie 2 G se používají v zóně 1.

Přístroj s ochranou typu Ex ia je vhodný pro použití v potenciálně výbušných atmosférách všech 
hořlavých substancí ve Skupinách prachů IIIA, IIIB a IIIC. V příslušném provedení je certifikován 
pro aplikace vyžadující zařízení Kategorie 1 D (prach) a EPL Da nebo Kategorie 2 D a EPL Db. 
Povrchová teplota krytu (bez nánosu prachu) nesmí být vyšší než +85°C / +185°F, pokud na něj 
není z měřeného procesu vedeno (přenášeno) žádné teplo.

Zařízení Kategorie 1 D se používají v zóně 20. Zařízení Kategorie 2 D se používají v zóně 21.

Mezní spínač splňuje všechny požadavky na ochranu krytím IP6X pro prachy. Jeho kryt je 
vybaven plastovou kabelovou vývodkou M16×1,5.
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3.1.5  Štítky podle ATEX: mezní spínač

Obrázek 3-1: Výrobní štítek podle ATEX pro mezní spínač (který není podle NAMUR)

Obrázek 3-2: Výrobní štítek podle ATEX pro mezní spínač (podle NAMUR)

1  Označení certifikátu podle ATEX. Viz také teplotní třídy.
2  Typy ochrany podle ATEX
3  Údaje o jiskrově bezpečných obvodech
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3.2  Montáž

3.2.1  Opatření

Základní pokyny

Certifikát je umístěn na DVD-ROM, dodávaném s přístrojem. Rovněž si můžete certifikát 
zkopírovat z našich internetových stránek.

Speciální podmínky

Ujistěte se, že:
• je přístroj přístupný,
• je kolem přístroje dostatek volného prostoru pro případné kontroly,
• je štítek na přístroji viditelný a
• že na přístroj nepůsobí žádné vnější síly.

Výstraha!
Při instalaci přístroje dodržujte podmínky uvedené v ES certifikátu přezkoušení typu. Tyto 
podmínky zahrnují:
• Speciální podmínky pro bezpečné použití.
• Základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví.

Nebezpečí!
Instalace musí být provedena v souladu s (ČSN) EN 60079-14: Elektrické instalace 
v nebezpečných prostorech.

Výstraha!
Pouze Kategorie zařízení 1 G
Kryt zařízení je možným zdrojem vznícení v potenciálně výbušné atmosféře. Je vyroben 
z hliníku.

Umístěte zařízení na vhodném místě tak, aby nemohlo dojít k nárazu nebo tření 
železných/ocelových předmětů o hliníkový kryt.

Zařízení nesmí být zcela pokryto prachem (umístěno ve vrstvě prachu).
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3.2.2  Provozní podmínky

Kategorie zařízení podle ATEX a teplotní třída určují rozsah teplot prostředí pro mezní spínač. 
Tyto údaje jsou vyznačeny na štítku mezního spínače. 

Kategorie zařízení II 1 G nebo 1 D (jen aplikace Ex i a zařízení, která nejsou podle 
NAMUR)

Kategorie zařízení II 1 G nebo 1 D (jen aplikace Ex i a zařízení podle NAMUR)

3.3  Elektrické připojení

3.3.1  Mezní spínače s ochranou Ex i

•  Použité elektrické vodiče musejí být v souladu s platnými předpisy (např. ).
•  Postup elektrického připojení je uveden v příručce (Handbook).
•  Protáhněte vodiče vývodkou, umístěte do příslušných svorek a bezpečně je připevněte, aby 

nedošlo k jejich poškození. Elektrické vodiče musejí být vedeny v dostatečné vzdálenosti od 
horkých předmětů.

•  Nepoužité vodiče je nutno bezpečně připojit k zemi v prostoru s nebezpečím výbuchu. Pokud 
to není možné, zajistěte, aby byl každý nepoužitý vodič bezpečně oddělen (od ostatních 
vodičů, od země apod.).

•  Pokud je to zapotřebí, zajistěte, aby izolace elektrického vedení poskytovala dostatečnou 
ochranu proti korozi.

•  Pokud možno používejte galvanicky oddělená navazující zařízení.
•  Mezní spínač lze připojit pouze k jiskrově bezpečným zařízením. Používejte pouze 

certifikovaná jiskrově bezpečná zařízení.
•  Přístroj lze připojit pouze k samostatným certifikovaným jiskrově bezpečným obvodům. 

Ujistěte se, že elektrické parametry obvodů jsou v souladu s níže uvedenými hodnotami:
•  Neodstraňujte z vodiče více než 6 mm / 0,2¨ izolace.

Teplotní třída Teplota prostředí

Plyn Prach [°C] [°F]

T6 T85°C -40…+80 -40…+176

T5 T100°C -40…+95 -40…+203

T4 T135°C -40…+130 -40…+266

Teplotní třída Teplota prostředí

Plyn Prach [°C] [°F]

T6 T85°C -40…+70 -40…+158

T5 T100°C -40…+85 -40…+185

T4 T135°C -40…+120 -40…+248

Nebezpečí!
Mezní spínače, které nejsou podle NAMUR: Napájecí zdroj musí být v jiskrově bezpečném 
provedení.



3 Mezní spínač 

16 

BM 26 Basic/Advanced

www.krohne.com 02/2017 - 4000642503 - AD ATEX BM 26 Bas-Adv R04 cz

Mezní spínače, které nejsou podle NAMUR: maximální hodnoty jiskrově bezpečných 
obvodů
• Ui ≤250 Vstř/ss
• Ii ≤1 A
• Pi ≤60 VA/W

• Ci ≈0 nF
• Li =0 μH

Mezní spínače podle NAMUR: maximální hodnoty jiskrově bezpečných obvodů
• Ui ≤24 V
• Ii ≤0,1 A
• Pi ≤0,21 W

• Ci ≈0 nF
• Li =0 μH

3.4  Uvedení do provozu

•  Odpovídají údaje na štítku přístroje jeho zamýšlené aplikaci?
•  Aplikace Ex i: Jsou použity jiskrově bezpečné bariéry s předepsanými parametry? 

Podrobnosti viz Mezní spínače s ochranou Ex i na straně 15. Parametry elektrických obvodů 
nesmí překračovat uvedené maximální hodnoty pro jiskrově bezpečné obvody.

•  Je prostor svorkovnice správně utěsněn?

Informace!
Jmenovitá hodnota pro oddělení (izolaci) mezi elektrickými a kovovými částmi zařízení je 
500 Vrms.

Výstraha!
Ujistěte se, že je možno bezpečně zapnout napájení. Proveďte kontrolu před spuštěním:
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4.1  Základní bezpečnostní údaje

4.1.1  Rozsah platnosti

Tyto pokyny platí pouze pro provedení analogového převodníku do prostředí s nebezpečím 
výbuchu. Ostatní údaje najdete ve Stručném návodu (Quick Start) nebo v Příručce (Handbook) 
pro plovákový stavoznak. Pokud tyto dokumenty nemáte, kontaktujte laskavě naši nejbližší 
pobočku nebo si je zkopírujte z internetových stránek www.krohne.com.

4.1.2  Popis přístroje

Analogový převodník převádí proměnlivý odpor odporové dekády na analogový nebo digitální 
výstupní signál. Hodnota odporu odpovídá poloze plováku v měřicí trubici. Analogový převodník 
je připevněn k měřicí trubici plovákového stavoznaku.

V následující tabulce jsou uvedeny varianty modulů převodníku pro převod hodnoty odporu na 
analogový nebo digitální výstupní signál:

Typy výstupů převodníku

Toto doplňkové zařízení v příslušném provedení je schváleno pro použití v potenciálně 
výbušných atmosférách.

Výstraha!
Montáž, uvedení do provozu a údržbu smí provádět pouze personál s patřičnou kvalifikací pro 
ochranu proti výbuchu.

Výstraha!
Tato kapitola obsahuje pouze údaje platné pro analogový převodník. Další informace o použití 
převodníku spolu s hladinoměrem viz Sestavy na straně 26.

Informace!
Tento Doplněk pro provedení podle ATEX  obsahuje pouze údaje platné pro prostředí 
s nebezpečím výbuchu. Technické údaje v Příručce pro standardní přístroje zůstávají v platnosti 
i pro provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu, pokud není v tomto Doplňku pro ATEX 
uvedeno jinak.

Varianta modulu výstupu Kód označení (VF nebo SF)

Moduly analogového výstupu
4…20 mA xF45xB1xxxx

4…20 mA a displej xF45xE1xxxx

Moduly analogového výstupu s komunikací HART®
4…20 mA+HART® xF45xW1xxxx

4…20 mA+HART® a displej xF45xG1xxxx

Moduly se sběrnicovými výstupy
FOUNDATION™ fieldbus xF45xD1xxxx

PROFIBUS PA® (PR) xF45xX1xxxx

PROFIBUS PA® xF45xA1xxxx
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4.1.3  Normy a schválení

Nebezpečí!
V souladu s evropskými Směrnicemi 94/9/EC (platná do 19. dubna 2016) a 2014/34/EU (platná 
od 20. dubna 2016) splňuje provedení analogového převodníku dle ATEX, popsané v tomto 
Doplňku návodu, požadavky evropských norem EN 60079-0:2012 + A11 :2013, EN 60079-11 
:2012, EN 60079-26 :2015. Provedení Ex ia a Ex ib versionsjsou certifikována pro použití 
v nebezpečných prostorech notifikovanou osobou INERIS pod označením 
INERIS 09ATEX0003 X.

Výstraha!
Přečtěte si pozorně příslušný certifikát podle ATEX pro analogový převodník. Dodržujte 
omezující podmínky.

Certifikát je umístěn na DVD-ROM, dodávaném s přístrojem. Rovněž si můžete certifikát 
zkopírovat z našich internetových stránek.
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4.1.4  Kategorie: přístroje s ochranou Ex ia

Přístroj s ochranou typu Ex ia má následující označení:

Provedení LT40 .F45.D1 nebo LT40 .F45.X1
II 1 GD
Ex ia IIC T4…T6* Ga
Ex ia IIIC T135°C...T85°C* Da

II 2 GD
Ex ib IIC T4…T6* Gb
Ex ib IIIC T135°C...T85°C* Db

Všechna ostatní provedení
II 1 GD
Ex ia IIC T4….T6* Ga (s displejem T5)
Ex ia IIIC T135°C...T85°C* Da (s displejem T135°C…T100°C)

* Teplota okolního prostředí pro zařízení musí být v souladu s hodnotami pro danou teplotní třídu 
na straně 22.

Analogový převodník je určen pro aplikace podle ATEX, pokud je zvolena jeho patřičná varianta 
(typový kód *F45**1****).

Analogový převodník je vhodný pro použití v potenciálně výbušných atmosférách všech 
hořlavých substancí ve Skupinách plynů IIA, IIB a IIC. Je certifikován pro aplikace vyžadující 
zařízení Kategorie 1 G (plyny, páry nebo mlha) a EPL Ga nebo Kategorie 2 G a EPL Gb. Rovněž 
odpovídá teplotním třídám T3, T2 a T1 (Skupiny plynů), pokud jsou dodrženy mezní hodnoty 
teploty. Podrobnosti viz Provozní podmínky na straně 22.

Zařízení Kategorie 1 G se používají v zóně 0. Zařízení Kategorie 2 G se používají v zóně 1.

Přístroj s ochranou typu Ex ia je vhodný pro použití v potenciálně výbušných atmosférách všech 
hořlavých substancí ve Skupinách prachů IIIA, IIIB a IIIC. V příslušném provedení je certifikován 
pro aplikace vyžadující zařízení Kategorie 1 D (prach) a EPL Da nebo Kategorie 2 D a EPL Db. 
Povrchová teplota krytu (bez nánosu prachu) nesmí být vyšší než +85°C / +185°F, pokud na něj 
není z měřeného procesu vedeno (přenášeno) žádné teplo.

Zařízení Kategorie 1 D se používají v zóně 20. Zařízení Kategorie 2 D se používají v zóně 21.
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4.1.5  Štítky podle ATEX: analogový převodník

Obrázek 4-1: Štítky pro provedení analogového převodníku s ochranou Ex i s modulem 4...20 mA nebo 
4...20 mA+HART®

1  Kód typu (uvedený v prospektu v kapitole "Objednací čísla")
2  Označení certifikátu podle ATEX
3  Schválené typy ochrany. Podrobnosti viz Provozní podmínky na straně 22.
4  Údaje o jiskrově bezpečných obvodech. Podrobnosti viz Analogový převodník s ochranou Ex i na straně 23.
5  Text: WARNING – POTENTIAL ELECTROSTATIC HAZARD – SEE INSTRUCTIONS (Pozor - nebezpečí vzniku 

elektrostatického náboje – viz pokyny v návodu)

Obrázek 4-2: Štítky pro provedení analogového převodníku s ochranou Ex i s modulem sběrnice

1  Kód typu (uvedený v prospektu v kapitole "Objednací čísla")
2  Označení certifikátu podle ATEX. Viz také teplotní třídy.
3  Schválené typy ochrany. Podrobnosti viz Provozní podmínky na straně 22.
4  Text pro jiskrově bezpečná zařízení: FISCO Field Device – SEE INSTRUCTIONS FOR Ui, Ii, Pi (zařízení FISCO - viz 

pokny pro Ui, Ii, Pi)
5  Údaje o jiskrově bezpečných obvodech. Podrobnosti viz Analogový převodník s ochranou Ex i na straně 23.
6  Text: WARNING – POTENTIAL ELECTROSTATIC HAZARD – SEE INSTRUCTIONS (Pozor - nebezpečí vzniku 

elektrostatického náboje – viz pokyny v návodu)
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4.2  Montáž

4.2.1  Opatření

Základní pokyny

Certifikát je umístěn na DVD-ROM, dodávaném s přístrojem. Rovněž si můžete certifikát 
zkopírovat z našich internetových stránek.

Speciální podmínky

Ujistěte se, že:
• je přístroj přístupný,
• je kolem přístroje dostatek volného prostoru pro případné kontroly,
• je štítek na přístroji viditelný a
• že na přístroj nepůsobí žádné vnější síly.

Analogový převodník splňuje všechny požadavky na ochranu krytím IP67 (30 minut ponoření ve 
vodě v hloubce 1 m), pokud je jeho kryt vybaven kabelovou vývodkou s krytím IP67 nebo IP68 a 
elektrický kabel má správný průměr.

Kabelové vývodky jsou dodávány pouze na požádání. Pokud si vývodky zajišťuje uživatel, je 
nutno při jejich výběru postupovat podle následující tabulky:

Výstraha!
Při instalaci přístroje dodržujte podmínky uvedené v ES certifikátu přezkoušení typu. Tyto 
podmínky zahrnují:
• Speciální podmínky pro bezpečné použití.
• Základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví.

Nebezpečí!
Instalace musí být provedena v souladu s (ČSN) EN 60079-14: Elektrické instalace 
v nebezpečných prostorech.

Výstraha!
Pouze Kategorie zařízení 1 G
Kryt zařízení je možným zdrojem vznícení v potenciálně výbušné atmosféře. Je vyroben 
z hliníku.
Umístěte zařízení na vhodném místě tak, aby nemohlo dojít k nárazu nebo tření 
železných/ocelových předmětů o hliníkový kryt.

Podmínky v nebezpečném prostoru Krytí kabelové vývodky

Kapaliny (s plynem nebo prachem nebo 
bez plynu/ prachu)

IP67 / IP68

Prach bez kapalin IP6X

Plyn bez kapalin ≥IP66 1

1 Doporučený stupeň ochrany krytím je ≥IP66. Minimální stupeň ochrany krytím je IP20.
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4.2.2  Provozní podmínky

Kategorie zařízení podle ATEX a teplotní třída určují maximální teplotu prostředí pro analogový 
převodník. Tyto údaje jsou vyznačeny na štítku analogového převodníku.

Jelikož je přístroj ovlivněn teplotou měřeného média, uvádí se více než jedna teplotní třída. 
Teplotní třída je v relaci s teplotou měřeného média a teplotou okolního prostředí.

Maximální teplota prostředí pro analogový převodník

Výstraha!
Zkontrolujte, zda je kabelová vývodka vhodná pro příslušný průměr připojovacího kabelu. Otvor 
se závitem pro vývodku musí být důkladně utěsněn.

Výstup modulu Název modulu Označení Maximální teplota prostředí

T4 T5 T6

[°C] [°F] [°C] [°F] [°C] [°F]

Běžné jiskrově bezpečné systémy 
4...20 mA xF45xB1xx II 1 GD

Ex ia IIC T4…T6 Ga
Ex ia IIIC T135°C…T85°C Da

+85 +185 +65 +149 +50 +122

4...20 mA + HART® 
(PR)

xF45xW1xx +85 +185 +65 +149 +50 +122

4...20 mA + displej xF45xE1xx II 1 GD
Ex ia IIC T4…T5 Ga

Ex ia IIIC T135°C...T100°C Da

— — +60 +140 +60 +140

4...20 mA + HART® 
+ displej

xF45xG1xx — — +60 +140 +60 +140

FF (PR) xF45xD1xxxx II 1 GD Ex ia IIC T4…T6 Ga
Ex ia IIIC T135°C…T85°C Da

+85 +185 +70 +158 +60 +140

+75 +167 +45 +113 +45 +113

PROFIBUS PA xF45xX1xxxx II 1 GD
Ex ia IIC T4…T6 Ga

Ex ia IIIC T135°C…T85°C Da

+85 +185 +70 +158 +60 +140

+75 +167 +45 +113 +45 +113

Jiskrově bezpečné systémy FISCO
FF (PR) xF45xD1xxxx II 1 GD

Ex ia IIC T4…T6 Ga
Ex ia IIIC T135°C…T85°C Da

+85 +185 +60 +140 +45 +113

PROFIBUS PA xF45xX1xxxx +85 +185 +60 +140 +45 +113

FF (PR) xF45xD1xxxx II 2 GD
Ex ib IIC T4…T6 Gb

Ex ib IIIC T135°C…T85°C Db

+85 +185 +75 +167 +60 +140

PROFIBUS PA xF45xX1xxxx +85 +185 +75 +167 +60 +140

PROFIBUS PA xF45xA1xxxx II 1 GD
Ex ia IIC T4…T6 Ga

Ex ia IIIC T135°C…T85°C Da

+85 +185 +60 +140 +45 +113
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Minimální teplota prostředí pro analogový převodník

4.3  Elektrické připojení

4.3.1  Základní pokyny

4.3.2  Analogový převodník s ochranou Ex i

Dodržujte následující pokyny:
•  Použité elektrické vodiče musejí být v souladu s platnými předpisy (např. ).
•  Postup elektrického připojení je uveden v příručce (Handbook).
•  Protáhněte vodiče vývodkou, umístěte do příslušných svorek a bezpečně je připevněte, aby 

nedošlo k jejich poškození. Elektrické vodiče musejí být vedeny v dostatečné vzdálenosti od 
horkých předmětů.

•  Nepoužité vodiče je nutno bezpečně připojit k zemi v prostoru s nebezpečím výbuchu. Pokud 
to není možné, zajistěte, aby byl každý nepoužitý vodič bezpečně oddělen (od ostatních 
vodičů, od země apod.).

•  Pokud je to zapotřebí, zajistěte, aby izolace elektrického vedení poskytovala dostatečnou 
ochranu proti korozi.

•  Přístroj lze připojit pouze k samostatným certifikovaným jiskrově bezpečným obvodům. 
Ujistěte se, že elektrické parametry obvodů jsou v souladu s níže uvedenými hodnotami.

•  Neodstraňujte z vodiče více než 6 mm / 0,2¨ izolace.

Výstup modulu Název modulu Minimální teplota prostředí

[°C] [°F]

4...20 mA xF45xB1xx -40 -40

4...20 mA + HART® (PR) xF45xW1xx -40 -40

4...20 mA + displej xF45xE1xx -20 -4

4...20 mA + HART® + displej xF45xG1xx -20 -4

FF (PR) xF45xD1xxxx -40 -40

PROFIBUS PA xF45xX1xxxx -40 -40

xF45xA1xxxx

Výstraha!
• Vypněte napájení.
• Použijte vhodné kabelové vývodky podle příslušného provedení závitu v krytu (M20x1,5).



4 Analogový převodník 

24 

BM 26 Basic/Advanced

www.krohne.com 02/2017 - 4000642503 - AD ATEX BM 26 Bas-Adv R04 cz

Maximální parametry elektrických obvodů pro moduly analogového převodníku

Výstup modulu Název 
převodníku

Označení Parametry elektrických obvodů

Ui Ii Pi Ci Li

[V] [mA] [W] [nF] [µH]

Běžné jiskrově bezpečné systémy 
4...20 mA xF45xB1xx II 1 GD

Ex ia IIC T4…T6 Ga
Ex ia IIIC T135°C…T85°C Da

30 100 0,84 1 10

4...20 mA + HART® 
(PR)

xF45xW1xx 30 100 0,84 12,1 10

4...20 mA + displej xF45xE1xx II 1 GD
Ex ia IIC T4…T5 Ga

Ex ia IIIC T135°C…T100°C Da

30 100 0,84 32,1 10

4...20 mA + displej xF45xE1xx 30 100 0,84 21 10

4...20 mA + HART® 
+ displej

xF45xG1xx 30 100 0,84 32,1 10

FF (PR) xF45xD1xxxx II 1 GD
Ex ia IIC T4…T6 Ga

Ex ia IIIC T135°C…T85°C Da

30 120 0,84 2 1

PROFIBUS PA xF45xX1xxxx 30 300 1,3 2 1

Jiskrově bezpečné systémy FISCO
FF (PR) xF45xD1xxxx II 1 GD

Ex ia IIC T4…T6 Ga
Ex ia IIIC T135°C…T85°C Da

17,5 250 2 2 1

PROFIBUS PA (PR) xF45xX1xxxx 15 lib. lib. 2 1

FF (PR) xF45xD1xxxx II 2 GD
Ex ib IIC T4…T6 Gb

Ex ib IIIC T135°C…T85°C Db

17,5 lib. lib. 2 1

PROFIBUS PA xF45xX1xxxx 30 250 5,32 2 1

PROFIBUS PA xF45xA1xxxx II 1 GD
Ex ia IIC T4…T6 Ga

Ex ia IIIC T135°C…T85°C Da

17,5 380 5,32 1 10

Nebezpečí!
Typ modulu má vliv na maximální povolenou teplotu prostředí. Podrobnosti viz Provozní 
podmínky na straně 22.

Informace!
Jmenovitá hodnota pro oddělení (izolaci) mezi elektrickými a kovovými částmi zařízení je 
500 Vrms.
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4.4  Uvedení do provozu

•  Odpovídají údaje na štítku přístroje jeho zamýšlené aplikaci?
•  Aplikace Ex i: Jsou použity jiskrově bezpečné bariéry s předepsanými parametry? 

Podrobnosti viz Analogový převodník s ochranou Ex i na straně 23. Parametry elektrických 
obvodů nesmí překračovat uvedené maximální hodnoty pro jiskrově bezpečné obvody.

•  Je prostor svorkovnice správně utěsněn?

4.5  Pravidelná údržba
Za běžných provozních podmínek není nutno provádět pravidelnou údržbu. Případnou údržbu 
musí provádět pouze kvalifikovaný personál (nejlépe pracovníci výrobce nebo autorizovaná 
servisní organizace).

4.6  Čištění přístroje

Výstraha!
Ujistěte se, že je možno bezpečně zapnout napájení. Proveďte kontrolu před spuštěním:

Upozornění!
Doporučujeme provádět pravidelné kontroly zařízení. Zkontrolujte kabelové vývodky a elektrické 
kabely, zda nenesou známky koroze a/nebo poškození.

Nebezpečí!
Výrobní štítek představuje riziko vytvoření elektrostatického náboje. Případné nečistoty 
z přístroje odstraňte vlhkým hadříkem.
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5.1  Základní bezpečnostní údaje

5.1.1  Rozsah platnosti

Tyto pokyny platí pouze pro provedení hladinoměru do prostředí s nebezpečím výbuchu 
s 1 z následujících 3 doplňků:
• analogový převodník v provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu nebo
• mezní spínač v provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu nebo
• analogový převodník a mezní spínač v provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu.

Ostatní údaje najdete ve Stručném návodu (Quick Start) nebo v Příručce (Handbook) pro 
plovákový stavoznak. Pokud tyto dokumenty nemáte, kontaktujte laskavě naši nejbližší pobočku 
nebo si je zkopírujte z internetových stránek www.krohne.com.

Informace!
Tento Doplněk pro provedení podle ATEX  obsahuje pouze údaje platné pro prostředí 
s nebezpečím výbuchu. Technické údaje v Příručce pro standardní přístroje zůstávají v platnosti 
i pro provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu, pokud není v tomto Doplňku pro ATEX 
uvedeno jinak.

Výstraha!
Tato kapitola obsahuje pouze údaje platné pro použití stavoznaku s dalším doplňkovým 
vybavením.
• Další údaje o mechanickém provedení hladinoměru viz Hladinoměr v mechanickém 

provedení na straně 5.
• Další údaje o mezním spínači viz Mezní spínač  na straně 11.
• Další údaje o analogovém převodníku viz Analogový převodník  na straně 17.

Výstraha!
Montáž, uvedení do provozu a údržbu smí provádět pouze personál s patřičnou kvalifikací pro 
ochranu proti výbuchu.
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5.1.2  Normy a schválení

• Příslušné evropské normy a schválení pro měřicí komoru (mechanické provedení přístroje) 
viz Normy a schválení na straně 5.

• Příslušné evropské normy a schválení pro mezní spínač viz Normy a schválení na straně 11.
• Příslušné evropské normy a schválení pro analogový převodník viz Normy a schválení na 

straně 18.

5.1.3  Kategorie 

Kategorie zařízení pro sestavy:
• Údaje o kategoriích zařízení pro mechanické provedení hladinoměru viz Kategorie: přístroje s 

ochranou typu c na straně 6.
• Údaje o kategoriích zařízení pro mezní spínač viz Kategorie: přístroje s ochranou Ex ia na 

straně 12.
• Údaje o kategoriích zařízení pro analogový převodník viz Kategorie: přístroje s ochranou 

Ex ia na straně 19.

5.2  Montáž

5.2.1  Opatření

Základní pokyny

• Další údaje o mechanickém provedení hladinoměru viz Opatření na straně 7.
• Další údaje o mezním spínači viz Opatření na straně 14.
• Další údaje o analogovém převodníku viz Opatření na straně 21.

Nebezpečí!
Provedení příslušné sestavy (kombinace zařízení) je v souladu s evropskými Směrnicemi 
94/9/EC (platná do 19. dubna 2016) a 2014/34/EU (platná od 20. dubna 2016).

Výstraha!
Přečtěte si pečlivě Certifikáty přezkoušení typu podle ATEX pro měřicí komoru (trubici) a 
doplňkové vybavení. Dodržujte omezující podmínky.

Výstraha!
Při instalaci přístroje dodržujte podmínky uvedené v EC Certifikátech typu pro všechna použitá 
zařízení. Tyto podmínky zahrnují: 
• Speciální podmínky pro bezpečné použití.
• Základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví.

Výstraha!
Izolace mezního spínače
Údaje týkající se ochrany v prostředí s nebezpečím výbuchu platí pouze v případě, že dodržíte 
tyto pokyny:
• Nezakrývejte kryt mezního spínače izolací.
• Ujistěte se, že mezi mezním spínačem a izolací je mezera cca 15 mm / 0,6¨.
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Obrázek 5-1: Mezní spínače a izolace měřicí trubice

1  Kryt mezního spínače
2  Izolace kolem měřicí trubice (průřez)
3  Měřicí trubice (průřez)
Mezera mezi mezním spínačem a izolací měřicí trubice, a ≥15 mm / 0,6¨.
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5.2.2  Provozní podmínky

Kategorie zařízení podle ATEX a teplotní třída určují rozsah teplot prostředí pro měřicí komoru 
s příslušným doplňkovým vybavením. Tyto údaje jsou vyznačeny na štítcích na měřicí komoře 
(trubici) a na doplňkovém vybavení.

Výstraha!
Izolace analogového převodníku
Údaje týkající se ochrany v prostředí s nebezpečím výbuchu platí pouze v případě, že dodržíte 
tyto pokyny:
• Izolaci umístěte mezi měřicí trubici a analogový převodník.
• Nezakrývejte izolací žádnou část převodníku.

Obrázek 5-2: Analogový převodník a izolace měřicí trubice

1  Analogový převodník 
2  Měřicí trubice (průřez)
3  Izolaci umístěte mezi měřicí trubici a analogový převodník.
4  Izolace (průřez). Nezakrývejte izolací žádnou část analogového převodníku.

Nebezpečí!
Teplota prostředí ovlivňuje elektrické parametry jiskrově bezpečných systémů. Údaje 
o elektrických parametrech mezního spínače viz Mezní spínače s ochranou Ex i na straně 15. 
Údaje o elektrických parametrech analogového převodníku viz Analogový převodník s ochranou 
Ex i na straně 23. Dodržujte mezní hodnoty teploty uvedené v následujících tabulkách:
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Maximální provozní teplota

Maximální teplota prostředí: měřicí komora s mezními spínači

Rozmezí teploty prostředí: měřicí komora s analogovým převodníkem (analogový výstup nebo 
komunikace HART®) – Část 1

Teplotní třída Maximální provozní teplota

Plyn Prach [°C] [°F]

T6 T85°C +68 +154

T5 T100°C +80 +176

T4 T135°C +108 +226

T3 T200°C +160 +320

T2 T300°C +240 +464

T1 T450°C +360 +680

Teplotní třída Maximální teplota prostředí

Měřicí komora s mezním 
spínačem, který není podle 

NAMUR

Měřicí komora s mezním 
spínačem podle NAMUR

Plyn Prach [°C] [°F] [°C] [°F]

T6 T85°C -40...+68 -40...+154 -40...+68 -40...+155

T5 T100°C -40...+80 -40...+176 -40...+80 -40...+176

T4 T135°C -40...+80 -40...+176 -40...+80 -40...+176

T3 T200°C -40...+80  1 -40...+176  1 -40...+80  1 -40...+176  1

T2 T300°C -40...+80  1 -40...+176  1 -40...+80  1 -40...+176  1

T1 T450°C -40...+80  1 -40...+176  1 -40...+80  1 -40...+176  1
1 Mezní spínač je certifikován pro aplikace v teplotních třídách T6...T4. Jestliže teplota okolního prostředí pro toto zařízení nepřekračuje 

mezní hodnoty pro teplotní třídy T6...T4, je možno mezní spínač použít s měřicí komorou v aplikacích v teplotních třídách T6...T1.

Teplotní třída
(Plyn / prach)

Rozmezí teploty prostředí

4...20 mA 4...20 mA +
HART (PR)

4...20 mA + 
displej

4...20 mA + 
HART + displej

xF45xB1xx xF45xW1xx xF45xE1xx xF45xG1xx

T6 / T85°C [°C] -40...+48 -40...+48 -20...+60 -20...+60

[°F] -40...+118 -40...+118 -4...+140 -4...+140

T5 / T100°C [°C] -40...+60 -40...+60 -20...+60 -20...+60

[°F] -40...+140 -40...+140 -4...+140 -4...+140

T4 / T135°C [°C] -40...+80 -40...+80 -20...+54 -20...+54

[°F] -40...+176 -40...+176 -4...+129 -4...+129
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Rozmezí teploty prostředí: měřicí komora s analogovým převodníkem
(výstupy FF a PROFIBUS PA) – Část 2
– Varianty pro xF45xD1xx a xF45xX1xx

T3 / T200°C [°C] -40...+80  1 -40...+80  1 -20...+48  1 -20...+48  1

[°F] -40...+176  1 -40...+176  1 -4...+118  1 -4...+118  1

T2 / T300°C [°C] -40...+80  1 -40...+80  1 -20...+38  1 -20...+38  1

[°F] -40...+176  1 -40...+176  1 -4...+100  1 -4...+100  1

T1 / T450°C [°C] -40...+77  1 -40...+77  1 -20...+25  1 -20...+25  1

[°F] -40...+170  1 -40...+170  1 -4...+77  1 -4...+77  1

1 Analogový převodník je certifikován pro aplikace v teplotních třídách T6...T4. Jestliže teplota okolního prostředí pro toto zařízení 
nepřekračuje mezní hodnoty pro teplotní třídy T6...T4, je možno analogový převodník použít s měřicí komorou v aplikacích v teplotních 
třídách T6...T1.

Teplotní třída
(Plyn / prach)

Rozmezí teploty prostředí

4...20 mA 4...20 mA +
HART (PR)

4...20 mA + 
displej

4...20 mA + 
HART + displej

xF45xB1xx xF45xW1xx xF45xE1xx xF45xG1xx

Skupina a 
kategorie zařízení

Výstupy Viz varianta číslo

II 1 GD FF 1

II 1 GD PA 2

II 1 GD FF–FISCO 3

II 1 GD PA–FISCO 4

II 2 GD FF–FISCO 5

II 2 GD PA–FISCO 6

Informace!
Volba příslušné varianty závisí na konfiguraci elektrické sítě. Podrobnosti viz Analogový 
převodník s ochranou Ex i na straně 23.
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Rozmezí teploty prostředí: měřicí komora s analogovým převodníkem
(výstupy FF a PROFIBUS PA) – Část 2
Údaje o teplotách

Teplotní třída
(Plyn / prach)

Rozmezí teploty prostředí

FOUNDATION™ fieldbus (xF45xD1xx) / PROFIBUS PA (xF45xX1xx) PROFIBUS 
PA 

(xF45xA1xx)

Běžné jiskrově bezpečné 
systémy 

Jiskrově bezpečné systémy FISCO

Varianta

1 2 3 4 5 6

T6 / T85°C [°C] -40...+60 -40...+44 -40...+44 -40...+44 -40...+60 -40...+60 -40...+44

[°F] -40...+140 -40...+111 -40...+111 -40...+111 -40...+140 -40...+140 -40...+111

T5 / 
T100°C

[°C] -40...+70 -40...+65 -40...+59 -40...+59 -40...+75 -40...+75 -40...+59

[°F] -40...+158 -40...+149 -40...+138 -40...+138 -40...+167 -40...+167 -40...+138

T4 / 
T135°C

[°C] -40...+80 -40...+74 -40...+80 -40...+80 -40...+80 -40...+80 -40...+80

[°F] -40...+176 -40...+165 -40...+176 -40...+176 -40...+176 -40...+176 -40...+176

T3 / 
T200°C

[°C] -40...+80  1 -40...+73  1 -40...+80
1

-40...+80
1

-40...+80
1

-40...+80
1

-40...+80  1

[°F] -40...+176  1 -40...+163  1 -40...+176
1

-40...+176
1

-40...+176
1

-40...+176
1

-40...+176  1

T2 / 
T300°C

[°C] -40...+80  1 -40...+70  1 -40...+80
1

-40...+80
1

-40...+80
1

-40...+80
1

-40...+80  1

[°F] -40...+176  1 -40...+158  1 -40...+176
1

-40...+176
1

-40...+176
1

-40...+176
1

-40...+176  1

T1 / 
T450°C

[°C] -40...+77  1 -40...+67  1 -40...+77
1

-40...+77
1

-40...+77
1

-40...+77
1

-40...+77  1

[°F] -40...+170  1 -40...+152  1 -40...+170
1

-40...+170
1

-40...+170
1

-40...+170
1

-40...+170  1

1 Analogový převodník je certifikován pro aplikace v teplotních třídách T6...T4. Jestliže teplota okolního prostředí pro toto zařízení 
nepřekračuje mezní hodnoty pro teplotní třídy T6...T4, je možno analogový převodník použít s měřicí komorou v aplikacích v teplotních 
třídách T6...T1.

Informace!
Měřicí komora s analogovým převodníkem a mezními spínači
Analogový převodník a mezní spínače jsou certifikovány pro aplikace v teplotních třídách 
T6...T4. Jestliže teplota okolního prostředí pro tato zařízení nepřekračuje mezní hodnoty pro 
teplotní třídy T6...T4, je možno analogový převodník a mezní spínače použít pro měřicí komoru 
v aplikacích s teplotními třídami T6...T1.
Jako maximální teplotní limit pro měřicí komoru s analogovým převodníkem a mezními spínači 
použijte nejnižší příslušnou hodnotu uvedenou v tabulkách v této kapitole.
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5.3  Elektrické připojení

Další elektrické parametry jednotlivých součástí sestavy viz příslušné kapitoly "Elektrické 
připojení" pro měřicí komoru s doplňkovým vybavením (mezní spínač a analogový převodník).

5.4  Uvedení do provozu
Postup při uvedení do provozu - viz příslušné kapitoly "Uvedení do provozu" pro měřicí komoru 
s doplňkovým vybavením (mezní spínač a analogový převodník).

•  Pokud používáte přístroj pro měření kapalin s vysokou teplotou, obalte měřicí komoru izolací, 
aby nedošlo ke zranění obsluhy.

•  Pokud používáte přístroj pro měření kapalin s vysokou teplotou, neobalujte izolací doplňkové 
vybavení (analogový převodník, mezní spínač atd.) které je namontované na měřicí komoře. 
Podrobnosti viz Opatření na straně 27.

Nebezpečí!
Teplota prostředí ovlivňuje elektrické parametry jiskrově bezpečných systémů. Podrobnosti 
o maximální tepolotě prostředí viz Provozní podmínky na straně 29.
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6.1  Pravidelná údržba
Pravidelná údržba není potřebná.

6.2  Udržujte přístroj v čistotě

6.3  Zaslání přístroje zpět výrobci

6.3.1  Základní informace

Tento přístroj byl pečlivě vyroben a vyzkoušen. Při montáži a provozování přístroje v souladu 
s tímto návodem se mohou problémy vyskytnout jen velmi zřídka.

Informace!
Další podrobnosti o pravidelných prohlídkách a postupech při údržbě přístrojů se schválením do 
nebezpečných prostorů (Ex), případně jiným typem schválení, najdete v příslušném doplňkovém 
návodu.

Nebezpečí!
Při čištění ochranného krytu proti orosení (namrzání) suchou textilií hrozí nebezpečí vytvoření 
elektrostatického náboje. Čistěte kryt proti orosení (dodáván na přání) vždy mokrým hadříkem.

Upozornění!
Jestliže přesto potřebujete vrátit přístroj k přezkoušení nebo opravě, věnujte, prosím, náležitou 
pozornost následujícím informacím:
• Vzhledem k zákonným nařízením na ochranu životního prostředí a předpisům pro 

bezpečnost a ochranu zdraví může výrobce přijmout k testování nebo opravě pouze ty 
přístroje, které neobsahují žádné zbytky látek nebezpečných pro osoby nebo životní 
prostředí.

• To znamená, že výrobce může provádět servis pouze u přístrojů, ke kterým je přiloženo 
následující osvědčení (viz dále) potvrzující, že zacházení s přístrojem je bezpečné.

Upozornění!
Jestliže byl přístroj použit pro měření média jedovatého, žíravého, radioaktivního, hořlavého 
nebo ohrožujícího životní prostředí, postupujte, prosím, následovně:
• pečlivě zkontrolujte a případně propláchněte nebo neutralizujte vnitřní i vnější povrch přístroje 

tak, aby neobsahoval žádné nebezpečné látky,
• přiložte k přístroji osvědčení, ve kterém uvedete měřené médium a potvrdíte, že zacházení 

s přístrojem je bezpečné.
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6.3.2  Formulář (k okopírování) přikládaný k přístrojům zasílaným zpět výrobci

Upozornění!
Aby nedošlo k ohrožení našich servisních pracovníků, musí být tento formulář umístěn na vnější 
straně obalu s vráceným přístrojem.

Společnost: Adresa:

Oddělení: Jméno:

Telefon: Faxové číslo a/nebo e-mailová adresa:

Číslo zakázky výrobce nebo výrobní číslo:

Tento přístroj byl provozován s následujícím médiem:

Toto médium je: radioaktivní

nebezpečné životnímu prostředí

jedovaté

žíravé

hořlavé

Zkontrolovali jsme, že přístroj neobsahuje žádné zbytky tohoto média.

Přístroj jsme důkladně propláchli a neutralizovali.

Potvrzujeme, že přístroj neobsahuje žádné zbytky média, které by mohly ohrozit osoby nebo životní prostředí.

Datum: Podpis:

Razítko:



KROHNE – Měřicí přístroje a systémy

• Průtok

• Výška hladiny

• Teplota

• Tlak

• Procesní analyzátory

• Služby

Centrála KROHNE Messtechnik GmbH
Ludwig-Krohne-Str. 5
47058 Duisburg (Německo)
Tel.: +49 203 301 0
Fax: +49 203 301 10389
info@krohne.com
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Aktuální seznam všech kontaktních adres firmy KROHNE najdete na:
www.krohne.com


