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1          OGÓLNE WYTYCZNE BEZPIECZEŃSTWA

Niniejsza dodatkowa instrukcja Ex obowiązuje dla odmian przyrządów do pomiaru poziomu BM70..-EEx
i BM700-EEx w wykonaniu przeciwwybuchowym. Uzupełnia ona instrukcje montażu i eksploatacji
w wykonaniu nie przeciwwybuchowym.
Wskazówki podane w tej instrukcji dotyczą tylko danych odnoszących się do ochrony przeciwwybuchowej. Dane
techniczne podane w instrukcji montażu i eksploatacji dla odmian w wykonaniu nie przeciwwybuchowym
obowiązują również w formie niezmienionej, o ile nie zostały one wykluczone lub zastąpione przez tą instrukcję.

Przyrządy do pomiaru poziomu przynależne do szeregów konstrukcyjnych BM70..-EEx wzgl. BM700-EEx są,
odpowiednio do wytycznej europejskiej 94/9 EG (ATEX) 100a), zgodnie z normami europejskimi
EN 50xxx dopuszczone przez Instytut Fizykalno-Techniczny (PTB) do stosowania w obszarach zagrożonych
wybuchem pod oznaczeniem:

PTB 99 ATEX 2061 X

Wskazówki zawarte w tym dopuszczeniu wraz z przynależnymi warunkami brzegowymi należy bezwzględnie
przestrzegać (p. do tego również załącznik A.1 „Zaświadczenie kontroli typu konstrukcyjnego EG”).

Prace związane z montażem, ustawieniem, uruchomieniem i konserwacją mogą być wykonane jedynie przez
„personel przeszkolony w zakresie ochrony przeciwwybuchowej”!
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2          KLUCZ TYPÓW W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA
TECHNICZNEGO

Klucz typów w aspekcie bezpieczeństwa technicznego składa się z następujących członów:(1)

BM  70.  .  /  .  -  E  Ex ...  ........  -  ..
  1        2     3     4        5    6  7        8          9
________________________ _____________
PRZETWORNIK POMIAROWY SYSTEM KOŁNIERZOWY

(1) niewykorzystane miejsca w kluczu typów mogą wypadać

1 Przyrząd do pomiaru poziomu w zbiornikach

2 Szereg konstrukcyjny przetwornika pomiarowego
70A : Advanced (rozwinięta konstrukcja)
70P : Precision (wysoka dokładność)
700 : Low Cost (niska cena)

3 Oznaczanie rodzaju ochrony przeciwwybuchowej wyjść sygnałowych
i : iskrobezpieczna funkcja wejść / wyjść
wolne : Nie iskrobezpieczna funkcja wejść / wyjść

4 Oznaczanie rodzaju ochrony przeciwwybuchowej komory przyłączeniowej
E : Komora przyłączeniowa o rodzaju ochrony

Konstrukcja wzmocniona „e” (standard)
D : Komora przyłączeniowa o rodzaju ochrony

Konstrukcja w osłonie ognioszczelnej „d” (opcja)

5 Obszar ważności dopuszczenia ochrony przeciwwybuchowej
E : Europa (UE, CENELEC)

6 Funkcja bezpieczeństwa
Ex : elektryczne urządzenie przemysłowe w wykonaniu

przeciwwybuchowym

7 Szereg konstrukcyjny systemu kołnierzowego
V96 : System kołnierzowy V96
WS : System kołnierzowy Wavestick



                                                          KROHNE Endra Sp. z  o.o.

               Uzupełniająca instrukcja montażu i eksploatacji – radarowy miernik poziomu PTB 99 ATEX 2061 X        5

8 Materiały części stykających się z medium mierzonym

System kołnierzowy V96

Anteny i kołnierze łączne z platerowaniem:

SS : stal szlachetna
HB : Hastelloy B
HC : Hastelloy C
Ti : tytan
Ta : tantal

Materiały uszczelek:

FFKM : Kalrez 4079 lub Perafluor V3819-75
K2035 : Kalrez 2035
FPM : Viton
FEP : uszczelka z wykładziną z FEP

System kołnierzowy WS

LPTFE : PTFE (teflon) przewodzący Pręt 1A
PTFE : PTFE (teflon) nieprzewodzący Pręt 1C
PTFE : PTFE nieprzewodzący Prêt 1B
SS PTFE : Stal szlachetna / PTFE nieprzewodzący Prêt 2A
SS PP : Stal szlachetna / PP (polipropylen) nieprzewodzący Pręt 2B

9 Obszar stosowania grupy przyrządów II
1G : kategoria 1G (stosowanie w strefie 0) (1)

2G : kategoria 2G (stosowanie w strefie 1)

(1)                Uwaga! Odnośnie ograniczeń stosowania w strefie 0 patrz
rozdział 3.2.1
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3          GŁÓWNE CECHY CHARAKTERYSTYCZNE W ASPEKCIE
BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO

3.1          PRZETWORNIK POMIAROWY

Przyrządy do pomiaru poziomu BM70..-EEx i BM700-EEx składają się każdorazowo z kombinacji przetwornika
pomiarowego i systemu kołnierzowego. Główne cechy charakterystyczne przetworników pomiarowych w
wykonaniu przeciwwybuchowym objaśniono w kolejnych rozdziałach.

3.1.1        Kategoria / przyporządkowanie do strefy

Część przetwornika przyrządów do pomiaru poziomu BM70..-EEx i BM700-EEx jest z zasady zaprojektowana w
kategorii 2 do stosowania w strefie1.

3.1.2        Rodzaje ochrony przeciwwybuchowej

BM70.-EEx lub BM700-EEx z nie iskrobezpiecznymi funkcjami wejścia / wyjścia (I/O)

Odmiana Część przyrządu Rodzaj ochrony
przeciwwybuchowej

Symbol

Komora z zespołami
elektronicznymi

Konstrukcja w osłonie
ognioszczelnej

BM70./E-EEx Komora przyłączeniowa Konstrukcja wzmocniona EEx de
Komora z łącznikami kołkowymi Konstrukcja wzmocniona
Komora z zespołami
elektronicznymi

Konstrukcja w osłonie
ognioszczelnej

BM70./D-EEx Komora przyłączeniowa Konstrukcja w osłonie
ognioszczelnej

EEx de

Komora z łącznikami kołkowymi Konstrukcja wzmocniona

BM70.-EEx z iskrobezpiecznymi funkcjami wejścia / wyjścia (I/O)

Odmiana Część przyrządu Rodzaj ochrony
przeciwwybuchowej

Symbol

Komora z zespołami
elektronicznymi

Konstrukcja w osłonie
ognioszczelnej

BM70.i/E-EEx Komora przyłączeniowa Konstrukcja wzmocniona
Komora z łącznikami kołkowymi Konstrukcja wzmocniona

EEx de
    [ia]

Komora z zespołami
elektronicznymi

Konstrukcja w osłonie
ognioszczelnej

BM70.i/D-
EEx

Komora przyłączeniowa Konstrukcja w osłonie
ognioszczelnej

Komora z łącznikami kołkowymi Konstrukcja wzmocniona

EEx de
   [ia]

3.1.3        Zamknięcia specjalne
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Pokrywa zamykająca komory przyłączeniowej i komory z zespołami elektronicznymi jest przy wszystkich
odmianach przyrządu zabezpieczona przez zamknięcia specjalne. Śrubę zabezpieczającą uruchamia się przy pomocy
śruby z łbem walcowym o gnieździe sześciokątnym (rozwartość klucza 4mm).

3.1.4        Funkcje wejścia / wyjścia

Przy połączeniu złącz wejść / wyjść przyrządów do pomiaru poziomu BM70..-EEx i BM700-EEx należy uwzględnić
niżej podane wartości graniczne:

BM70..-EEx lub BM700-EEx z nie iskrobezpiecznymi funkcjami wejścia / wyjścia (I/O)

Funkcja wejścia / wyjścia (1) Wartości nominalne nie
zaświadczonego przyrządu

wtórnego

Dodatkowe ograniczenia

Według standardowej instrukcji
montażu i eksploatacji

Według standardowej instrukcji
montażu i eksploatacji

Maksymalne napięcie zasilające
przyrządów wtórnych 250V

(1) Tylko do przyłączenia do obwodów prądowych z „napięciem małym z niezawodnym rozdziałem (PELV)”

BM70.i-EEx lub BM700-EEx z iskrobezpiecznymi funkcjami wejścia / wyjścia (I/O)

Funkcja wejścia / wyjścia (1) Oznaczanie Wartości maksymalne w aspekcie
bezpieczeństwa technicznego

Pasywne
wyjście prądowe

EEx ia IIC wzgl.
EEx ib IIC

Ui ≤ 30V
Ci ≤ 5nF

Ii ≤ 250mA     Pi ≤ 1,0W
Li = można nie brać pod uwagę

Pasywne
wyjście sterujące

EEx ia IIC wzgl.
EEx ib IIC

Ui ≤ 30V
Ci ≤ 5nF

Ii ≤ 250mA     Pi ≤ 1,0W
Li = można nie brać pod uwagę

Złącze standardowe
Profibus PA(1)

EEx ia IIC wzgl.
EEx ib IIC

Ui ≤ 30V
Ci ≤ 5nF

Ii ≤ 300mA     Pi ≤ 4,2W
Li = można nie brać pod uwagę

Złącze standardowe
Magistrala polowa FF

EEx ia IIC wzgl.
EEx ib IIC

Ui ≤ 30V
Ci ≤ 5nF

Ii ≤ 300mA     Pi ≤ 4,2W
Li = można nie brać pod uwagę

(1) Nadaje się do podłączenia do iskrobezpiecznych systemów magistrali polowych wg. modelu FISCO

Iskrobezpieczne obwody prądowe funkcje wejść / wyjść są z zachowaniem bezpieczeństwa technicznego
galwanicznie rozdzielone zarówno w stosunku do ziemi jak i między sobą (napięcie probiercze > 500VAC).
Wszystkie iskrobezpieczne obwody prądowe są poza tym w sposób niezawodny rozdzielone od nie
iskrobezpiecznych obwodów prądowych zasilających aż do napięcia szczytowego 375V.
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3.2          SYSTEMY KOŁNIERZOWE

3.2.1        Kategoria / przyporządkowanie do strefy

Dopuszczalne warunki ruchowe dla systemów kołnierzowych przyrządów do pomiaru poziomu BM70..-EEx
i BM700-EEx są podane w poniższych tabelach.

UWAGA! Ograniczenia w stosowaniu oznaczone indeksem należy bezwzględnie przestrzegać!

3.2.1.1    Przyrządy BM70..-EEx i BM700-EEx z systemem kołnierzowym V96

Odmiana dla temperatur standardowych
Odmiana dla wysokich temperatur (z elementem odległościowym)

V96 Dopuszczalne warunki ruchowe
Materiał Odmiana Kategoria Strefa Grupa

gazó
w

Temperatura kołnierza /
Temperatura substancji

mierzonej
[0C]

Nadciśnienie
w zbiorniku

[bar]
Wszystkie odmiany

posiadające
zaświadczenie

1G 0 IIC -20 ... 600C(4) -0,2 ... 0,1(4)

(0,8...1,1 bar ciśnienia bezwzgl.)

1 Wg. standardowej instrukcji montażu i eksploatacji

(4) Ograniczenie na warunki atmosferyczne wg. EN 50 284

Ograniczenie stosowania systemu kołnierzowego V96:

•  System kołnierzowy V96 z układem grzewczym

Użytkownik musi zabezpieczyć, by temperatura medium grzewczego przy stosowaniu w strefie 0 lub 1 nie
przekroczyła 80% temperatury zapłonu medium wewnątrz zbiornika (w 0C) oraz maksymalnie dopuszczalnej
temperatury kołnierza w zależności od klasy temperaturowej.
Ciśnienie robocze układu grzewczego należy ograniczyć do maks. 0,6MPa. Należy zwracać uwagę na prawidłowe
podłączenie wlotu i wylotu (patrz tabliczki informacyjne na górnej powierzchni kołnierza).

•  System kołnierzowy V96 z układem płuczącym

Przyłącze dla medium płuczącego jest przy dostawie zamknięte śrubą 1/4’. Podłączenie i eksploatacja przyłącza dla
medium płuczącego odbywa się na odpowiedzialność użytkownika. Po usunięciu śruby zamykającej przyłącza
płuczącego użytkownik jest odpowiedzialny za dotrzymanie wymagań odnośnie ochrony przeciwwybuchowej w
zakresie płukania (np. włączenie zabezpieczenia przed przebiciem płomienia).
Wybór odpowiedniego medium płuczącego odbywa się również na odpowiedzialność użytkownika.
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3.2.1.2    BM70..-EEx i BM700-EEx z systemem kołnierzowym WS

Odmiana na temperaturę standardową
WS Dopuszczalne warunki ruchowe

Materiał Odmiana
pręta

Kategoria Strefa Grupa
gazów

Temperatura kołnierza /
Temperatura substancji

mierzonej
[0C]

Nadciśnienie
w zbiorniku

[bar]
LPTFE* 1A 1G 0 IIC -20 ... 60(4) -0,2 ... 0,1(4)

(0,8...1,1 bar ciśnienia bezwzgl.)
1 -40 ... 130 -1 ... 16(2)

PTFE* 1C 1G(3) 0(3) IIC(3) -20 ... 60(4) -0,2 ... 0,1(4)

(0,8...1,1 bar ciśnienia bezwzgl.)
1 IIC(1) / IIB -40 ... 130 -1 ... 16(2)

PTFE 1B 2G 1 IIC(1) / IIB -40 ... 130 -1 ... 16(2)

SS PTFE 2A 2G 1 IIC(1) / IIB -20 ... 130 -1 ... 2
SS PP 2B 2G 1 IIC(1) / IIB -20 ... 100 -1 ... 2

* Z dodatkowym meta-szkłem (okienko falowodowe)

Odmiana na wysokie temperatury z elementem odległościowym
WS Dopuszczalne warunki ruchowe

Materiał Odmiana
pręta

Kategoria Strefa Grupa
gazów

Temperatura kołnierza /
Temperatura substancji

mierzonej
[0C]

Nadciśnienie
w zbiorniku

[bar]
LPTFE* 1A 1G 0 IIC -20 ... 60(4) -0,2 ... 0,1(4)

(0,8...1,1 bar ciśnienia bezwzgl.)
1 -40 ... 150 -1 ... 16(2)

PTFE* 1C 1G(3) 0(3) IIC(3) -20 ... 60(4) -0,2 ... 0,1(4)

(0,8...1,1 bar ciśnienia bezwzgl.)
1 IIC(1) / IIB -40 ... 150 -1 ... 16(2)

PTFE 1B 2G 1 IIC(1) / IIB -40 ... 150 -1 ... 16(2)

SS PTFE 2A 2G 1 IIC(1) / IIB -20 ... 150 -1 ... 2
SS PP 2B 2G 1 IIC(1) / IIB -20 ... 100 -1 ... 2

* Z dodatkowym meta-szkłem (okienko falowodowe)

Ograniczenia stosowania systemu kołnierzowego WS:

(1) Jeżeli nie można wykluczyć zagrożenia spowodowanego elektrostatycznym naładowaniem anten przez
użytkownika, to wolno stosować anteny tylko dla grupy gazów IIB.

(2) Zmniejszenie maksymalnie dopuszczalnego nadciśnienia w zbiorniku przy temperaturach kołnierza /
substancji mierzonej > 1000C p. wzór wzgl. tabela poniżej.

(3) Jeżeli nie można wykluczyć zagrożenia spowodowanego elektrostatycznym naładowaniem anten przez
użytkownika, to wolno stosować anteny tylko w strefie 1 / grupa gazów IIB.

(4) Ograniczenie na warunki atmosferyczne wg. EN 50 284.
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Dla obliczenia maksymalnie dopuszczalnego nadciśnienia w zbiorniku przy temperaturach kołnierza / substancji
mierzonej > 1000C należy stosować dla systemu kołnierzowego WS następujący wzór wzgl. tabelę:

PB = 16 bar - 0,3 * ( Tkołnierz, Subst. mierz. - 100 0C

Nadciśnienie w zbiorniku PB w zależności od temperatury kołnierza
wzgl. temperatury substancji mierzonej

Temperatura kołnierza / temperatura substancji mierzonej
[0C] (1)

Nadciśnienie w zbiorniku
[bar]

100 16
110 13
120 10
130 7
140 4
150 ±1

(1) Ograniczenie identyczne do poprzedzających tabel

3.2.1.3    Przyłącza do zbiornika

Dla przyłączy do zbiornika obowiązuje następujące przyporządkowanie do kategorii wzgl. stref:

Przyłącze do zbiornika Standard Kategoria Strefa
zbiornika

Ko³nierz DIN 2501, ANSI, JIS, BS 1G lub 2G 0 lub 1
Gwint G 11/2” DIN ISO 258 2G 1
Rura do transportu mleka DIN 11851 2G 1
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3.3          Klasy temperaturowe całego przyrządu

3.3.1        Ogólnie

Jeżeli chodzi o maksymalne temperatury powierzchni, to przyrządy do pomiaru poziomu są narażone na trzy źródła
ciepła:

•  temperatura otoczenia Tu
•  elektryczną moc straconą Pv
•  temperaturę substancji mierzonej Tm.

W związku z tym wynika przy danej maksymalnej temperaturze otoczenia (Tu < 550C) wzgl. danej maksymalnej
mocy straconej (Pv < 8 W) zależność maksymalnych temperatur powierzchni od temperatury substancji mierzonej. Z
tego powodu nie przyporządkowano przyrządom stałą klasą temperaturową; klasa temperaturowa przyrządów jest w
znacznie większym stopniu funkcją aktualnej temperatury substancji mierzonej.

3.3.2    BM70..-EEx i BM700-EEx z systemem kołnierzowym V96
BM70..-EEx i BM700-EEx z systemem kołnierzowym WS
i pręt 1A, 1C (odmiany dla kategorii 1 / strefa 0)

Celem uproszczenia ustalenia klasy temperaturowej przyrządów do pomiaru poziomu BM70..-EEx wzgl. BM700-
EEx z systemem kołnierzowym V96 należy uwzględnić temperaturę przy kołnierzu przyrządu do pomiaru poziomu
jako jedyną temperaturę odniesienia. Przy dotrzymaniu niżej podanych wartości maksymalnych przy kołnierzu
przyrządu jest zapewnione, że wszystkie pozostałe termiczne wartości graniczne na przyrządzie są również
dotrzymane.

Ustalenie klasy temperaturowej może się odbywać dwoma sposobami:

a. Bez pomiaru temperatury kołnierza

Jeżeli temperatura kołnierza nie jest znana, to można traktować temperaturę substancji mierzonej jako
temperaturę odniesienia kołnierza.

b. Z pomiarem temperatury kołnierza

Temperaturę kołnierza należy wyznaczyć w warunkach „worst-case” (najgorszych, np. przy
uwględnieniu maksymalnie możliwego poziomu i w danym razie dodatkowych środków izolacyjnych).

Odmiana na temperaturę standardową V96 i WS

Klasa temperaturowa Maks. temperatura kołnierza
[0C]

T6 85
T5 100

T4 ... T1 130
Warunki brzegowe:     temperatura otoczenia ≤ 550C

Przy temperaturze substancji mierzonej > 1000C jest wymagany odporny termicznie
przewód o ciągłej temperaturze użytkowania ≥ 800C.
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Odmiana wysokotemperaturowa z elementem odległościowym V96

Klasa temperaturowa Maks. temperatura kołnierza
[0C]

T6 85
T5 100
T4 135
T3 200

T2, T1 250(1)

Warunki brzegowe:     temperatura otoczenia ≤ 550C
(1) Może ulec zmniejszeniu w zależności od stosowanego materiału uszczelek, patrz
„Instrukcja montażu i eksploatacji dla odmian standardowych”.
Przy temperaturze substancji mierzonej > 2000C jest wymagany odporny termicznie
przewód o ciągłej temperaturze użytkowania ≥ 800C.

Odmiana wysokotemperaturowa z elementem odległościowym WS

Klasa temperaturowa Maks. temperatura kołnierza
[0C]

T6 85
T5 100
T4 135

T3 ... T1 150
Warunki brzegowe:     temperatura otoczenia ≤ 550C
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3.3.3    BM70..-EEx i BM700-EEx z systemem kołnierzowym WS
i prętem 1B, 2A, 2B (odmiany kategorii 2 / strefa 1)

W przypadku przyrządów do pomiaru poziomu BM70..-EEx wzgl. BM700-EEx z systemem kołnierzowym WS,
należących do odmiany kategorii 2 / strefa 1, należy przy wyznaczaniu każdorazowej klasy temperaturowej
uwzględnić wyłącznie temperaturę substancji mierzonej.

Odmiana na temperaturę standardową

Klasa temperaturowa Maks. temperatura substancji mierzonej
[0C]

T6 85
T5 100

T4 ... T1 130 (100)(1) (2)

Warunki brzegowe:     temperatura otoczenia ≤ 550C
(1) Wartości w nawiasach w połączeniu z prętem 2B.
(2) Przy temperaturze substancji mierzonej > 1000C jest wymagany odporny termicznie
przewód o ciągłej temperaturze użytkowania ≥ 800C.

Odmiana wysokotemperaturowa z elementem odległościowym WS

Klasa temperaturowa Maks. temperatura substancji mierzonej
[0C]

T6 85
T5 100
T4 135 (100)(1)

T3 ... T1 150 (100)(1)

Warunki brzegowe:     temperatura otoczenia ≤ 550C
(1) Wartości w nawiasach w połączeniu z prętem 2B.

4          OZNACZANIE

Przyrządy do pomiaru poziomu oznacza się:

•  na przetworniku pomiarowym przy pomocy tabliczki naklejanej lub metalowej umieszczonej na obudowie
przetwornika pomiarowego

•  na systemie kołnierzowym przy pomocy tabliczki metalowej na kołnierzu do montażu na zbiorniku wzgl.
przez bezpośrednie opisanie mocowania do zbiornika (tulei do montażu na zbiorniku).

Przyporządkowanie przetwornika pomiarowego i systemu kołnierzowego jest jednoznacznie określone przez numer
seryjny umieszczony na obydwóch tabliczkach identyfikacyjnych.

Klucz typów jest opisany w rozdziale 2.



                                                          KROHNE Endra Sp. z  o.o.

               Uzupełniająca instrukcja montażu i eksploatacji – radarowy miernik poziomu PTB 99 ATEX 2061 X        14

4.1          OZNACZANIE PRZETWORNIKA POMIAROWEGO

Przetwornik pomiarowy oznacza się zgodnie z poniżej przedstawionymi tabliczkami identyfikacyjnymi dla odmian:

4.1.1        Przetwornik pomiarowy bez iskrobezpiecznej funkcji wejścia / wyjścia (I/O) z systemami
kołnierzowymi kategorii 1G

BM 70 A-EEx w kategorii 2G
BM 70 P-EEx w kategorii 2G
BM 700-EEx w kategorii 2G

w połączeniu z:
systemem kołnierzowym V96 lub WS (antena prętowa 1A lub 1C) w kategorii
1G

UWAGA! Przy antenie prętowej 1C zwracać uwagę na ograniczenia stosowania odpowiednio do rozdziału
3.2.1!

4.1.2        Przetwornik pomiarowy bez iskrobezpiecznej funkcji wejścia / wyjścia (I/O) z systemami
kołnierzowymi kategorii 2G

BM 70 A-EEx w kategorii 2G
BM 70 P-EEx w kategorii 2G
BM 700-EEx w kategorii 2G

w połączeniu z:
systemem kołnierzowym WS (anteny prętowe 1B, 2A lub 2B) w kategorii 2G

UWAGA! Przy antenie prętowej 1B, 2A i 2B zwracać uwagę na ograniczenia stosowania odpowiednio do
rozdziału 3.2.1!
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4.1.3        Przetwornik pomiarowy z iskrobezpiecznymi obwodami sygnałowymi z systemami
kołnierzowymi w kategorii 1G

BM 70 Ai-EEx w kategorii 2G
BM 70 Pi-EEx w kategorii 2G

w połączeniu z:
systemem kołnierzowym V96 lub WS (antena prętowa 1A lub 1C) w kategorii
1G

UWAGA! Przy antenie prętowej 1C zwracać uwagę na ograniczenia stosowania odpowiednio do rozdziału
3.2.1!
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4.2          OZNACZANIE SYSTEMÓW KOŁNIERZOWYCH

Oznaczanie systemów kołnierzowych jest realizowane przy pomocy niżej przedstawionych tabliczek metalowych.

4.2.1        Systemy kołnierzowe V96 lub WS z kołnierzem montażowym do zbiornika (wszystkie
odmiany)

UWAGA! Zwracać uwagę na ograniczenia stosowania odpowiednio do rozdziału 3.2.1!

4.2.2        System kołnierzowy WS ze złączem śrubowym dla środków spożywczych wzgl. z tuleją do
montażu na zbiorniku G 11/2”

UWAGA! Złącze śrubowe dla przemysłu spożywczego lub złącze śrubowe G 11/2” nie są dopuszczone do
stosowania w strefie 0!

UWAGA!
Przy montażu złącza śrubowego G 11/2” należy
zwracać uwagę na to, by opis na powierzchniach
„pod klucz” nie został uszkodzony (nie
stosować kluczy hakowych do rur!)
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5          MONTAŻ I USTAWIENIE

Montaż i ustawienie muszą być wykonane przez fachowców przeszkolonych z zakresu ochrony przeciwwybuchowej
zgodnie z obowiązującymi normami instalacyjnymi dla obszarów zagrożonych wybuchem (np. EN 60079-14 / VDE
0165).

Wytyczne podane w instrukcji montażu i eksploatacji oraz w dodatku do instrukcji montażu i eksploatacji (Ex) oraz
w zaświadczeniu kontroli typu konstrukcyjnego (patrz załącznik A.2) muszą być przytym bezwzględnie
przestrzegane.

Przydatność przyrządu do pomiaru poziomu należy sprawdzić przez porównanie tabliczki identyfikacyjnej
z rozdziałem 3.2.1 (Kategorie / przyporządkowanie do stref), rozdziałem 2 (Klucz typów) i rozdziałem 4
(Oznaczanie).

Przy ustawieniu i montażu należy szczególnie przestrzegać wytyczne podane w poniższych rozdziałach.

5.1          SYSTEMY KOŁNIERZOWE

5.1.1        System kołnierzowy V96

Przez odpowiednie wbudowanie należy wykluczyć obciążenia mechaniczne lub tworzenie się iskier udarowych na
antenie i na przedłużaczach (np. przez mieszadła).

5.1.1.1    System kołnierzowy V96 z układem grzewczym

Użytkownik musi przez stosowanie odpowiednich środków zabezpieczyć, by temperatura medium grzewczego przy
stosowaniu w strefie 0 i w strefie 1 nie przekroczyła 80% temperatury zapłonu mediów (0C) we wnętrzu zbiornika
oraz by nie przekroczyła maksymalnie dopuszczalnej temperatury kołnierza w zależności od klasy temperaturowej
wg. rozdziału 3.2.1.

Ciśnienie medium grzewczego nie może przekroczyć wartości 0,6 MPa. Przy pracy układu grzewczego należy
dodatkowo zwracać uwagę na prawidłowe podłączenie wlotu i wylotu (tabliczki informacyjne na kołnierzu).

5.1.1.2    System kołnierzowy V96 z układem płuczącym

Śruba zamykająca układu płuczącego tworzy z gwintem kołnierza do montażu na zbiorniku szczelinę gwintową
bezpieczną przed przebiciem płomienia (ognioszczelną) przy co najmniej 5-ciu całkowicie wkręconych zwojach
gwintu. Stopień jakości gwintu wkręconej śruby jest średni wg. normy DIN 13 względnie wg. ISO 965.
Dla wykorzystania przyłącza płuczącego śruba ta musi zostać usunięta. Śrubę zamykającą przyłącza płuczącego
można usunąć jedynie wtedy, gdy zbiornik jest bezciśnieniowy.
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Odpowiednimi środkami należy zabezpieczyć, by zabezpieczenie przebicia płomienia przyłącza płuczącego
niezawodnie działało. Przyłącze wkręcone w kołnierz do montażu na zbiorniku musi tworzyć z gwintem tego
kołnierza do montażu na zbiorniku szczelinę ognioszczelną w gwincie, zgodnie z normą europejską EN 50 018
(zwracać uwagę na jakość i długość gwintu).
Wybór odpowiedniego medium płuczącego oraz eksploatacja przyłącza płuczącego wchodzi w zakres
odpowiedzialności użytkownika.
Użytkownik jest zobowiązany wykluczyć niedopuszczalne zmiany warunków procesowych (np. temperatury,
ciśnienia itd.) przy wykorzystaniu przyłącza płuczącego.

5.1.1.3    System kołnierzowy V96 z układem grzewczym i płuczącym

Tutaj obowiązują wskazówki podane w rozdziałach 5.1.1.1 i 5.1.1.2.

5.1.2        System kołnierzowy WS (Wave Stick)

Przy montażu „Wave Stick” należy zwracać uwagę na to, by:

•  pręt był zawsze wkręcony do oporu (talerz lub kołnierz)
•  w przypadku anten z zintegrowanym talerzem uszczelniającym ten talerz zawsze prawidłowo przylegał jako

powierzchnia uszczelniająca
•  w przypadku przewodzących anten, przewodzący talerz posiadał kontakt z kołnierzem do montażu na

zbiorniku (oporność upływowa ≤ 106omów)
•  anteny przy wbudowaniu nie były narażone na obciążenia promieniowe
•  przy montażu połączenia gwintowego G11/2” nie nastąpiło uszkodzenie opisów na „powierzchniach pod

klucz” (nie stosować klucza hakowego do rur!).

5.2          PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE

5.2.1        Ogólne wskazówki

5.2.1.1    Komora przyłączeniowa

Podłączenie elektryczne kabla zasilającego i funkcji wejść / wyjść (I/O) następuje w komorze przyłączeniowej
przetwornika pomiarowego
Komora przyłączeniowa może być wykonana, odpowiednio do rozdziału 2 (Klucz typów) i rozdziału 3 (Główne
cechy charakterystyczne w aspekcie bezpieczeństwa technicznego), według wyboru w rodzaju ochrony
przeciwwybuchowej EEx e, EEx d, EEx ei lub EEx di.

•  Komora przyłączeniowa o rodzaju ochrony przeciwwybuchowej EEx e lub EEx ei.

Jako wpustów dla przewodów wzgl. jako korki zaślepiające dopuszczalne są tylko części zgodne z normą
europejską EN 50 019. Obszar zaciskowy kabli w dostarczonych wpustach dla przewodów obejmuje
9 - 16mm. Należy stosować przewody o odpowiedniej średnicy lub zakładać dopuszczone wpusty dla kabli z
dopasowanym obszarem zaciskowym odpowiednio do ich zaświadczenia kontroli.
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•  Komora przyłączeniowa o rodzaju ochrony przeciwwybuchowej EEx d lub EEx di

Wprowadzenie przewodów do komory przyłączeniowej o konstrukcji w osłonie ognioszczelnej może zasadniczo
nastąpić w dwojaki sposób.

Bezpośrednie wprowadzenie przewodów połączeniowych poprzez przepusty dla kabli zabezpieczone przed
przebiciem płomienia (cable glands) do ognioszczelnej komory przyłączeniowej wymaga oddzielnego zaświadczenia
kontroli wg. EN 50 018 dla przepustów zabezpieczonych przed przebiciem płomienia.

Bezpośrednie wprowadzenie przewodów połączeniowych poprzez  przewody rurowe (Conduits) do komory
przyłączeniowej przyrządu o konstrukcji w osłonie ognioszczelnej wymaga, po wkręceniu „Conduits”, szczeliny
gwintowej zabezpieczonej przed przebiciem płomienia (wg. przepisów ISO 965 / DIN) o głębokości wkręcania co
najmniej 5-ciu pełnych zwojów gwintu. Należy przewidzieć odpowiednią mechaniczną blokadę zapłonu w obrębie
450mm przed wprowadzeniem do komory przyłączeniowej. Wbudowanie „Conduits” musi nastąpić zgodnie z jego
oddzielnym zaświadczeniem kontroli. Z reguły jest wymagany adapter (łącznik) zaświadczony zgodnie z EN 50 018,
celem dopasowania gwintu przepustu PG komory przyłączeniowej do gwintu „Conduits”.

5.2.1.2    Przewody połączeniowe

Przewody połączeniowe dla nie iskrobezpiecznych obwodów zasilających w energię elektryczną względnie dla nie
iskrobezpiecznych lub iskrobezpiecznych przewodów prądowych wejść / wyjść (I/O) należy wybrać zgodnie z
obowiązującymi standardami instalacyjnymi (np. zgodnie z EN 60079-14 / VDE 0165).
Przy wyższych temperaturach substancji mierzonej (p. również rozdział 3.3.2 i 0 „Klasy temperaturowe”) należy
przewidzieć odporne termicznie przewody o temperaturze użytkownika ciągłego ≥ 800C zgodnie
z zaświadczeniem kontroli typu konstrukcyjnego.

5.2.1.3    Podłączenie zasilania elektrycznego i funkcji wejść / wyjść

•  Przed podłączeniem lub luzowaniem elektrycznych przewodów połączeniowych przyrządu należy zabezpieczyć,
by wszystkie przewody biegnące do przetwornika pomiarowego były bez napięcia
w stosunku do potencjału odniesienia obszaru zagrożonego wybuchem. To samo obowiązuje również dla
przewodu ochronnego (PE) i przewodu wyrównawczego potencjału (PA).

•  Wszystkie żyły i ekrany przewodów połączeniowych, które nie są w sposób pewny przyłożone do układu
wyrównawczego potencjału, należy starannie izolować względem siebie i względem ziemi (napięcie probiercze
500Vskut. dla przewodników przewodów iskrobezpiecznych, napięcie probiercze 1500Vskut. dla przewodników
przewodów nie iskrobezpiecznych).

•  Wszystkie ekrany należy po najkrótszej drodze połączyć z zaciskiem kabłąkowym (FE) w prasowanym
w komorze przyłączeniowej. Przy obustronnym uziemieniu ekranów, np. ze względu na kompatybilność
elektromagnetyczną (EMV), jest wymagane wystarczające wyrównanie potencjałów między obydwoma końcami
ekranu celem uniknięcia niedopuszczalnych prądów wyrównawczych.

•  Przyrząd musi być wciągnięty w układ wyrównania potencjałów obszaru zagrożonego wybuchem, i to niezależnie
od rodzaju zasilania w energię elektryczną. Może to być realizowane poprzez odpowiednio przewodzące
połączenie systemu kołnierzowego przyrządu ze zbiornikiem.
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O ile połączenie z układem wyrównania potencjałów zostało wykonane  przy pomocy oddzielnego przewodnika,
to należy go przyłożyć do zewnętrznego zacisku kabłąkowego wpasowanego do kołnierza przetwornika
pomiarowego.

Przy odmianach przyrządów z iskrobezpiecznymi funkcjami wejścia / wyjścia (BM 70Ai-EEx i BM70Pi-EEx) wolno
podłączyć do zacisków przyłączeniowych oznakowanych jako iskrobezpieczne tylko zaświadczone iskrobezpieczne
urządzenia przemysłowe o maksymalnych wartościach (patrz rozdział 3.1.4 i zaświadczenie kontroli typu
konstrukcyjnego, załącznik A.1).

5.2.2        Obłożenie przyłączy

5.2.2.1    Zasilanie w energię elektryczną

Zaciski przyłączeniowe dla zasilania w energię elektryczną są przy wszystkich odmianach przyrządów BM70..-EEx i
BM700-EEx wykonane jako nie iskrobezpieczne.

(BM70..-EEx) (BM70..-EEx)

L N 1 2

Wejścia i wyjścia Wejścia i wyjścia

   ∼      ∼    +(-) 24V DC -(+)
L N      ∼    24V AC  ∼

         PE          FE

a. Energia zasilająca b. Napięcie małe funkcyjne z niezawodnym
o napięciu niskim 115 / 230V AC rozdziałem (PELV) 24V DC/AC

(Podłączenie ziemi funkcyjnej FE nie jest
bezwzględnie wymagane)

(BM700-EEx)

1 2

Wyjście
prądowe

        Zasilanie
        elektryczne

       FE         24V DC/AC

c. Napięcie małe funkcyjne z niezawodnym
rozdziałem (PELV) 24V DC/AC
(Podłączenie ziemi funkcyjnej FE
nie jest bezwzględnie wymagane)
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5.2.2.2    Obłożenie przyłączy funkcji wejść / wyjść (I/O)

W przyrządzie BM70..-EEx stoją do dyspozycji nie iskrobezpieczne funkcje wejść / wyjść i iskrobezpieczne funkcje
wejść / wyjść. Przyrząd BM700-EEx dysponuje tylko nie iskrobezpiecznymi funkcjami wejść / wyjść:

Nie iskrobezpieczne funkcje wejść / wyjść przyrządów BM70..-EEx i BM 700-EEx

Funkcja wejść / wyjść(1) Rysunek Do dyspozycji przy odmianie Dane
elektryczne

BM70. BM700
Wejście cyfrowe
+ wyjście sterujące
+ wyjście prądowe HART

pasywne
pasywne
aktywne

1 X -
p. rozdział 3.1.4

Wyjście prądowe aktywne 2 X X
Złącze standardowe RS485
+ wyjście prądowe

aktywne 3 X _

(1) Tylko do podłączenia do obwodów prądowych z napięciem małym funkcyjnym z niezawodnym
rozdziałem (PELV)

Iskrobezpieczne funkcje wejść / wyjść przyrządów BM70..-EEx
Funkcja wejść / wyjść(1) Rysunek Odmiana Maksymalne dane w

aspekcie bezpieczeństwa
technicznego

Wyjście prądowe HART pasywne 4
Wyjście prądowe HART
+ wyjście sterujące

pasywne
pasywne

5

Magistrala polowa
Profibus PA

pasywne 6

Magistrala polowa
Fieldbus Foundation

pasywne 6

Magistrala polowa
Profibus PA /
+ wyjście prądowe HART

pasywne

pasywne

7

tylko p. rozdz.
Magistrala polowa
Fieldbus Foundation
+ wyjście prądowe

pasywne

pasywne

7 BM70.i 3.1.4

Magistrala prądowa
Profibus PA
+ wyjście sterujące

pasywne

pasywne

8

Magistrala polowa
Fieldbus Foundation
+ wyjście sterujące

pasywne

pasywne

8

Wyjście prądowe aktywne, HART (nie iskrobezpieczne)
Wyjście sterujące pasywne (nie iskrobezpieczne)
Wyjście cyfrowe pasywne (nie iskrobezpieczne)
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Wyjście sterujące
max. 100mA/30V DCAC

Wejście   Wyjście
cyfrowe   prądowe

82 81 42 41 32
-

31
+

    -     +
    5...28V=     +

          4-20mA                -
        max.500Ω

Rysunek 1

Wyjście prądowe aktywne (nie iskrobezpieczne)
BM70..-EEx BM700-EEx

nie obłożone  Wyjście         Wyjście
przyłącza   prądowe         prądowe

32
-

31
+

32
-

31
+

+           +

4-20mA                -                 4-20mA                 -
max.250Ω                 max.350Ω

Rysunek 2

Złącze standardowe RS485 (nie iskrobezpieczne)
Wyjście
prądowe

B B A A 32
-

31
+

  +
       _

      4-20mA
      max.250Ω

Wejście       Wyjście
RS 485       RS 485

Rysunek 3

Wyjście prądowe HART pasywne (iskrobezpieczne)
Wyjście
prądowe

32
I⊥

31
I

          U min.  -
=8V    4-20mA 

+

                U max.=30V              +      Jednostka
    zasilająca Ex-i

             Rysunek 4
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            Wyjście prądowe HART pasywne (iskrobezpieczne)
Wyjście sterujące pasywne (iskrobezpieczne)

Wyjście sterujące
max. 110mA/30V

    Wyjście
  prądowe

42
B⊥

41
B

32
I⊥

31
I

  -
    4-20mA

            +

                U max.=30V       Jednostka
+    zasilająca Ex-i

Rysunek 5

Magistrala polowa Profibus lub Foundation Fieldbus (FF) (iskrobezpieczne)

32
D⊥

31
D

Podłączenie magistrali
Rysunek 6

Profibus PA / FF z wyjściem prądowym (iskrobezpieczne)

Wyjście
prądowe

42
I

41
I⊥

32
D⊥

31
D

-     U min
    4-20mA       =8V

+
    Podłączenie

              Jednostka     magistrali
              zasilająca Ex-i  +      

U max.= 30V
Rysunek 7

Profibus PA /FF z wyjściem sterującym (iskrobezpieczne)

Wyjście sterujące
max. 110mA/30V

  

42
B⊥

41
B

32
D⊥

31
I

Podłączenie
magistrali

Rysunek 8
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6          URUCHOMIENIE

Przed uruchomieniem należy przeprowadzić następujące sprawdzenia:

•  Sprawdzenie przydatności stosowanych materiałów dla systemu kołnierzowego (np. dla kołnierza, anten,
uszczelek), czy są wystarczająco odporne na korozję ze strony substancji mierzonej.

•  Porównanie danych tabliczek identyfikacyjnych na przetworniku pomiarowym i kołnierzu z aktualnymi
parametrami ruchowymi.

•  Kontrola, czy system kołnierzowy został prawidłowo zabudowany na przetworniku pomiarowym.
•  Kontrola, czy przyrząd do pomiaru poziomu łącznie z ewentualnymi instalacjami dodatkowymi, np. układem

płuczącym i / lub grzewczym, został prawidłowo zabudowany na zbiorniku.
•  Kontrola, czy podłączenie do układu wyrównawczego potencjału jest prawidłowe.
•  Kontrola, czy przewody zasilające i przewody obwodów wejść /wyjść zostały prawidłowo podłączone.
•  Kontrola, czy pokrywy komory przyłączeniowej i komory z zespołami elektronicznymi są mocno osadzone i czy

zamknięcia specjalne są dociągnięte.

7          PRACA

Podczas pracy w razie obecności atmosfery  wybuchowej otwieranie pokrywy komory przyłączeniowej
i komory z zespołami elektronicznymi jest niezawodne.
Jeżeli konieczne jest ustawianie przyrządu w obecności atmosfery wybuchowej, to można tą czynność
przeprowadzić przy pomocy dostarczonego magnesu do programowania poprzez okienko szklane komory
z zespołami elektronicznymi lub cyfrowo (digitalnie) poprzez wyjście sygnałowe.

8          KONSERWACJA

8.1          Przetwornik pomiarowy

W normalnych warunkach ruchowych i przy użytkowaniu zgodnym z przeznaczeniem przetwornik pomiarowy nie
wymaga zabiegów konserwacyjnych.
Jeżeli konieczne jest otwarcie ognioszczelnej obudowy w obecności atmosfery wybuchowej, to należy odłączyć
napięcie od przyrządu. Bezwzględnie musi być dotrzymany czas czekania przed otwarciem obudowy ognioszczelnej,
podany na tabliczce identyfikacyjnej przetwornika pomiarowego (22 minuty dla BM70..-EEx
i 10 minut dla BM700-EEx).

Przed podłączeniem lub luzowaniem elektrycznych przewodów połączeniowych przyrządu należy zabezpieczyć, by
wszystkie przewody prowadzące do przetwornika pomiarowego były bez napięcia
w stosunku do potencjału odniesienia obszaru zagrożonego wybuchem.
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To samo obowiązuje również dla przewodu ochronnego (PE) i przewodu wyrównawczego potencjału (PA).

Po zakończonych pracach konserwacyjnych należy przesmarować smarem stałym (nie zawierającym żywic
i kwasów) gwinty pokrywy przetwornika pomiarowego chroniące przed przebiciem płomienia, łącznie
z uszczelkami pokrywy.

W ramach kontroli dla utrzymania prawidłowego stanu, wymaganych dla urządzeń eksploatowanych
w obszarach zagrożonych wybuchem, powinny być przeprowadzone następujące kontrole wizualne
w regularnych odstępach czasowych:

•  Sprawdzenie obudowy, wpustów dla kabli i przewodów doprowadzających na obecność śladów korozji wzgl.
uszkodzeń.

•  Sprawdzenie przyłączy zbiornika na obecność przecieków.

8.2          Systemy kołnierzowe

Systemy kołnierzowe nie wymagają zabiegów konserwacyjnych w normalnych warunkach ruchowych i przy
użytkowaniu zgodnym z przeznaczeniem. W zależności od celu stosowania może jednak w niekorzystnych
warunkach ruchowych dochodzić do niekorzystnych oddziaływań na funkcję pomiarową, spowodowanych przez
zanieczyszczenie systemu antenowego. Antenę należy czyścić w sposób podany w instrukcji montażu
i eksploatacji dla odmian przyrządów w wykonaniu nie przeciwwybuchowym. Przed czyszczeniem należy
wymontować system kołnierzowy. Tą czynność należy dostroić do aktualnych warunków ruchowych (np.
sprawdzenie na obecność palnych cieczy wzgl. atmosfery wybuchowej w zbiorniku lub otoczeniu zbiornika, zbiornik
ciśnieniowy); należy ona do zakresu odpowiedzialności użytkownika.

9          DEMONTAŻ

9.1          Wymiana przetwornika pomiarowego

Z uwagi na modułową strukturę przyrządów do pomiaru poziomu BM70..-EEx i BM700-EEx, wymiana
przetwornika pomiarowego jest możliwa przez luzowanie śrub (M) odpowiednio do rysunku poniżej. System
kołnierzowy może przy tym pozostać na zbiorniku. Dotyczy to również zbiorników pod ciśnieniem.

Uwaga! W przypadku zbiorników pod ciśnieniem nie wolno luzować te cztery śruby (H), które łączą okienko
falowodowe z kołnierzem do montażu na zbiorniku! ZAGROŻENIE ŻYCIA!

Przed luzowaniem elektrycznych przewodów połączeniowych przyrządu należy zabezpieczyć, by wszystkie
przewody prowadzące do przetwornika pomiarowego były bez napięcia w stosunku do potencjału odniesienia
obszaru zagrożonego wybuchem. To samo obowiązuje dla przewodu ochronnego (PE) i przewodu wyrównawczego
potencjału (PA).
Jeżeli konieczne jest otwarcie ognioszczelnej obudowy w obecności atmosfery wybuchowej, to należy odłączyć
napięcie przyrządu. Bezwzględnie musi być dotrzymany czas czekania przed otwarciem obudowy ognioszczelnej,
podany na tabliczce identyfikacyjnej przetwornika pomiarowego (22 minuty dla BM70..-EEx
i 10 minut dla BM700-EEx).
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Śruby montażowe dla przetwornika pomiarowego (M)

9.2          Wymiana kompletnego przyrządu

Obowiązują identyczne wymagania jak opisane w rozdziale 9.1.

Dodatkowo należy zabezpieczyć, by wszystkie przyłącza procesowe oraz zbiornik były bez ciśnienia.

Uwaga! W przypadku zbiorników pod ciśnieniem nie wolno luzować te cztery śruby (H), które łączą okienko
falowodowe z kołnierzem do montażu na zbiorniku! ZAGROŻENIE ŻYCIA!

W przypadku substancji szkodliwych dla środowiska należy wszystkie części systemu kołnierzowego stykające się z
medium mierzonym po demontażu starannie wyczyścić.
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10          UTRZYMANIE W DOBRYM STANIE

Wszystkie czynności są istotne z punktu widzenia ochrony przeciwwybuchowej, mogą być wykonane tylko przez
twórcę, jego pełnomocnika lub pod nadzorem rzeczoznawcy.

ZAŁĄCZNIK A.1     Oświadczenie zgodności producenta.
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ZAŁĄCZNIK A.2     Zaświadczenie kontroli typu konstrukcyjnego Unii Europejskiej PTB 99 ATEX 2061X
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