
Mechanické proudoznaky

Doplněk návodu pro aplikace v°prostředí s°nebezpečím výbuchu (ATEX)

Řada DW 18 Doplněk návodu

© KROHNE 03/2012 - 4001943701 - AD ATEX DW181-184 R01 cs



 Obsah  

2 www.krohne.com 03/2012 - 4001943701 - AD ATEX DW181-184 R01 cs

Řada DW 18

1  Základní bezpečnostní údaje 3

1.1  Rozsah platnosti ...........................................................................................................3
1.2  Popis přístroje ...............................................................................................................3
1.3  Normy a schválení ........................................................................................................3
1.4  Kategorie zařízení.........................................................................................................4

1.4.1  Přístroje v provedení Ex c................................................................................................... 4
1.4.2  Přístroje v provedení Ex ia.................................................................................................. 4
1.4.3  Přístroje v provedení Ex d / Ex tb ....................................................................................... 4
1.4.4  Definice kategorií zařízení .................................................................................................. 5

1.5  Úrovně ochrany zařízení (EPL).....................................................................................5
1.5.1  Přístroje v provedení Ex ia.................................................................................................. 5
1.5.2  Přístroje v provedení Ex d / Ex tb ....................................................................................... 5
1.5.3  Definice úrovní ochrany zařízení (EPL) .............................................................................. 5

1.6  Výrobní štítky ................................................................................................................6
1.6.1  Štítky podle ATEX............................................................................................................... 6
1.6.2  Další štítky .......................................................................................................................... 8

2  Montáž 9

2.1  Speciální podmínky pro bezpečné použití ....................................................................9
2.2  Provozní podmínky: provozní teplota a teplota prostředí..............................................9

3  Elektrické připojení 11

3.1  Základní pokyny..........................................................................................................11
3.2  Přístroje v provedení Ex c...........................................................................................11
3.3  Ex ia ............................................................................................................................11

3.3.1  Jak připojit elektrické kabely ............................................................................................. 11
3.3.2  Maximální hodnoty jiskrově bezpečných obvodů ............................................................. 11
3.3.3  Schémata elektrického připojení....................................................................................... 12

3.4  Přístroje v provedení Ex d / Ex tb ...............................................................................13
3.4.1  Základní pokyny................................................................................................................ 13
3.4.2  Jak připojit elektrické kabely ............................................................................................. 13
3.4.3  Maximální spínaný výkon elektrického obvodu ................................................................ 13
3.4.4  Schémata elektrického připojení....................................................................................... 13

4  Uvedení do provozu 14

5  Servis 15

5.1  Pravidelná údržba .......................................................................................................15
5.2  Zaslání přístroje zpět výrobci ......................................................................................15

5.2.1  Základní informace ........................................................................................................... 15
5.2.2  Formulář (k okopírování) přikládaný k přístrojům zasílaným zpět výrobci........................ 16

6  Poznámky 17



 Základní bezpečnostní údaje 1

3

Řada DW 18

www.krohne.com03/2012 - 4001943701 - AD ATEX DW181-184 R01 cs

1.1  Rozsah platnosti
Tento doplněk návodu platí pouze pro přístroje, které jsou určeny pro použití v prostředí 
s nebezpečím výbuchu (s ochranou jiskrovou bezpečností nebo pevným závěrem). Všechny 
ostatní údaje najdete ve Stručném návodu (Quick Start) nebo v Příručce (Handbook) pro 
proudoznaky řady DW 18. Pokud tyto dokumenty nemáte, kontaktujte laskavě naši nejbližší 
pobočku nebo si je zkopírujte z internetových stránek www.krohne.com.

1.2  Popis přístroje
Proudoznaky DW 181 - 184 jsou mechanické přístroje, které využívají výkyvný kovový terčík na 
pružině k měření průtoku čistých homogenních kapalin. Nastavitelné spínače slouží k signalizaci 
dosažení určité hodnoty průtoku nebo rychlosti.

Dodávají se v několika variantách (DW181, DW182 atd.) pro různé světlosti a měřicí rozsahy. 
Každá varianta je vybavena displejem a případně dalšími doplňky.

Proudoznaky v příslušném provedení jsou schváleny pro použití v potenciálně výbušných 
atmosférách.

1.3  Normy a schválení

Certifikát je umístěn na CD-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.

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 94/9/EC (ATEX 100a) splňuje provedení proudoznaku dle 
ATEX, popsané v tomto Doplňku návodu, požadavky evropských norem EN 60079-0:2009, 
EN 60079-1:2007, EN 60079-11:2007, prEN 60079-11:2011, EN 60079-31:2009, 
EN 13463-1:2009 a EN 13463-5:2004. Provedení Ex ia, Ex d a Ex c jsou je certifikována pro 
použití v nebezpečných prostorech notifikovanou osobou INERIS pod označením 
INERIS 03ATEX0045 X.

Výstraha!
Přečtěte si pozorně příslušný certifikát podle ATEX. Dodržujte omezující podmínky.
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1.4  Kategorie zařízení

1.4.1  Přístroje v provedení Ex c

Přístroje v provedení Ex c nejsou vybaveny spínačem. Mají pouze místní ukazatel.

Provedení přístroje Ex c je vhodné pro použití v potenciálně výbušných atmosférách všech 
hořlavých substancí ve Skupině zařízení IIC. Přístroj v příslušném provedení je certifikován pro 
aplikace vyžadující zařízení Kategorie 1 G (plyny, páry nebo mlha) nebo 1 D (prach).

1.4.2  Přístroje v provedení Ex ia

Přístroje v provedení Ex ia mohou být vybaveny následujícími variantami spínačů:

• K1 (1 × spínač N/C (normálně sepnutý) nebo 1 × spínač N/O (normálně rozepnutý))
• K2 (2 × spínač N/C nebo 2 × spínač N/O)
• K2 (1 × spínač N/C a  1 × N/O nebo 1 × spínač N/O a 1 × N/C)
• K1 přepínací (1 × 3vodičový spínač SPDT)
• K2 přepínací (2 × 3vodičový spínač SPDT)

Přístroj v provedení Ex ia je vhodný pro použití v potenciálně výbušných atmosférách všech 
hořlavých substancí ve Skupinách zařízení IIC a IIIC. V příslušném provedení je certifikován pro 
aplikace vyžadující zařízení Kategorie 1 G (plyny, páry nebo mlha) nebo 1 D (prach).

1.4.3  Přístroje v provedení Ex d / Ex tb

Přístroje v provedení Ex d / Ex tb mohou být vybaveny následujícími variantami spínačů:

• K1 (1 × spínač N/C)
• K1 (1 × spínač N/O)
• KV1 (1 × spínač N/O s relé)

Přístroje v provedení Ex d a Ex tb jsou vhodné pro použití v potenciálně výbušných atmosférách 
všech hořlavých substancí ve Skupinách zařízení IIC a IIIC. V příslušném provedení jsou 
certifikovány pro aplikace vyžadující zařízení Kategorie 1/2 G (plyny, páry nebo mlha) nebo 
1/2 D (prach).

Informace!
Mechanická část přístroje je schválena s ochranou typu Ex c.

Informace!
Mechanické provedení přístroje je schváleno s ochranou typu Ex c.
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1.4.4  Definice kategorií zařízení

Kategorie 1
Přístroj je umístěn v nebezpečném prostoru vyžadujícím zařízení Kategorie 1 G nebo 1 D.

Kategorie 1/2
Kryt spínače je umístěn v nebezpečném prostoru vyžadujícím zařízení Kategorie 2 G nebo 2 D. 
Měřicí trubice je umístěna v nebezpečném prostoru vyžadujícím zařízení Kategorie 1 G nebo 
1 D.

1.5  Úrovně ochrany zařízení (EPL)

1.5.1  Přístroje v provedení Ex ia

Přístroj v provedení Ex ia je certifikován pro aplikace vyžadující úroveň ochrany zařízení Ga 
nebo Da.

1.5.2  Přístroje v provedení Ex d / Ex tb

Přístroj v provedení Ex d je certifikován pro aplikace vyžadující úroveň ochrany zařízení Gb nebo 
Db.

1.5.3  Definice úrovní ochrany zařízení (EPL)

Úroveň ochrany zařízení Ga nebo Da
Zařízení je umístěno v nebezpečném prostoru vyžadujícím zařízení s velmi vysokou úrovní 
ochrany. Přístroj není zdrojem vznícení za běžných provozních podmínek ani při výskytu 
pravděpodobných nebo mimořádných poruch.

Úroveň ochrany zařízení Gb nebo Db
Zařízení je umístěno v nebezpečném prostoru vyžadujícím zařízení s vysokou úrovní ochrany. 
Přístroj není zdrojem vznícení za běžných provozních podmínek ani při výskytu 
pravděpodobných poruch. Tato úroveň ochrany nemusí zahrnovat mimořádné poruchy.
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1.6  Výrobní štítky

1.6.1  Štítky podle ATEX

Informace!
Zkontrolujte údaje na štítku přístroje, zda jsou v souladu s vaší objednávkou. Zkontrolujte 
zejména hodnotu napájecího napětí. 

Obrázek 1-1: Štítek pro provedení Ex c

1  Označení certifikátu podle ATEX
2  Rok výroby
3  Skupina plynů, kategorie zařízení (výbušná atmosféra - plyn nebo prach), typy ochrany přístroje, teplotní třídy (T6...T3), 

maximální povrchová teplota a stupeň ochrany krytím (pokud je přístroj vybaven odpovídajícími kabelovými 
vývodkami)

Obrázek 1-2: Štítek pro provedení Ex ia

1  Označení certifikátu podle ATEX.
2  Rok výroby
3  Skupina plynů, kategorie zařízení (výbušná atmosféra - plyn), typy ochrany přístroje včetně skupin zařízení, teplotní 

třídy (T6...T3) a úroveň ochrany zařízení
4  Skupina plynů, kategorie zařízení (výbušná atmosféra - prach), typy ochrany přístroje včetně skupin zařízení, 

maximální povrchová teplota, úroveň ochrany zařízení a stupeň ochrany krytím (pokud je přístroj vybaven 
odpovídajícími kabelovými vývodkami)

5  Pouze pro mechanické části: skupina plynů, kategorie zařízení (výbušná atmosféra - plyn nebo prach), typy ochrany 
přístroje, teplotní třídy (T6...T3), maximální povrchová teplota a stupeň ochrany krytím (pokud je přístroj vybaven 
odpovídajícími kabelovými vývodkami)

6  Maximální hodnoty jiskrově bezpečných obvodů
7  Schéma elektrického připojení (typ spínače, počet spínačů a poloha spínače)

 

    

Informace!
Údaje o závitech pro vývodky pro přístroje s ochranou typu Ex i jsou uvedeny na standardním 
výrobním štítku přístroje.
Varianty závitů pro vývodky: PG13,5, M20×1,5 nebo ½ NPT
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Obrázek 1-3: Štítek pro provedení Ex d

1  Označení spínače
2  Rok výroby
3  Označení certifikátu podle ATEX.
4  Skupina plynů, kategorie zařízení (výbušná atmosféra - plyn), typy ochrany přístroje včetně skupin zařízení, teplotní 

třídy (T6...T3) a úroveň ochrany zařízení
5  Skupina plynů, kategorie zařízení (výbušná atmosféra - prach), typy ochrany přístroje včetně skupin zařízení, 

maximální povrchová teplota, úroveň ochrany zařízení a stupeň ochrany krytím (pokud je přístroj vybaven 
odpovídajícími kabelovými vývodkami)

6  Pouze pro mechanické části: skupina plynů, kategorie zařízení (výbušná atmosféra - plyn nebo prach), typy ochrany 
přístroje, teplotní třídy (T6...T3), maximální povrchová teplota a stupeň ochrany krytím (pokud je přístroj vybaven 
odpovídajícími kabelovými vývodkami)

7  Číslo zakázky výrobce
8  Maximální spínaný výkon
9  Schéma elektrického připojení (typ spínače, počet spínačů a poloha spínače)
10  Typ a rozměr závitu pro vývodku (varianty závitů: M20×1,5 nebo ¾ NPT)
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1.6.2  Další štítky

Podrobnosti viz Speciální podmínky pro bezpečné použití na straně 9.

Podrobnosti viz Přístroje v provedení Ex d / Ex tb na straně 13.

Obrázek 1-4: Varovná nálepka - nebezpečí vzniku elektrostatického náboje

1  Text: Plastic Parts (= plastové součásti)
2  Text: Warning! Potential electrostatic hazard - see instructions (= nebezpečí vzniku elektrostat. náboje - viz pokyny)

Varovná nálepka pro přístroje v provedení Ex d

Obrázek 1-5: Varovná nálepka pro přístroje v provedení Ex d

1  Text (ve francouzštině a angličtině): Varování - neotevírat pod napětím

PLASTIC PARTS
WARNING:�
POTENTIAL ELECTROSTATIC HAZARD
SEE INSTRUCTIONS

!



 Montáž 2

9

Řada DW 18

www.krohne.com03/2012 - 4001943701 - AD ATEX DW181-184 R01 cs

2.1  Speciální podmínky pro bezpečné použití

Učiňte nezbytná opatření proti vzniku elektrostatického náboje, jestliže:

• obsluhujete,
• instalujete nebo
• používáte

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

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

Nebezpečí!
Montáž musí být provedena v souladu s (ČSN) EN 60079-14: Elektrická zařízení pro výbušnou 
plynnou atmosféru - Část 14: Elektrické instalace v nebezpečných prostorech (jiných než 
důlních) a (ČSN) EN 61241-14: Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem - Část 14: 
Výběr a instalace nebo jinými platnými mezinárodními normami.

Nebezpečí!
Elektrostatický náboj
Plastové části představují riziko vytvoření elektrostatického náboje. Ujistěte se, že veškerý 
personál a zařízení mají správné uzemnění.
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2.2  Provozní podmínky: provozní teplota a teplota prostředí
Přípustná teplota prostředí a odpovídající rozsah provozních teplot pro daný přístroj vždy závisí 
na kategorii zařízení, úrovni ochrany zařízení (EPL) a teplotních třídách vyznačených na štítku 
přístroje.

Kategorie zařízení, úroveň ochrany zařízení a teplotní třída určují teplotu prostředí a odpovídající 
rozsah provozních teplot pro daný přístroj.

Minimální teplota prostředí pro použití v prostorech s nebezpečím výbuchu je -40°C / -40°F.

Kategorie zařízení 1 G nebo úroveň ochrany zařízení Ga: přístroje v provedení Ex ia
Kategorie zařízení 1 D nebo úroveň ochrany zařízení Da: přístroje v provedení Ex ia

Kategorie zařízení 1/2 G nebo úroveň ochrany zařízení Gb: přístroje v provedení Ex d
Kategorie zařízení 1/2 D nebo úroveň ochrany zařízení Db: přístroje v provedení Ex tb

Kategorie zařízení 1 G: přístroje v provedení Ex c
Kategorie zařízení 1 D: přístroje v provedení Ex c

Teplotní třída Maximální teplota prostředí Maximální provozní teplota

[°C] [°F] [°C] [°F]

T6 +40 +104 +60 +140

T5 +40 +104 +80 +176

T4 +60 +140 +120 +248

T3 +80 +176 +150 +302

Teplotní třída Maximální teplota prostředí Maximální provozní teplota

[°C] [°F] [°C] [°F]

T6 +50 +122 +60 +140

T5 +50 +122 +80 +176

T4 +60 +140 +120 +248

T3 +80 +176 +150 +302

Teplotní třída Maximální teplota prostředí Maximální provozní teplota

[°C] [°F] [°C] [°F]

T6 +40 +104 +60 +140

T5 +40 +104 +80 +176

T4 +60 +140 +120 +248

T3 +80 +176 +150 +302
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3.1  Základní pokyny

3.2  Přístroje v provedení Ex c
Přístroje v provedení Ex c nejsou vybaveny spínačem.

3.3  Ex ia

3.3.1  Jak připojit elektrické kabely

•  Postup elektrického připojení je uveden v příručce (Handbook).
•  Přístroj napájejte ze zdroje s typem ochrany Ex i. Používejte pouze certifikovaná jiskrově 

bezpečná zařízení.
•  Přístroj lze připojit pouze k certifikovaným jiskrově bezpečným obvodům. Ujistěte se, že 

elektrické parametry obvodů jsou v souladu s níže uvedenými hodnotami.

3.3.2  Maximální hodnoty jiskrově bezpečných obvodů

• Ui se neudává
• Ii ≤ 500 mA
• Ci = 0 nF

• Li = 0 µH

Napětí se neudává, ale navazující obvody musejí být jiskrově bezpečné.

Výstraha!
• Použijte vhodné kabelové vývodky podle příslušného provedení závitu v krytu.
• Je-li teplota prostředí >70°C / >158°F, použijte kabely odolávající vysokým teplotám a 

kabelové vývodky a záslepky certifikované pro trvalou provozní teplotu nad +80°C / +176°F.
• Vypněte napájení.

Informace!
Kabelové vývodky jsou dodávány pouze na požádání. Jestliže si zajišťuje vývodky uživatel, musí 
mít krytí  IP≥65 (EN 60529).
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3.3.3  Schémata elektrického připojení

Obrázek 3-1: Schémata připojení pro přístroje v provedení Ex ia (varianty spínače)

1  K1: 1 × spínač N/O (normálně rozepnutý)
2  K1: 1 × spínač N/C (normálně sepnutý)
3  K2: 2 × spínač N/O
4  K2: 2 × spínač N/C
5  K2: 1 × spínač N/O a 1 × spínač N/C
6  K2: 1 × spínač N/C a  1 × spínač N/O
7  K1 přepínací: 1 × 3vodičový spínač SPDT
8  K2 přepínací: 2 × 3vodičový spínač SPDT
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3.4  Přístroje v provedení Ex d / Ex tb

3.4.1  Základní pokyny

3.4.2  Jak připojit elektrické kabely

3.4.3  Maximální spínaný výkon elektrického obvodu

• Umax = 380 V
• Pc = 20 VA

3.4.4  Schémata elektrického připojení

Nebezpečí!
Neotevírejte kryt, pokud je přístroj pod napětím.

Informace!
Kabelové vývodky jsou dodávány pouze na požádání. Jestliže si zajišťuje vývodky uživatel, musí 
mít krytí IP≥65 (EN 60529).

Výstraha!
Pro aplikace s klasifikací Ex d používejte pouze certifikované vývodky a záslepky v provedení 
Ex d.  Pro aplikace s klasifikací Ex t používejte pouze certifikované vývodky a záslepky 
v provedení Ex t.
Neodstraňujte z vodiče více než 6 mm / 0,2¨ izolace.

Obrázek 3-2: Schémata připojení pro přístroje v provedení Ex d (varianty spínačů)

1  K1: 1 × spínač N/O (normálně rozepnutý)
2  K1: 1 × spínač N/C (normálně sepnutý)
3  KV1: 1 × spínač N/O se zesilovacím relé
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Proveďte kontrolu před spuštěním:
•  Mají všechny součásti přicházející do styku s měřeným médiem (těsnění, měřicí trubice a 

měřicí terčík) vůči tomuto médiu dostatečnou korozní odolnost?
•  Odpovídají údaje na štítku přístroje jeho zamýšlené aplikaci?
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5.1  Pravidelná údržba

5.2  Zaslání přístroje zpět výrobci

5.2.1  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. 

Nebezpečí!
Pravidelnou údržbu je nutno provádět v souladu (ČSN) EN 60079-17: Elektrická zařízení pro 
výbušnou plynnou atmosféru - Část 17: Revize a preventivní údržba elektrických instalací v 
nebezpečných prostorech (jiných než důlních)

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, 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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5.2.2  Formulář (k okopírování) přikládaný k přístrojům zasílaným zpět výrobci

Společnost: Adresa:

Oddělení: Jméno:

Telefon: Fax:

Číslo zakázky výrobce nebo výrobní číslo:

Tento přístroj byl provozován s následujícím médiem:

Toto médium je: 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:
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Přehled výrobků firmy KROHNE

• Magneticko-indukční průtokoměry

• Plováčkové průtokoměry

• Ultrazvukové průtokoměry

• Hmotnostní průtokoměry

• Vírové průtokoměry

• Proudoznaky

• Hladinoměry

• Měření teploty

• Měření tlaku

• Analyzátory

• Měřicí systémy pro petrochemický průmysl

• Měřicí systémy pro námořní tankery

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


