
Snímač tlaku

Kategorie zařízení II 1G / Ga, II 1D / Da s typem ochrany jiskrová bezpečnost Exi

OPTIBAR P 1010/2010 C Doplněk návodu

© KROHNE 10/2015 - 4004759801 - AD OPTIBAR PX010 Ex R01cs

Ex_OPTIBAR_PX010_II1GD_cs_151020_4004759801_R01.book  Page 1  Tuesday, October 20, 2015  2:10 PM



 Obsah  

2 www.krohne.com 10/2015 - 4004759801 - AD OPTIBAR PX010 Ex R01cs

OPTIBAR P 1010/2010 C

1  Bezpečnostní pokyny 3

1.1  Základní pokyny............................................................................................................3
1.2  Značka CE (shoda s EC) ..............................................................................................3
1.3  Schválení podle IECEx .................................................................................................3
1.4  Bezpečnostní pokyny....................................................................................................4

2  Popis přístroje 5

2.1  Popis přístroje ...............................................................................................................5
2.2  Označení.......................................................................................................................5
2.3  Hořlavá média...............................................................................................................6
2.4  Kategorie zařízení.........................................................................................................6
2.5  Typy ochrany ................................................................................................................6
2.6  Teplota prostředí, teplotní třídy .....................................................................................7
2.7  Elektrické parametry .....................................................................................................7

3  Montáž 8

3.1  Montáž ..........................................................................................................................8

4  Elektrické  připojení 9

4.1  Základní pokyny............................................................................................................9
4.2  Napájecí napětí .............................................................................................................9
4.3  Vstupy / výstupy............................................................................................................9
4.4  Uzemnění a ekvipotenciální vazba ...............................................................................9

5  Provoz 10

5.1  Start-up (Uvedení do provozu)....................................................................................10
5.2  Provoz.........................................................................................................................10
5.3  Elektrostatický náboj ...................................................................................................10

6  Servis 11

6.1  Údržba ........................................................................................................................11
6.2  Demontáž....................................................................................................................11

Ex_OPTIBAR_PX010_II1GD_cs_151020_4004759801_R01.book  Page 2  Tuesday, October 20, 2015  2:10 PM



 Bezpečnostní pokyny 1

3

OPTIBAR P 1010/2010 C

www.krohne.com10/2015 - 4004759801 - AD OPTIBAR PX010 Ex R01cs

Bezpečnostní pokyny

1.1  Základní pokyny
Tento doplňkový návod platí pro provedení snímačů tlaku OPTIBAR P 1010 C / P 2010 C 
s označením II 1 G nebo II 1 D. Doplňuje standardní dokumentaci pro provedení přístroje do 
normálního prostředí.

Tento doplňkový návod obsahuje pouze údaje platné pro Kategorii 1 prostředí s nebezpečím 
výbuchu. Technické údaje a pokyny uvedené ve standardní dokumentaci pro přístroje do 
normálního prostředí platí i pro přístroje do prostředí s nebezpečím výbuchu, pokud není v tomto 
doplňku uvedeno jinak.

1.2  Značka CE (shoda s EC)
Výrobce prohlašuje v Prohlášení o shodě na svou odpovědnost shodu s požadavky na ochranu 
podle Směrnice 94/9/EC podle (ČSN) EN 60079-0 a (ČSN) EN 60079-11 pro použití v prostředí 
s nebezpečím výbuchu plynu.

Základem ES Prohlášení o shodě je ES certifikát přezkoušení typu vydaný notifikovanou osobou 
Institut für Sicherheitstechnik GmbH:

Písmeno "X" za číslem certifikátu odkazuje na speciální podmínky pro bezpečné použití 
přístroje, které jsou uvedeny v tomto doplňkovém návodu.
ES certifikát přezkoušení typu lze v případě potřeby zkopírovat z internetových stránek výrobce.

1.3  Schválení podle IECEx
Shoda s normami IECEx byla přezkoušena v souladu s IECEx Certification Scheme for 
Explosive Atmospheres podle IEC 60079-0, IEC 60079-11 a IEC 60079-26. Označení certifikátu 
IEC je:

Písmeno "X" za číslem certifikátu odkazuje na speciální podmínky pro bezpečné použití 
přístroje, které jsou uvedeny v tomto doplňkovém návodu.
ES certifikát přezkoušení typu lze v případě potřeby zkopírovat z internetových stránek výrobce. 

IBExU 13 ATEX 1133 X

IECEx IBE 13.0050 X
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1.4  Bezpečnostní pokyny
Montáž, kompletaci, uvedení do provozu a údržbu zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu 
smí provádět pouze personál s patřičnou kvalifikací pro ochranu proti výbuchu.

Upozornění!
Uživatel nebo jeho zmocněná osoba plně odpovídá za dodržování všech příslušných norem, 
předpisů a zákonů platných pro místo instalace a provozní podmínky. To platí zejména pro 
přístroje se snadno demontovatelnými provozními připojeními používané pro měření hořlavých 
médií.
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Popis přístroje

2.1  Popis přístroje
Snímače tlaku OPTIBAR P 1010 C / P 2010 C jsou určeny pro měření absolutního a relativního 
tlaku hořlavých a nehořlavých plynů a kapalin. Snímače tlaku jsou standardně dodávány 
s 2vodičovým připojením a výstupem signálu 4...20 mA.

2.2  Označení
Identifikační štítek s označením celého přístroje se nachází na jeho krytu.

Obrázek 2-1: Příklad identifikačního štítku

1  Označení typu přístroje
2  Výrobce
3  Odkaz na dokumentaci k přístroji
4  Internetová stránka výrobce
5  Identifikační číslo pro označení CE
6  Elektrické parametry vyplývající z certifikátu
7  Údaje vyplývající ze schválení do prostředí s nebezpečím výbuchu
8  Údaje o elektrickém připojení
9  Jmenovité hodnoty: měřicí rozsah, MWP (= maximální pracovní tlak)
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2.3  Hořlavá média

Atmosférické podmínky:
Výbušná atmosféra je směs vzduchu a hořlavých plynů, par, mlhy nebo prachu za 
atmosférických podmínek. Ty jsou definovány následovně:
Tatm = -20...+60°C / -4...+140°F a Patm = 0,8...1,1 bar / 11,6...15,9 psi.
Mimo tento rozsah nejsou důležité údaje o podmínkách vznícení pro většinu směsí k dispozici.

Provozní podmínky
Mimo rozsah atmosférických podmínek nelze ochranu proti výbuchu podle Směrnice 94/9/EC 
(ATEX) - bez ohledu na stanovenou zónu - použít vzhledem k nedostatku informací o důležitých 
bezpečnostních parametrech.

2.4  Kategorie zařízení
Snímače tlaku jsou klasifikovány v Kategoriích II 1G nebo EPL Ga pro použití v zóně 0 a II 1D 
nebo EPL Da pro použití v zóně 20.

2.5  Typy ochrany
Snímače tlaku jsou konstruovány s ochranou typu jiskrová bezpečnost, úroveň ochrany "ia" 
podle (ČSN) EN 60079-11.

Označení je následující: 
podle ATEX:
II 1G Ex ia IIC T4 Ga nebo II 1D Ex ia T85°C

podle IECEx:
Ex ia IIC T4 Ga nebo Ex ia IIIC T85°C Da

Označení obsahuje následující informace:

II Skupina zařízení II

1 Kategorie zařízení 1

G Ochrana proti výbuchu plynů

Ex ia Jiskrová bezpečnost, úroveň ochrany "ia"

IIC Skupina plynů, vhodný pro skupiny plynů IIC, IIB, IIA 

IIIC Skupina prachů, vhodný pro skupiny IIIC, IIIB a IIIA

T4 Teplotní třída, vhodný pro teplotní třídy T4...T1

Ga Úroveň ochrany zařízení (EPL), vhodný do zóny 0

Da Úroveň ochrany zařízení (EPL), vhodný do zóny 20

Označení obsahuje následující informace:

II Skupina zařízení II

1 Kategorie zařízení 1

D Ochrana proti výbuchu prachu

T85°C Maximální povrchová teplota 85°C / 185°F
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2.6  Teplota prostředí, teplotní třídy
Použití v zóně 0 / zóně 20, rozsah teploty prostředí: -20...+60°C / -4...+140°F
(Patm: 0,8...1,1 bar / 11,6...15,9 psi)

Použití v zóně 1 / zóně 21, rozsah teploty prostředí: -20...+70°C / -4...+158°F

2.7  Elektrické parametry
Výstup signálu: 4...20 mA, 2vodičový
Jmenovité napětí: 10...28 Vss
Jmenovitý proud: 4...20 mA

Integrované příslušenství snímačů tlaku smí být připojeno pouze k samostatným jiskrově 
bezpečným obvodům s následujícími maximálními hodnotami:

• Ui [V]: 28 V
• Ii [mA]: 93 mA

• Pi [mW]: 660 mW
• Ci [nF]: ~ 0 nF
• Li [µH]: ~ 0 µH

Síťový přívod ke krytu má maximální vnitřní kapacitu 27 nF plus indukčnost obvodu 1 µH/m a 
kapacitu 160 pF/m pro kabel dodaný výrobcem.
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Montáž

3.1  Montáž
Montáž a uvedení do provozu musejí být provedeny v souladu s platnými normami (např. 
ČSN EN 60079-14) personálem s kvalifikací pro práce v prostředí s nebezpečím výbuchu. Vždy 
je nutno dodržovat všechny pokyny uvedené ve standardní dokumentaci a doplňkových 
návodech.

Namontujte snímač tlaku tak, aby
• byl dostatečně chráněn proti přepětí (např. při úderu blesku)
• se nenacházel v proudu měřeného média
• se na něm nevytvářely nánosy prachu (vyšší než 5 mm) ani nebyl celý pokrytý prachem
• byl dostatečně chráněn před nárazy
• byl umístěn na přístupném místě k provádění všech potřebných kontrol (přístup ze všech 

stran)
• byl jeho výrobní štítek jasně viditelný
• mohl být obsluhován z bezpečného místa s dostatečným prostorem pro obsluhující personál

Upozornění!
Výrobce neručí za škody vyplývající z nevhodného použití nebo z použití k jiným než 
stanoveným účelům. To platí zejména pro rizika vyplývající z nedostatečné korozní odolnosti 
nebo použití nevhodných materiálů přicházejících do kontaktu s měřeným médiem.
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Elektrické  připojení

4.1  Základní pokyny

Ochrana proti přepětí
Pokud je snímač tlaku používán jako zařízení kategorie 1G, musí být před ním umístěno vhodné 
zařízení zajišťující jeho ochranu proti přepětí (viz např. Industrial Safety Regulations [BetrSichV], 
Technical Regulations for Flammable Liquids [TRbF100] a (ČSN) EN 60079-14).

Obvody
Obvody jsou konstruovány s typem ochrany "jiskrová bezpečnost".

Připojovací kabely musejí být zvoleny v souladu s platnými normami pro instalace (např. ČSN 
EN 60079-14) a maximální provozní teplotou. Mezi jednotlivými jiskrově bezpečnými obvody 
signálu nesmí procházet žádný zbytkový proud. 

• Připojovací kabely je nutno vést a upevnit tak, aby byly dostatečně chráněny před 
poškozením.

• Přístroje se zástrčkami musejí být namontovány tak, aby měly stupeň krytí IP20.
• Všechny nepoužité vodiče musí být bezpečně připojeny k nulovému potenciálu prostoru s 

nebezpečím výbuchu nebo pečlivě odděleny mezi sebou navzájem a vůči zemi (zkušební 
napětí ≥ 500 Veff).

• Veďte kabely tak, aby byl mezi povrchem přístroje a propojovacími kabely dostatek místa.
• Dodané záslepky / kabelové vývodky zaručují ochranu proti vniknutí cizích těles a vody (krytí) 

IP66 / 67 podle EN 60529 v rozsahu teplot prostředí
 Tamb = -40...+100°C / -40...+212°F. 

• Vnější průměr připojovacího kabelu musí odpovídat rozměru kabelové vývodky a musí být 
v rozmezí (8...13 mm / 0,31...0,51").

• Nepoužité otvory se závity pro vývodky uzavřete (>IP66/67).

Všechny kryty musí být dotaženy a vývodky a záslepky řádně utěsněny.

4.2  Napájecí napětí
Snímač tlaku nepotřebuje samostatný napájecí zdroj. Integrovaná elektronika přístroje je 
napájena ze smyčky proudového výstupu 4...20 mA.

4.3  Vstupy / výstupy
Přiřazení svorek pro integrované elektrické příslušenství je popsáno ve standardním návodu. 
Obvody signálu snímače tlaku lze připojit pouze k certifikovaným jiskrově bezpečným 
navazujícím zařízením nebo obvodům. Další informace viz kapitola "Elektrické parametry".

4.4  Uzemnění a ekvipotenciální vazba
Pokud přístroj není dostatečně elektrostaticky uzemněn prostřednictvím připojovacích kabelů, je 
nutno zajistit dodatečné propojení se zemí pomocí zemnicí svorky.

Všechna existující stínění kabelů musí být připojena k zemi v souladu s platnými normami pro 
instalace (ČSN EN 60079-14). To může být provedeno např. připojením stínění kabelů 
k příslušné zemnicí svorce v komoře svorkovnice.
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Provoz

5.1  Start-up (Uvedení do provozu)

Uvedení do provozu je možné až v případě, že snímač tlaku:
• je správně namontován a připojen.
• bylo pečlivě zkontrolováno splnění všech požadavků na mechanickou montáž a elektrické 

připojení.

Uživatel je povinen před uvedením přístroje do provozu zkontrolovat, že instalace splňuje 
všechny místní normy a předpisy.

5.2  Provoz
Snímače tlaku musí být provozovány takovým způsobem, aby nebyly překročeny povolené 
maximální ani minimální hodnoty teploty, tlaku a elektrických parametrů.

Snímače tlaku mohou být provozovány pouze v případě, že bezpečnostní prvky sestavy jsou za 
provozu trvale funkční a účinné.

Podrobnosti viz kapitola "Demontáž".

5.3  Elektrostatický náboj

Z důvodu ochrany proti vznícení v důsledku vytvoření elektrostatického náboje nesmí 
být snímače tlaku používány pro následující aplikace:
• procesy způsobující vytvoření velkého náboje,
• stroje, ve kterých dochází k tření a řezání,  
• procesy vytvářející proud elektronů (např. v blízkosti systémů pro elektrostatické nanášení 

barvy).
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Servis

6.1  Údržba
Opravy přístrojů provozovaných v prostředí s nebezpečím výbuchu smí být prováděny pouze 
výrobcem, jeho autorizovaným zástupcem nebo pod dohledem autorizovaných inspektorů.

Přístroje provozované v prostředí s nebezpečím výbuchu je nutno pravidelně kontrolovat a 
udržovat v dobrém stavu.

Doporučují se následující kontroly:
• Zkontrolujte kryt přístroje, vývodky a napájecí kabely, zda nenesou známky koroze a/nebo 

poškození.
• Zkontrolujte snímač, provozní připojení a navazující potrubí, zda nedochází k úniku 

měřeného média.
• Zkontrolujte snímač a převodník, zda se na nich neusazuje prach (nečistoty). 
• Snímač tlaku musí být zahrnut do pravidelných provozních tlakových zkoušek.

6.2  Demontáž
Za správné provedení demontáže a montáže odpovídá uživatel.

Před odpojením přívodních kabelů přístroje je nutno zajistit, aby všechny kabely vedoucí do 
převodníku byly odděleny od referenčního potenciálu (země) prostoru s nebezpečím výbuchu. 
To rovněž platí pro funkční zemnicí vodiče (FE) a vodiče ekvipotenciální vazby (PA).

Výstraha!
• Před demontáží přístroje je nutno v potrubí snížit tlak (na atmosférický tlak).
• Je-li přístroj používán pro měření agresivních nebo životnímu prostředí nebezpečných médií, 

je nutno při demontáži přijmout taková opatření, aby případné zbytky měřeného média 
v měřicí části neohrozily obsluhu ani nepoškodily okolní zařízení.

• Při montáži přístroje zpět do potrubí vždy použijte nová těsnění.
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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
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