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1.1  Allmänna anteckningar

Dessa säkerhetsinstruktioner gäller för tryckgivaren OPTIBAR * 5060 VGK5/6/D*A/W/V 
C/U/0/H/T med inbyggd elektronik typ Z (4…20 mA), H (4…20 mA/HART®), A (4…20 mA/HART® 
med SIL-kvalificering), P (Profibus PA), F (Foundation Fieldbus), S, T (elektronisk mätning av 
differenstryck) utan extra elektronik i enlighet med EG-typintyget TÜV 14 ATEX 7516 X med 1:a 
tillägget (intygsnummer på typskylten).

De tryckbaserade mätinstrumenten OPTIBAR * 5060 VGK5/6/D*A/W/V C/U/0/H/T används också 
för tryck- och nivåmätning i farliga områden. 
Produkterna som mäts kan också vara brandfarliga vätskor, gaser, dimmor eller ångor.

OPTIBAR * 5060 VGK5/6/D*A/W/V C/U/0/H/T består av ett elektronikhus med inbyggd 
elektronikmodul, ett processanslutningselement och en givare samt tryckmätningscellen med 
en valfri ansluten kemisk tätning. Som tillval kan även display- och driftmodulen monteras.

OPTIBAR * 5060 VGK5/6/D*A/W/V C/U/0/H/T är lämplig för användning i alla farliga atmosfärer 
för alla brandfarliga material i explosionsgrupp IIA, IIB och IIC för tillämpningar som kräver 
utrustning i kategori 1G, 1/2G eller 2G.

När OPTIBAR * 5060 VGK5/6/D*A/W/V C/U/0/H/T installeras och används i farliga områden, 
måste de allmänna bestämmelserna för explosiva atmosfärer i EN 60079-14 samt dessa 
säkerhetsinstruktioner följas.

Driftsanvisningar, installationsbestämmelser och standarder som gäller för explosionsskydd av 
elektriska system måste alltid följas. 

Installation av potentiellt explosiva system måste alltid utföras av kvalificerad personal.

1.2  EG-överensstämmelse

Tillverkaren försäkrar genom EG-intyget om överensstämmelse sitt eget ansvar för 
överensstämmelse med skyddsmålen i direktiv 94/9/EG i enlighet med EN 60079-0, EN 60079-11 
och EN 60079-26 för användning i farliga områden med gas.

EG-typintyget utgör grunden för EG-intyget om överensstämmelse:

Bokstaven "X" efter intygsnumret hänvisar till särskilda villkor för säker användning av 
instrumentet som anges i dessa instruktioner.
Vid behov kan EG-typintyget hämtas från tillverkarens webbplats.

TÜV 14 ATEX 7516 XTÜV 14 ATEX 7516 XTÜV 14 ATEX 7516 XTÜV 14 ATEX 7516 X
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1.3  Godkännande i enlighet med IECEx

Överensstämmelse med IECEx-standarderna har testats i enlighet med IECEx-intygsschemat 
för explosiva atmosfärer enligt IEC 60079-0, IEC 60079-11 och IEC 60079-26. IEC-intygets 
nummer är:

Bokstaven "X" efter intygsnumret hänvisar till särskilda villkor för säker användning av 
instrumentet som anges i dessa instruktioner.
Vid behov kan IEC-intyget kan hämtas från tillverkarens webbplats.

1.4  Säkerhetsinstruktioner

Montering, installation, start och underhåll får endast utföras av personal med utbildning i 
explosionsskydd!

IECEx TUR 14.0017 XIECEx TUR 14.0017 XIECEx TUR 14.0017 XIECEx TUR 14.0017 X

AKTA!
Operatören eller dennes agent är ansvarig för att följa eventuella ytterligare standarder, direktiv 
eller lagar som krävs på grund av driftsförhållanden eller installationsplats. Detta gäller särskilt 
användning av enkelt frånkopplade processanslutningar vid mätning av brandfarliga ämnen.
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2.1  Beskrivning av instrumentet

Tryckgivaren i OPTIBAR 5060-serien är konstruerad för att mäta trycket hos ångor, gaser och 
flytande ämnen. Tryckgivarna levereras som standard med 2-trådiga 4...20 mA-signalutgångar.

2.2  Märkning

2.2.1  Märkning för ATEX

Märkningen för hela instrumentet sitter på huset, där följande ID-skylt(typskylt) finns.

Figur 2-1: Exempel på en ATEX-typskylt för en OPTIBAR 5060

1  Följ instruktionerna för installation och användning
2  Märkning för anmält organ och CE-märkning
3  Mjukvaru- och hårdvaruversion
4  Produktnamn och typkod
5  Nominellt intervall

Tillåtet processtryck
6  Tillåtet temperaturområde
7  Elektronisk strömförsörjning och signalutgång
8  Inträngningsskydd och material i våta delar 

(Membran, processanslutningar, packning och fyllningsvätska)
9  Godkännanden och godkännandedirektiv
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2.2.2  IECEx-märkning

Märkningen för hela instrumentet sitter på huset, där följande ID-skylt(typskylt) finns.

Figur 2-2: Exempel på en IECEx-typskylt för en OPTIBAR 5060

1  Följ instruktionerna för installation och användning
2  Märkning för anmält organ
3  Mjukvaru-/hårdvaruversion
4  Produktnamn och typkod
5  Nominellt intervall

Tillåtet processtryck
6  Tillåtet temperaturområde
7  Elektronisk strömförsörjning och signalutgång
8  Inträngningsskydd och material i våta delar 

(Membran, processanslutningar, packning och fyllningsvätska)
9  Godkännanden och godkännandedirektiv



 BESKRIVNING AV UTRUSTNINGEN 2

7

OPTIBAR 5060

www.krohne.com10/2017 - 4006426401 - AD OPTIBAR 5060 Ex ia R02 sv

2.3  Brandfarliga produkter

Atmosfäriska förhållanden:Atmosfäriska förhållanden:Atmosfäriska förhållanden:Atmosfäriska förhållanden:
En explosiv atmosfär är en blandning av luft och brandfarliga gaser, ångor, dimmor eller damm 
under atmosfäriska förhållanden. Den definieras med följande värden
Tatm = -20...+60°C / -4...+140°F och Patm = 0,8...1,1 bar / 11,6...15,9 psi.
Utanför detta intervall finns inga nyckeltal tillgängliga för antändningsegenskaper, detta gäller 
för de flesta blandningar.

DriftsförhållandenDriftsförhållandenDriftsförhållandenDriftsförhållanden
Utanför de atmosfäriska förhållanden är inte explosionsskydd i enlighet med direktiv 2014/34/EC 
(ATEX) tillämpligt – oavsett zontilldelning – på grund av avsaknad av viktiga säkerhetsdata.
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2.4  Instrumentkategori

Kategori 1D-utrustningKategori 1D-utrustningKategori 1D-utrustningKategori 1D-utrustning
OPTIBAR * 5060 VGK5/6/D*A/W/V R/H/1/7/S/T*******(*) installeras i farliga områden som 
kräver utrustningskategori 1D.

Kategori 1/2D-utrustningKategori 1/2D-utrustningKategori 1/2D-utrustningKategori 1/2D-utrustning
Elektronikhuset installeras i farliga områden som kräver utrustningskategori 2D. 
Processanslutningselementet installeras i den skiljevägg som skiljer områden där kategori 2D- 
eller 1D-utrustning krävs. Givaren med den mekaniska fästenheten installeras i farliga områden 
som kräver kategori 1D-utrustning.

Kategori 1/3D-utrustningKategori 1/3D-utrustningKategori 1/3D-utrustningKategori 1/3D-utrustning
Elektronikhuset installeras i farliga områden som kräver utrustningskategori 3D. 
Processanslutningselementet installeras i den skiljevägg som skiljer områden där kategori 3D- 
eller 1D-utrustning krävs. Givaren med den mekaniska fästenheten installeras i farliga områden 
som kräver kategori 1D-utrustning.

Kategori 1/2/-D-utrustningKategori 1/2/-D-utrustningKategori 1/2/-D-utrustningKategori 1/2/-D-utrustning
Processanslutningselementet installeras i den skiljevägg som skiljer områden där kategori 2D- 
eller 1D-utrustning krävs. Givaren med den mekaniska fästenheten installeras i farliga områden 
som kräver kategori 1D-utrustning. Elektronikhuset installeras i det säkra området, utanför den 
explosiva atmosfär som orsakas av dammet.

Kategori 2D-utrustningKategori 2D-utrustningKategori 2D-utrustningKategori 2D-utrustning
OPTIBAR * 5060 VGK5/6/D*A/W/V R/H/1/7/S/T*******(*) installeras i farliga områden som 
kräver utrustningskategori 2D.
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Klassificering: Klassificering: Klassificering: Klassificering: 
När det gäller instrument med godkännande för gas/damm och två klassificeringar på 
typskylten, kan instrumentet användas antingen i gas eller damm. För instrument med 
kombinerat "Ex-t/Ex-ia"-godkännande och två klassificeringar på typskylten får instrumentet 
inte längre användas som inbyggd säker utrustning med försörjning som inte är säker.

• OPTIBAR * 5060 VGK5/6/D*A/W/VR*******Z/H/A/S/T/P/F/U**************
• OPTIBAR * 5060 VGK5/6/D*A/W/VR*******H/AZ*************

–– II 1D, 1/2D, 1/3D, 2D Ex ta ia, ia/tb, ia/tc, tb ia IIIC TX°C Da, Da/Db, Da/Dc, Db 
–– Ex ta ia, ia/tb, ia/tc, tb ia IIIC TX°C Da, Da/Db, Da/Dc, Db 
–– T: se termiska parametrar

• OPTIBAR * 5060 VGK5/6/D*A/W/VH*******Z/H/A/S/T/P/F/U**************
• OPTIBAR * 5060 VGK5/6/D*A/W/VH*******H/AZ*************

–– II 1D, 1/2D, 1/3D, 2D Ex ta ia, ia/tb, ia/tc, tb ia IIIC TX°C Da, Da/Db, Da/Dc, Db 
–– Ex ta ia, ia/tb, ia/tc, tb ia IIIC TX°C Da, Da/Db, Da/Dc, Db
–– II 1G, 1/2G, 2G Ex ia IIC T6…T1 Ga, Ga/Gb, Gb
–– Ex ia IIC T6…T1 Ga, Ga/Gb, Gb
–– T: se termiska parametrar 

• OPTIBAR * 5060 VGK5/6/D*A/W/V7*******Z/H/A/S/T/P/F/U**************
–– II 1D, 1/2D, 1/3D, 2D Ex ta ia, ia/tb, ia/tc, tb ia IIIC TX°C Da, Da/Db, Da/Dc, Db 
–– Ex ta ia, ia/tb, ia/tc, tb ia IIIC TX°C Da, Da/Db, Da/Dc, Db 
–– II 1/2G, 2G Ex d IIC T6…T1 Ga/Gb, Gb
–– Ex d IIC T6…T1 Ga/Gb, Gb 
–– T: se termiska parametrar 

• OPTIBAR * 5060 VGK5/6/D*A/W/V1*******Z/H/A/S/T/P/F/U**************
–– II 1D, 1/2D, 1/3D, 2D Ex ta ia, ia/tb, ia/tc, tb ia IIIC TX°C Da, Da/Db, Da/Dc, Db 
–– Ex ta ia, ia/tb, ia/tc, tb ia IIIC TX°C Da, Da/Db, Da/Dc, Db 
–– II 1/2G, 2G Ex d ia IIC T6…T1 Ga/Gb, Gb
–– Ex d ia IIC T6…T1 Ga/Gb, Gb
–– T: se termiska parametrar 

• OPTIBAR * 5060 VGK5/6/D*A/W/VS*******Z/H/A/S/T/P/F/U**************
–– II 1/2/-D, 1/2D Ex ia/ia/-, ia/tb ia IIIC TX°C Da/Db/-, Da/Db 
–– Ex ia/ia/-, ia/tb ia IIIC TX°C Da/Db/-, Da/Db 
–– T: se termiska parametrar

• OPTIBAR * 5060 VGK5/6/D*A/W/VT*******Z/H/A/S/T/P/F/U**************
–– II 1/2/-D, 1/2D Ex ia/ia/-, ia/tb ia IIIC TX°C Da/Db/-, Da/Db 
–– Ex ia/ia/-, ia/tb ia IIIC TX°C Da/Db/-, Da/Db 
–– II 1/2G, 2G Ex ia IIC T6…T1 Ga/Gb, Gb 
–– Ex ia/ia/-, ia/tb ia IIIC TX°C Da/Db/-, Da/Db 
–– T: se termiska parametrar 
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2.5  Skyddstyper

Tryckgivaren är konstruerad med skyddstypen inbyggd säkerhet, skyddsnivå "ia" i enlighet med 
EN 60079-11 eller IEC 60079-11.

Märkningen i enlighet med ATEX är:
II 1D, 1/2D, 1/3D, 2D Ex ta ia, ia/tb, ia/tc, tb ia IIIC TXII 1D, 1/2D, 1/3D, 2D Ex ta ia, ia/tb, ia/tc, tb ia IIIC TXII 1D, 1/2D, 1/3D, 2D Ex ta ia, ia/tb, ia/tc, tb ia IIIC TXII 1D, 1/2D, 1/3D, 2D Ex ta ia, ia/tb, ia/tc, tb ia IIIC TX°C Da, Da/Db, Da/Dc, Db C Da, Da/Db, Da/Dc, Db C Da, Da/Db, Da/Dc, Db C Da, Da/Db, Da/Dc, Db 
II 1/2/-D, 1/2D Ex ia/ia/-, ia/tb ia IIIC TXII 1/2/-D, 1/2D Ex ia/ia/-, ia/tb ia IIIC TXII 1/2/-D, 1/2D Ex ia/ia/-, ia/tb ia IIIC TXII 1/2/-D, 1/2D Ex ia/ia/-, ia/tb ia IIIC TX°C Da/Db/-, Da/DbC Da/Db/-, Da/DbC Da/Db/-, Da/DbC Da/Db/-, Da/Db

Märkningen i enlighet med IECEx är:
Ex ta ia, ia/tb, ia/tc, tb ia IIIC TXEx ta ia, ia/tb, ia/tc, tb ia IIIC TXEx ta ia, ia/tb, ia/tc, tb ia IIIC TXEx ta ia, ia/tb, ia/tc, tb ia IIIC TX°C Da, Da/Db, Da/Dc, Db C Da, Da/Db, Da/Dc, Db C Da, Da/Db, Da/Dc, Db C Da, Da/Db, Da/Dc, Db 
Ex ia/ia/-, ia/tb ia IIIC TXEx ia/ia/-, ia/tb ia IIIC TXEx ia/ia/-, ia/tb ia IIIC TXEx ia/ia/-, ia/tb ia IIIC TX°C Da/Db/-, Da/DbC Da/Db/-, Da/DbC Da/Db/-, Da/DbC Da/Db/-, Da/Db

Märkningen innehåller följande information:Märkningen innehåller följande information:Märkningen innehåller följande information:Märkningen innehåller följande information:

IIIIIIII Explosionsskydd, grupp II

1111 Utrustningskategori 1

DDDD Skydd mot antändning av damm

Ex ta iaEx ta iaEx ta iaEx ta ia Elektronik- och givarhuset är konstruerat med skyddstyp Ex ta (skydd genom inneslutning) 
för användning i Zon 20, tryckgivaren är konstruerad i Ex ia.

Ex ia/tbEx ia/tbEx ia/tbEx ia/tb Version med partition: Elektronik- och givarhuset är konstruerat med skyddstyp Ex tb 
(skydd genom inneslutning) för användning i Zon 21, tryckgivaren är konstruerad i Ex ia. 

Ex tb iaEx tb iaEx tb iaEx tb ia Elektronik- och givarhuset är konstruerat med skyddstyp Ex tb (skydd genom inneslutning) 
för användning i Zon 21, tryckgivaren är konstruerad i Ex ia

Ex ia/ia/-Ex ia/ia/-Ex ia/ia/-Ex ia/ia/- Fjärrhus: tryckgivare Ex ia (Zon 20) / kabel Ex ia (Zon 21) / elektronik och hus i ofarliga 
områden (-)

Ex ia/tb iaEx ia/tb iaEx ia/tb iaEx ia/tb ia Fjärrhus: tryckgivare Ex ia (Zon 20) / kabel Ex ia, elektronik och hus Ex tb (Zon 21)

IIICIIICIIICIIIC Dammgrupp, lämplig för dammgrupperna IIIC, IIIB och IIIA

1/21/21/21/2 Utrustningskategori 1/2

1/31/31/31/3 Utrustningskategori 1/3

2222 Utrustningskategori 2

1/2/-1/2/-1/2/-1/2/- Utrustningskategori 1/2/ för fjärrversion (tryckgivare kategori 1 / kabel kategori 2 / hus i 
icke-farligt område)

TXTXTXTX°CCCC maximal tillåten yttemperatur X°C

DaDaDaDa EPL, lämplig för zon 20

Da/Db Da/Db Da/Db Da/Db EPL, lämplig för zon 20 / zon 21

Da/DcDa/DcDa/DcDa/Dc EPL, lämplig för zon 20 / zon 22

DbDbDbDb EPL, lämplig för zon 21

Da/Db/-Da/Db/-Da/Db/-Da/Db/- EPL, lämplig för Zon 20 / Zon 21 / hölje i icke-farligt område
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2.6  Omgivningstemperatur / temperaturklasser

OPTIBAR * 5060 VGK5/6/D*A/W/V C/U/0/H/T med inbyggd elektronik Z (4OPTIBAR * 5060 VGK5/6/D*A/W/V C/U/0/H/T med inbyggd elektronik Z (4OPTIBAR * 5060 VGK5/6/D*A/W/V C/U/0/H/T med inbyggd elektronik Z (4OPTIBAR * 5060 VGK5/6/D*A/W/V C/U/0/H/T med inbyggd elektronik Z (4 …20 mA), 20 mA), 20 mA), 20 mA), 
H (4H (4H (4H (4 …20 mA/HART20 mA/HART20 mA/HART20 mA/HART®) eller A (4) eller A (4) eller A (4) eller A (4 …20 mA/HART20 mA/HART20 mA/HART20 mA/HART® med SIL-kvalificering), S, T (elektronisk  med SIL-kvalificering), S, T (elektronisk  med SIL-kvalificering), S, T (elektronisk  med SIL-kvalificering), S, T (elektronisk 
mätning av differenstryck) P (Profibus PA), och F (Foundation Fieldbus)mätning av differenstryck) P (Profibus PA), och F (Foundation Fieldbus)mätning av differenstryck) P (Profibus PA), och F (Foundation Fieldbus)mätning av differenstryck) P (Profibus PA), och F (Foundation Fieldbus)

Maximal tillåten omgivningstemperatur med hänsyn till temperaturklasserna anges i följande 
tabeller. 

Kategori 1G-utrustningKategori 1G-utrustningKategori 1G-utrustningKategori 1G-utrustning

För tillämpningar som kräver utrustningskategori 1G måste processtrycket för mediet vara 
mellan 0,8…1,1 bar. Med angiven tillåten omgivningstemperatur tas 80%-värdet i avsnitt 
6.4.2/EN 1127-1 med i beräkningen. Tillämpningsförhållanden i områden utan farliga 
blandningar anges i tillverkarens information.

Kategori 1/2G-utrustningKategori 1/2G-utrustningKategori 1/2G-utrustningKategori 1/2G-utrustning

För tillämpningar som kräver utrustningskategori 1/2G måste processtrycket för ämnet vara 
mellan 0,8…1,1 bar. Med angiven tillåten omgivningstemperatur tas 80%-värdet i avsnitt 
6.4.2/EN 1127-1 med i beräkningen. Om OPTIBAR * 5060 VGK5/6/D*A/W/V C/U/0/H/T används 
vid temperaturer över de som anges ovan måste du kontrollera genom lämpliga åtgärder att det 
inte finns någon antändningsrisk från den varma ytan. Den maximala tillåtna temperaturen för 
elektroniken/huset bör inte överstiga värdena i tabellen ovan. Tillämpningsförhållanden i 
områden utan farliga blandningar anges i tillverkarens information.

Temperaturklass Område för omgivningstemperatur vid elektronik och mediets 
temperatur vid givaren

T6 TM-20...+23°C / -4...+73,4°F

T5, T4, T3, T2, T1 TM-20...+60°C / -4...+140°F

Temperaturklass Område för 
omgivningstemperatur vid 
elektroniken (zon 1)

Område för mediets temperatur 
vid givaren (zon 0)

T6 TM-50...+39°C / -58...+102,2°F TM-20...+23°C / -4...+73,4°F

T5, T4, T3, T2, T1 TM-50...+70°C / -58...+158°F TM-20...+60°C / -4...+140°F
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Kategori 2G-utrustningKategori 2G-utrustningKategori 2G-utrustningKategori 2G-utrustning

Om OPTIBAR * 5060 VGK5/6/D*A/W/V C/U/0/H/T används vid temperaturer över de som anges 
ovan måste du kontrollera med lämpliga åtgärder att det inte finns någon antändningsrisk från 
den varma ytan. Den maximala tillåtna temperaturen för elektroniken/huset bör inte överstiga 
värdena i tabellen ovan. Tillämpningsförhållanden i områden utan farliga blandningar anges i 
tillverkarens information

2.6.1  Temperaturreducering

Temperaturklass Område för 
omgivningstemperaturen vid 
elektroniken

Område för mediets temperatur 
vid givaren

T6 TM-50...+39°C / -58...+102,2°F TM-50...+39°C / -58...+102,2°F

T5 TM-50...+70°C / -58...+158°F TM-50...+100°C / -58...+212°F

T4 TM-50...+50°C / -58...+122°F TM-50...+135°C / -58...+175°F

T3, T2, T1 TM-50...+50°C / -58...+122°F TM-50...+200°C / -58...+392°F

INFORMATION!
Endast giltig för användning som utrustning i kategori 2G eller zon 1.

OPTIBAR PC 5060 C (130°C / 266°F)

Figur 2-3: Temperaturreducering – processtemperatur version (130°C / 266°F)

1  Omgivningstemperatur hölje
2  Processtemperatur
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OPTIBAR PC 5060 C (150°C / 302°F)

Figur 2-4: Temperaturreducering – processtemperatur version (150°C / 302°F)

1  Omgivningstemperatur hus
2  Processtemperatur

OPTIBAR PM 5060 C

Figur 2-5: Temperaturreducering 

1  Omgivningstemperatur hus
2  Processtemperatur
3  Metallisk – keramisk mätcell, processtemperatur max. 150°C / 302°F
4  Metallisk – keramisk mätcell, processtemperatur max. 180°C / 356°F
5  Metallisk – keramisk mätcell, processtemperatur max. 200°C / 393°F
6  Piezoresistiv mätcell eller töjningsmätcell, processtemperatur utan kylelement max. 105°C / 221°F
7  Piezoresistiv mätcell eller töjningsmätcell, processtemperatur med kylelement max. 150°C / 302°F
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2.7  Elektriska data

2.7.1  Med elektronik Z (4…20 mA), H (4…20 mA/HART®), A (4…20 mA/HART® med SIL-
kvalificering)

OPTIBAR * 5060 VGK5/6/D*A/W/V C/U/0/H/T med inbyggd elektronik Z (4…20 mA), 
H (4…20 mA/HART®) eller A (4…20 mA/HART® med SIL-kvalificering), version med 
enkammarhölje A, K V eller 8

Matnings- och signalkrets:
(Terminalerna 1[+], 2[-] i "Ex-i"-
elektronikutrymme eller kontakt

I skyddstyp med inbyggd säkerhet Ex ia IIC/IIB

Endast för en certifierad krets med inbyggd säkerhet

Maximala värden
• Ui [V]: 30 V
• Ii [mA]: 131 mA
• Pi [mW]: 983 mW

Den effektiva interna kapacitansen Ci är försumbart liten.

I versionen med permanent monterad anslutningskabel 
måste 
Ci kabel/kabel = 150 pF/m och

Ci kabel/skärm = 270 pF/m tas med i beräkningen.

Den effektiva inre induktansen Li är Li ≤ 5 μH. I versionen med 
permanent monterad anslutningskabel måste Li = 0,62 μH/m 
dessutom tas med i beräkningen.

OPTIBAR * 5060 VGK5/6/D*A/W/V C/U/0/H/T med inbyggd elektronik Z (4…20 mA), 
H (4…20 mA/HART®) eller A (4…20 mA/HART® med SIL-kvalificering), version med 
dubbelkammarhölje D, W eller R

Matnings- och signalkrets:
(Anslutningarna 1[+], 2[-] i "Ex-i"-
anslutningsutrymmet

I skyddstyp med inbyggd säkerhet Ex ia IIC/IIB

Endast för en certifierad krets med inbyggd säkerhet

Maximala värden
• Ui [V]: 30 V
• Ii [mA]: 131 mA
• Pi [mW]: 983 mW

Den effektiva interna kapacitansen Ci är försumbart liten.

I versionen med permanent monterad anslutningskabel 
måste

Ci kabel/kabel = 150 pF/m och 
Ci kabel/skärm = 270 pF/m tas med i beräkningen.

Den effektiva inre induktansen Li är Li ≤ 10 μH. I versionen 
med permanent monterad anslutningskabel måste Li = 
0,62 μH/m dessutom tas med i beräkningen.
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OPTIBAR * 5060 VGK5/6/D*A/W/V C/U/0/H/T med inbyggd elektronik Z (4…20 mA), 
H (4…20 mA/HART®) eller A (4…20 mA/HART® med SIL-kvalificering)

Indikerings- och ändringskretsar: 
(anslutningarna 5,6,7,8) 1,2

För skyddstypen med inbyggd säkerhet Ex ia IIC

För anslutning av en OPTIBAR * 5060 med inbyggd elektronik 
S eller T för elektroniska mätningar av differenstryck.
Reglerna för att koppla samman inbyggt säkra kretsar mellan 
OPTIBAR * 5060 VGK5/6/D*A/W/V C/U/0/H/T och
OPTIBAR * 5060 med elektronik S eller T följs när den totala 
induktansen och totala kapaciteten för anslutningskabeln 
mellan OPTIBAR * 5060 VGK5/6/D*A/W/V C/U/0/H/T och
OPTIBAR * 5060 med elektronik S eller T
Lkabel = 330 μH och Ckabel = 1,98 μF inte överskrids.
Ta hänsyn till följande kabelinduktanser Li och 
kabelkapacitanser Ci när du använder den medföljande 
anslutningskabeln mellan OPTIBAR * 5060 VGK5/6/D*A/W/V 
C/U/0/H/T och OPTIBAR * 5060 med elektronik S eller T.
• Li = 0,62 μH/m
• Ci kabel/kabel = 150 pF/m
• Ci kabel/skärm = 270 pF/m

1 I "Ex-i"-elektronikutrymmet för OPTIBAR i version med enkammarhus A, K V eller 8.
2 I "Ex-i"-anslutningsutrymmet för OPTIBAR i version med dubbelkammarhus D, W eller R.

Inbyggd säker krets för display- och driftmodul OPTIBAR * 5060 VGK5/6/D*A/W/V C/U/0/H/T 
med inbyggd elektronik Z (4…20 mA), H (4…20 mA/HART®) eller A (4…20 mA/HART® med 
SIL-kvalificering), version med enkammarhus A, K, V eller 8

Krets för display- och driftmodul: 
(fjäderkontakter i "Ex-i"-
elektronikutrymmet)

För skyddstypen med inbyggd säkerhet Ex ia IIC

Endast för anslutning av display- och driftmodulen.
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De inbyggt säkra kretsarna är galvaniskt isolerade från delar som går att jorda.

Metalldelarna i OPTIBAR * 5060 VGK5/6/D*A/W/V C/U/0/H/T är elektriskt kopplade till 
jordanslutningarna.

För tillämpningar som kräver kategori 1G- eller 1/2G-utrustning måste de inbyggt säkra 
försörjnings- och signalkretsarna hålla skyddsnivå ia.

För tillämpningar som kräver kategori 1G- eller 1/2G-utrustning är det lämpligt att ansluta 
OPTIBAR * 5060 VGK5/6/D*A/W/V C/U/0/H/T till lämplig utrustning med galvaniskt isolerade, 
inbyggt säkra kretsar.

2.7.2  Med elektronik P (Profibus PA), F (Foundation Fieldbus)

OPTIBAR * 5060 VGK5/6/D*A/W/V C/U/0/H/T med inbyggd elektronik Z (4…20 mA), 
H (4…20 mA/HART®) eller A (4…20 mA/HART® med SIL-kvalificering), version med 
dubbelkammarhölje D, W eller R

Krets för display- och driftmodul: 
(fjäderkontakter i "Ex-i"-
anslutningsutrymmet) 

För skyddstyp med inbyggd säkerhet Ex ia IIC

Endast för anslutning av display- och driftmodulen.

och krets för display- och driftmodul: 
(fjäderkontakter i "Ex-i"-
elektronikutrymmet)

För skyddstyp med inbyggd säkerhet Ex ia IIC

Endast för anslutning av display- och driftmodulen.

Display- och driftmodulen bör endast utrustas i versionen 
med dubbelkammarhus om det inte finns någon 
OPTIBAR P* 5060 med elektronik S eller T ansluten.

OPTIBAR * 5060 VGK5/6/D*A/W/V C/U/0/H/T med inbyggd elektronik P (Profibus PA), 
F (Foundation Fieldbus), version med enkammarhölje A, K, V eller 8)

Matnings- och signalkrets:
(Anslutningarna 1[+], 2[-] i "Ex-i"-
elektronikutrymmet eller kontakten)

För skyddstyp med inbyggd säkerhet Ex ia IIC

Endast för anslutning till en certifierad, inbyggt säker krets.
Maximala värden
• Ui [V]: 17,5 V
• Ii [mA]: 500 mA
• Pi [W]: 5,5 W

Utrustningen är lämplig för anslutning till ett fältbussystem i 
enlighet med FISCO-modellen (EN 60079-11), till exempel 
Profibus PA.

eller 
• Ui [V]: 24 V
• Ii [mA]: 250 mA
• Pi [W]: 1,2 W

Den effektiva interna kapacitansen Ci är försumbart liten.
I versionen med permanent monterad anslutningskabel 
måste
Ci kabel/kabel = 150 pF/m och 
Ci kabel/skärm = 270 pF/m tas med i beräkningen.
Den effektiva inbyggda induktansen Li är försumbart liten.
I versionen med permanent monterad anslutningskabel 
måste Li = 0,62 μH/m dessutom tas med i beräkningen.
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OPTIBAR * 5060 VGK5/6/D*A/W/V C/U/0/H/T med inbyggd elektronik P (Profibus PA), 
F (Foundation Fieldbus), version med dubbelkammarhus D, W eller R)

Matnings- och signalkrets:
(Anslutningarna 1[+], 2[-] i "Ex-i"-
elektronikutrymmet eller kontakten)

I skyddstyp med inbyggd säkerhet Ex ia IIC för utrustning i 
kategori 1G eller kategori 1/2G och Ex ia IIC eller Ex ib IIC för 
utrustning i kategori 2G.

Endast för anslutning till en certifierad, inbyggt säker krets.
Maximala värden
• Ui [V]: 17,5 V
• Ii [mA]: 500 mA
• Pi [W]: 5,5 W

Utrustningen är lämplig för anslutning till ett fältbussystem i 
enlighet med FISCO-modellen (EN 60079-11), till exempel 
Profibus PA.

eller 
• Ui [V]: 24 V
• Ii [mA]: 250 mA
• Pi [W]: 1,2 W

Den effektiva interna kapacitansen Ci är försumbart liten.
I versionen med permanent monterad anslutningskabel 
måste
Ci kabel/kabel = 150 pF/m och 
Ci kabel/skärm = 270 pF/m tas med i beräkningen.
Den effektiva inre induktansen är Li ≤ 5 μH.
I versionen med permanent monterad anslutningskabel 
måste Li = 0,62 μH/m dessutom tas med i beräkningen.

OPTIBAR * 5060 VGK5/6/D*A/W/V C/U/0/H/T med inbyggd elektronik P (Profibus PA), 
F (Foundation Fieldbus)

Indikerings- och ändringskretsar: 
(anslutningar 5, 6, 7, 8) 3,4

För skyddstyp med inbyggd säkerhet Ex ia IIC

För anslutning till den inbyggt säkra kretsen eller för 
anslutning av en OPTIBAR * 5060 VGK5/6/D*A/W/V C/U/0/H/T 
med inbyggd elektronik S eller T för elektronisk mätning av 
differenstryck.
Reglerna för anslutande inbyggt säkra kretsar mellan
OPTIBAR * 5060 VGK5/6/D*A/W/V C/U/0/H/T och
OPTIBAR * 5060 med elektronik S eller T följs när den totala 
induktansen och totala kapacitansen för anslutningskabeln 
mellan
OPTIBAR * 5060 VGK5/6/D*A/W/V C/U/0/H/T och
OPTIBAR * 5060 med elektronik S eller T
Lkabel = 212 μH och Ckabel = 1,98 μF inte överskrids.
Ta hänsyn till följande kabelinduktanser Li och 
kabelkapacitanser Ci när du använder den medföljande 
anslutningskabeln mellan OPTIBAR * 5060 VGK5/6/D*A/W/V 
C/U/0/H/T och OPTIBAR * 5060 med elektronik S eller T.

• Li = 0,62 μH/m
• Ci kabel/kabel = 150 pF/m
• Ci kabel/skärm = 270 pF/m

3 I "Ex-i"-elektronikutrymmet för OPTIBAR i versionen med enkammarhus A, K V eller 8.
4 I "Ex-i"-anslutningsutrymmet för OPTIBAR i versionen med dubbelkammarhus D, W eller R.
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De inbyggt säkra kretsarna är galvaniskt isolerade från delar som går att jorda.

Metalldelarna i OPTIBAR * 5060 VGK5/6/D*A/W/V C/U/0/H/T är elektriskt kopplade till 
jordanslutningarna.

För tillämpningar som kräver kategori 1G- eller 1/2G-utrustning måste de inbyggt säkra 
försörjnings- och signalkretsarna hålla skyddsnivå ia.

För tillämpningar som kräver kategori 1G- eller 1/2G-utrustning är det lämpligt att ansluta 
OPTIBAR * 5060 VGK5/6/D*A/W/V C/U/0/H/T till lämplig utrustning med galvaniskt isolerade, 
inbyggt säkra kretsar.

Inbyggd säker krets för display- och driftmodulen
OPTIBAR * 5060 VGK5/6/D*A/W/V C/U/0/H/T med inbyggd elektronik P (Profibus PA), 
F (Foundation Fieldbus), version med enkammarhus A, K, V eller 8)

Krets för display- och driftmodul: 
(fjäderkontakter i "Ex-i"-
elektronikutrymmet)

För skyddstypen med inbyggd säkerhet Ex ia IIC

Endast för anslutning av display- och driftmodulen.

OPTIBAR * 5060 VGK5/6/D*A/W/V C/U/0/H/T med inbyggd elektronik P (Profibus PA), 
F (Foundation Fieldbus), version med dubbelkammarhus D, W eller R)

Krets för display- och driftmodul: 
(fjäderkontakter i "Ex-i"-
anslutningsutrymmet) 

För skyddstyp med inbyggd säkerhet Ex ia IIC

Endast för anslutning av display- och ändringsmodulen.

eller kretsar för display- och 
driftmodulen: (fjäderkontakter i "Ex-i"-
elektronikutrymmet)

För skyddstyp med inbyggd säkerhet Ex ia IIC

Endast för anslutning av display- och driftmodulen.

Display- och driftmodulen i anslutningsutrymmet bör endast 
utrustas i versionen med dubbelkammarhus om det inte finns 
någon extern displayenhet eller OPTIBAR * 5060 med 
elektronik S eller T ansluten.
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2.7.3  Med elektronik S eller T för elektronisk mätning av differenstryck

De inbyggt säkra kretsarna är galvaniskt isolerade från delar som går att jorda.

Metalldelarna i OPTIBAR * 5060 VGK5/6/D*A/W/V C/U/0/H/T är elektriskt kopplade till 
jordanslutningarna.

För tillämpningar som kräver kategori 1G- eller 1/2G-utrustning måste de inbyggda säkra 
matnings- och signalkretsarna hålla skyddsnivå ia.

För tillämpningar som kräver kategori 1G- eller 1/2G-utrustning är det lämpligt att ansluta 
OPTIBAR * 5060 VGK5/6/D*A/W/V C/U/0/H/T till lämplig utrustning med galvaniskt isolerade, 
inbyggt säkra kretsar.

OPTIBAR * 5060 VGK5/6/D*A/W/V C/U/0/H/T med inbyggd elektronik S eller T, endast version 
med enkammarhus)

Matnings- och signalkrets: (anslutning 
5,6,7,8 i elektronikutrymmet)

För skyddstypen med inbyggd säkerhet Ex ia IIC

För anslutning till den inbyggt säkra kretsen i en OPTIBAR * 
5060 VGK5/6/D**C med inbyggd elektronik H, A, P, F för 
mätning av differenstryck.
Reglerna för anslutning av inbyggt säkra kretsar mellan 
OPTIBAR * 5060 med elektronik S eller T och OPTIBAR * 5060 
VGK5/6/D**C följs när den totala induktansen och totala 
kapaciteten för anslutningskabeln mellan OPTIBAR * 5060 
VGK5/6/D**C och OPTIBAR * 5060 med elektronik  S eller T
Lkabel = 330 μH och Ckabel = 2,00 μF inte överskrids.
Ta hänsyn till följande kabelinduktanser Li och 
kabelkapacitanser Ci när du använder den medföljande 
anslutningskabeln mellan OPTIBAR * 5060 VGK5/6/D*A/W/V 
C/U/0/H/T och OPTIBAR * 5060 med elektronik S eller T.

• Li = 0,62 μH/m
• Ci kabel/kabel = 150 pF/m
• Ci kabel/skärm = 270 pF/m
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2.7.4  Med separat kabelutgång

De inbyggt säkra kretsarna är galvaniskt isolerade från de delar som går att jorda.

Metalldelarna i OPTIBAR * 5060 VGK5/6/D*A/W/V C/U/0/H/T är elektriskt kopplade till 
jordanslutningarna.

För tillämpningar som kräver kategori 1G- eller 1/2G-utrustning måste de inbyggda säkra 
matnings- och signalkretsarna hålla skyddsnivå ia.

För tillämpningar som kräver kategori 1G- eller 1/2G-utrustning är det lämpligt att ansluta 
OPTIBAR * 5060 VGK5/6/D*A/W/V C/U/0/H/T till lämplig utrustning med galvaniskt isolerade, 
inbyggt säkra kretsar.

OPTIBAR * 5060 VGK5/6/D*A/W/V C/U/0/H/T-versionen med separat kabelutgång

Krets mellan givarenhet och 
extern elektronik (anslutning 1 – gul, 
anslutning 2 - vit, anslutning 3 – röd, 
terminal 4 – svart)

För skyddstyp med inbyggd säkerhet Ex ia IIC

För OPTIBAR * 5060 VGK5/6/D*A/W/V C/U/0/H/T i versionen 
med permanent monterad kabel till mätgivarenheten och 
extern elektronik, bör längden på den medföljande kabeln 
mellan det externa huset och mätgivarenheten inte överskrida 
180 m.
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3.1  Installation

Installation och inställningar måste utföras i enlighet med tillämpliga installationsstandarder 
(till exempel EN 60079-14 eller IEC 60079-14) av behörig personal utbildad i explosionsskydd. 
Informationen i instruktionsböckerna och de kompletterande instruktionerna måste hela tiden 
följas.

Installera tryckgivarna så att:
• det finns tillräckligt överspänningsskydd i händelse av blixtnedslag eller överspänning.
• de inte finns i ett tryckluftsflöde.
• tjocka dammlager (över 5 mm) och fullständig täckning med damm förebyggs.
• det inte finns risk för effekter av mekaniska stötar.
• instrumentet är åtkomligt för eventuella nödvändiga visuella inspektioner och är synligt från 

alla sidor.
• typskylten syns tydligt.
• det kan användas från en plats med säkert underlag.

AKTA!
Tillverkaren tar inget ansvar för någon form av skador som beror på felaktig användning eller 
användning för ej avsett ändamål. Detta gäller i synnerhet faror som uppstår genom otillräckligt 
korrosionsskydd och lämplighet för medier som kommer i kontakt med produkten.
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4.1  Skydd mot statisk elektricitet

För OPTIBAR DP 7060 C VGK7*A/W/V C i versioner med elektrostatiskt laddade plastdelar, till 
exempel plasthus, metallhus med inspektionsfönster eller anslutningskablar med fjärrversion, 
visar en varningsskylt vilka säkerhetsåtgärder som måste vidtas avseende elektrostatisk 
laddning under drift.

Varning: Plastdel! Risk för elektrostatisk laddning!
• Undvik friktion 
• Ingen torr avtorkning
• Montera inte på platser med flödande, icke-konduktiva produkter
• Montering / installation

OPTIBAR DP 7060 C VGK7*A/W/V C ska monteras/installeras så att elektrostatisk urladdning 
under användning, underhåll och rengöring undviks och processrelaterade elektrostatiska 
laddningar, till exempel på grund av medier som strömmar förbi, kan undvikas.

4.2  Använda överspänningsskydd

Vid behov kan ett överspänningsskydd anslutas framför OPTIBAR * 5060 VGK5/6/D*A/W/V 
C/U/0/H/T. Vid användning som kategori 1G- eller 1/2G-utrustning måste vid behov ett lämpligt 
överspänningsskydd anslutas framför som skydd mot spänningstoppar i enlighet med 
EN 60079-14 eller IEC 60079-14 kapitel 12.3.

4.3  Jordning

För att undvika risk för elektrostatisk laddning av metalldelarna, måste OPTIBAR * 5060 
VGK5/6/D*A/W/V C/U/0/H/T vid användning som kategori 1G- eller 1/2G-utrustning anslutas 
elektrostatiskt till den lokala spänningsutjämningen (överföringsmotstånd ≤ 1 MΩ), till exempel 
via jordanslutningen.

4.4  Gnistor vid stötar och friktion

Vid användning som kategori 1G- eller 1/2G-utrustning måste OPTIBAR * 5060 VGK5/6/D*A/W/V 
C/U/0/H/T i versioner i aluminium/titan monteras så att gnistor från stötar och friktion mellan 
aluminium/titan och stål (förutom rostfritt stål, om förekomst av rostpartiklar kan uteslutas) 
inte kan inträffa.

4.5  Materialresistens

För tillämpningar som kräver kategori 1G- eller 1/2G-utrustning får OPTIBAR * 5060 
VGK5/6/D*A/W/V C/U/0/H/T endast användas i produkter som vätat material har tillräckligt 
motstånd mot.
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4.6  Installation / montering

OPTIBAR * 5060 VGK5/6/D*A/W/V C/U/0/H/T måste monteras så att givaren är skyddad mot att 
vidröra kärlets väggar, med hänsyn till andra installationer i kärlet och kärlets 
flödesförhållanden. Detta gäller särskilt upphängda tryckgivare och versioner med distansrör 
som är mer än 3 meter långa.

4.7  Montering med fjärrhölje

För versionen med fjärrhus till tryckgivaren
OPTIBAR * 5060 VGK5/6/D*A/W/V C/U/0/H/T måste den ekvipotentiella anslutningen göras för 
hela monteringsområdet för anslutningskabeln mellan elektronikhuset och sändarhuset.
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