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Uzupełnienie 
do instrukcji: 
Szybki Start 
 

OPTIFLUX 4000 F 
OPTIFLUX 5000 F 
OPTIFLUX 300 F 
OPTIFLUX 4300 C  
OPTIFLUX 5300 C 
 
Użytkowanie w obszarach zagrożonych 
wybuchem (ATEX) 

 
 
 

 
 
 
 

Przepływomierze OPTIFLUX dostarczane są w postaci gotowej do pracy. 
Zainstaluj i rozpocznij pomiar ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dokumentacja może podlegać zmianom bez uprzedniego powiadomienia. 
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Uwagi ogólne 

dotyczące 
bezpieczeństwa 

• Zabrania się instalowania, obsługi i przeprowadzania prac konserwacyjnych w 
odniesieniu do niniejszego urządzenia bez zapoznania się, zrozumienia i 
postępowania zgodnego z wymaganiami fabrycznej instrukcji – w przeciwnym 
wypadku może dojść do zagrożenia życia lub zdrowia. 

• Przed rozpoczęciem instalacji należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją, 
którą należy również zabezpieczyć dla celów późniejszego użycia. 

• Należy stosować się do wszelkich ostrzeżeń i instrukcji oznaczonych na urządzeniu. 
• Należy używać wyłącznie zasilania sieciowego z podłączonym uziemieniem 

ochronnym. 
• Zabrania się użytkowania niniejszego urządzenia z otwartymi pokrywami w środowisku 

wilgotnym. 
• W celu uniknięcia uszkodzeń, należy stosować się do instrukcji przenoszenia i 

transportu 
• Urządzenie niniejsze należy instalować w sposób bezpieczny i stabilny. 
• Aby uniknąć uszkodzeń lub niebezpiecznych sytuacji, okablowanie należy instalować i 

podłączać w sposób poprawny. 
• W przypadku nienormalnej pracy urządzenia należy odnieść się do instrukcji 

serwisowych lub skonsultować z obsługą serwisową firmy KROHNE. Wewnątrz 
urządzenia nie ma elementów wymagających czynności serwisowych użytkownika. 

 

 
Niebezpieczeństwo porażenia elektrycznego ! 

 

 
Zacisk przewodu uziemienia ochronnego (PE) ! 

 

 

Poniższe określenia mogą pojawić się w niniejszym podręczniku lub na urządzeniu: 
Ostrzeżenie: określa warunki lub czynności, w których może dojść do uszkodzenia ciała 
lub utraty życia. 
lub 
Ostrzeżenie: określa warunki lub czynności, w których może dojść do uszkodzenia urządzenia 
lub innego osprzętu. 

 
Zrzeczenie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odpowiedzialność  
oraz gwarancja 

 
• Niniejszy dokument zawiera istotne informacje dotyczące urządzenia. Założeniem 

KROHNE jest dostarczyć informacji jak najbardziej szczegółowych i aktualnych, jednak 
bez przyjęcia na siebie odpowiedzialności za popełnione przez użytkownika błędy lub 
omyłki oraz aktualizację dokumentacji, która może odbyć się bez powiadomienia. 

• KROHNE nie przyjmuje odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenie lub 
zniszczenie spowodowane użyciem urządzenia, także pośrednie, bezpośrednie, 
przypadkowe, karne oraz wynikłe.  

• Niniejsze zrzeczenie nie obowiązuje w przypadku działania celowego lub poważnego 
zaniedbania ze strony KROHNE. W przypadku, gdy jakiekolwiek obowiązujące prawo 
nie zezwala na takie ograniczenia gwarancji lub wyłączenie ograniczeń w stosunku do 
pewnych uszkodzeń, użytkownik może, jeśli takie prawo stosuje się do niego, nie 
podlegać w części lub całości powyższemu zrzeczeniu, wyłączeniom lub 
ograniczeniom. 

• Produkt nabywany od KROHNE podlega gwarancji zgodnej ze stosowną 
dokumentacją oraz stosowanymi przez KROHNE Ogólnymi warunkami sprzedaży. 

• KROHNE rezerwuje sobie prawo do zmiany dokumentacji, w dowolny sposób, w 
dowolnym czasie, dla dowolnego powodu, bez uprzedniego powiadomienia, włączając 
w to niniejsze zrzeczenie, i nie przyjmuje odpowiedzialności za jakiekolwiek, możliwe 
skutki takich zmian. 

• Odpowiedzialność za poprawny dobór i zamierzone użycie urządzenia spoczywa 
wyłącznie na użytkowniku. Niepoprawna instalacja lub obsługa urządzenia (systemu) 
może prowadzić do utraty gwarancji.  

• Ponadto zastosowanie mają, stanowiące podstawę sprzedaży „Ogólne warunki 
sprzedaży”.  

• W przypadku konieczności odesłania urządzenia do firmy KROHNE, należy zapoznać 
się z informacjami zamieszczonymi na końcu niniejszej dokumentacji. KROHNE nie 
przyjmie urządzenia bez dołączonego, właściwie wypełnionego formularza zwrotu. 
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 Niniejsze urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane przez firmę: 

KROHNE Altometer 
Kerkeplaat 12 
3313 LC Dordrecht 
The Netherlands 
 
Dla celów informacji, obsługi, konserwacji i serwisu, należy konttaktować się z 
lokalnym przedstawicielem firmy KROHNE, patrz – www.krohne.pl 

 

 
 
 

 
OSTRZEŻENIE! 
Zabrania się stosowania jakichkolwiek zmian w odniesieniu do urządzenia. 
Nieautoryzowane zmiany mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo w odniesieniu do 
ochrony przeciwwybuchowej urządzenia. Należy bezwzględnie przestrzegać 
postanowień niniejszej instrukcji! 

 

 
 
 

 
UWAGA! 
Należy stosować się do przepisów, wytycznych oraz danych elektrycznych opisanych 
w świadectwie dopuszczenia (typ EC). 
Oprócz przepisów ogólnych dotyczących instalacji niskonapięciowych, jak HD384 itp., 
należy bezwzględnie przestrzegać przepisów dotyczących standardów obsługi 
instalacji elektrycznych w obszarach zagrożonych wybuchem w środowisku gazu 
takich, jak EN 600079-14, oraz w obszarach zagrożonych wybuchem w środowisku 
pyłu takich, jak EN 50 281-1-2 ! 
Instalacja, uruchomienie, użytkowanie i obsługa mogą być wykonywane jedynie przez 
odpowiednio przeszkolony w ochronie przeciwwybuchowej i dopuszczony personel! 
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1. Wstęp 
1.1 Opis systemu 
 
System przepływomierza OPTIFLUX składa się z głowicy pomiarowej i przetwornika pomiarowego. 
 
Przepływomierz w wersji rozdzielonej składa się z następujących elementów: 
Głowica pomiarowa OPTIFLUX 4000 F z przetwornikiem pomiarowym IFC 300 F; patrz: KEMA 04 ATEX 

2125 X oraz KEMA 04 ATEX 2166 
Głowica pomiarowa OPTIFLUX 5000 F z przetwornikiem pomiarowym IFC 300 F; patrz: KEMA 04 ATEX 

2126 X oraz KEMA 04 ATEX 2166 
 

Przepływomierz w wersji zwartej posiada następującą konfigurację zwartą: 
OPTIFLUX 4300 C (= OPTIFLUX 4000 + IFC 300 C) ; patrz :KEMA 04 ATEX 2077 X 
OPTIFLUX 5300 C (= OPTIFLUX 5000 + IFC 300 C) ; patrz :KEMA 04 ATEX 2127 X 

 
1.2 OPTIFLUX 4300 
 
OPTIFLUX 4000 – EEx certyfikowany jest, jako osprzęt kategorii 2 GD, dla obszarów zagrożonych 
wybuchem w środowisku gazu, strefa 1 oraz 2, grupa gazowa IIC, klasa temperaturowa T6 (lub T5), oraz 
dla obszarów zagrożonych wybuchem w środowisku pyłu, strefa 21 oraz 22, temperatura 
powierzchniowa T85°C ... 180°C. 
 
Puszka zaciskowa zawiera zaciski do podłączenia obwodów prądu polowego i elektrod: 
Obwody prądu polowego o typie ochrony „podwyższonego bezpieczeństwa” (EEx e), zaciski 7, 8 oraz 
9: U < 40 V (napięcie komutowane DC, przemiennie +40 oraz –40 V), I = 125 mA (prąd iniekcyjny o 
prostokątnym przebiegu). 
Zaciski elektrod o „iskrobezpiecznym” typie ochrony (EEx ia), zaciski 1, 2, 3 oraz 4: Ui = 20 V, Ii = 175 
mA, Ci = 0 nF, Li = 0 mH. 
Puszka zaciskowa, zaciski elektrod  1, 2, 20, 3, 30, 4 oraz 40: EEx ia (Iskrobezpieczeństwo). 
Puszka zaciskowa, zaciski cewek polowych 7, 8 oraz 9: EEx e (Podwyższone bezpieczeństwo). 
Wpust kablowy dla obwodu elektrod jest – jako dotyczący obwodów iskrobezpiecznych – oznaczony 
niebieskim O-ringiem. 
Obwody elektrod zawsze posiadają typ EEx ia. 
 
OPTIFLUX 4300 C – EEx certyfikowany jest, jako osprzęt kategorii 2 GD, grupy II, jeśli wyposażony w 
przetwornik IFC 300 – EEx bez sygnałów wejścia / wyjścia EEx ia, lub kategorii 2 (1) GD, grupy II, jeśli 
wyposażony w przetwornik IFC 300 – EEx z sygnałami wejścia / wyjścia EEx ia. 
Jest zatem dopuszczony do instalacji w obszarach zagrożonych wybuchem w środowiskach gazu, strefa 
1 oraz 2, i obszarach zagrożonych wybuchem w środowiskach pyłu, strefa 21 lub 22.Ponadto sygnały 
wejścia / wyjścia EEx ia przetwornika IFC 300 – EEx mogą przebiegać lub wychodzić ze strefy 0 
obszaru zagrożonego wybuchem w środowiskach gazu. 
 
 
OPTIFLUX 4000 – oznaczenia EEx 
 
Rozmiar DN  
10 – 20 II 2 GD EEx me ia IIC T6...T3 T85...150°C 
25 – 150  II 2 GD EEx de ia IIC T6...T3 T85...180°C 
200 – 300 II 2 GD EEx qe ia IIC T6...T3 T85...150°C 
350 – 3000 II 2 GD EEx e ia IIC T6...T3 T85...160°C 
Opcjonalne:  
25 – 150 (cewki EEx qe) II 2 GD EEx qe ia IIC T5...T3 T85...180°C 
200 – 300 (cewki EEx e) II 2 GD EEx e ia IIC T6...T3 T85...160°C 
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OPTIFLUX 4300 C – oznaczenia EEx 
 
Rozmiar DN Przedział łączeniowy EEx e lub EEx ia Przedział łączeniowy EEx d 
10 – 20 EEx dme [ia] IIC T6...T3  EEx dme [ia] IIC T6...T3  
25 – 150  EEx de [ia] IIC T6...T3  EEx d [ia] IIC T6...T3  
200 – 300 EEx dqe [ia] IIC T6...T3  EEx dqe [ia] IIC T6...T3  
350 – 3000 EEx de [ia] IIC T6...T3  EEx de [ia] IIC T6...T3  
Opcjonalne:   
25 – 150  EEx dqe [ia] IIC T5...T3  EEx dqe [ia] IIC T5...T3  
200 – 300  EEx de [ia] IIC T6...T3  EEx de [ia] IIC T6...T3  
 
 
1.3 OPTIFLUX 5300 
 
OPTIFLUX 5000 oraz 5300 C certyfikowane są, jako osprzęt kategorii 2 GD, dla obszarów zagrożonych 
wybuchem w środowisku gazu, strefa 1 oraz 2, grupa gazowa IIC, klasa temperaturowa T6...T3, oraz dla 
obszarów zagrożonych wybuchem w środowisku pyłu, strefa 21 oraz 22, temperatura powierzchniowa 
T85°C ... 180°C. 
 
Puszka zaciskowa głowicy pomiarowej OPTIFLUX 5000 zawiera zaciski do podłączenia obwodów prądu 
polowego i elektrod: 
Obwody prądu polowego o typie ochrony „podwyższonego bezpieczeństwa” (EEx e), zaciski 7, 8 oraz 
9: U < 40 V (napięcie komutowane DC, przemiennie +40 oraz –40 V), I = 125 mA (prąd iniekcyjny o 
prostokątnym przebiegu). 
Zaciski elektrod o „iskrobezpiecznym” typie ochrony (EEx ia), zaciski 1, 2, 3 oraz 4: Ui = 20 V, Ii = 175 
mA, Ci = 0 nF, Li = 0 mH. 
Puszka zaciskowa, zaciski elektrod  1, 2, 3 oraz 4: EEx ia (Iskrobezpieczeństwo). 
Puszka zaciskowa, zaciski cewek polowych 7, 8 oraz 9: EEx e (Podwyższone bezpieczeństwo). 
Wpust kablowy dla obwodu elektrod jest – jako dotyczący obwodów iskrobezpiecznych – oznaczony 
niebieskim O-ringiem. 
 
OPTIFLUX 5000 – oznaczenia EEx 
Rozmiar DN  
2.5 – 15 II 2 GD EEx me ia IIC T6...T3 T85...180°C 
25 – 100  II 2 GD EEx de ia IIC T6...T3 T85...180°C 
W obudowie cewek (głowica pomiarowa) zastosowano następujące typy ochrony: DN 2.5 – 15: EEx me, 
DN 25 – 100: EEx d. Obwody elektrod w obudowie cewek zawsze posiadają typ EEx ia. 
 
OPTIFLUX 5300 C – oznaczenia EEx 
Rozmiar DN Przedział łączeniowy EEx e lub EEx ia Przedział łączeniowy EEx d 
2.5 – 15 EEx dme [ia] IIC T6...T3  EEx dme [ia] IIC T6...T3  
25 – 100  EEx de [ia] IIC T6...T3  EEx d [ia] IIC T6...T3  
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1.4 Przetwornik pomiarowy IFC 300 
 
Wszystkie wersje certyfikowane są, jako osprzęt II 2 GD EEx de [ia] IIC T6 T85°C dla przetwornika bez 
sygnałów wejścia / wyjścia EEx ia, lub kategorii II 2 (1) GD EEx de [ia] IIC T6 T85°C dla przetwornika z 
sygnałami wejścia / wyjścia EEx ia. 
W przetworniku pomiarowym IFC 300 F – EEx zastosowano następujące typy ochrony: 
Obwód prądu polowego: dla typu ochrony „podwyższonego bezpieczeństwa” (EEx e), zaciski 7, 8 i 9: 
U < 40 V ()napięcie DC przełączane, przemiennie +40 oraz –40 V), I = 125 mA (wstrzykiwany prąd o 
przebiegu prostokątnym). Źródło prądu polowego jest chronione dwoma bezpiecznikami TR5, o wartości 
znamionowej 160 mA. Maksymalny prąd zwarciowy ograniczony jest do 35 A. 
Zaciski elektrod: dla typu ochrony „iskrobezpieczeństwo” (EEx ia), zaciski 1, 2, 20, 3, 30, 4 oraz 40: 
Uo=14V, Io=70 mA, Po=300 mW (liniowe), Co=430 nF, Lo=2 mH. 
Obudowa przetwornika, przedział łączeniowy: dla zasilania (zaciski L, N/L+, L-) i podłączeń wej. / wyj. 
(zaciski: A, A+, A-, B, B-, C, C-, D oraz D-): EEx e (podwyższone bezpieczeństwo). Opcjonalnie, 
przepływomierze zwarte, np. OPTIFLUX 4300 C i OPTIFLUX 5300 C posiadają EEx d (obudowa 
ognioszczelna). Dla niektórych wersji przetwornika IFC 300 – EEx, zaciski A, A+, A-, B, B-, C, C-, D oraz 
D- posiadają dodatkowo EEx ia (iskrobezpieczeństwo). Szczegóły podano w tabeli z liczbami CG30. 
Obudowa przetwornika, przedział z elektroniką: EEx d (obudowa ognioszczelna). 
Puszka przyłączeniowa, zaciski elektrod 1, 2, 20, 3, 30, 4 oraz 40: EEx ia (iskrobezpieczeństwo). 
Puszka przyłączeniowa, zaciski prądu polowego 7, 8 oraz 9: EEx e (podwyższone bezpieczeństwo). 
 
 
1.5 Nalepki informacyjne z danymi 
 
Nalepka informacyjna na puszce przyłączeniowej rozdzielnej głowicy pomiarowej podaje zwykle 
następujące informacje: 
 
 

 
 

1. Nazwa i adres producenta 
2. Oznaczenie typu przepływomierza 
3. Symbol CE z odpowiednimi numerami dla oznaczenia Systemu Jakości i innych dyrektyw EC 
4. Określone oznaczenie dotyczące ochrony przeciwwybuchowej 
5. Symboliczne i literowe oznaczenia dotyczące bezpieczeństwa przeciwwybuchowego 
6. ogólne uwagi i ostrzeżenia EEx 
7. Specyficzne uwagi i ostrzeżenia EEx 
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Nalepka informacyjna przetwornika pomiarowego IFC 300 podaje zwykle następujące informacje: 
 

 
 

1. Nazwę i adres producenta 
2. Nazwę przepływomierza, numer seryjny, datę produkcji 
3. Dane elektryczne obwodu sieciowego 
4. Symbol CE z odpowiednimi numerami dla oznaczenia Systemu Jakości i innych dyrektyw EC 
5. Określone oznaczenie dotyczące ochrony przeciwwybuchowej 
6. Symboliczne i literowe oznaczenia dotyczące bezpieczeństwa przeciwwybuchowego: grupa (II), 

kategorie (2 lub 2(1)), Gaz/Pył (GD), EEx, po których następuje literowe kodowanie dla każdego 
typu użytej ochrony, grupa (IIC) oraz klasy temperaturowe (normalnie T6...T3). 

7. Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa przeciwwybuchowego 
8. Dane elektryczne wejść / wyjść sygnałowych 

 
 
 
2. Ograniczenia temperatury 
2.1 OPTIFLUX 4300 
 

• W ogólności, głowice pomiarowe OPTIFLUX 4000 – EEx dopuszczone są do pracy w 
temperaturze otoczenia od -40°C do +60°C. Zakres temperatury jest często dodatkowo 
ograniczany przez typ użytej wykładziny (patrz: Szybki Start). 

• Minimalna temperatura procesowa wynosi -40°C. 
• Maksymalna temperatura procesowa Tp zależna jest od żądanej klasy temperaturowej 

T6/T5...T3, średnicy oraz maksymalnej temperatury otoczenia Ta. Dla obszarów zagrożonych 
wybuchem w środowisku pyłu maksymalna temperatura powierzchniowa równa jest 
temperaturze procesowej Tp z minimum równym 85°C. 

 
OPTIFLUX 4000 DN 10 – 20 (cewki EEx me) 
 

Maksymalna temperatura procesowa Tp [°C] Klasa temperaturowa 
Ta ≤ 40°C 40°C < Ta ≤ 50°C 50°C < Ta ≤ 60°C 

T6 75 70 70 
T5 95 90 75 
T4 130 115 75 
T3 150 115 75 
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OPTIFLUX 4000 DN 25 – 150 (cewki EEx d) 
 

Maksymalna temperatura procesowa Tp [°C] Klasa temperaturowa 
Ta ≤ 40°C 40°C < Ta ≤ 50°C 50°C < Ta ≤ 60°C 

T6 70 70 70 
T5 85 85 85 
T4 120 120 120 
T3 180 180 180 

Powyżej Tp* używać 
przewodów odpornych 
termicznie 

Nie konieczne 155 105 

 
OPTIFLUX 4000 DN 200 – 300 (cewki EEx qe) 
 

Maksymalna temperatura procesowa Tp [°C] Klasa temperaturowa 
Ta ≤ 40°C 40°C < Ta ≤ 50°C 50°C < Ta ≤ 60°C 

T6 75 70 70 
T5 95 90 75 
T4 130 115 75 
T3 130 115 75 

 
OPTIFLUX 4000 DN 350 – 3000 (cewki EEx e) 
 

Maksymalna temperatura procesowa Tp [°C] Klasa temperaturowa 
Ta ≤ 40°C 40°C < Ta ≤ 50°C 50°C < Ta ≤ 60°C 

T6 60 60 60 
T5 80 75 75 
T4 115 115 115 

T3 (1 160 150 140 
Powyżej Tp* używać 
przewodów odpornych 
termicznie 

Nie konieczne 145 110 

 
1) Dla niektórych wersji, temperatura procesowa dla T3 ograniczona jest do 130°C. Wersja taka  
    identyfikowana jest poprzez dodatkowy tekst na nalepce. 
 
 
OPTIFLUX 4000 DN 25 – 150 (cewki EEx qe, opcjonalnie) 
 

Maksymalna temperatura procesowa Tp [°C] Klasa temperaturowa 
Ta ≤ 40°C 40°C < Ta ≤ 50°C 50°C < Ta ≤ 60°C 

T5 60 55 Nie możliwe 
T4 110 105 100 
T3  180 180 180 

Powyżej Tp* używać 
przewodów odpornych 
termicznie 

Nie konieczne 155 105 
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OPTIFLUX 4000 DN 200 – 300 (cewki EEx e, opcjonalnie) 
 

Maksymalna temperatura procesowa Tp [°C] Klasa temperaturowa 
Ta ≤ 40°C 40°C < Ta ≤ 50°C 50°C < Ta ≤ 60°C 

T6 60 60 60 
T5 80 75 75 
T4 115 115 115 
T3  160 150 140 

Powyżej Tp* używać 
przewodów odpornych 
termicznie 

Nie konieczne 145 110 

* Przewody odporne termicznie muszą posiadać stałą temperaturę roboczą co najmniej 85°C. 
 

• OPTIFLUX 4300 C dopuszczony jest do pracy w temperaturze otoczenia od -40°C do +60°C.  
• Minimalna temperatura procesowa dla wszystkich rozmiarów DN wynosi -40°C. Ograniczenie 

temperatury procesowej (Tm) określone jest przez klasę temperaturową T6...T3 dla obszarów 
zagrożonych wybuchem w środowisku gazu, średnicą oraz maks. temperaturą otoczenia Ta.  

• Dla obszarów zagrożonych wybuchem w środowisku pyłu maksymalna temperatura 
powierzchniowa równa jest temperaturze procesowej medium z minimum równym 85°C. 

• Aby ułatwić odniesienie, warianty przepływomierza oznaczane są po prostu przez główny typ 
ochrony EEx głowicy pomiarowej, np. EEx m dla zakresu DN 10 – 20  zamiast oficjalnego 
oznaczenia EEx me. 

 
OPTIFLUX 4300 C DN 10 – 20 (EEx m) 

Maksymalna temperatura medium Tp [°C] Klasa temperaturowa (gaz) 
Ta ≤ 40°C 40°C < Ta ≤ 50°C 50°C < Ta ≤ 60°C 

T6 70 60 - 
T5 95 85 60 
T4 130 130 60 
T3 150 150 60 

 
OPTIFLUX 4300 C DN 25 – 150 (EEx d) 

Maksymalna temperatura medium Tp [°C] Klasa temperaturowa (gaz) 
Ta ≤ 40°C 40°C < Ta ≤ 50°C 50°C < Ta ≤ 60°C 

T6 80 80 80 
T5 95 95 80 
T4 130 130 80 
T3 150 150 80 

 
OPTIFLUX 4300 C DN 25 – 150 (EEx q) 

Maksymalna temperatura medium Tp [°C] Klasa temperaturowa (gaz) 
Ta ≤ 40°C 40°C < Ta ≤ 50°C 50°C < Ta ≤ 60°C 

T5 50 Nie możliwe Nie możliwe 
T4 100 95 80 
T3 150 150 80 

 
OPTIFLUX 4300 C DN 200 – 300 (EEx q ora EEx e) oraz DN 350 – 3000 (EEx e) 

Maksymalna temperatura medium Tp [°C] Klasa temperaturowa (gaz) 
Ta ≤ 40°C 40°C < Ta ≤ 50°C 50°C < Ta ≤ 60°C 

T6 80 80 75 
T5 95 95 80 
T4 130 130 80 

T3 (1  150 (130)  150 (130)  80 
 
1) Dla niektórych wersji, temperatura procesowa dla T3 ograniczona jest do 130°C. Wersja taka  
    identyfikowana jest poprzez dodatkowy tekst na nalepce. 
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2.2 OPTIFLUX 5300 
 

• OPTIFLUX 5000 oraz 5300 C dopuszczony jest do pracy w temperaturze otoczenia od -20°C do 
+60°C (DN 2.5 - 15) lub od -40°C do +60°C (DN 25 - 100). 

• Minimalna temperatura procesowa ograniczona jest do -20°C dla DN 2.5 – 15 oraz -40°C dla DN 
25 – 100.  

• Maksymalna temperatura procesowa Tp zależna jest od żądanej klasy temperaturowej T6...T3 
oraz maks. temperatury otoczenia Ta.  

 
 
OPTIFLUX 5000 
 

Maksymalna temperatura procesowa Tp [°C] Klasa temperaturowa 
(gaz) 

Maks. temp. powierzchniowa 
dla pyłu Ta ≤ 40°C 40°C < Ta ≤ 50°C 50°C < Ta ≤ 60°C

T6 85°C 65 65 60 
T5 95°C 85 85 75 
T4 130°C 125 125 115 
T3  180°C 180 165 140 

Powyżej Tp* używać 
przewodów odpornych 
termicznie 

 165 130 100 

* Przewody odporne termicznie muszą posiadać stałą temperaturę roboczą co najmniej 85°C. 
 
 
OPTIFLUX 5300 C 
 
Dla obszarów zagrożonych wybuchem w środowisku pyłu, maksymalna temperatura powierzchniowa 
równa jest temperaturze medium z minimum określonym jako 85°C. 
 

Maksymalna temperatura procesowa (medium) Tp [°C] Klasa temperaturowa 
Ta ≤ 40°C 40°C < Ta ≤ 50°C 50°C < Ta ≤ 60°C 

T6 60 55 Nie mozliwe 
T5 75 75 70 
T4 115 115 75 
T3 150 135 75 
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3. Schematy połączeń 
 
Dla przewodu DS 300 (podwójny ekran) 
 

 
OPTIFLUX z 2 elektrodami 

 
 

 
OPTIFLUX z 4 elektrodami 

 
Dla przewodu BTS (potrójny ekran) 
 

 
OPTIFLUX z 2 elektrodami 
 

 
 
 

 
OPTIFLUX z 4 elektrodami 
 

• Ekrany oznaczone, jako * montowane są we właściwych zaciskach uziemienia. 
• Przewody typu A i E: przewody elektrod DS 300 odpowiednio dla 2 i 4 elektrod, wg EN 60079-14, klauzula 

12.2 (iskrobezpieczeństwo). Przewody mogą zostać zamówione u producenta. 
• Przewody typu B i F: przewody elektrod BTS 300 odpowiednio dla 2 i 4 elektrod, wg EN 60079-14, 

klauzula 12.2 (iskrobezpieczeństwo). Przewody mogą zostać zamówione u producenta. 
• Przewód C: przewód prądu polowego wg EN 60079-14, klauzula 9.3 i 11.3 (podwyższone 

bezpieczeństwo). 
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3.1 Wyrównanie potencjałów 
 

• Ponieważ obwody elektrod głowicy pomiarowej EEx ia  są efektywnie uziemione poprzez 
przewodzącą ciecz, znajdującą się w rurze pomiarowej, system wyrównania potencjałów musi 
obejmować cały obszar, w którym obwody elektrod, włączając w to ich okablowanie, są 
zainstalowane, zgodnie z EN 60 079-14, klauzula 12.2.4. 

• Przepływomierze OPTIFLUX 4000 – EEx oraz 5000 – EEx,  przewód elektrod oraz przetwornik 
pomiarowy IDC 300 F – muszą zostać włączone w obręb systemu wyrównania potencjałów 
obszaru zagrożonego wybuchem. W przypadku użycia do wyrównania potencjałów 
pojedynczego, oddzielnego przewodu, jego przekrój musi wynosić przynajmniej 4 mm2 miedzi. 

• Oddzielny przewód wyrównujący potencjały, pomiędzy przepływomierzem a przetwornikiem 
pomiarowym może nie być stosowany – jeśli istnieje pewność, że osiągnięto pomiędzy nimi 
równość potencjałów za pomocą innych środków (np. poprzez wyrównujące przewodzenie 
systemu metalowego rurociągu). 

 
 
3.2 Wpusty przewodowe i rurkowe 
 
Przepływomierze dostarczane są zwykle z dwoma certyfikowanymi dławikami (wpustami) przewodowymi 
EEx e.  Jeśli zostają one zastąpione przez inne wpusty kablowe lub gwintowane łączniki, elementy 
zastępujące muszą również posiadać dopuszczenie EEx e (podwyższone bezpieczeństwo) oraz muszą 
być odpowiednimi do tego konkretnego zastosowania, jak również muszą zostać poprawnie 
zainstalowane. Dla gazowego (G) obszaru zagrożenia wybuchem element zastępujący musi posiadać 
minimalny stopień ochrony IP 54, wg EN 60 529. Dla pyłowego (D) obszaru zagrożenia wybuchem 
element zastępujący musi posiadać minimalny stopień ochrony IP 64. 
Nieużywane otwory muszą zostać zaślepione odpowiednimi, dopuszczonymi elementami 
zaślepiającymi. W przypadku użytkowania rurkowania izolacyjnego należy zapewnić odpowiednie, 
dopuszczone urządzenie uszczelniające np. puszkę grodzącą – bezpośrednio na wejściu do obudowy 
ognioszczelnej (obudowa przetwornika). 
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4. Podłączenie elektryczne 
4.1 Ogólnie 
 
 

 
 

• Pokrywy obudowy przedziału elektroniki oraz sama obudowa wyposażone są w 
„ognioszczelny” gwint. W porównaniu ze zwykłym gwintem, gwint „ognioszczelny” posiada 
drobniejsze uzwojenie, zgodne z wymaganiami ochrony przeciwwybuchowej. Należy zatem 
zwrócić szczególną uwagę na ostrożną obsługę tego gwintu; zabrania się przy odkręcaniu i 
dokręcaniu stosować nadmiernej siły! 

• Gwint należy utrzymywać w czystości. Należy go również dobrze smarować (np. smarem 
teflonowym) tak, by wkręcał się na tyle gładko, na ile to możliwe. 

• W celu otwarcia pokrywek należy w pierwszej kolejności usunąć sześciokątną blokadę 
zabezpieczającą, z użyciem klucza maszynowego tzw. Allena, nr. 3. Po zakręceniu pokrywy 
blokada musi zostać na powrót założona. 

• Przed otwarciem przedziału elektroniki, należy odłączyć zasilanie – dla T6: przynajmniej 35 
min. przed otwarciem, dla T5: przynajmniej 10 min. przed otwarciem. 

 
 
 
 
Przedział łączeniowy z blokiem 
zaciskowym 
 
 

 
Zacisk Funkcja i dane elektryczne 
L, N 
L+, L- 

Połączenia z siecią, zawsze nie-EEx i 
100...230VAC, +10% / -15%, 22 VA 
12...24 VDC, +30% / -25%, 12 W 
Um = 253 V 

A, A-, A+ 
B, B- 
C, C- 
D, D- 

Połączenia dla wyj./wej. sygnałowych (obwody PELV), nie-EEx i oraz EEx i, zależne od wersji 
zamówionego przetwornika pomiarowego IFC 300 – EEx. 
Dalsze szczegóły – patrz: poniższa tabela z liczbami CG30. 

 
Dokładna konfiguracja wej./wyj. dla obwodów A, B, C oraz D zależy od zamówienia i może być określona za 
pomocą liczby CG30 podanej na przetworniku – sprawdzić nalepkę na tylnej ścianie modułu elektronicznego 
przetwornika IFC 300. Numer CG30 składa się z 10 znaków, z których trzy ostatnie (XYZ) określają konfigurację 
wej. / wyj. (obwody wej. / wyj.) 
 
CG30 * * * X Y Z 
Poz. 1...4 5 6 7 8 9 10 
 Określają obwody wej. / wyj. 
  

• Schematyczny przegląd liczb CG30 można odnaleźć w paragrafie 4.2 (we./wyj. nie_EEx i) oraz 4.3 
(we./wyj. EEx i). Przegląd nie uwzględnia wszystkich szczegółów. Dokładny schemat połączeń 
konkretnego przetwornika IFC 300 – EEx można znaleźć na nalepce pod pokrywką przedziału elektroniki. 

• W obszarach zagrożonych wybuchem w środowisku gazu: wpusty kablowe muszą być zgodne z typem 
ochrony, właściwym dla przedziału zaciskowego, tzn. EEx e (podwyższone bezpieczeństwo) lub EEx d 
(obudowa ognioszczelna) i dopasowane do warunków ich użytkowania oraz poprawnie zainstalowane. 

• Przepływomierz z przedziałem zaciskowym EEx e wyposażany jest „loco fabryka” w dwa certyfikowane 
wpusty kablowe EEx e oraz jedną zaślepkę EEx e. 

• Przepływomierz z przedziałem zaciskowym EEx d wyposażany jest „loco fabryka” w jedną zaślepkę EEx d 
i dwie zaślepki tymczasowe. Zaślepki tymczasowe – jedynie na czas transportu i magazynowania – muszą 
zostać zamienione na stosowne, dopuszczone wpusty EEx d, zaślepki lub akcesoria izolacyjne - przed 
rozpoczęciem użytkowania przepływomierza. 

• Otwory nie używane muszą zostać zabezpieczone stosownymi, dopuszczonymi zaślepkami. 
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• Okablowanie przepływomierza zwartego musi stosować się do krajowych lub regionalnych standardów w 
zakresie instalacji elektrycznych w obszarach zagrożonych wybuchem np. EN 60079-14, którego rozdział 9 
(systemy okablowania) obowiązuje dla wszystkich typów ochrony. Rozdział 10 (Wymagania dodatkowe dla 
typu ochrony „d” – obudowy ognioszczelne), rozdział 11 (Wymagania dodatkowe dla typu ochrony „e” – 
podwyższone bezpieczeństwo) oraz rozdział 12 (Wymagania dodatkowe dla typu ochrony „i” – 
iskrobezpieczeństwo) obowiązują odpowiednio dla przedziałów łączeniowych EEx d, EEx e, lub EEx i. 

• Przepływomierz zwarty - zawsze musi być włączony w system wyrównania potencjałów obszaru 
zagrożonego wybuchem, co może zostać zrealizowane wewnętrznie – za pomocą przewodu PE sieci 
zasilającej, podłączonego do wewnętrznego zacisku PE, lub zewnętrznie – za pomocą oddzielnego 
przewodu wyrównującego potencjały, podłączonego do zewnętrznego zacisku pod obudową przetwornika. 
Oddzielny przewód wyrównujący potencjały musi posiadać minimalny przekrój 4 mm2 . 

 
4.2 Podłączenia sygnałowe wej. / wyj. nie – EEx i 
 
Dostępne są następujące wejścia / wyjścia sygnałowe nie – iskrobezpieczne 
 
Wej / wyj  PCB Funkcje wej / wyj, Un < 32 VDC, In < 100 mA, Um = 253 V  
Wej / wyj podstawowe Wyjście prądowe aktywne lub pasywne, z HART,  

Wyjście statusowe / wejście sterujące, wyjście statusowe, wyjście 
impulsowe / statusowe 

Wej / wyj modułowe Wyjście prądowe aktywne lub pasywne, z HART,  
wyjście impulsowe / statusowe, aktywne lub pasywne, highC lub NAMUR 

Nośnik modułowy z 1 lub 2 
Modułami wej / wyj 

Każdy moduł: 1 z 3 następujących funkcji wej / wyj: 
• Wyjście prądowe, aktywne lub pasywne 
• Wyjście statusowe / impulsowe, aktywne lub pasywne, highC lub 

NAMUR 
• Wejście sterujące, aktywne lub pasywne, highC lub NAMUR  

Wej / wyj Profibus DP Profibus DP, aktywne 
Wej / wyj Fieldbus Profibus PA lub 

Foundation Fieldbus 
  

• Opcje separowane znakiem “/” wybierane są programowo (zmieniane przez użytkownika) 
• Opcje separowane poprzez “lub” są wersjami sprzętowymi (muszą zostać zamówione) 
• Wszystkie wyjścia są pasywne, chyba że podano inaczej. 
• HighC oznacza wejście / wyjście prądowe wysokie, NAMUR oznacza zgodność z NAMUR. 
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Przegląd możliwych kombinacji, zdefiniowanych poprzez ich liczby CG30 
 
 

Znaki XYZ Nazwa – obwody 
wej / wyj Zaciski A, A- Zaciski B, B- Zaciski C, C- Zaciski D, D- 

100 Podstawowe 
wej / wyj CO CO (a) dla A+ SO/CI SO PO/SO 

488 do 4LL 
588 do 5LL 
688 do 6LL 
788 do 6LL 
888 do 88L 
A88 do 6LL 
B88 do 6LL 
C88 do 6LL 

Wej / wyj 
modułowe  
lub 
Nośnik modułowy 
z 1 lub 2 
Modułami wej / 
wyj 

Dostępnych jest wiele kombinacji 

D88 
Wej / wyj 
Fieldbus 
Profibus PA 

n.c. n.c. PA PA 

D8A do DLL 

Wej / wyj 
Fieldbus 
Profibus PA + 
Nośnik modułowy 
z 1 lub 2 
Modułami wej / 
wyj 

Dostępnych jest wiele kombinacji PA PA 

E88 

Wej / wyj 
Fieldbus 
Foundation 
Fieldbus 

n.c. n.c. FF FF 

E8A do ELL 

Wej / wyj 
Fieldbus 
Foundation 
Fieldbus + 
Nośnik modułowy 
z 1 lub 2 
Modułami wej / 
wyj 

Dostępnych jest 
wiele kombinacji 

 

FF FF 

F00 Wej / wyj FLO 
Profibus DP n.c. DP(a) DP(a) DP(a) 

Do F80 

Wej / wyj FLO 
Profibus DP + 0 
lub 1 Moduł wej / 
wyj 

Dostępnych jest 
wiele kombinacji DP(a) DP(a) DP(a) 

 
• Skróty dla funkcji wejścia / wyjścia: CO = wyjście prądowe, PO = wyjście impulsowe, SO = wyjście 

statusowe, CI = wejście sterujące, PA = Profibus PA, FF = Foundation Fieldbus, DP = Profibus DP 
• Wszystkie wejścia / wyjścia są pasywne, chyba że podano inaczej, jako aktywne (a) 
• N.c. – nie podłączone 
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4.3 Podłączenia sygnałowe wej. / wyj.  EEx i 
 
Dostępne są następujące wyjścia / wejścia sygnałowe iskrobezpieczne: 
 
Wej / wyj PCB Funkcje wej / wyj 
Wej / wyj Ex Wyjście prądowe + HART 

 
 
Wyjście impulsowe / statusowe 
 
Wyjście prądowe aktywne + HART

EEx ia IIC 
Ui = 30 V, Ii = 100 mA, Pi = 1,0 W 
Ci = 10 nF, Li = pomijalnie niskie 
 
EEx ia IIC 
Uo = 21 V, Io = 90 mA, Po = 0,5 W 
Charakterystyki liniowe 
Co = 90 nF, Lo = 2,0 mH 
Co = 110 nF, Lo = 0,5 mH 

Opcja Ex i Wyjście prądowe 
 
Wyjście impulsowe / statusowe / 
Wejście sterujące 
Wyjście prądowe aktywne 
 

EEx ia IIC 
Ui = 30 V, Ii = 100 mA, Pi = 1,0 W 
Ci = 10 nF, Li = pomijalnie niskie 
 
EEx ia IIC 
Uo = 21 V, Io = 90 mA, Po = 0,5 W 
Charakterystyki liniowe 
Co = 90 nF, Lo = 2,0 mH 
Co = 110 nF, Lo = 0,5 mH 

Wej / wyj Fieldbus Profibus PA 
 
Foundation Fieldbus 

EEx ia IIC 
Ui = 24 V, Ii = 380 mA, Pi = 5,32 W 
Ci, Li = pomijalnie niskie, właściwe dla 
połączeń do iskrobezpiecznych magistrali, 
zgodnie z modelem FISCO 
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Przegląd możliwych liczb CG30 z wejściami / wyjściami EEx ia 
 

Znaki XYZ Nazwa – obwody 
wej / wyj Zaciski A, A- Zaciski B, B- Zaciski C, C- Zaciski D, D- 

200 Wej / wyj Ex i n.c. n.c. CO (a) PO / SO 
300  n.c. n.c. CO PO / SO 
210 Wej / wyj Ex i 

z opcją Ex i CO (a) PO / SO / CI CO (a) PO / SO 

220  CO PO / SO / CI CO (a) PO / SO 
310  CO (a) PO / SO / CI CO PO / SO 
320  CO PO / SO / CI CO PO / SO 
D00 Wej / wyj 

Fieldbus 
Profibus PA 

n.c. n.c. PA PA 

D10 Wej / wyj 
Fieldbus 
Profibus PA 
z opcją Ex i 

CO (a) PO / SO / CI PA PA 

D20  CO PO / SO / CI PA PA 
E00 Wej / wyj 

Fieldbus 
Foundation 
Fieldbus 

n.c. n.c. FF FF 

E10 Wej / wyj 
Fieldbus 
Foundation 
Fieldbus 
z opcją Ex i 

CO (a) PO / SO / CI FF FF 

 
• Skróty dla funkcji wejścia / wyjścia: CO = wyjście prądowe, PO = wyjście impulsowe, SO = wyjście 

statusowe, CI = wejście sterujące, PA = Profibus PA, FF = Foundation Fieldbus, DP = Profibus DP 
• Wszystkie wejścia / wyjścia są pasywne, chyba że podano inaczej, jako aktywne (a) 
• N.c. – nie podłączone 

 
 

• Obwody wej / wyj określane jako wej / wyj Ex i, opcja Ex i są zawsze typu ochronnego EEx ia 
(iskrobezpieczeństwo). Obwody wej / wyj typu wej / wyj Fieldbus, wej / wyj Profibus PA i Fieldbus 
Foundation Fieldbus mogą być typu ochronnego: iskrobezpieczeństwo. 

• Możliwe są maksymalnie 4 wej / wyj iskrobezpieczne (EEx ia).  Wszystkie obwody 
iskrobezpieczne są galwanicznie izolowane od siebie wzajem i od ziemi. W celu uniknięcia 
sumowania się napięć i prądów, okablowanie tych obwodów (EEx ia) musi być w wystarczający 
sposób separowane, np. zgodnie z wymaganiami standardu EN IEC 60079-14, rozdział 12.2. 

• Wejścia  / wyjścia sygnałowe EEx ia mogą zostać podłączone jedynie do innych, dopuszczonych 
układów typu EEx ia lub ib (np. iskrobezpiecznych wzmacniaczy izolujących), nawet, jeśli takie 
układy instalowane są poza strefą zagrożenia wybuchem! 

• Podłączenie do układów typu nie-EEx unieważnia własności typu EEx ia przepływomierza. 
• Zaciski L, N (lub L+, L-) dla połączenia sieciowego są zawsze nie-iskrobezpieczne. Aby uzyskać 

konieczną separację przestrzenną,  wg EN 50 020, pomiędzy obwodami Ex i oraz nie_EEx i, 
zaciski sieciowe zaopatrzone są w półkolistą pokrywę izolującą z zatrzaskiem. Pokrywa ta musi 
zostać zamknięta przed włączeniem zasilania. 

• Uwaga: Dla przetworników z przedziałem łączeniowym EEx e, dopuszcza się otwarcie tego 
przedziału w stanie zasilania na krótki okres czasu z dostępem do zacisków iskrobezpiecznych, 
dla celów kontroli, zakładając, że półkolista pokrywa izolującą z zatrzaskiem nad zaciskami nie-
iskrobezpiecznymi L, N (lub L+, L-) jest zamknięta. 
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5. Serwis i konserwacja 
5.1 Konserwacja 
 
Przepływomierze OPTIFLUX są urządzeniami bezobsługowymi w odniesieniu do zespołu ich własności 
pomiarowych. W ramach okresowego przeglądu, wymaganego dla instalacji elektrycznych 
użytkowanych w obszarze zagrożonym wybuchem, zaleca się sprawdzenie ognioszczelnej obudowy 
przetwornika oraz jej pokryw na wypadek symptomów uszkodzenia lub korozji. 
Należy również sprawdzać obudowy głowic pomiarowych przepływomierzy o rozmiarach DN 25 – 100 z 
obudową głowicy pomiarowej typu ochronnego EEx d. 
 
 
5.2 Wymiana bezpiecznika sieciowego 
 
 

 
 
 

• Po otwarciu pokrywy z okienkiem ochronnym, pociągnąć w przód moduł wyświetlacza, 
z użyciem dwóch metalowych dźwigienek po obu jego stronach. Wysunąć moduł 
wyświetlacza w bok. Poluzować dwie poprzeczne śruby, przytrzymujące moduł 
elektroniki. Ostrożnie wysunąć moduł elektroniki w przód. W sytuacji, gdy moduł jest 
prawie całkowicie wysunięty z obudowy, rozłączyć długi, prostokątny (14 biegunowy), 
niebieski łącznik w tylnej części modułu. Łącznik ten związany jest z obwodami 
elektrod i cewek. W tym momencie moduł może zostać zupełnie wyjęty z obudowy. 

• Bezpiecznik sieciowy ulokowany jest w oprawce w tylnej części modułu 
elektronicznego. Wymieniany bezpiecznik musi posiadać dużą zdolność wyłączania 
wg IEC 60 127. Wartości znamionowe muszą być ≤ 1.6 A dla wersji 100...230 VAC 
oraz ≤ 2.0 A dla wersji 12...24 VDC. Poprawna wartość znamionowa podana jest w 
podręczniku. 
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Odesłanie urządzenia do firmy KROHNE w celu wykonania przeglądu lub naprawy 
 
 
Państwa przyrząd został pieczołowicie 
wyprodukowany i starannie przetestowany. 
Przy montażu i eksploatacji zgodnej ze 
wskazówkami zawartymi w niniejszej 
instrukcji, nie powinien sprawiać żadnych 
kłopotów. Gdyby jednak zaszła potrzeba 
odesłania urządzenia do firmy KROHNE w 
celu wykonania przeglądu lub naprawy, 
prosimy o ścisłe zastosowanie się do 
poniższych wskazówek: 
 
Z uwagi na ustawowe uregulowania prawne 
dotyczące ochrony środowiska oraz 
zapewnienia bezpieczeństwa dla naszego 
personelu, przyrządy mające styczność z 
cieczami technologicznymi mogą być 
przyjmowane, przeglądane i naprawiane 
przez firmę KROHNE jedynie wówczas, gdy 
nie stanowią żadnego zagrożenia dla w/w 
personelu firmy, jak również środowiska.  
Oznacza to, że firma KROHNE może 
świadczyć na rzecz Państwa wymienione 
wyżej usługi jedynie wówczas, gdy przyrząd 
został dostarczony wraz z zaświadczeniem, 
zgodnym z podanym niżej wzorem 
formularza, stwierdzającym brak takiego 
zagrożenia ze strony przyrządu. 
 

Jeśli przyrząd w trakcie eksploatacji stykał się 
z substancjami: żrącymi, trującymi, palnymi 
lub stanowiącymi zagrożenie dla wody, należy 
wówczas: 
 
Sprawdzić, a w razie potrzeby zapewnić 
poprzez przepłukanie lub neutralizację, że 
wszystkie przestrzenie przyrządu są wolne od 
jakichkolwiek niebezpiecznych substancji. 
Dołączyć do przesyłki zwrotnej zaświadczenie 
o braku zagrożeń ze strony przyrządu, jak 
również zamieścić informację o rodzaju 
substancji technologicznej, z jaką przyrząd 
miał styczność. 
 
Bez wyżej wspomnianego zaświadczenia 
firma KROHNE nie może, niestety, przyjąć 
Państwa przesyłki. 
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Formularz do skopiowania i wypełnienia 
 
 
Firma : ..................................... Miejscowość : ....................................................... 
 
 
 
Wydział : ...................................... Nazwisko : ............................................................ 
 
 
 
Nr telefonu : ................................  Nr faksu: ................................................................ 
 
 
 
Załączone urządzenie: 
 
 
Typ:.......................................................................................................................................... 
   
  
Nr zamówieniowy lub Nr seryjny:............................................................................................... 
 
 
Miał styczność z substancją technologiczną:............................................................................. 
 
 
Ponieważ substancja ta jest : 
 
zagrożeniem dla wody*        /        trująca*        /        żrąca*        /        palna* 
 
wykonaliśmy następujące czynności: 
 
- sprawdziliśmy, że wszystkie przestrzenie przyrządu wolne są od substancji niebezpiecznych* 
 
- przepłukaliśmy i poddaliśmy neutralizacji wszystkie przestrzenie przyrządu* 
 
(* niepotrzebne skreślić) 
 
Niniejszym potwierdzamy, że przesyłka zwrotna nie stanowi żadnego zagrożenia dla ludzi i środowiska, 
spowodowanego obecnością resztek substancji niebezpiecznych. 
 
 
 
 
Data : ........................................................... Podpis : .......................................................... 
 
 
 
 
Pieczątka firmowa: 
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Dodatek 1. Deklaracja zgodności EC 
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