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Conselhos gerais sobre 
segurança 

• Não instalar, operar ou efectuar manutenção neste aparelho, sem previamente ler, assimilar e respeitar as 
instruções fornecidas de fábrica, caso contrário poderão ocorrer ferimentos ou danos. 

• Ler cuidadosamente estas instruções antes de iniciar a instalação e guardar as mesmas para consulta futura. 
• Observar todos os avisos e instruções assinalados no aparelho. 
• Utilizar exclusivamente fontes de alimentação com ligação à terra de protecção. 
• Em condições de humidade, não usar o aparelho com as tampas removidas. 
• Respeitar as instruções para manuseamento e elevação, para evitar danos. 
• Instalar o aparelho de forma segura e estável. 
• Instalar e ligar os cabos correctamente, para evitar danos ou situações perigosas. 
• Se o produto não funcionar normalmente, consultar as instruções relativas à assistência, ou consultar um técnico 

de assistência qualificado da KROHNE. O produto não contém peças cuja assistência possa ser feita pelo 
operador.  

  

 

 
 
Perigo: Risco de choque eléctrico! 
 

  

 

 
Terminal do condutor de Terra de Protecção (PE)! 

 Estes termos podem aparecer no presente manual ou no instrumento: 

 

Declaração de aviso: Identificar condições ou práticas que poderão resultar em ferimentos ou morte. 
ou 
Declaração de Atenção: Identificar condições ou práticas que poderão resultar em danos para o instrumento ou 
outros equipamentos. 

  
Declaração de isenção de 
responsabilidade 
 

• Este documento contém informações importantes sobre o aparelho. A KROHNE tenta ser tão precisa e 
actualizada quanto possível, mas não assume qualquer responsabilidade por erros ou omissões. A KROHNE não 
assume igualmente qualquer compromisso pela actualização das informações aqui presentes. Este manual e 
todos os outros documentos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. 

• A KROHNE não se responsabilizará por danos de qualquer tipo decorrentes da utilização deste aparelho, 
incluindo, mas não se limitando a danos directos, indirectos, acidentais, punitivos e consequenciais. 

• Esta declaração de isenção de responsabilidade não se aplica no caso da KROHNE actuar propositadamente ou 
com negligência grosseira. No caso de uma lei aplicável não permitir essas limitações ou garantias implícitas ou a 
exclusão da limitação de certos danos, poderá, se a lei se aplicar ao seu caso, não ficar sujeito a algumas ou a 
qualquer uma das condições, exclusões ou limitações da declaração de isenção de responsabilidade acima 
referida. 

• Qualquer aparelho adquirido à KROHNE é garantido de acordo com a documentação de produto relevante e com 
os nossos Termos e Condições de Venda. 

• A KROHNE reserva-se o direito de alterar o conteúdo dos seus documentos, incluindo a declaração de isenção de 
responsabilidade, de qualquer modo, em qualquer momento, por qualquer motivo, sem aviso prévio, e não será 
responsabilizada de modo algum por possíveis consequências decorrentes dessas alterações. 

  
Responsabilidade e 
garantia do produto 
 

• A responsabilidade  pela adequabilidade e finalidade deste aparelho é inteiramente do utilizador. Uma instalação e 
utilização incorrectas do aparelho podem levar à anulação da garantia. 

• Para além disso, aplicam-se os Termos e Condições de Venda que constituem a base para o contrato de compra. 
• Se o aparelho tiver que ser devolvido à KROHNE, tenha em atenção a informação fornecida no verso das 

instruções de instalação e utilização. A KROHNE lamenta, mas não poderá proceder à reparação ou inspecção de 
um aparelho se o mesmo não vier acompanhado com o formulário preenchido (ver as páginas finais das 
instruções de instalação e utilização) 
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 Este instrumento foi desenvolvido e fabricado por: 

KROHNE Altometer 
Kerkeplaat 12 
3313 LC Dordrecht 
The Netherlands 
 
Para informações, manutenção ou assistência, contacte o seu representante local da KROHNE mais próximo. 
Vá a www.krohne.com. 

  

 

AVISO! 
Não podem ser feitas alterações aos aparelhos. As alterações não autorizadas poderão afectar a segurança dos 
aparelhos, contra explosões. Certifique-se de que respeita estas instruções! 

    

 

IMPORTANTE! 
• As prescrições e regulamentos, bem como os dados eléctricos descritos no certificado de avaliação da CE, devem 

ser respeitados. 
• Para além dos regulamentos gerais para as instalações de baixa voltagem, tais como HD 384, etc., os 

regulamentos estipulados nas normas para instalações eléctricas em áreas com gases perigosos, tais como EN 
60079-14, ou áreas com pós perigosos tais como EN 50 281-1-2, devem ser respeitados! 

• A instalação, colocação em serviço, utilização e manutenção devem apenas ser efectuadas por técnicos com 
formação em segurança contra explosões! 

    
 



Suplemento para o Arranque Rápido para áreas perigosas 

 OPTIFLUX  

Índice 
 
Índice 4 
1. Introdução 1 
1.1 Descrição do sistema......................................................................................................................................................................... 1 
1.2 OPTIFLUX 2300 / 4300........................................................................................................................................................................ 1 
1.3 OPTIFLUX 5300................................................................................................................................................................................... 2 
1.4 IFC 300 2 
1.5 Autocolantes de dados ...................................................................................................................................................................... 3 
2. Limites de temperatura .................................................................................................................................................. 4 
2.1 OPTIFLUX 2300 / 4300........................................................................................................................................................................ 4 
2.2 OPTIFLUX 5300................................................................................................................................................................................... 6 
3. Diagramas de ligação..................................................................................................................................................... 7 
3.1 Ligação equipotencial ........................................................................................................................................................................ 8 
3.2 Entradas de cabo e conduta.............................................................................................................................................................. 8 
4. Ligação eléctrica............................................................................................................................................................. 9 
4.1 Geral 9 
4.2 Ligações Não-EEx I do sinal I/O...................................................................................................................................................... 10 
4.3 Ligações EEx i de sinal I/O .............................................................................................................................................................. 12 
5. Assistência e manutenção........................................................................................................................................... 14 
5.1 Manutenção 14 
5.2 Substituição do fusível de rede....................................................................................................................................................... 14 
5.3 Devolução do aparelho para assistência ou reparação................................................................................................................ 14 
Apêndice 1 Declaração de conformidade CE ..................................................................................................................... 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Suplemento para o Arranque Rápido para áreas perigosas 
 

1 OPTIFLUX  

 

1. Introdução  

  
1.1 Descrição do 

sistema 
O sistema do caudalímetro OPTIFLUX é constituído por um sensor de caudal e por um conversor de caudal. 
 
O caudalímetro em versão separada é identificado como: 
• Sensor de caudal OPTIFLUX 2000 F com conversor de sinal IFC 300 F; ver KEMA 04 ATEX 2125 X com KEMA 04 

ATEX 2166 
• Sensor de caudal OPTIFLUX 4000 F com conversor de sinal IFC 300 F; ver KEMA 04 ATEX 2125 X com KEMA 04 

ATEX 2166 
• Sensor de caudal OPTIFLUX 5000 F com conversor de sinal IFC 300 F; ver KEMA 04 ATEX 2126 X com KEMA 04 

ATEX 2166 
 
O caudalímetro compacto em configuração compacta é identificado como: 
• OPTIFLUX 2300 C (= OPTIFLUX 2000 + IFC 300 C); ver KEMA 04 ATEX 2077 X 
• OPTIFLUX 4300 C (= OPTIFLUX 4000 + IFC 300 C); ver KEMA 04 ATEX 2077 X 
• OPTIFLUX 5300 C (= OPTIFLUX 5000 + IFC 300 C); ver KEMA 04 ATEX 2127 X 

  
1.2 OPTIFLUX 2300 

/ 4300 
O OPTIFLUX 2000-EEx / 4000-EEx está certificado como equipamento da categoria 2 GD para áreas com gases 
perigosos zonas 1 e 2, grupo de gás IIC, classes de temperatura T6 (ou T5) ... T3 e áreas com pós perigosos zonas 21 e 
22 temperatura de superfície T85°C … 180°C.  
 
A caixa de ligações contém terminais para ligação da corrente de campo e dos circuitos dos eléctrodos: 
Circuitos de corrente de campo, no tipo de protecção "Segurança aumentada" (EEx e), terminais 7, 8 e 9: U < 40 V 
(tensão comutada CC, alternadamente +40 e -40 V), I = 125 mA (corrente de onda quadrada injectada) 
Terminais de eléctrodo, no tipo de protecção "Segurança intrínseca" (EEx ia), terminais 1, 2, 3, e 4: Ui = 20 V , Ii = 175 
mA, Ci ≈ 0 nF, Li  ≈ 0 mH. 
Caixa de ligações, terminais de eléctrodo 1, 2, 20, 3, 30, 4 e 40: EEx ia (Segurança Intrínseca) 
Caixa de ligações, terminais da bobina de campo 7, 8 e 9: EEx e (Segurança aumentada) 
O bucim de cabo para os circuitos de eléctrodos é - como circuito de segurança intrínseca - assinalado com um O-ring 
azul. 
Os circuitos de eléctrodos são sempre EEx ia. 
 
O OPTIFLUX 2300 C-EEx / 4300 C-EEx está certificado como equipamento do grupo II, categoria 2 GD,  se equipado com 
uma unidade conversora IFC 300-EEx sem sinal de entrada/saídas EEx ia ou equipamento A do grupo II, categoria 2 (1) 
GD, se equipado com uma unidade conversora IFC300-EEx com sinal de entrada/saídas EEx ia. 
É por isso adequado para instalação em áreas com gases perigosos 1 ou 2 e áreas com pós perigosos zona 21 ou zona 
22.  Para além disso, o sinal de entrada/saídas EEx ia do conversor IFC 300-EEx pode ser proveniente ou originário de 
uma Zona 0 de área de Gases perigosos. 

  
 Marcação EEx do OPTIFLUX 2000 / 4000 
 Gama 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 
 Opcional:  
 25-150  (bobinas EEx qe) II 2 GD EEx qe ia IIC T5..T3 T85..180°C 
 200-300  (bobinas EEx e) II 2 GD EEx e ia IIC T6..T3  T85..160°C 
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Marcação EEx do OPTIFLUX 2300 C / 4300 C  

Diâmetro nominal Compartimento de ligações EEx e ou EEx ia  Compartimento de ligações 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 
Opcional:   
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 O OPTIFLUX 5000 e o OPTIFLUX 5300 C estão certificados como equipamento de categoria 2 GD para áreas com gases 

perigosos classificadas como zona 1 e 2, grupo de gás IIC, classes de temperatura T6 … T3 e áreas com pós perigosos 
zonas 21 e 22, temperatura de superfície T85°C. 180°C.  
 
A caixa de ligações do sensor de caudal OPTIFLUX 5000 contém terminais para ligação da corrente de campo e circuitos 
de eléctrodos: 
Circuitos de corrente de campo, no tipo de protecção "Segurança aumentada" (EEx e), terminais 7, 8 e 9: U < 40 V 
(tensão comutada CC, alternadamente +40 e -40 V), I = 125 mA (corrente de onda quadrada injectada) 
Terminais de eléctrodos, no tipo de protecção "Segurança intrínseca" (EEx ia), terminais 1, 2, 3, e 4: Ui = 20 V, Ii = 175 
mA, Ci ≈ 0 nF, Li  ≈ 0 mH. 
Caixa de ligações, terminais de eléctrodos 1, 2, 3 e 4: EEx ia (Segurança Intrínseca) 
Caixa de ligações, terminais da bobina de campo 7, 8 e 9: EEx e (Segurança aumentada) 
O bucim de cabo para os circuitos de eléctrodos está - como circuito de segurança intrínseca - assinalado com um O-ring 
azul. 

  
 Marcação EEx do OPTIFLUX 5000 
 Diâmetro nominal   
 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  
 No alojamento da bobina (sensor de caudal) são usados os seguintes tipos de protecção: DN 2,5-15: EEx me, DN 25-100: 

EEx d 
Os circuitos de eléctrodos no alojamento da bobina são sempre do tipo de protecção EEx ia. 

  
 Marcação EEx do OPTIFLUX 5300 C 
 Diâmetro nominal Compartimento de ligações EEx e ou EEx ia  Compartimento de ligações 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 
  
1.4 IFC 300 A marcação EEx para todas as versões é II 2 GD EEx de [ia] IIC T6  T85°C para conversor com sinal de entrada/saídas 

não EEx ou II 2 (1) GD EEx de [ia] IIC T6 T85°C para conversor com sinal de entrada/saídas EEx ia. 
 
No conversor de caudal IFC 300 F-EEx são usados os seguintes tipos de protecção; 
Circuito de corrente de campo: no tipo de protecção “Segurança aumentada” (EEx e), terminais 7, 8 e 9: U < 40 V 
(tensão comutada CC, alternadamente +40 e -40 V), I = 125 mA (corrente de onda quadrada injectada). A fonte da 
corrente de campo está protegida por 2 fusíveis TR5, tensão nominal 160 mA. A corrente prevista máxima de curto-circuito 
está limitada a 35 A. 
Terminais de eléctrodos: no tipo de protecção “Segurança intrínseca” (EEx ia), terminais 1, 2, 20, 3, 30, 4 e 40: Uo = 14 
V, Io = 70 mA, Po = 300 mW (linear), Co = 430 nF, Lo = 2 mH. 
Alojamento do conversor, compartimento de ligações: com fonte de alimentação (terminais L, N / L+, L-) e ligações I/O 
(terminais A, A+, A-, B, B-, C, C-, D e D- ): EEx e (Segurança aumentada). Caudalímetros opcionalmente compactos,  p. 
ex.. O OPTIFLUX 4300 C e OPTIFLUX 5300 C têm EEx d (Invólucro Antideflagrante). Para determinadas versões do 
conversor IFC 300-EEx os terminais A, A+, A-, B, B-, C, C-, D e D- são adicionalmente EEx ia (Segurança intrínseca). 
Consultar a tabela com os números CG30 para mais informações. 
Alojamento do conversor, compartimento da electrónica: EEx d (Invólucro antideflagrante) 
Caixa de ligações, terminais de eléctrodos 1, 2, 20, 3, 30, 4 e 40: EEx ia (Segurança intrínseca) 
Caixa de ligações, terminais da corrente de campo 7, 8 e 9: EEX e (segurança aumentada) 
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1.5 Autocolantes 

de dados 
O autocolante de dados na caixa de ligações dos sensores de caudal separados, contém normalmente, a seguinte 
informação: 

   

 

1. Nome e endereço do fabricante 
2. Designação do tipo de caudalímetro  
3. Símbolo CE com número(s) de organismo/organismos notificado(s) 
 para notificação de Sistema de Qualidade e outras directivas CE (se 
exigido) 
4. Símbolo específico de protecção anti explosão 
5. Símbolos e código de letras para segurança anti explosão 
5. Número do certificado de avaliação tipo CE  
6. Notas e avisos gerais EEx 
7. Notas e avisos específicos EEx  

  
 O autocolante de dados no conversor IFC 300 contém normalmente a seguinte informação: 
  

1. Nome e endereço do fabricante 
2. Nome do caudalímetro, número de série, data de fabrico 
3. Dados eléctricos do circuito de rede 
4. Símbolo CE com número(s) de identificação de 
organismo/organismos notificado(s) 
5. Símbolo específico de protecção anti explosão 
6. Símbolos e letras de código de protecção anti explosão: grupo (II), 
categorias ( 2 ou 2(1) ), Gás/Pó (GD), EEx seguido das letras de 
código para cada tipo de protecção usada, grupo (IIC) e classes de 
temperatura (normalmente T6...T3) 
7.  Avisos de protecção anti explosão 
8. Dados eléctricos das entradas/saídas de sinal 
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2. Limites de temperatura 
  
2.1 OPTIFLUX 2300 

/ 4300 
• Regra geral, os sensores de caudal OPTIFLUX 2000-EEx / 4000-EEx são indicados para uma gama de temperatura 

ambiente de -40°C ...+60°C. A gama de temperatura está muitas vezes ainda mais limitada pelo tipo de revestimento 
usado (consultar o Arranque Rápido). 

• A temperatura  mínima de processo é de -40°C. 
• A temperatura  máxima de processo Tp é dependente da classe de temperatura necessária T6/T5..T3, do diâmetro e da 

temperatura máxima ambiente Ta. Para áreas com pós perigosos a temperatura máxima de superfície é igual à 
temperatura de processo Tp com um mínimo de 85°C. 

  
 OPTIFLUX 2000 / 4000 DN 10 -20  (bobinas EEx me) 
 Temperatura máx. de processo Tp (em °C)  
 

Classe de 
temperatura 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  
     
 OPTIFLUX 2000 / 4000 DN 25 -150 (bobinas EEx d)  
 Classe de 

temperatura 
Temperatura máx. de processo Tp (em °C)  

  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  
 utilizar cabos 

resistentes ao calor 
para a Tp acima* 

Não necessária 155 105  

      
 OPTIFLUX 2000 / 4000 DN 200 - 300 (bobinas EEx qe)  
 Classe de 

temperatura 
Temperatura máx. de processo Tp (em °C)  

  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 2000 / 4000 DN 350-3000 (bobinas EEx e)  
 Classe de 

temperatura 
Temperatura máx. de processo (em °C)  

  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  
 T31 160 150 140  
 utilizar cabos 

resistentes ao calor 
para a Tp acima* 

Não necessária 145 110  

      
 1 Para algumas versões, a temperatura de processo para T3 está limitada a 130°C. Esta versão é identificada por texto extra 

no autocolante de dados. 
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 OPTIFLUX 2000 / 4000 DN 25 -150 (bobinas EEx qe, opcional)  
 Classe de 

temperatura 
Temperatura máx. de processo Tp (em °C)  

  Ta ≤ 40°C 40°C < Ta ≤ 50°C 50°C< Ta ≤ 60°C  
 T5 60 55 Não possível  
 T4 110 105 100  
 T3 180 180 180  
 utilizar cabos 

resistentes ao calor 
para a Tp acima* 

Não necessária 155 105  

     
 OPTIFLUX 2000 / 4000 DN 200 - 300 (bobinas EEx e, opcional)  
 Classe de 

temperatura 
Temperatura máx. de processo Tp (em °C)  

  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  
 utilizar cabos 

resistentes ao calor 
para a Tp acima* 

Não necessária 145 110  

 *Os cabos resistentes ao calor devem ter uma temperatura contínua de funcionamento de pelo menos 85°C. 
 
 • O OPTIFLUX  2300 C / 4300 C é indicado para uma gama de temperatura ambiente de -40°C … +60°C. 

• A temperatura  mínima de processo para todos os tamanhos de DN é de -40°C. O limite de temperatura de processo 
(Tm) é determinado pela classe de temperatura T6..T3 da área de gases perigosos em questão, pela temperatura 
ambiente máx. (Ta), e pelo diâmetro nominal. 

• Para as áreas com pós perigosos, a temperatura máxima de superfície é igual à temperatura média com um mínimo 
de 85°C. 

• Para referência fácil, as variantes do caudalímetro são simplesmente indicadas pelo tipo de rede eléctrica da 
protecção EEx do sensor de caudal p. ex.. EEx m para gama DN 10-20 em vez do oficial EEx me. 

  
 OPTIFLUX 2300 C / 4300 C DN 10-20 (EEx m) 

Classe de temperatura (para gases) Temperatura média máxima (em °C) 
 Ta ≤ 40°C   40 < Ta ≤ 50°C 50 < Ta ≤ 60°C 
T6 70 60 - 
T5 95 85 60 
T4  130 130 60 

 

T3  150 150 (1401) 60 
     
 1 Para as versões com alojamento do conversor em aço inoxidável 
  
 OPTIFLUX 2300 C / 4300 C DN 25-150 (EEx d)  

Classe de temperatura (para gases) Temperatura média máxima (em °C) 
 Ta ≤ 40°C   40 < Ta ≤ 50°C 50 < Ta ≤ 60°C 
T6 80 80 80 (601) 
T5 95  95 80 (601) 
T4 130  130 80 (601) 

 

T3 150  150 (1401) 80 (601) 
     
 1 Para as versões com alojamento do conversor em aço inoxidável 
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 OPTIFLUX 2300 C / 4300 C DN 25-150 (EEx q)  

Classe de temperatura (para gases) Temperatura média máxima (em °C) 
 Ta ≤ 40°C   40 < Ta ≤ 50°C 50 < Ta ≤ 60°C 
T5 50 Não possível Não possível 
T4 100 95 80 (601) 

 

T3 150 150 (1401) 80 (601) 
     
 1 Para as versões com alojamento do conversor em aço inoxidável 
 OPTIFLUX 2300 C / 4300 C DN 200-300 (EEx q and EEx e) e DN 350-3000 (EEx e). 

Classe de temperatura (para gases) Temperatura média máxima (em °C) 
 Ta ≤ 40°C   40 < Ta ≤ 50°C 50 < Ta ≤ 60°C 
T6 80 80 75 (601) 
T5 95 95 80 (601) 
T4 130 130 80 (601) 

 

T3 150  150 (1401) 80 (601) 
 T32 130 130 80 (601) 
  
 1 Para as versões com alojamento do conversor em aço inoxidável 

2 Para algumas versões, a temperatura de processo para T3 está limitada a 130°C. Esta versão está identificada com 
texto extra no autocolante de dados. 

 
2.2 OPTIFLUX 5300 • O OPTIFLUX  5000 e 5300 C são indicados para uma gama de temperatura ambiente de -20°C … +60°C (DN 2,5-15) 

ou -40°C … +60°C (DN 25-100). 
• A temperatura  de processo está limitada a -20°C para DN 2,5-15 e -40°C para DN 25-100. 
• A temperatura máxima de processo Tp depende da classe de temperatura T6..T3 e da temperatura máxima ambiente 

Ta. 
  
 OPTIFLUX 5000 
 Temperatura máx. de processo Tp (em °C) 
 

Classe de 
temperatura para 
Gás 

Temperatua máxima de 
superfície para Pó °C Ta ≤ 40°C  40°C < Ta ≤ 50°C 50°C< Ta ≤ 65°C 

 T6 85 65 65 60 
 T5 95 85 85 75 
 T4 130 125 125 115 
 T3 180 180 165 140 
 utilizar cabos 

resistentes ao calor 
para a Tp acima* 

 165 130 100 

  
 *Os cabos resistentes ao calor devem suportar uma temperatura contínua de funcionamento de pelo menos 85°C. 
 
 OPTIFLUX 5300 C 

Para áreas com gases perigosos, a temperatura máxima de superfície é igual à temperatura média com um mínimo de 85 
°C. 

   
 Classe de temperatura Temperatura máxima (média) de processo Tm (em °C) 
  Ta ≤ 40°C Ta ≤ 50°C Ta ≤ 60°C 
 T6 60 55 Não possível 

 T5 75 75 70 
 T4 115 115 75 

 T3 150 135 75 
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3. Diagramas de ligação 
 Diagramas de ligação com cabo DS300 (blindagem dupla) 
 

  
 OPTIFLUX com 2 eléctrodos OPTIFLUX com 4 eléctrodos 
   
 Diagramas de ligação com cabo BTS300 (blindagem tripla) 
 

 
 

 OPTIFLUX com 2 eléctrodos OPTIFLUX com 4 eléctrodos 
  
 • As blindagens marcadas com * são montadas por baixo da sela associada dos grampos de terra. 

• Cabos  tipo A e E: Cabos de eléctrodo DS300 para 2 ou 4 eléctrodos respectivamente, segundo a cláusula 12.2 da EN 
60079-14 (Segurança intrínseca). O cabo pode ser encomendado no fabricante. 

• Cabo tipo B e F: Cabo para eléctrodo BTS300 para 2 ou 4 eléctrodos respectivamente, segundo a cláusula 12.2 da EN 
60079-14 (Segurança intrínseca). O cabo pode ser encomendado no fabricante. 

• Cabo C: cabo de corrente de campo segundo as cláusulas 9.3 e 11.3 da EN 60079-14 (Segurança aumentada). 
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3.1 Ligação 
equipotencial 

 

• Dado que os circuitos de eléctrodo EEx ia dos sensores de caudal estão eficazmente ligados à terra através do líquido 
condutivo no tubo de medição, um sistema de ligação equipotencial deve existir em toda a área na qual os circuitos de 
eléctrodo, incluindo a respectiva cablagem, são instalados, em conformidade com a cláusula 12.2.4 da EN 60 079-14. 

• Os caudalímetros OPTIFLUX 2000-EEx, 4000-EEx e 5000-EEx, o cabo de eléctrodo e o conversor de sinal IFC 300 F 
devem estar todos incluídos no sistema de ligação equipotencial da área perigosa. Se for usado um condutor único 
individual para ligação equipotencial, então esse condutor deve ter uma secção de pelo menos 4 mm2 no cobre. 

• O condutor  individual de ligação equipotencial entre o caudalímetro e o conversor pode ficar de fora, se por outros 
meios (p. ex. condutores de ligação no sistema de tubagem metálica) um elevado nível de segurança que exista de 
equalização de potencial entre o caudalímetro e o conversor seja atingido. 

  
3.2 Entradas de 

cabo e conduta 
Normalmente, os caudalímetros são fornecidos com dois bucins de cabo certificados para EEx e. Se estes forem 
substituídos por outros bucins de cabo ou adaptadores roscados, as substituições também devem ser certificadas para 
EEx e (Segurança aumentada) e indicadas para as condições de utilização e correctamente instaladas. Para áreas com 
gases perigosos (G) as substituições devem ter um grau IP mínimo de acordo com a EN 60 529 para IP54. Para áreas com 
pós perigosos (D) o grau IP mínimo deve ser IP64. 
As aberturas não utilizadas, devem ser tapadas com elementos de fecho adequados e certificados. Com o uso de conduta, 
um aparelho adequado de vedação certificado, p. ex. uma caixa de arresto com compond de solidificação deve ser 
fornecida imediatamente na entrada do invólucro antideflagrante (alojamento do conversor). 
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4. Ligação eléctrica 
  
4.1 Geral 

 

• As tampas do alojamento da electrónica e o próprio alojamento são fornecidos com rosca 
"antideflagrante". Comparada com a rosca "normal", a rosca "antideflagrante" é relativamente de 
mais apertada devido às exigências de prova à explosão. Portanto, rosque e desenrosque a 
tampa com cuidado, nunca exerça força bruta! 

• Mantenha  a rosca isenta de sujidades. As roscas devem ser bem lubrificadas (p.ex. com massa 
lubrificante Teflon) para as tornar tão macias quanto possível. 

• Para abrir as tampas, comece por retirar o bloqueio hexagonal de "retenção" usando uma chave 
Allen Nº 3. Após fechar as tampas, deve ser colocado novamente o "bloqueio de retenção". 

• Deixe  a electrónica desenergizar, antes de abrir o compartimento da electrónica: T6: pelo menos 
35 min., T5: pelo menos 10 min. 

  
 Compartimento de ligações com bloco de terminais 
 

 
Terminal Função, dados eléctricos 
L, N     
L+, L-   

Ligação da alimentação, sempre não-EEx i 
100..230 VCA, +10%/-15%, 22 VA 
12..24 V CC, +30%/-25%, 12 W 
24 VCA, +10%/-15%, 22VA 
24 VCC, +30%/-25%, 12W 
Um = 253 V 

 

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

Ligação do sinal I/Os (circuitos PELV), não-EEx I ou EEx I, dependentes da versão específica do 
conversor IFC300-EEx encomendado. 
Para mais detalhes, consulte abaixo a tabela com os números CG30 

  
 A configuração exacta I/O dos circuitos A, B, C e D é específica da encomenda e pode ser determinada pelo número 

CG30 mostrado no conversor - ver autocolante na parte traseira da unidade electrónica IFC300. 
O número CG30 contém 10 caracteres dos quais os últimos três (XYZ) determinam a configuração I/O (circuitos I/O): 

  
CG30 * * * X Y Z 
pos 1.. 4 5 6 7 8 9 10 

 

 determina os circuitos I/O 
  
 • As  visões gerais esquemáticas dos números CG30 podem ser encontradas no parágrafo 4.2 (ligações não-EEx i 

do sinal I/O) e 4.3 (ligações EEx i do sinal I/O). As visões gerais não mostram todos os pormenores. O diagrama 
exacto de ligações para um conversor IFC 300-EEx específico pode ser encontrado no autocolante no interior da 
tampa do compartimento de ligações. 

• Para usar em áreas com gases perigosos: Os dispositivos de entrada de cabo devem estar em sintonia com o tipo 
de protecção escolhida para o compartimento de terminais, que é segurança aumentada (EEx e) ou invólucro 
antideflagrante (EEx d). Devem ser indicados para as condições de utilização e correctamente instalados. 

• O caudalímetro  com um compartimento de terminais EEx e é fornecido de fábrica com dois bucins de cabo EEx e 
certificados e um bujão de arrestamento EEx e. 

• O c audalímetro  com um compartimento de terminais EEx d é fornecido de fábrica com um bujão de 
arrestamento EEx d e dois bujões temporários. Os dois bujões temporários - apenas para transporte e 
armazenagem - devem ser substituídos por bucins, bujões ou acessórios de conduta adequados certificados EEx d 
antes do caudalímetro ser posto em serviço. 

• As aberturas não utilizadas devem ser tapadas com bujões adequados certificados. 
• A cablagem  do caudalímetro compacto tem que respeitar os requisitos especificados na norma nacional ou 

regional relevante para instalações eléctricas em áreas perigosas, p. ex. EN 60079-14.  Nesta norma, a secção 9 
(Sistemas de cablagem) é válida para todos os tipos de protecção. A secção 10 (requisitos adicionais para tipo de 
protecção “d” – Invólucros antideflagrantes), secção 11 (requisitos adicionais para tipo de protecção “e” – 
Segurança aumentada) e secção 12 (requisitos adicionais para tipo de protecção “I” – Segurança intrínseca)  são 
válidas para compartimentos de ligação EEx e, EEx d ou EEx I respectivamente.  

• O caudalímetro  compacto deve ser sempre incluído no sistema de ligação equipotencial da área perigosa.  Isto 
pode ser conseguido internamente – através de condutor PE do sistema da rede eléctrica ligado ao grampo interno 
PE – ou externamente – através de um condutor individual de ligação equipotencial ligado ao grampo externo PE 
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por baixo do alojamento do conversor. Um condutor individual de ligação deve ter uma secção recta de pelo menos 
4 mm2.  

 
 

 

4.2 Ligações Não-EEx I 
do sinal I/O 

As seguintes entradas/saídas de sinal não intrinsecamente seguras estão disponíveis: 

PCB de I/O 
 
 

funções de entrada/saída, 
Un < 32 V CC, In < 100 mA 
Um = 253 V 

I/O Básicos 
 
 

Saída de Corrente activa e passiva, com HART 
Saída de Estado / Entrada de Controlo 
Saída de Estado 
Saída de Impulsos/Estado 

I/O Modular Saída de Corrente, activa ou passiva, com HART 
Saída de Impulsos / Estado,  activa ou passiva, highC ou Namur 

Transportador modular com 1 ou 2 
módulos I/O  

cada módulo: 1 das seguintes 3 funções de entrada/saída: 
• Saída  de Corrente, activa ou passiva 
• Saída de Estado / Impulsos, activa ou passiva, highC ou Namur 
• Entrada de Controlo, activa ou passiva, highC ou Namur 

I/O Profibus DP Profibus-DP, activo 

 

I/O Fieldbus 
 

Profibus-PA ou 
Fundação Fieldbus 

 • As opções separadas por barra “/” são seleccionáveis no software (podem ser alteradas pelo utilizador) 
• As opções separadas pela palavra “ou” são versões de hardware (devem ser encomendadas como tal) 
• Todas as saídas são passivas, salvo indicação em contrário 
• HighC  significa entrada/saída de Alta Corrente, Namur significa entrada/saída de acordo com as recomendações 

Namur 
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 Visão geral de combinações possíveis, definidas pelo respectivo número CG30 

Caracteres 
XYZ 

Nome dos 
circuitos I/O 

Terminals A, A- Terminais B, B- Terminais C, C- Terminais D, D- 

100 
 

I/O Básico CO CO (a) sobre 
A+ 

SO/CI  SO PO/SO 

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

I/O Modular ou 
Transportador 
Modular com 1 ou 
2 Módulos I/O 

Várias combinações possíveis 
 

D88  
 

Fieldbus I/O 
Profibus PA 

n.l.  n.l.  PA PA 

D8A a DLL   Fieldbus I/O 
Profibus PA com 
Transportador de 
Módulo com 1 ou 
2 Módulos I/O 

várias combinações possíveis PA PA 

E88 
 

Fieldbus I/O 
Fundação 
Fieldbus  
 

n.l. n.l. FF FF 

E8A até ELL  Fieldbus I/O 
Fundação 
Fieldbus com 
Transportador de 
Módulo com 1 ou 
2 Módulos I/O 

várias 
combinações 
possíveis  

 FF FF 

F00 I/O FL0Profibus 
DP 

n.l. DP(a) DP(a) DP(a) 

 

F80 até  I/O FL0Profibus 
DP com 0 ou 1 
Módulo I/O 

várias 
combinações  
possíveis 

DP(a) DP(a) DP(a) 

 • atalhos para funções de entrada/saída: CO= saída de corrente, PO=Saída de Pulsos, SO= Saída de Estado, CI= 
Entrada de Controlo, PA=Profibus PA, FF=Fundação Fieldbus, DP=Profibus DP 

• todas  as entradas/saídas são passivas, salvo se indicadas como activas (a) 
• n.l.  = não ligado 
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4.3 Ligações EEx i de 

sinal I/O 
Os seguintes sinais I/Os intrinsecamente seguros, estão disponíveis: 

PCB de I/O Funções I/O 
I/O Ex i Saída de Corrente + comunicação 

HART 
 
Saída de Impulsos / Estado  
 
Saída de Corrente, activa 
+ comunicação HART 

EEx ia IIC 
Ui =30V, Ii = 100 mA, Pi = 1,0 W 
Ci = 10nF, Li = insignificantemente 
baixa 
 
EEx ia IIC 
Uo = 21 V, Io = 90 mA, Po = 0,5 W 
característica linear 
Co = 90 nF,   Lo =2,0 mH 
Co = 110 nF, Lo =0,5 mH 

 

Opção Ex i  Saída de corrente 
 
Saída de Impulsos / Estado / 
Entrada de Controlo 
Saída de Corrente, activa 

EEx ia IIC 
Ui =30V, Ii = 100 mA, Pi = 1,0 W 
Ci = 10nF, Li = insignificantemente 
baixa 
 
EEx ia IIC 
Uo = 21 V, Io = 90 mA, Po = 0,5 W 
característica linear 
Co = 90 nF,   Lo = 2,0 mH 
Co = 110 nF, Lo = 0,5 mH 

 Fieldbus I/O Profibus-PA 
 
Fundação Fieldbus 

EEx ia IIC 
Ui = 24 V, Ii = 380 mA, Pi = 5,32 W 
Ci  = 5 nF, Li = 10 µH 
indicado para ligação a fieldbus 
intrinsecamente seguro em 
conformidade com o modelo FISCO 
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 Visão geral de números CG30 possíveis com entradas/saídas EEx ia 

Caracteres 
XYZ 

Nome dos 
circuitos I/O 

Terminals A, A- Terminais B, B- Terminais C, C- Terminais D, D- 

200 I/O Ex i n.l. n.l. CO (a) PO/SO 
300  n.l. n.l. CO  PO/SO 
210 I/O Ex i 

com 
Opção 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 I/O Fieldbus 

Profibus PA 
n.l. n.l PA PA 

D10 I/O Fieldbus 
Profibus PA 
com 
Opção Ex i 

CO (a) PO/SO/CI PA PA 

D20  CO PO/SO/CI PA PA 
E00 I/O Fieldbus 

Fundação 
Fieldbus 

n.l. n.l FF FF 

 

E10 I/O Fieldbus 
Fundação 
Fieldbus 
com 
Opção Ex i 

CO (a) PO/SO/CI FF FF 

 • Atalhos para funções de entrada/saída: CO= saída de corrente, PO=Saída de Pulsos, SO= Saída de Estado, CI= 
Entrada de Controlo, PA=Profibus PA, FF=Fundação Fieldbus, DP=Profibus DP 

• Todas  as entradas/saídas são passivas, salvo se indicadas como activas (a) 
• n.l.  = não ligado 

  
 • Os  circuitos I/O chamados I/O Ex i, Opção Ex i são sempre do tipo de protecção Segurança Intrínseca (EEx ia). Os 

circuitos I/O  Fieldbus Profibus PA e I/O Fieldbus Fundação Fieldbus podem ser do tipo de protecção Segurança 
Intrínseca. 

• É possível  um máximo de 4 entradas/saídas (EEx ia) intrinsecamente seguras. Todos os circuitos intrinsecamente 
seguros são isolados galvanicamente relativamente à terra e entre si. Para evitar a soma de tensões e correntes, a 
cablagem desses circuitos EEx ia deve estar suficientemente separada, p. ex. em sintonia com os requisitos da 
norma EN IEC 60079-14, secção 12.2.  

• As entradas/saídas de sinal EEx só podem ser ligadas a outro dispositivo com certificação EEx ia ou ib (p. ex. 
amplificadores de isolamento intrinsicamente seguro), mesmo que esses dispositivos sejam instalados na área não 
perigosa! 

• A ligação  a um aparelho não-EEx i anula as propriedades EEx ia do caudalímetro. 
• Os terminais L, N (ou L+, L-) para a ligação à rede de alimentação são sempre não intrinsecamente seguros. Para 

atingir a separação espacial necessária de acordo com a EN 50 020, entre os circuitos não-EEx i e EEx i, os 
terminais da rede de alimentação são fornecidos com uma cobertura semi-circular de isolamento com um bloqueio 
"de encaixar". Esta cobertura tem que ser fechada antes de alimentar o conversor. 

• Nota: Para conversores com um compartimento de terminais EEx e, é permitido abrir esse compartimento por 
breves momentos estando alimentado e aceder aos terminais intrinsecamente seguros para possíveis inspecções, 
desde que que a cobertura semi-circular de isolamento por cima dos terminais não intrinsecamente seguros L, N 
(L+, L-) seja mantida fechada. 

 
 
 
 
 
 



Suplemento para o Arranque Rápido para áreas perigosas 

 OPTIFLUX 14 

5. Assistência e manutenção 
  
5.1 Manutenção Os caudalímetros OPTIFLUX não necessitam de manutenção relativamente às propriedades de medição de caudal. No 

âmbito das inspecções periódicas necessárias para equipamento eléctrico instalado em áreas perigosas, recomenda-se 
inspeccionar o alojamento antideflagrante do conversor e tampas quanto a danos ou corrosão.  
Para caudalímetros de tamanho DN 25-100 com um alojamento de sensor de caudal EEx d, esse alojamento deve 
também ser inspeccionado. 

  
5.2 Substituição do 

fusível de rede 

 

• Após abrir a tampa da janela, puxe a unidade de mostrador para a frente usando as duas alavancas 
de metal esquerda e direita. Deslize lateralmente a unidade de mostrador. Desaperte os dois 
parafusos de cabeça estrela, que fixam a unidade electrónica. Agora, cuidadosamente, deslize a 
unidade electrónica para a frente. Quando a unidade estiver quase toda retirada do alojamento, 
desligue o conector azul comprido rectangular (14-pinos) que se encontra na parte de trás da 
unidade.  Esse conector é para os circuitos de eléctrodo e de bobina. Agora, pode remover 
completamente a unidade do alojamento. 

• O fusível  da rede encontra-se no suporte de fusível na parte de trás da unidade electrónica. Os 
tipos usados na substituição devem ter uma elevada capacidade de corte em conformidade com a 
IEC 60 127. Os valores nominais devem ser ≤ 1,6 A para a versão 100..230 V CA e ≤ 2,0 A para a 
versão 12..24 V CC. Consulte o Manual para o correcto valor nominal. 

5.3 Devolução do 
aparelho para 
assistência ou 
reparação 

Este dispositivo foi fabricado e testado correctamente. Se for instalado e utilizado de acordo com estas instruções de 
operação, dificilmente apresentará qualquer problema. Se, apesar disso, necessitar de devolver um dispositivo para 
efeitos de inspecção ou reparação, preste atenção aos seguintes pontos: 
• Devido a regulamentações estatutárias relativas a protecção ambiental e de higiene e segurança do nosso pessoal, a 

KROHNE apenas pode manusear, testar e reparar os dispositivos devolvidos, cujo contacto com outros produtos não 
represente um risco para o pessoal e para o ambiente. 

• Isso significa que a KROHNE apenas pode efectuar intervenções técnicas no aparelho se este for acompanhado pelo 
seguinte certificado que confirma que o aparelho pode ser manuseado com segurança 

Se o aparelho tiver sido operado em contacto com produtos tóxicos, cáusticos, inflamáveis ou líquidos poluentes da água, 
pede-se que: 
• Verifique e assegure, se necessário, procedendo à lavagem ou neutralização, de que nenhuma cavidade contém 

substâncias perigosas. 
• Inclua um certificado com o aparelho que confirme que é seguro manusear o produto e indicando o produto utilizado. 
• Só podemos prestar assistência ao aparelho se vier acompanhado com esse certificado. 
O seguinte modelo de declaração está disponível no site da KROHNE em ficheiro word.  Basta descarregar e usar a tecla 
tabuladora para percorrer os vários campos a preencher. Anexe o formulário ao aparelho devolvido. 

 Modelo de declaração 
Empresa:   
Departamento:  
Endereço:   
Nome:   
Nº. Tel.   
 
O aparelho enviado: 
Tipo: 
Nº. Encomenda KROHNE. 
Foi utilizado com o seguinte líquido:: 
 
Pelo facto deste líquido ser: 
 poluente de água   tóxico    cáustico     inflamável (assinalar o que se aplica) 
 
Verificámos que o caudalímetro e todas as cavidades do mesmo estão 
  isentas dessas substâncias    limpas* e    neutralizadas. 
* apagar quando não aplicável 
 
Pela presente, confirmamos que não há qualquer risco para as pessoas ou ambiente causado por qualquer líquido 
residual no interior ou no caudalímetro ou em qualquer uma das suas cavidades. 
Data:                                           
Assinatura:  Carimbo da Empresa: 
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Apêndice 1 Declaração de conformidade CE 
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e-mail: info@krohne.nl

Norway
KROHNE Instrumentation A.S.
Ekholtveien 114 
NO-1526 Moss
P.O. Box 2178, NO-1521 Moss
TEL.: +47(0)69-264860
FAX: +47(0)69-267333
e-mail: postmaster@krohne.no
Internet: www.krohne.no

Singapore
Tokyo Keiso - KROHNE Pte. Ltd.
27 Kian Teck Drive Jurong
Singapore 628844
Singapore
TEL.: ++65-62-64-3378
FAX: ++65-62-65-3382

South Africa
KROHNE Pty. Ltd.
163 New Road
Halfway House Ext. 13
Midrand
TEL.: +27(0)11-315-2685
FAX: +27(0)11-805-0531
e-mail: midrand@krohne.co.za

Spain
I.I. KROHNE Iberia, S.r.L.
Poligono Industrial Nilo
Calle Brasil, n°. 5
E-28806 Alcalá de Henares -Madrid
TEL.: +34(0)91-8 83 21 52
FAX: +34(0)91-8 83 48 54
e-mail: krohne@krohne.es

Switzerland
KROHNE AG
Uferstr. 90
CH-4019 Basel
TEL.: +41(0)61-638 30 30
FAX: +41(0)61-638 30 40
e-mail: info@krohne.ch

United Kingdom
KROHNE Ltd.
Rutherford Drive
Park Farm Industrial Estate
Wellingborough,
Northants NN8 6AE, UK
TEL.: +44(0)19 33-408 500
FAX: +44(0)19 33-408 501
e-mail: info@krohne.co.uk

USA
KROHNE Inc.
7 Dearborn Road
Peabody, MA 01960
TEL.: +1-978 535-6060
FAX: +1-978 535-1720
e-mail:  info@krohne.com

Other Representatives

Other Countries
KROHNE Messtechnik
GmbH & Co. KG
Ludwig-Krohne-Str.
D-47058 Duisburg
TEL.: +49(0)203-301-309
FAX: +49(0)203-301 389
e-mail: export@krohne.de
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