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1.1  Инструкции по охрана на труда от производителя

1.1.1  Защита на авторските права и данните

Съдържанието на този документ е създадено с голямо внимание. Въпреки това ние не 
даваме гаранция, че съдържанието му е вярно, пълно или актуално.

Съдържанието на този документ и описаните в него продукти са обект на немските закони 
за защита на авторските права. Приносите на трети страни са обозначени като такива. 
Възпроизвеждането, обработката, разпространението и всички видове използване извън 
позволените съгласно авторските права, изискват писмено разрешение от съответния 
автор и/или производител.

Производителят се опитва винаги да спазва авторските права на другите и да обозначава 
конструкциите, създадени в компанията, и тези от общественото пространство.

Попълването на лични данни (като имена, пощенски или имейл адреси) в документите на 
производителя е винаги на доброволна основа, когато това е възможно. Когато е 
възможно, винаги осигуряваме използването на предложенията и услугите без 
предоставяне на никакви лични данни. Искаме да привлечем вниманието ви към факта, че 
предаването на данни по интернет (например при комуникация чрез имейл) може да 
създаде опасност за сигурността им. Такива данни не могат да бъдат напълно защитени 
от достъп на трети страни. С настоящият документ ние забраняваме изрично използването 
на данните за контакт, публикувани като част от нашето задължение за посочване на 
такава информация, за изпращане на рекламни или информационни материали, които се 
сме поискали специално. 

1.1.2  Ограничаване на отговорността

Производителят няма да носи отговорност за никакви щети, произтичащи от използването 
на неговия продукт, включително, но без да се ограничават до тях, преки, косвени, 
странични, наказателни и косвени. 

Това ограничаване на отговорността не се прилага в случай, че производителят е 
действал умишлено или с голяма небрежност. В случай, че има приложим закон, който не 
позволява такива ограничения върху косвените гаранции или изключването на 
ограничаване на определени щети, е възможно, ако този закон важи за вас, за вас да не се 
прилагат някои или всички отменени отговорности, изключения и ограничения.

Всеки продукт, закупен от производителя, получава гаранция съгласно съответната 
документация на продукта и нашите "Общи условия за продажба". 

Производителят си запазва правото да променя съдържанието на своите документи, 
включително това ограничаване на отговорността, по всякакъв начин, по всяко време и 
поради всяка причина, без предварително писмено уведомяване, като няма да носи 
отговорност по никакъв начин за възможните последствия от такива промени.

1.1.3  Отговорност и гаранция за продуктите

Операторът носи отговорност за пригодността на устройството за конкретната цел. 
Производителят не поема отговорност за последствията от неправилната употреба, 
допусната от оператора. Неправилният монтаж и експлоатация на устройствата 
(системите) ще доведе до анулиране на гаранцията. Прилагат се и "Стандартните срокове 
и условия", които представляват основата на договора за продажба.
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1.1.4  Информация относно документацията

За да се предотврати нараняване на потребителя или повреда на устройството, е важно да 
прочетете информацията в този документ и да спазвате приложимите национални 
стандарти, изисквания за безопасност и разпоредби за предотвратяване на инциденти.

Ако този документ не е на майчиния ви език и имате проблеми при разбирането на текста, 
ви съветваме да се свържете с местния офис, за да получите помощ. Производителят не 
може да поеме отговорност за щети или наранявания, причинени от неразбирането на 
информацията в този текст.

Предназначението на този документ е да ви помогне да създадете условия за работа, 
които да позволят безопасно и ефективно използване на това устройство. В документа са 
описани и някои специални съображения и предпазни мерки, които са показани като 
разположени отдолу икони.
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1.1.5  Използвани предупреждения и символи

Предупрежденията за безопасност са означени със следните символи.

•  БОРАВЕНЕ
Този символ обозначава всички инструкции относно действията, които трябва да 
предприеме операторът, в посочената последователност.

i РЕЗУЛТАТ
Този символ се отнася до всички важни последици от предходните действия.

Опасност!
Тази информация предупреждава за наличието на непосредствена опасност при работа 
с електричество.

Опасност!
Това предупреждение се отнася до непосредствена опасност от изгаряния, причинени 
от загряване или горещи повърхности.

Опасност!
Това предупреждение се отнася до непосредствена опасност при употребата на 
устройството в опасна среда.

Опасност!
Всички предупреждения трябва да се спазват стриктно. Частичното неизпълнение на 
това предупреждение може да доведе до сериозен здравословен проблем, а дори и до 
смърт. Съществува и риск от тежко увреждане на устройството или на част от 
инсталацията на оператора.

Предупреждение!
Неспазването, дори и частично, на предупреждението за безопасност, поражда 
опасност за здравето. Съществува и риск от увреждане на устройството или на част 
от инсталацията на оператора.

Внимание!
Неспазването на тези инструкции може да доведе до увреждане на устройството или 
на част от инсталацията на оператора..

Информация!
Тези инструкции съдържат важна информация за това как да се манипулира 
устройството.

Официално уведомление!
Тази забележка съдържа информация за указанията на статута и за стандартите.
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1.1.6  Производител

Този инструмент е разработен и произведен от:

KROHNE Altometer
Kerkeplaat 12
3313 LC Dordrecht
Холандия

За информация, подръжка или обслужване, моля свържете се снай-близкия местен 
представител на KROHNE.

1.2  Инструкции по охрана на труда за оператора

Тези допълнителни инструкции допълват съществуващите инструкции за монтаж и 
експлоатация и се отнасят единствено за версиите Ex на ултразвуковите разходомери 
OPTISONIC 6000, UFC 300 F(/i). Цялата техническа информация, дадена в инструкциите за 
монтаж и експлоатация може да бъде приложена, освен когато е изключена, допълнена 
или заменена от указанията, дадени в настоящите допълнителни инструкции.

Предупреждение!
• Не извършвайте изменения по устройството. Неупълномощените изменения 

нарушават противовзривната защита на устройството.
• Задължитлно е спазването на всички предписания и норми, както и електрическите 

данни, описани в изпитвателните сертификати на ЕС.
• Трябва да бъдат стриктно спазвани както инструкциите за електрически 

инсталации в безопасни места, съгласно националните стандарти (евивалетни на 
нормите HD 384 и IEC 364, т.е. VDE 0100), така и нормите EN 60079-14 за 
"Електрически инсталации в опасни места" или еквивалентните национални 
стандарти (т.е. DIN VDE 0165, Част 1).

• Монтирането, предразполагането, използването и поддържането трябва да се 
осъществяват единствено от персонал, запознат с изискванията за 
противовзривна защита!
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1.3  Одобрения
Ултразвуковите разходомери са произведени съгласно европейската директива 94/9 EC 
(ATEX 100a). Одобрен е монтажът и употребата на тези разходомери в опасни места от 
Зона 1 и 2 по PTB и отговарят на изискванията на европейските стандарти EN 60079. Ето 
техния номер на одобрение:

Датчик OPTISONIC 6000 xxxxxx-Ex: PTB 06 ATEX 2045 X
Преобразувател UFC 300 F(/i)-Ex: PTB 06 ATEX 2046 X

Идентификационният номер на одобрението за честотна модулация FM на оригиналния 
проект е 3029326.

Номерът на одобрителния сертификат CSA  е 1956404 (LR 105802).

1.4  OPTISONIC 6000 xxxxxx-Ex
Устройството OPTISONIC 6000 xxxxxx-Ex е ултразвуков датчик за външно измерване като 
електрическите вериги на приемника са със собствена безопасност. Налични са три вида 
размери (xxxxxx = малък, среден и голям), проектирани в зависимост от размерите на 
тръбопровода, върху който ще се монтирва датчика. 
 Обозначен е с код за противовзривна защита:
II 2 G Ex ia IIC T6...T4
II 2 G Ex ia IIC T6...T2 (версии XT)

Безопасните изходи на приемника на OPTISONIC 6000 xxxxxx-Ex са свързани към 
присъединено устройство и имат следните максималнодопустими стойности:

Ui = 8,5 V Ii = 250 mA Pi ≤ 0,625 W Ci ≤ 4,5 nF Li ≤ 400 µH
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1.5  UFC 300 F(/i)-Ex
Устройството UFC 300 F(/i)-Ex е отделна версия на ултразвуковия сигнален 
преобразувател и изводите му са със собствена безопасност при свързване към отделна 
версия на ултразвуковия датчик за поток. Ултразвуковият сигнален преобразувател се 
характеризира или с повишена безопасност или неговите входове/изходи със 
самостоятелна безопасност са разположени в клемната кутия и могат да бъдат 
конфигурирани като “Ex d” или “Ex e”.
 Преобрзувателят е обозначен с един от следните кодове:

• II 2(1) G Ex de [ia] IIC T6 или II 2 G Ex de [ia] IIC T6 за клемната кутия на корпуса на 
сигналния преобразувател при тип защита - висока безопасност "Ex e", съгласно EN 
60079-7.

• II 2(1) G Ex d [ia] IIC T6 или II 2 G Ex d [ia] IIC T6 за клемната кутия на корпуса на 
сигналния преобрзувател, която е от огнеустойчив тип "Ex d" съгласно EN 60079-1. 
Клиентът трябва да осигури одобрени кабелни уплътнения тип "Ex d", съвместими с 
европейстката директива 94/9 EC (ATEX 100a).

Клемната кутия съдържа съединителните клеми за мрежовото захранване и за всички 
входове/изходи. Тя включва три входни отвора M20 x 1,5 - 6H за кабели/канали, снабдени 
с подходящи кабелни уплътнения, глухи запушалки или преходници (с одобрение "Ex  e" 
или "Ex d"). 

Когато се използват канали, клемната кутия трябва да е от огнеустойчив тип "Ex d" 
съгласно EN 60079-1. Каналите трябва да бъдат уплътнени с уплътнения тип "Ex d", т.е. 
ограничителна кутия с херметизираща замазка при каналните входове.

Безопасните изходи на приемника трябва да имат следните характеристики:

Предупреждение!
Кабелните уплътнения / глухи запушалки, одобрени по "Ex d" не са включени в 
обикновенната доставка и трябва да се осигурят от клиента или специално да се 
поръчат от производителя.

Uo = 8,2 V Io = 210 mA Po = 435 mW Co = 1,3 μF или 0,8 
μF

Lo = 0,5 mH или 1,2 
mH
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1.6  Обозначителни етикети
Вижте допупосочените обозначителни етикети (или лепенки с данни) съответно за шината, 
капака, кутията с разединител (само за голяма версия) и за ултразвуковия сигнален 
преобразувател UFC 300 F(/i)-Ex.

Фигура1-1: Шина за OPTISONIC 6000 xxxxxx-Ex

Фигура1-2: Шина за OPTISONIC 6000 xxxxxx / XT-Ex

Фигура1-3: Капак за OPTISONIC 6000 xxxxxx-Ex

Фигура1-4: Кутия с разединител за OPTISONIC 6000 xxxxxx-Ex
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Фабричните табелки на одобрените за честотна модулация (FM) разходомери имат 
подобен вид, но в тях е включено логото за FM и идентификационния номер (ID) на 
проекта.
Фабричните табелки на одобрените от Канадската сдружение по стандартизация (CSA) 
разходомери имат подобен вид, но в тях е включено логото на CSA и номера на 
сертификата.

Фигура1-5: UFC 300 F(/i)-Ex

Информация!
Версиите от неръждаема стомана и XT са без одобрения FM и CSA.
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2.1  Общи сведения
Технологичната температура оказва влияние и поради това ултразвуковите датчици за 
поток в отделна версия от типа OPTISONIC 6000 xxxxxx-Ex не са обвързани с определен 
температурен клас. За температурните класове таблица вижте на OPTISONIC 6000 xxxxxx-
Ex на страница 12.
 Температурните граници са в сила когато са изпълнени условията:

• Монтажът и експлоатацията на инструмента са осъществени в съответствие с 
указанията за монтаж, дадени в краткото ръководство и справочника.

• Инструментът не се загрява от допълнително топлинно облъчване (пряко слънчево 
облъчване или топлина, излъчвана от намиращи се в близост промишлени части), 
което да предизвиква работа в температурен интервал, надвишаващ допустимите 
граници за околната среда.

• Изолацията не възпрепятства свободната циркулация на въздух в кожуха на 
ултразвуковия сигнален преобразувател.
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2.2  UFC 300 F(/i)-Ex
Ултразвуковият сигнален преобразувател UFC 300 F(/i)-Ex е версия, която не се влияе от 
температурата на технологичната среда, защото е монтиран на разстояние от 
тръбопровода и не в контакт с него. Сигналният преобразувател UFC 300 F(/i)-Ex има 
температурен клад T6 (85°C). Допустимата температура на околната среда зависи от 
материала, от който е изработен корпуса на електронния блок и по-точно:

• от алуминий, излят под налягане: -40...+60ºC
• от неръждаема стомана, излята под налягане: -40...+55ºC

2.3  OPTISONIC 6000 xxxxxx-Ex
Ултразвуковият датчик за поток за външно измерване OPTISONIC 6000 xxxxxx-Ex има 
следните максимални температури на технологичния процес при максимална температура 
на околната среда Ta = 70°C.

Температурен клас Максимална температура на технологичния 
процес [ºC] при Ta = 70ºC

T6 80

T5 95

T4 120 1

T3 195 2

T2 200 2

1 XT version: 130°C
2 Само версии XT
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3.1  Общи сведения
Електрическата връзка между ултразвуковия датчик за поток и сигналния преобразувател 
се осъществява посредством триаксиален сигнален кабел MR 02 - RGX 316. Краищата на 
коаксиалните кабели са снабдени със запушалки SMB. Сигналният кабел се доставя 
заедно със системата.

3.2  Обозначение на кабелите
Моля вижте на Свързване на сигналния кабел на страница 14 за свързване на различните 
версии.

3.3  Параметри на кабелите
Максималнодопустимият общ капацитет и индуктивност на съединителния кабел е:

CL = 1,29 μF or 0,79 μF
LL = 0,1 mH or 0,8 mH

Доставеният с инструмента кабел има следните параметри:
разпределен капацитет CC (жило/екран) = 94 pF/m
разпределена индуктивност LC (жило/екран) = 0,24 μH/m

3.4  Равнопотенциални връзки

3.4.1  Сигнален преобразувател

Ултразвуковият сигнален преобразувател UFC 300 F(/i)-Exтрябва винаги да бъде вграден 
в системата от равнопотенциални връзки на оборудването в опасното място. За тази цел 
той трябва да бъде свързан към външната клема с U-образна скоба (номер M5) на 
стенното устройство.

Отделният свързващ проводник трябва да е поне 4 mm2 (11 AWG) или 2,5 mm2 (14 AWG), 
ако е механично защитен, вижте клауза 413 от HD 384.4.41 или IEC 364-4-41. Проверете 
дали жилото на свързващата жица е правилно поставено под U-образната скоба на 
външната клема M5 и дали винтът е затегнат.

3.4.2  Датчик за поток

Безопасните вериги на приемника на датчика за поток са галванично изолирани от земята, 
следователно не необходимо свързването на равнопотенциален проводник между датчика 
за поток и сигналния преобразувател.

Информация!
Стандартната дължина на сигналния кабел е 5 m. Ако се нуждаете от по-голяма 
дължина, свържете се с вашия местен представител за повече информация. 
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3.5  Свързване на сигналния кабел
За по-подробна информация вижте долните фигури.

Фигура3-1: Свързване на сигналния кабел към шината (малка и средна версия)

1  Свържете зеления кабел към ДОЛНАТА шина
2  Свържете синия кабел към ГОРНАТА шина
3  Блокирайте капачката като завиете винтовете в посока на часовниковата стрелка

Фигура3-2: Свързвания в клемната кутия (голяма версия)

1  Свържете синия кабел към ГОРНАТА шина
2  Свържете зеления кабел към ДОЛНАТА шина
3  Осъществете свързванията в клеманта кутия.
4  Кабел към преобразувателя
5  Блокирайте капачките като завиете винтовете в посока на часовниковата стрелка
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Фигура3-3: Устройство (индукционна версия)

1  Капак, електронен блок
2  Капак, клемен блок за електрическо захранване и входове/изходи
3  Кабел вход за електрическо захранване
4  Кабелен вход за входове/изходи
5  Кабелен вход за кабела на датчика
6  капак, клемен блок за датчика

Фигура3-4: Свържете сигналния кабел при версии от неръждаема стомана / XT.

1  Поставете с съединителя.
2  Завъртете кръглата ръчка за да блокирате съединителя.
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4.1  Общи сведения
Капакът на дисплея уплътнява електронния блок на корпуса на преобразувателя и 
осигурява “огнеустойчива” защита. Клемната кутия е по стандарт с тип защита 
“високозащитена” ("Ex e") и като опция може да бъде изработена като огнеустойчива ("Ex 
d"). Винтовите връзки между капаците и корпуса са здраво прилепнали в резултат на 
изискването за “огнеустойчива” защита. Внимателно отвийте и завийте капаците без да 
използвате прекалена сила !

Поддържайте винтовите резби чисти и добре смазани (напр. със смазка PTFE). Тази 
смазка предотвратява блокирането на разбата в резултат на корозия.
Преди да отвиете капаците, освободете блокиращите устройства (по едно за капак). След 
което отвийте винт M4 с шестоъгълно гнездо в главата с помощта на шестогранен ключ N 3 
до завъртане на блокиращото устройство. След като завиете обратно капаците към 
кожуха, проверете дали блокиращите устройства са правилно монтирани.

Предупреждение!
Изключете захранването към електронните елементи преди да отворите 
електронния блок на корпуса на преобразувателя. Изчакайте най-малко 35 минути за 
T6 и 10 минути за T5 преди отваряне.

Фигура4-1: Електрически връзки

Клеми Функция, електрически данни
L, N

L+, L-

Съединителните изводи за мрежовото 
захранване са без собствена безопасност Non-
Ex i
100...230 V AC, +10%/-15%, 22 VA, 50/60 Hz
12...24 V DC, +30%/-10%, 12W
24 V AC, +10%/-15%, 22 VA, 50/60 Hz
24 V DC, +30%/-25%, 12 W
Um = 253 V

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

Връзките за сигналните входове/изходи (вериги 
PELV), без non-“Ex i” или със собствена 
безопаснот “Ex i” зависят от специфичната 
версия на поръчания преобразувател UFC 300. 
Консултирайте таблиците с номера CG34 за 
повече информация.
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Точната конфигурация на входовете/изводите за веригите A, B, C и D зависи от поръчката 
и може да се определи от номера CG34, изобразен върху лепенката в клемената кутия. С
ледователно проверете данните върху задната страна на електронния елемент UFC 300. 
Номерът CG34 съдържа 10 знака, от които последните три знака (XYZ) показват 
конфигурацията на входно/изходните вериги:

За бърза справка на номерата вижте на Входни/изходни изводи със собствена 
безопасност "Ex i" на страница 19 CG34 и вижте на Входни/изходни изводи без собствена 
безопасност Non-"Ex i на страница 18. Тази справка не дава подробна информация. 
Точната схема на свързване на сигналния преобразувател UFC 300 може да се намери 
върху лепенката във вътрешността на клемната кутия.

Приложение в газови опасни среди: Избраните кабелни уплътнения трябва да са 
защитени по подходящ начин за високозащитена (Ex e) и огнеустойчива (Ex d) клемна 
кутия. Те ТРЯБВА да бъдат подходящи за условията на приложение и да бъдат правилно 
монтирани.

Разходомерът с високозащитена “Ex e” клемна кутия се доставя от фабриката с две 
одобрени за “Ex e” кабелни уплътнения и един запушващ елемент, одобрен за “Ex e” (т.е. 
запушалка).

Електрическото свързване на инструментите трябва да отговаря на изискванията на 
основните национални или международни стандарти за електрическото оборудване в 
опасни зони, напр. EN 60079-14. Раздел 9 (електрически системи) от този стандарт касае 
всички видове защита. Раздел 10 (допълнителни изисквания за вид защита “d” - 
огнеустойчиви обвивки), раздел 11 (допълнителни изисквания за вид защита “e” - 
повишена безопасност) и раздел 12 (допълнителни изисквания за вид защита “i” - 
собствена безопасност) касаят съответно изработените съеднителни клемни кутии вид “Ex 
d”, “Ex e” и “Ex i”.

CG34 * * * X Y Z
Поз. 1...4 5 6 7 8 9 10

pokazwa входно/изходните вериги

Предупреждение!
Разходомерът с огнеустойчива “Ex d” клемна кутия се доставя от фабриката с една 
одобрена за Ex d” запушалка и две временни запушалки. Временните запушалки служат 
за предпазване на корпуса срещу замърсяване с прах, влага или други вещества по 
време на транспорт, манипулиране и съхранение. Същите временни запушали трябва 
да се заменят с подходящи, одобрени по “Ex d” кабелни уплътнения, запушалки или 
канални преходници с уплътнителни приспосбления преди разходомерът да се пусне в 
действие. Неизползваните отвори трябва да се уплътнят с подходящи 
сертифицирани запушалки.
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4.2  Входни/изходни изводи без собствена безопасност Non-"Ex i
Налични са следните входно/изходни (I/O) изводи без собствена безопасност:

Вх./Изх. PCB Функции на входовете/изходите, Un < 32 V 
DC, In < 100 mA, Um = 253 V

Базови Входове/Изходи Токов изход, активен или пасивен, с протокол 
HART
Изход за състояние / Управляващ вход
Изход за състояние
Изход за импулси / състояние

Модулни Входове/Изходи Токов изход, активен или пасивен, с протокол 
HART
Изход за импулс/състояние, активен или 
пасивен, highC или Namur

Модулен носител с 1 или 2 модула за входове и 
изходи

Всеки модул: 1 от следните 3 входни/изходни 
функции:
Токов изход, активен или пасивен
Изход за импулс/състояние, активен или 
пасивен, highC или Namur
Управляващ вход, активен или пасивен, highC 
или Namur

Опциите, разделени с “/” могат да се избират софтуерно (могат да се променят от потребителя)
Опциите, разделени от “или” са хардуерни версии (трябва да се поръчат такива, каквито са)
Всички изходи са пасивно, освен ако не е отбелязано обратното
HighC означава силнотоков вход/изход, Namur означава, че входовете/изходите отговарят на 
стандарта NAMUR NE43

Справка за възможни комбинации, определени от знаците XYZ на номера CG34
Знаци XYZ Наименовани

е на 
входно/изход
ните вериги

Клеми
A, A-, A+

Клеми
B, B-

Клеми
C, C-

Клеми
D, D-

100 Базови 
Входове/Изхо
ди

CO
CO(a) над A+

SO/CI SO PO/SO

от 488 до 4LL
от 588 до 5LL
от 688 до 6LL
от 788 до 7LL
от 888 до 8LL
от A88 до ALL
от B88 до BLL
от C88 до CLL

Модулни 
Входове/Изхо
ди

или

Модулен 
носител с 1 
или 2 модула 
за входове и 
изходи

Многобройни възможни комбинации

Използвани съкращения за входно/изходните функции: CO = Токов изход, PO = Импулсов изход, 
SO = Изход за състояние, CI = Управляващ вход, PA = Profibus PA, FF = Foundation Fieldbus, DP = 
Profibus DP, RS485 = RS485 Modbus, n.c. = не е свързан.
Всички входове/изходи са пасивни, освен ако не е отбелязано с (a), че са активни. 
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4.3  Входни/изходни изводи със собствена безопасност "Ex i"
Налични са следните входно/изходни (I/O) изводи със собствена безопасност:

Входно/изходните вериги, наименувани “Exi-IO” и “Exi-Option” винаги са със собствена 
безопасност (Ex ia).

Възможни са до 4 входове/изходи със собствена безопасност (Ex ia). Всички входни и 
изходни изводи със собствена безопасност са галванично изолирани по отошение на 
земята и един спрямо друг. За да не се сумира напрежението и тока, свързването на тези 
“Ex ia”-вериги трябва да е достатъчно разделено, т.е. в съответствие с изискванията на 
стандарт EN 60079-14, клауза 12.2.
Входове/изходи “Ex ia” могат да се свързват единствено към други “Ex ia” одобрени или 
“Ex ib” особрени устройства (напр. развързващи усилватели със собствена безопасност), 
дори и когато тези устройсва са монтирани в неопасни места !
Свързването към устройства без собствена безопасност non-“Ex i” унищожава “Ex ia” 
качествата на разходомера.

Terminals L and N (or L+ and L-) for connection of the mains supply are not available with type of 
protection “intrinsic safety”. To achieve the necessary separation distances according to EN 
60079-11 between the non-”Ex i” and “Ex i” circuits, the mains terminals are provided with a 
semi-circular protection cover with a “snap-in” lock. This cover MUST be closed before 
establishing the power supply to the converter.

Вх./Изх. PCB Функции на Вх./Изх
Exi-IO Токов изход + протокол HART

Изход за импулси / състояние
Токов изход, активен + 
протокол HART

Ex ia IIC
Ui = 30 V, Ii = 100 mA, Pi = 1,0 W
Ci = 10 nF, Li = 
незабележително нисък
Ex ia IIC
Uo = 21 V, Io = 90 mA, Po = 0,5 W
Линейни характеристики
Co = 90 nF, Lo = 2,0 mH
Co = 110 nF, Lo = 0,5 mH

Exi-Опция Токов изход
Импулсов изход / изход за 
състояние / управляващ вход 
Токов изход, активен

Ex ia IIC
Ui = 30 V, Ii = 100 mA, Pi = 1,0 W
Ci = 10 nF, Li = 
незабележително нисък
Ex ia IIC
Uo = 21 V, Io = 90 mA, Po = 0,5 W
Линейни характеристики
Co = 90 nF, Lo = 2,0 mH
Co = 110 nF, Lo = 0,5 mH
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Информация!
За преобразувателите с клемна кутия “Ex e” е възможно кратковременно отваряне на 
кутията с включено електрозахранване, за извършване на проверка на клемите със 
собствена безопасност. Въпреки това, полукръглия изолационен капак над клемите за 
мрежово захранване L и N (или L+ и L-), които не са със собствена безопаснот ТРЯБВА  
да остане затворен.

Справка за възможни входове/изходи "Ex ia", определени от знаците XYZ на номерата CG 34
Знаци XYZ Наименовани

е на 
входно/изход
ните вериги

Клеми
A, A-, A+

Клеми
B, B-

Клеми
C, C-

Клеми
D, D-

200 Exi-IO не е свързан не е свързан CO(a) PO/SO

300 не е свързан не е свързан CO PO/SO

210 Exi-IO с Exi-
Опция

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

Използвани съкращения за входно/изходните функции: CO = Токов изход, PO = Импулсов изход, 
SO = Изход за състояние, CI = Управляващ вход, n.c. = не е свързан
Всички входове/изходи са пасивни, освен ако не е отбелязано с (a), че са активни.
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5.1  Техническо обслужване
Разходомерите не се нуждаят от техническо обслужване, ако се спазват особеностите на 
измервателния процес. Във връзка със задължителното осъществяване на периодични 
проверки на електрическото оборудване, монтирано в опасни места, се препоръчва 
проверка на корпуса на преобразувателя за огнеустойчивост и на капаците за признаци на 
повреда или корозия.

5.2  Преди и след отваряне

Преди отваряне
• Уверете се, че не съществува опасност от взрив!
• Сертификат, че не съдържа газове!
• Уверете се, че всички съединителни кабели са безопасно изолирани от всички външни 

източници!
• Изключете захранването към електронните елементи преди да отворите електронния 

блок на корпуса на преобразувателя. Изчакайте най-малко 35 минути за T6 и 10 минути 
за T5 преди отваряне.

Когато горепосочените указания са старателно изпълнени, капакът на дисплея (включва 
стъклено прозорче) на електронния блок може да бъде свален. Първо, с помощта на 
шестогранен ключ N 3, отвийте винта M4 с шестоъгълно гнездо в главата на блокиращото 
устройство до свободно завъртане на капака.

След отваряне:
• Преди капакът да се завие отново към корпуса, винтовата резба трябва да се почисти и 

да се смаже с киселина и смазка без резини, напр. смазка PTFE.
• Завийте с ръка колкото се може по-здраво капака към корпуса, така, че отварянето му 

ръчно да не е възможно . Затегнете винта на блокиращото устройство с шестогранен 
ключ N 3.

Предупреждение!
следните инструкции трябва винаги да се спазват стриктно тогава, когато корпуса 
на сигналния преобразувател трябва повторно да се отвори или затвори.
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5.3  Смяна на предпазителите на мрежовото захранване

•  Извадете дисплея от монтажната рамка и го завъртете странично.
•  Отвийте двата винта размер M4, които поддържат монтажната рамка с електронния 
елемент.

•  Внимателно натиснете монтажната рамка с електронния елемент извън корпуса, така че 
малката печатна платка с шестте заварени коакциални кабела да може да бъде 
извадена от PC-платката на драйвера на датчика. Сега извадете внимателно елемента 
от кожуха, като държите малкта печатна платка с коаксиалните кабели в долно 
положение и близо до стените на корпуса.

•  Предпазителят за мрежовото захранване е разположен в държач в задния край на 
електронния елемент върху горната печатна платка (захранване PCB). Техническите 
характеристики трябва да бъдат следните:

•  Монтирайте елемента отново, но в обратен ред.

Предупреждение!
Преди да започнете работата, вижте на Преди и след отваряне на страница 21, след 
което продължете по следния начин:

вид предпазител: 5 x 20 mm (H) по IEC 60127-2/V
Електрическо захранване Електрически данни
12...24 V DC 250 V / 2 A

24 V AC/DC 250 V / 2 A

100...230 V AC 250 V / 0,8 A

Предупреждение!
Преди отново да монтирате елемента, вижте на Преди и след отваряне на страница 
21, след което:
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5.4  Подмяна на електронния елемент
Преди да отворите корпуса на преобразувателя:

•  Изберете Да
i  - ако на екрана се появи “заредете данните за датчика”, електронните елементи 

нямат пълно съответствие. Можете да продължите като изберете да. Имайте в 
предвид, че всички настройки трябва да се проверят и променят. Зареждат се 
единствено данните за калибриране на датчика.
 - ако на екрана се появи “няма зареждане на данни”, всички данни са изгубени. В 
този случай се свържете с вашия местен представител.

Опасност!
Цялата работа по електрическите връзки трябва да се извършва само при изключено 
захранване. Запишете си данните за напрежението от табелката на инструмента!

Предупреждение!
Стриктно спазвайте местните разпоредби по отношение на здравословното 
състояние на персонала и правилата за безопасност. Всяка намеса по електрическите 
елементи на измервателния уред може да бъде извършена единствено от обучени 
специалисти. 

Информация!
Преди подмяната електронните компоненти, отбележете си основните специфични 
данни. 
Менюто настройки се съхранява върху разширителната платка (или задния панел), 
поставена към корпуса. След подмяната на електронния елемент и включването на 
захранването се появява следния екран за пускане:
Искате ли да заредите всички данни?
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5.4.1  Индукционна версия

Изпълнете следните процедури:
•  Отвийте ръчно капака на дисплея на електронния блок като го завъртите в посока, 
обратна на часовниковата стрелка 1.

•  С помощта на две отвертки извадете дисплея 2.
•  Отвийте двата винта M4 3 на електронния елемент 4.
•  Издърпайте двете метални изтеглящи приспособления 5 вляво и вдясно от дисплея с 
помощта на отвертка или друг инструмент и извадете частично електронния елемент.

Опасност!
Цялата работа по електрическите връзки трябва да се извършва само при изключено 
захранване. Запишете си данните за напрежението от табелката на инструмента!

Фигура5-1: Отвийте капака и свалете дисплея

Фигура5-2: Извадете печатната платка

Внимание!
Прилагайте една и съща сила и към двете изтеглящи приспособления, тъй като в 
противен случай може да се повреди задния съединителен елемент.
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•  Свалете печатната платка 6 от електронния елемент 4.
•  Проверете за съответствие между отстранения и новия електронен елемент 4 като 
сравните напрежението на захранване.

•  Плъзнете частично новия електронен елемент 4 в корпуса.
•  Монтирайте малката печатна платка обратно в електронния елемент 4.
•  Натиснете металните издърпващи приспособления  5 в тяхното първоначално 
положение.
Не използвайте сила, тъй като в противен случай може да се повреди задния 
съединителен елемент!

•  Завийте електронния елемент към кожуха.
•  Монтирайте дисплея и проверете дали плоският лентов кабел на дисплея не е 
притиснат.

•  Сменете капака и го затегнете ръчно.
•  Свържете захранването.

Фигура5-3: Малка печатна платка и електронен елемент

Опасност!
Електростатичното разтоварване (ESD) може да увреди електронните компоненти. 
Използвайте гривна за освобождаване от електростатичен заряд. Ако не сте 
снабдени с такава гривна, извършете заземяване на вашето тяло, докосвайки заземена 
метална повърхност. 
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5.5  Информация за обслужване/ремонт
Това устройство е произведено и тествано с голямо внимание. Ако бъде монтирано и 
използвано в съответствие с тези инструкции за експлоатация, то рядко ще създава 
проблеми.

Внимание!
Независимо от това, ако се наложи да го върнете за проверка или ремонт, моля 
обърнете голямо внимание на следните моменти:
• В съответствие с нормативните актове за защита на околната среда и 

опазването на здравето и безопасността на служителите си производителят може 
да борави, тества и ремонтира само върнати устройства, които са били в контакт 
с продукти, непредставляващи опасност за служителите и околната среда.

• Това означава, че производителят може да направи обслужване на това 
устройство, само ако то е придружено от следния сертификат (вижте следващия 
раздел), потвърждаващ, че устройството е безопасно за боравене.

Внимание!
Ако устройството е било използвано в среда на токсични, алкални, запалими или 
замърсяващи водата продукти, ви молим:
• да проверите и да гарантирате, чрез изплакване или неутрализиране, ако е 

необходимо, че в нито една кухина няма такива опасни вещества,
• да приложите към устройството сертификат, че то е безопасно за боравене, като 

посочите използвания продукт.
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5.6  Формуляр (за копиране), който се предава заедно с устройството за 
връщане на производителя

5.7  Унищожаване

Фирма: Адрес:

Отдел: Име:

Тел.: Факс:

Номер на поръчката на производителя или сериен номер:

Устройството е използвано за следната среда:

Тази среда е: замърсява водата

токсична

алкална

запалима

Проверихме, че в нито една кухина на устройството 
няма такива вещества.

Промихме и извършихме неутрализиране на всички 
кухини в това устройство.

С настоящия документ потвърждаваме, че при връщането на това устройство в него няма никакви 
остатъчни вещества, които да представляват опасност за хората или околната среда.

Дата: Подпис:

Печат:

Внимание!
Унищожаването трябва да се извършва в съответствие със законодателството, 
приложимо във вашата страна.
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Актуализиран списък на всички контакти и адреси на KROHNE може да се 
намери в www.krohne.com


