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1.1  Veiligheidsinstructies van de fabrikant

1.1.1  Auteursrecht en bescherming van gegevens

De inhoud van dit document is met de grootste zorg tot stand gebracht. Desondanks garanderen 
wij niet dat de inhoud correct, volledig of up-to-date is.

Op de inhoud en werken in dit document is het Duitse auteursrecht van toepassing. Bijdragen 
van derden worden als zodanig aangeduid. Voor reproductie, bewerking, verspreiding en elk 
ander gebruik dat niet toegestaan is door het auteursrecht, is schriftelijke toestemming vereist 
van de respectieve auteur en/of de fabrikant.

De fabrikant probeert altijd het auteursrecht van anderen te respecteren en gebruik te maken 
van werken die binnen het bedrijf of in het publieke domein zijn gecreëerd.

De verzameling van persoonlijke gegevens (zoals namen, adressen en e-mailadressen) in de 
documenten van de fabrikant geschiedt, voor zover mogelijk, altijd op vrijwillige basis. Waar 
haalbaar, is het altijd mogelijk gebruik te maken van de aanbiedingen en diensten zonder 
persoonlijke gegevens te verstrekken.

Wij wijzen erop dat datatransmissie via internet (bijv. bij communicatie via e-mail) gaten in de 
veiligheid kan veroorzaken. Het is niet mogelijk om dergelijke gegevens volledig te beschermen 
tegen toegang door derden. 

Bij deze verbieden wij uitdrukkelijk om de contactgegevens, die verstrekt worden vanwege onze 
plicht om een impressum te publiceren, te gebruiken om ons reclame of informatiemateriaal toe 
te sturen waarom wij niet uitdrukkelijk hebben gevraagd. 

1.1.2  Disclaimer

De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook die 
ontstaat door het gebruik van dit product, inclusief, maar niet beperkt tot, directe en indirecte 
schade, schade door ongevallen, opgelegde schadevergoedingen of gevolgschade. 

Deze disclaimer is niet van toepassing als de fabrikant opzettelijk of met grove nalatigheid heeft 
gehandeld. Als een eventuele toepasselijke wet dergelijke beperkingen of uitsluitingen van 
schade niet toestaat, bent u wellicht, als deze wet op u van toepassing is, niet onderhevig aan 
enige of alle bovenstaande disclaimers, uitsluitingen of beperkingen. 

Alle bij de fabrikant aangeschafte producten worden gedekt door garantie overeenkomstig de 
bijbehorende productdocumentatie en onze verkooptermijnen en -voorwaarden. 

De fabrikant behoudt zich het recht voor om de inhoud van zijn documenten zonder voorafgaande 
kennisgeving te wijzigen, op elk moment en om welke reden dan ook, en is op generlei wijze 
aansprakelijk voor mogelijke gevolgen van dergelijke wijzigingen.
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1.1.3  Productaansprakelijkheid en garantie

De gebruiker is verantwoordelijk voor de geschiktheid van het toestel voor het specifieke doel. 
De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van slecht gebruik door de 
gebruiker. Door onjuiste installatie en bediening van de toestellen (systemen) vervalt de 
garantie. Tevens zijn de respectieve "Leveringsvoorwaarden", die de basis vormen voor het 
koopcontract, van toepassing.

1.1.4  Informatie over de documentatie

Om verwonding van de gebruiker of schade aan het toestel te vermijden, is het van fundamenteel 
belang dat u de informatie in dit document leest en de toepasselijke nationale normen, 
veiligheidsvoorschriften en ongevallenpreventievoorschriften in acht neemt.

Als dit document niet geschreven is in uw moedertaal en u problemen heeft met het begrijpen 
van de tekst, adviseren wij u om contact op te nemen met uw plaatselijke kantoor voor 
assistentie. De fabrikant aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade of letsel die 
veroorzaakt zijn door een slecht begrip van de informatie in dit document.

Dit document wordt u geleverd als hulp bij het bepalen van de omgevingsomstandigheden 
waarin een veilig en efficiënt gebruik van dit toestel mogelijk is. Ook worden in dit document 
speciale overwegingen en voorzorgsmaatregelen beschreven, die verschijnen in de vorm van 
onderstaande pictogrammen.
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1.1.5  Gebruikte waarschuwingen en symbolen

Veiligheidswaarschuwingen worden aangeduid met de volgende symbolen.

•  ACTIEACTIEACTIEACTIE
Dit symbool vergezelt alle instructies voor acties die door de gebruiker moeten worden 
uitgevoerd in de aangegeven volgorde.

i RESULTAATRESULTAATRESULTAATRESULTAAT
Dit symbool heeft betrekking op alle belangrijke consequenties van de voorgaande acties.

1.1.6  Fabrikant

Dit instrument is ontwikkeld en vervaardigd door:

KROHNE Altometer
Kerkeplaat 12
3313 LC Dordrecht
Nederland

GEVAAR!
Deze informatie heeft betrekking op het onmiddellijke gevaar bij het werken met elektriciteit.

GEVAAR!
Deze waarschuwing heeft betrekking op het onmiddellijke gevaar voor verbrandingen door hitte 
of hete oppervlakken.

GEVAAR!
Deze waarschuwing heeft betrekking op het onmiddellijke gevaar bij gebruik van dit toestel in 
een gevaarlijke atmosfeer.

GEVAAR!
Deze waarschuwingen moeten zonder uitzondering in acht worden genomen. Gehele of 
gedeeltelijke veronachtzaming van deze waarschuwing kan leiden tot ernstige 
gezondheidsproblemen en zelfs tot overlijden. Tevens bestaat de kans op ernstige schade aan 
het toestel of delen van de installatie van de gebruiker.

WAARSCHUWING!
Gehele of gedeeltelijke veronachtzaming van deze veiligheidswaarschuwing veroorzaakt risico's 
voor ernstige gezondheidsproblemen. Tevens bestaat de kans op schade aan het toestel of delen 
van de installatie van de gebruiker.

VOORZICHTIG!
Veronachtzaming van deze instructie kan schade aan het toestel of aan delen van de installatie 
van de gebruiker veroorzaken.

INFORMATIE!
Deze instructies bevatten belangrijke informatie voor de behandeling van het toestel.

WETTELIJKE KENNISGEVING!
Deze opmerking bevat informatie over verplichte richtlijnen en normen.
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Voor informatie, onderhoud of service gelieve contact op te nemen met de KROHNE  
vertegenwoordiger bij u in de buurt.

1.2  Veiligheidsinstructies voor de gebruiker

Deze aanvullende instructies vormen een uitbreiding van de installatie- en 
gebruikshandleidingen en zijn alleen van toepassing op de Ex-versies van de ultrasone 
flowmeters OPTISONIC 6000 en UFC 300 F(/i). Alle technische informatie die beschreven is in de 
installatie- en gebruiksinstructies zijn van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk worden 
uitgesloten, aangevuld of vervangen door de aanwijzingen in deze aanvullende instructies.

WAARSCHUWING!
• Breng geen wijzigingen aan in het toestel. Ongeoorloofde wijzigingen zijn van invloed op de 

explosieveiligheid van de toestellen.
• De voorschriften en verordeningen, alsook de elektrische gegevens die beschreven worden in 

het certificaat van de EG-typegoedkeuring moeten in acht worden genomen.
• Behalve de instructies voor elektrische installaties in niet-gevaarlijke gebieden 

overeenkomstig de toepasselijke nationale norm (gelijkwaardig aan HD 384 of IEC 364, bijv. 
VDE 0100), moeten in het bijzonder de voorschriften van EN 60079-14 "Elektrische 
installaties in gevaarlijke gebieden" of een gelijkwaardige nationale norm (bijv. DIN VDE 0165 
Deel 1) strikt worden opgevolgd.

• De installatie, instelling, het gebruik en het onderhoud mogen uitsluitend worden uitgevoerd 
door personeel dat opgeleid is op het gebied van de explosieveiligheid!
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1.3  Goedkeuring

De ultrasone flowmeters zijn geproduceerd in overeenstemming met de Europese Richtlijn 
94/9/EG (ATEX 100a). Deze flowmeters zijn goedgekeurd voor installatie en gebruik in gevaarlijk 
geclassificeerde gebieden van Zone 1 en 2 door de PTB en zijn in overeenstemming met de 
Europese normen van de EN 60079-serie. Zij hebben het goedkeuringsnummer:

OPTISONIC 6000 xxxxxx-Ex-sensor: PTB 06 ATEX 2045 XPTB 06 ATEX 2045 XPTB 06 ATEX 2045 XPTB 06 ATEX 2045 X
UFC 300 F(/i)-Ex-omvormer: PTB 06 ATEX 2046 XPTB 06 ATEX 2046 XPTB 06 ATEX 2046 XPTB 06 ATEX 2046 X

Het originele project-ID van de FMFMFMFM-goedkeuring is 3029326302932630293263029326.

Het CSACSACSACSA-goedkeuringscertificaat heeft het nummer 1956404 (LR 105802)1956404 (LR 105802)1956404 (LR 105802)1956404 (LR 105802).

1.4  OPTISONIC 6000 xxxxxx-Ex

De OPTISONIC 6000 xxxxxx-Ex is een clamp-on ultrasone flowsensor en heeft intrinsiek veilige 
transducercircuits. Hij is leverbaar in drie maten (xxxxxx = klein, middel of groot), al naargelang 
de maat van de pijplijn waarop de flowsensor wordt geïnstalleerd. 
Hij is voorzien van de volgende explosieveiligheidscode:
II 2 G Ex ia IIC T6...T4II 2 G Ex ia IIC T6...T4II 2 G Ex ia IIC T6...T4II 2 G Ex ia IIC T6...T4
II 2 G Ex ia IIC T6...T2II 2 G Ex ia IIC T6...T2II 2 G Ex ia IIC T6...T2II 2 G Ex ia IIC T6...T2 (XT-versies)

De intrinsiek veilige transduceraansluitingen van de OPTISONIC 6000 xxxxxx-Ex zijn verbonden 
met een bijbehorend apparaat en hebben de volgende maximumwaarden:

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

De UFC 300 F(/i)-Ex is de gescheiden versie van de ultrasone signaalomvormer en heeft 
intrinsiek veilige aansluitingen op de ultrasone flowsensor in de gescheiden versie. De ultrasone 
signaalomvormer is voorzien van intrinsiek veilige in- en uitgangen of in- en uitgangen met 
verhoogde veiligheid, die in de aansluitruimte zitten die kunnen worden geconfigureerd als “Ex 
d” of “Ex e”.
De omvormer is gemarkeerd met een van de volgende codes:

• II 2(1) G Ex de [ia] IIC T6II 2(1) G Ex de [ia] IIC T6II 2(1) G Ex de [ia] IIC T6II 2(1) G Ex de [ia] IIC T6 of II 2 G Ex de [ia] IIC T6II 2 G Ex de [ia] IIC T6II 2 G Ex de [ia] IIC T6II 2 G Ex de [ia] IIC T6 voor de aansluitruimte van de 
signaalomvormerbehuizing met verhoogde veiligheid "Ex e" in overeenstemming met 
EN 60079-7.

• II 2(1) G Ex d [ia] IIC T6II 2(1) G Ex d [ia] IIC T6II 2(1) G Ex d [ia] IIC T6II 2(1) G Ex d [ia] IIC T6 of II 2 G Ex d [ia] IIC T6II 2 G Ex d [ia] IIC T6II 2 G Ex d [ia] IIC T6II 2 G Ex d [ia] IIC T6 voor de aansluitruimte van de 
signaalomvormerbehuizing die ontworpen is als drukvast omhulsel "Ex d" volgens 
EN 60079-1. De klant moet zorgen voor "Ex d" goedgekeurde kabelwartels in 
overeenstemming met de Europese Richtlijn 94/9/EG (ATEX 100a).

De aansluitruimte bevat de aansluitingen voor de netvoeding en de in-/uitgangen. Hij heeft drie 
ingangsopeningen M20 x 1,5 - 6H voor kabels/kabelbuizen voor gebruik met geschikte 
kabelwartels, blindpluggen of buisadapters (Goedgekeurd voor "Ex  e"- of "Ex d"). 

Als er kabelbuizen worden gebruikt, moet de aansluitruimte een drukvast omhulsel "Ex d" zijn 
volgens EN 60079-1. De kabelbuizen moeten worden afgedicht met voor "Ex d" goedgekeurde 
afdichtingen, bijv. een afscheiding met verhardend vulmateriaal, rechtstreeks op de 
kabelbuisingangen.

De instrinsiek veilige transduceruitgangsaansluitingen hebben de volgende waarden:

WAARSCHUWING!
"Ex d" goedgekeurde kabelwartels/blindpluggen zijn geengeengeengeen onderdeel van het standaard 
leveringspakket en moeten door de klant beschikbaar worden gesteld of nadrukkelijk worden 
besteld bij de fabrikant.

Uo = 8,2 V Io = 210 mA Po = 435 mW Co = 1,3 μF of 0,8 μF Lo = 0,5 mH of 1,2 mH
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1.6  Markeringslabels

Zie de markeringslabels (bijv. gegevensstickers) onder respectievelijk de rail, de deksel, de 
splitterbox (alleen bij het grote model) en de ultrasone signaalomvormer UFC 300 F(/i)-Ex.

Figuur 1-1: OPTISONIC 6000 xxxxxx-Ex rail

Figuur 1-2: OPTISONIC 6000 xxxxxx / XT-Ex rail

Figuur 1-3: OPTISONIC 6000 xxxxxx-Ex deksel

Figuur 1-4: OPTISONIC 6000 xxxxxx-Ex splitterbox



1 INLEIDING 

10 

OPTISONIC 6300

www.krohne.com 06/2010 - 7309974300 - EX OPTISONIC 6300 R03 nl

De typeplaten van de FM-goedgekeurde flowmeters zien er hetzelfde uit, maar hebben het FM-
logo en het ID-nummer van het project.
De typeplaten van de CSA-goedgekeurde flowmeters zien er hetzelfde uit, maar hebben het 
CSA-logo en het certificaatnummer.

Figuur 1-5: UFC 300 F(/i)-Ex

INFORMATIE!
Roestvast stalen en XT-versies zijn niet leverbaar met FM- of CSA-goedkeuring.
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2.1  Algemeen

Gezien de invloed van de procestemperatuur is aan de ultrasone flowsensors in de gescheiden 
versie met de typeaanduiding OPTISONIC 6000 xxxxxx-Ex geen vaste temperatuurklasse 
toegewezen. Voor de temperatuurclassificatie tabel zie OPTISONIC 6000 xxxxxx-Ex op blz. 12.
De temperatuurlimieten zijn van toepassing onder de volgende omstandigheden:

• Het instrument wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de installatieaanwijzingen in de 
quickstart en in het handboek.

• Het instrument wordt niet verhit door verdere hittestraling (directe zonnestralen, hitte van 
aangrenzende delen van de installatie) waardoor het boven het toegestane 
omgevingstemperatuurbereik zou werken.

• De vrije ventilatie van de ultrasone signaalomvormerbehuizing wordt niet gehinderd door 
isolatie.
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2.2  UFC 300 F(/i)-Ex

De ultrasone signaalomvormer UFC 300 F(/i)-Ex in de gescheiden versie wordt niet beïnvloed 
door de temperatuur van het procesmedium, aangezien hij van de pijplijn verwijderd 
geïnstalleerd wordt en dus niet fysiek verbonden is met de pijplijn. De signaalomvormer 
UFC 300 F(/i)-Ex heeft een temperatuurclassificatie van T6 (85°C). De toegestane 
omgevingstemperatuur is afhankelijk van het materiaal waarvan de elektronicabehuizing 
gemaakt is, namelijk:

• vormgegoten aluminium: -40...+60ºC
• vormgegoten roestvast staal: -40...+55ºC

2.3  OPTISONIC 6000 xxxxxx-Ex

De clamp-on ultrasone flowsensor OPTISONIC 6000 xxxxxx-Ex werkt bij de volgende maximale 
procestemperaturen bij een maximale omgevingstemperatuur Ta van 70°C.

TemperatuurklasseTemperatuurklasseTemperatuurklasseTemperatuurklasse Maximale procestemperatuur [Maximale procestemperatuur [Maximale procestemperatuur [Maximale procestemperatuur [ºC] bij TC] bij TC] bij TC] bij Taaaa = 70ºC

T6 80

T5 95

T4 120 1

T3 195 2

T2 200 2

1 XT-versie: 130°C
2 Alleen XT-versies
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3.1  Algemeen

De elektrische verbinding tussen de ultrasone flowsensor en de signaalomvormer wordt 
gemaakt met de  MR 02 - RGX 316 triax signaalkabel. De uiteinden van de coaxiale kabels zijn 
voorzien van SMB-stekkers. De signaalkabel wordt bij het systeem geleverd.

3.2  Kabelmarkering

Voor de aansluiting van de verschillende versies,  zie Signaalkabelaansluitingen op blz. 14.

3.3  Kabelparameters

De maximaal toegestane totale capaciteit en inductantie voor de verbindingskabel is:

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

De bij het instrument geleverde kabel heeft de volgende parameters:
gedistribueerde capaciteit CC (kern/afscherming) = 94 pF/m
gedistribueerde inductantie LC (kern/afscherming) = 0,24 μH/m

3.4  Equipotentiaalvereffening

3.4.1  Signaalomvormer

De ultrasone signaalomvormer UFC 300 F(/i)-Ex moet altijd moet altijd moet altijd moet altijd worden ingebouwd in het 
equipotentiaalvereffeningsysteem van de installatie in het als gevaarlijk geclassificeerde gebied. 
Om deze reden moet hij worden aangesloten op de externe beugelschroefklem (maat M5) van de 
wandbevestigingsinrichting.

De aparte verbindingsgeleider moet minstens een doorsnede hebben van 4 mm2 (11 AWG) of 2,5 
mm2 (14 AWG) in het geval dat hij mechanisch beschermd is, zie clausule 413 van HD 384.4.41 of 
IEC 364-4-41. Zorg ervoor dat de kern van de verbindingskabel goed gemonteerd is onder de 
beugelklem van de externe M5-aansluiting en dat de schroef vast is aangehaald.

3.4.2  Flowsensor

De intrinsiek veilige transducercircuits van de flowsensor zijn galvanisch gescheiden van de 
aarde, daarom hoeft er geen equipotentiaalvereffeningsgeleider te worden aangebracht tussen 
de flowsensor en de signaalomvormer.

INFORMATIE!
De standaardlengte van de signaalkabel bedraagt 5 m. Als er een langere lengte nodig is, gelieve 
contact op te nemen met uw lokale vertegenwoordiger voor gedetailleerde informatie. 
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3.5  Signaalkabelaansluitingen

Zie de onderstaande afbeeldingen voor bijzonderheden.

Figuur 3-1: Aansluiten van de signaalkabel op de rail (kleine en middelgrote versie)

1  De groene kabel verbinden met "DOWN"
2  De blauwe kabel verbinden met "UP"
3  De schroeven met de klok mee draaien om de kap vast te zetten

Figuur 3-2: Aansluitingen in de kabelkast (grote versie)

1  De blauwe kabel verbinden met de "UP"-rail.
2  De groene kabel verbinden met de "DOWN"-rail.
3  Maak de aansluitingen in het aansluitkastje.
4  Kabel naar omvormer
5  De schroeven met de klok mee draaien om de kappen vast te zetten.
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Figuur 3-3: Opbouw (veldversie)

1  Deksel, elektronicaruimte
2  Deksel, aansluitruimte voor stroomvoorziening en ingangen/uitgangen
3  Kabelingang voor voeding
4  Kabelingang voor ingangen/uitgangen
5  Kabelingang voor sensorkabel
6  Deksel, aansluitruimte voor sensor

Figuur 3-4: Sluit de signaalkabel aan in het geval van een roestvrij stalen / XT-versie.

1  Steek de connector erin.
2  Draai de knop om de connector vast te zetten.



4 ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN 

16 

OPTISONIC 6300

www.krohne.com 06/2010 - 7309974300 - EX OPTISONIC 6300 R03 nl

4.1  Algemeen

De deksel van het display sluit de elektronicaruimte van de omvormerbehuizing af en biedt het 
beschermingstype “drukvast omhulsel”. De aansluitruimte is standaard van het 
beschermingstype “verhoogde veiligheid” ("Ex e") en kan als optioneel worden uitgevoerd als een 
drukvast omhulsel ("Ex d"). De schroefverbindingen die gevormd worden door de deksels en de 
behuizing zijn perspassingen overeenkomstig de eisen voor het beschermingstype "drukvast 
omhulsel”. Schroef de deksels zorgvuldig los en vast en gebruik nooit te veel kracht!

Houd de schroefdraden schoon en goed ingevet (bijv. met PTFE-vet). Het vet helpt te voorkomen 
dat de schroefdraden blokkeren door corrosie.
Om de deksels los te schroeven moeten eerst de vergrendelingen (een op elk deksel) worden 
losgemaakt. Haal hiervoor de kopschroef M4 met binnenzeskant los met een inbussleutel nr. 3 
totdat de vergrendeling gedraaid kan worden. Nadat de deksels weer op de behuizing zijn 
geschroefd, moet u ervoor zorgen dat de vergrendelingen weer goed worden teruggeplaatst.

WAARSCHUWING!
Laat de elektronica stroomloos worden voordat u de elektronicaruimte van de 
flowomvormerbehuizing opent. Wacht bij T6 minstens 35 minuten en bij T5 minstens 10 minuten 
alvorens de ruimte te openen.

Figuur 4-1: Elektrische aansluitingen

AansluitingenAansluitingenAansluitingenAansluitingen Functie, elektrische gegevensFunctie, elektrische gegevensFunctie, elektrische gegevensFunctie, elektrische gegevens

L, N

L+, L-

Aansluitingen voor netvoeding, altijd niet-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-

De aansluitingen voor signaal-I/O's (PELV-circuits), 
niet-“Ex i” of “Ex i”, hangen af van de specifieke 
versie van de bestelde omvormer UFC 300. 
Raadpleeg de tabellen met de CG34-nummers voor 
details.
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De exacte I/O-configuratie voor de circuits A, B, C en D is specifiek voor de bestelling en kan 
worden bepaald aan de hand van het CG34-nummer dat vermeld wordt op de I/O-sticker in de 
aansluitruimte. Controleer hiervoor de gegevens op de achterkant van de elektronica-eenheid 
van de UFC 300. Het CG34-nummer bestaat uit 10 tekens waarvan de laatste drie (XYZ) de 
configuratie van de I/O-circuits bepalen:

Voor schematische overzichten van de CG34 nummers, zie "Ex i" I/O-aansluitingen op blz. 19 en 
zie Niet-"Ex i" I/O-aansluitingen op blz. 18. Deze overzichten tonen niet alle details. Het exacte 
aansluitschema van een specifieke signaalomvormer UFC 300 is te vinden op de sticker in de 
aansluitruimte.

Voor gebruik in gasgevaarlijke gebieden:Voor gebruik in gasgevaarlijke gebieden:Voor gebruik in gasgevaarlijke gebieden:Voor gebruik in gasgevaarlijke gebieden: de gekozen kabelwartels moeten het juiste 
beschermingstype voor de aansluitruimte hebben, d.w.z. verhoogde veiligheid (Ex e) of drukvast 
omhulsel (Ex d). Zij MOETEN geschikt zijn voor de gebruiksomstandigheden en correct 
geïnstalleerd zijn.

De flowmeter met de aansluitruimte van het beschermingstype verhoogde veiligheid "Ex e" 
wordt vanuit de fabriek geleverd met twee "Ex e"-goedgekeurde kabelwartels en één "Ex e"-
goedgekeurd afsluitelement (bijv. afsluitplug).

De bedrading van instrumenten moet voldoen aan de eisen die gespecificeerd worden in de 
geldende nationale of internationale norm voor elektrische installaties in gevaarlijke gebieden, 
bijv. EN 60079-14. Deel 9 (bedradingssystemen) van deze norm is van toepassing op alle 
beschermingstypes. Deel 10 (aanvullende eisen voor beschermingstype “d” - drukvaste 
omhulsels), deel 11 (aanvullende eisen voor beschermingstype “e” - verhoogde veiligheid) en 
deel 12 (aanvullende eisen voor beschermingstype “i” - intrinsieke veiligheid) zijn van toepassing 
op aansluitruimten (aansluitingen) die respectievelijk zijn uitgevoerd als “Ex d”, “Ex e” en “Ex i”.

CG34CG34CG34CG34 **** **** **** XXXX YYYY ZZZZ

Pos 1...4 5 6 7 8 9 10

bepalen de I/O-circuits

WAARSCHUWING!
De flowmeter met de aansluitruimte in de uitvoering drukvast omhulsel  “Ex d” wordt geleverd 
met één voor “Ex d” goedgekeurde afsluitplug en twee tijdelijke pluggen. De tijdelijke pluggen 
zijn alleen bedoeld voor afdichting van de behuizing tegen stof, vocht en andere vreemde 
voorwerpen tijdens het transport, verplaatsing en opslag. Deze tijdelijke pluggen moeten worden 
vervangen door geschikte “Ex d”-goedgekeurde kabelwartels, afsluitpluggen of 
kabelbuisadapters met afdichtingen, voordat de flowmeter in bedrijf wordt gesteld. Ongebruikte 
openingen moeten worden afgedicht met geschikte gecertificeerde pluggen.
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4.2  Niet-"Ex i" I/O-aansluitingen

De volgende niet-intrinsiek veilige I/O (ingangen/uitgangen) zijn leverbaar:

I/O PCBI/O PCBI/O PCBI/O PCB Ingangs-/uitgangsfuncties, UIngangs-/uitgangsfuncties, UIngangs-/uitgangsfuncties, UIngangs-/uitgangsfuncties, Unnnn < 32 V DC, In < 100 
mA, Um = 253 V

Basis I/O Stroomuitgang, actief of passief, met HART
Statusuitgang / Stuuringang
Statusuitgang
Puls- / Statusuitgang

Modulaire I/O Stroomuitgang, actief of passief, met HART
Puls- / statusuitgang, actief of passief, highC of 
Namur

Moduledrager met 1 of 2 I/O-modules Elke module: 1 van de volgende 3 in-
/uitgangsfuncties:
Stroomuitgang, actief of passief
Puls- / statusuitgang, actief of passief, highC of 
Namur
Stuuringang, actief of passief, highC of Namur

De opties die gescheiden worden door "/" kunnen worden geselecteerd via de software (kunnen door de 
gebruiker worden veranderd)
De opties die gescheiden worden door "of" zijn hardwareversies (moeten als zodanig worden besteld)
Alle uitgangen zijn passief, tenzij anders aangegeven
HighC betekent Hoge stroomingang/-uitgang, Namur betekent dat de in-/uitgangen voldoen aan de norm 
NAMUR NE43

Overzicht van mogelijke combinaties, gedefinieerd door de tekens XYZ van het CG34-nummerOverzicht van mogelijke combinaties, gedefinieerd door de tekens XYZ van het CG34-nummerOverzicht van mogelijke combinaties, gedefinieerd door de tekens XYZ van het CG34-nummerOverzicht van mogelijke combinaties, gedefinieerd door de tekens XYZ van het CG34-nummer

Tekens XYZTekens XYZTekens XYZTekens XYZ Naam van I/O-Naam van I/O-Naam van I/O-Naam van I/O-
circuitscircuitscircuitscircuits

AansluitingenAansluitingenAansluitingenAansluitingen
A, A-, A+A, A-, A+A, A-, A+A, A-, A+

AansluitingenAansluitingenAansluitingenAansluitingen
B, B-B, B-B, B-B, B-

AansluitingenAansluitingenAansluitingenAansluitingen
C, C-C, C-C, C-C, C-

AansluitingenAansluitingenAansluitingenAansluitingen
D, D-D, D-D, D-D, D-

100 Basis I/O CO
CO(a) over A+

SO/CI SO PO/SO

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

Modulaire I/O

of

Moduledrager 
met 1 of 2 I/O-
modules

Vele mogelijke combinaties

Gebruikte afkortingen voor in-/uitgangsfuncties: CO = stroomuitgang, PO = pulsuitgang, SO = 
statusuitgang, CI = stuuringang, PA = Profibus PA, FF = Foundation Fieldbus, DP = Profibus DP, RS485 = 
RS485 Modbus, n.c. = niet aangesloten.
Alle in-/uitgangen zijn passief, tenzij aangegeven als actief met de extensie (a). 
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4.3  "Ex i" I/O-aansluitingen

De volgende intrinsiek veilige I/O-aansluitingen zijn leverbaar:

De met “Exi-IO” en “Exi-Optie” aangeduide I/O-circuits worden altijd geleverd met het 
beschermingstype Intrinsieke veiligheid (Ex ia).

Er is een maximum van 4 intrinsiek veilige (Ex ia) in-/uitgangen mogelijk. Alle intrinsiek veilige 
circuits zijn galvanisch gescheiden van de aarde en van elkaar. Om optelling van spanningen en 
stroom te vermijden, moet de bedrading van deze “Ex ia”-circuits voldoende gescheiden zijn, 
d.w.z. in overeenstemming zijn met de eisen van de norm EN 60079-14, clausule 12.2.
De "Ex ia" in-/uitgangen mogen alleen worden verbonden met andere "Ex ia" of "Ex ib"-
goedgekeurde toestellen (bijv. intrinsiek veilige isolatieversterkers), ook als deze toestellen in 
een niet-gevaarlijk gebied zijn geïnstalleerd!
Aansluiting op niet-“Ex i”-toestellen maakt de “Ex ia”-eigenschappen van de flowmeter 
ongedaan.

De aansluitingen L en N (of L+ en L-) voor aansluiting van de netvoeding zijn niet leverbaar met 
het beschermingstype "intrinsieke veiligheid”. Om de nodige scheidingsafstanden te bereiken 
volgens EN 60079-11 tussen de niet-”Ex i” en “Ex i”-circuits, worden de netvoedingsaansluitingen 
geleverd met een halfronde beschermkap met een “inklik”-blokkering. Deze deksels MOETEN 
gesloten worden voordat de netvoeding naar de omvormer wordt ingeschakeld.

I/O PCBI/O PCBI/O PCBI/O PCB I/O-functiesI/O-functiesI/O-functiesI/O-functies

Exi-IO Stroomuitgang + HART-
communicatie 
Puls- / Statusuitgang
Stroomuitgang + actieve HART-
communicatie

Ex ia IIC
Ui = 30 V, Ii = 100 mA, Pi = 1,0 W
Ci = 10 nF, Li = verwaarloosbaar 
laag
Ex ia IIC
Uo = 21 V, Io = 90 mA, Po = 0,5 W
Lineaire eigenschappen
Co = 90 nF, Lo = 2,0 mH
Co = 110 nF, Lo = 0,5 mH

Exi-optie Stroomuitgang
Puls- / statusuitgang / 
Stuuringang
Stroomuitgang, actief

Ex ia IIC
Ui = 30 V, Ii = 100 mA, Pi = 1,0 W
Ci = 10 nF, Li = verwaarloosbaar 
laag
Ex ia IIC
Uo = 21 V, Io = 90 mA, Po = 0,5 W
Lineaire eigenschappen
Co = 90 nF, Lo = 2,0 mH
Co = 110 nF, Lo = 0,5 mH
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INFORMATIE!
Voor omvormers met een “Ex e” aansluitruimte kan de ruimte worden geopend in bekrachtigde 
toestand gedurende korte tijdsperiodes, om toegang te krijgen tot de intrinsiek veilige 
aansluitingen voor mogelijke controles. De halfronde isolatiekap over de niet-intrinsiek veilige 
netvoedingsaansluitingen L en N (of L+ en L-) MOET echter gesloten blijven.

Overzicht van mogelijke "Ex ia" in-/uitgangen, gedefinieerd door de tekens XYZ van de CG 34-nummersOverzicht van mogelijke "Ex ia" in-/uitgangen, gedefinieerd door de tekens XYZ van de CG 34-nummersOverzicht van mogelijke "Ex ia" in-/uitgangen, gedefinieerd door de tekens XYZ van de CG 34-nummersOverzicht van mogelijke "Ex ia" in-/uitgangen, gedefinieerd door de tekens XYZ van de CG 34-nummers

Tekens XYZTekens XYZTekens XYZTekens XYZ Naam van I/O-Naam van I/O-Naam van I/O-Naam van I/O-
circuitscircuitscircuitscircuits

AansluitingenAansluitingenAansluitingenAansluitingen
A, A-, A+A, A-, A+A, A-, A+A, A-, A+

AansluitingenAansluitingenAansluitingenAansluitingen
B, B-B, B-B, B-B, B-

AansluitingenAansluitingenAansluitingenAansluitingen
C, C-C, C-C, C-C, C-

AansluitingenAansluitingenAansluitingenAansluitingen
D, D-D, D-D, D-D, D-

200 Exi-IO n.c. n.c. CO(a) PO/SO

300 n.c. n.c. CO PO/SO

210 Exi-IO met Exi-
optie

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

Gebruikte afkortingen voor in-/uitgangsfuncties: CO = stroomuitgang, PO = pulsuitgang, SO = 
statusuitgang, CI = stuuringang, n.c. = niet aangesloten
Alle in- en uitgangen zijn passief, tenzij aangegeven als actief met de extensie (a).
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5.1  Onderhoud

De flowmeters zijn onderhoudsvrij voor wat betreft de flowmetereigenschappen. In het kader 
van de voorgeschreven periodieke inspecties van elektrische apparatuur die geïnstalleerd is in 
gevaarlijke gebieden, wordt geadviseerd om de drukvaste omvormerbehuizing en deksels te 
controleren op tekenen van beschadiging en corrosie.

5.2  Voor en na het openen

Voor het openen:
• Zorg ervoor dat er beslist geen ontploffingsgevaar bestaat!
• Certificaat betreffende afwezig zijn van gas!
• Zorg ervoor dat alle verbindingskabels veilig geïsoleerd zijn van alle externe stroombronnen!
• Laat de elektronica stroomloos worden voordat u de elektronicaruimte van de 

omvormerbehuizing opent. Wacht minstens 35 minuten bij T6 en 10 minuten bij T5, alvorens 
de ruimte te openen.

Als de bovenstaande aanwijzingen strikt worden opgevolgd, mag het deksel van het display 
(inclusief het glazen venster) van de elektronicaruimte worden verwijderd. Schroef hiervoor 
eerst de kopschroef (maat M4) met binnenzeskant van de vergrendeling los met een 
inbussleutel nr. 3 totdat het deksel vrij kan draaien.

Na het openen:
• Voordat het deksel teruggeschroefd wordt op de behuizing, moet het schroefdraad schoon en 

goed ingevet zijn met een zuur- en harsvrij vet, bijv. PTFE-vet.
• Schroef het deksel zo strak mogelijk vast op de behuizing, totdat zij niet meer met de hand 

geopend kan worden. Haal de schroef van de blokkering aan met de inbussleutel nr. 3.

WAARSCHUWING!
De volgende instructies moeten altijd zorgvuldig worden opgevolgd als de behuizing van de 
signaalomvormer geopend of weer gesloten moet worden.
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5.3  Vervanging van de netvoedingszekering

•  Trek de displayeenheid van het bevestigingsframe en draai de displayeenheid voorzichtig 
opzij.

•  Haal de twee schroeven maat M4 los waarmee het bevestigingsframe is vastgezet aan de 
elektronica-eenheid.

•  Trek het bevestigingsframe met de elektronica-eenheid uit de behuizing, totdat de kleine 
printplaat met de zes gesoldeerde coax-kabels van de printplaat van de sensordriver kan 
worden getrokken. Verwijder nu de eenheid voorzichtig uit de behuizing, terwijl u de kleine 
printplaat met de coax-kabels naar beneden houdt, dichtbij de wand van de behuizing.

•  De netvoedingszekering zit in een zekeringhouder aan de achterkant van de elektronica-
eenheid op de bovenste printplaat (voeding van de printplaat). De technische gegevens 
moeten als volgt zijn:

•  Assembleer de eenheid in tegengestelde richting.

WAARSCHUWING!
Voordat u de werkzaamheden begint , zie Voor en na het openen op blz. 21, en ga daarna als volgt 
verder:

Zekeringtype: 5 x 20 mm (H) volgens IEC 60127-2/VZekeringtype: 5 x 20 mm (H) volgens IEC 60127-2/VZekeringtype: 5 x 20 mm (H) volgens IEC 60127-2/VZekeringtype: 5 x 20 mm (H) volgens IEC 60127-2/V

VoedingVoedingVoedingVoeding Elektrische gegevensElektrische gegevensElektrische gegevensElektrische gegevens

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

WAARSCHUWING!
Alvorens de eenheid weer te assembleren , zie Voor en na het openen op blz. 21; ga daarna als 
volgt verder:
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5.4  Vervanging van de elektronica-eenheid

Alvorens de omvormerbehuizing te openen:Alvorens de omvormerbehuizing te openen:Alvorens de omvormerbehuizing te openen:Alvorens de omvormerbehuizing te openen:

•  Selecteer ja
i  - als op het scherm “sensorgegevens ladensensorgegevens ladensensorgegevens ladensensorgegevens laden” verschijnt, waren de elektronica-eenheden 

niet volledig compatibel. U kunt verdergaan door ja te selecteren. Let erop dat alle 
instellingen gecontroleerd en veranderd moeten worden. Alleen de 
sensorkalibratiegegevens worden geladen.
 - als op het scherm “geen gegevens ladengeen gegevens ladengeen gegevens ladengeen gegevens laden” verschijnt, zijn alle gegevens verloren gegaan. 
Neem contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger.

GEVAAR!
Alle werkzaamheden aan elektrische aansluitingen mogen uitsluitend worden uitgevoerd als de 
voeding uitgeschakeld is. Let op de spanningsgegevens op de typeplaat!

WAARSCHUWING!
Neem beslist de plaatselijke voorschriften inzake de gezondheid en veiligheid op het werk in 
acht. Werkzaamheden die worden verricht op de elektrische componenten van het meettoestel 
mogen uitsluitend worden uitgevoerd door naar behoren getrainde specialisten. 

INFORMATIE!
Noteer belangrijke specifieke gegevens, alvorens de elektronica te vervangen. 
Menu-instellingen worden opgeslagen op de printplaat (of op het moederbord), die aan de 
behuizing bevestigd is. Na vervanging van de elektronica-eenheid en de inschakeling, verschijnt 
het volgende startscherm:
Alle gegevens laden?Alle gegevens laden?Alle gegevens laden?Alle gegevens laden?
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5.4.1  Gescheiden versie

Voer de volgende procedures uit:
•  Schroef de deksel van het display van de elektronicaruimte met de hand los, door hem tegen 

de klok in te draaien 1.
•  Verwijder het display met behulp van twee schroevendraaiers 2.
•  Maak de twee M4 schroeven 3 los op de elektronica-eenheid 4.
•  Trek aan de twee metalen trekkers 5 aan de linker- en de rechterkant van het display met 

behulp van een schroevendraaier of soortgelijk gereedschap en trek de elektronica-eenheid 
een stukje naar buiten.

GEVAAR!
Alle werkzaamheden aan elektrische aansluitingen mogen uitsluitend worden uitgevoerd als de 
voeding uitgeschakeld is. Let op de spanningsgegevens op de typeplaat!

Figuur 5-1: Schroef het deksel los en verwijder het display

Figuur 5-2: De printplaat wegtrekken

VOORZICHTIG!
Let erop dat dezelfde kracht wordt uitgeoefend op beide trekkers, anders kan de connector aan 
de achterkant beschadigd raken.



 ONDERHOUD 5

25

OPTISONIC 6300

www.krohne.com06/2010 - 7309974300 - EX OPTISONIC 6300 R03 nl

•  Verwijder de printplaat 6 van de elektronica-eenheid 4.
•  Controleer de compatibiliteit tussen de verwijderde en de nieuwe elektronica-eenheid 4 door 

de voedingsspanning te controleren.
•  Schuif de nieuwe elektronica-eenheid 4 een stukje terug in de behuizing.
•  Monteer de kleine printplaat terug op de elektronica-eenheid 4.
•  Duw de metalen trekkers 5 terug in hun oorspronkelijke positie.

Gebruik niet te veel kracht, anders kan de connector aan de achterkant beschadigd raken!
•  Schroef de elektronica-eenheid terug in de behuizing.
•  Installeer het display opnieuw en zorg ervoor dat de vlakbandkabel van het display niet geknikt 

wordt.
•  Plaats het deksel terug en zet het met de hand vast.
•  Sluit de voeding aan.

Figuur 5-3: Kleine printplaat en elektronica-eenheid

GEVAAR!
Elektrostatische ontlading (ESD) kan elektronische onderdelen beschadigen. Zorg ervoor dat u 
zichzelf ontlaadt door een polsband te dragen. Als er geen polsband voorhanden is, aard uzelf 
dan door een metalen oppervlak aan te raken dat geaard is. 
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5.5  Informatie voor service en reparatie

Dit toestel is met zorg vervaardigd en getest. Indien het geïnstalleerd en gebruikt wordt 
overeenkomstig deze gebruiksinstructies, zal het zelden problemen opleveren.

VOORZICHTIG!
Mocht het desondanks toch nodig zijn een toestel terug te sturen voor inspectie of reparatie, let 
dan op de volgende punten:
• Gezien de wetgeving inzake milieubescherming en de gezondheid en veiligheid van ons 

personeel, kan de fabrikant uitsluitend geretourneerde toestellen behandelen, testen en 
repareren die in contact geweest zijn met producten die ongevaarlijk zijn voor personeel en 
milieu.

• Dit betekent dat de fabrikant alleen service op het toestel verricht als dit vergezeld gaat van 
het volgende certificaat (zie volgende sectie), waarin bevestigd wordt dat het toestel veilig kan 
worden gehanteerd.

VOORZICHTIG!
Als het toestel gebruikt is met giftige, bijtende, ontvlambare of waterverontreinigende 
producten, wordt u vriendelijk verzocht om:
• te controleren en verzekeren, indien nodig door spoeling of neutralisatie, dat alle holten vrij 

zijn van dergelijke gevaarlijke stoffen,
• een certificaat bij het toestel te sluiten waarin bevestigd wordt dat het toestel veilig kan 

worden gehanteerd en het gebruikte product vermeld wordt.
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5.6  (Te kopiëren) formulier om mee te sturen bij een geretourneerd toestel

5.7  Afvoer als afval

Bedrijf: Adres:

Afdeling: Naam:

Tel. nr.: Fax nr.:

Bestelnr. of serienr. van de fabrikant:

Het toestel is gebruikt met het volgende medium:

Dit medium is: waterverontreinigend

giftig

bijtend

ontvlambaar

Wij hebben gecontroleerd dat alle holten in het toestel vrij 
zijn van deze stoffen.

Wij hebben alle holten in het toestel uitgespoeld en 
geneutraliseerd.

Bij deze bevestigen wij dat er geen gevaar voor personen of het milieu bestaat door enig resterend 
medium in het toestel wanneer het wordt teruggezonden.

Datum: Handtekening:

Stempel:

VOORZICHTIG!
Afvoer als afval moet geschieden in overeenstemming met de wetgeving die van kracht is in uw 
land.
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• Drukmeters

• Analyseproducten

• Meetsystemen voor de olie- en gasindustrie

• Meetsystemen voor zeetankschepen

Hoofdkantoor KROHNE Messtechnik GmbH
Ludwig-Krohne-Str. 5
D-47058 Duisburg (Duitsland)
Tel.:+49 (0)203 301 0
Fax:+49 (0)203 301 10389 
info@krohne.de
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De actuele lijst van alle KROHNE contactpunten en adressen is te vinden op:
www.krohne.com


