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1.1  Základní pokyny
Tento doplňkový návod označený "Ex" platí pro provedení senzorů s označením II 1 G určených 
do prostředí s nebezpečím výbuchu. Doplňuje standardní dokumentaci pro provedení přístrojů 
do normálního prostředí.

Tento doplňkový návod obsahuje pouze údaje platné pro prostředí s nebezpečím výbuchu. 
Technické údaje a pokyny uvedené ve standardní dokumentaci pro přístroje do normálního 
prostředí platí i pro přístroje do prostředí s nebezpečím výbuchu, pokud není v tomto doplňku 
uvedeno jinak.

1.2  Značka CE (shoda s EU)
V prohlášení o shodě výrobce prohlašuje na svou odpovědnost shodu s požadavky na ochranu 
podle Směrnice 2014/34/EU pro zařízení používaná v prostředí s nebezpečím výbuchu plynu. 
Shoda s harmonizovanými normami byla posuzována podle EN 60079-0:2012 a EN 60079-
11:2012.

Následující ES certifikát přezkoušení typu vydaný notifikovanou osobou Physikalisch Technische 
Bundesanstalt (PTB) je základem EU Prohlášení o shodě:

ES certifikát přezkoušení typu lze v případě potřeby zkopírovat z internetových stránek výrobce. 

1.3  Schválení podle IECEx
Shoda s normami IECEx byla přezkoušena v souladu s dokumentem "IECEx Certification 
Scheme for Explosive Atmospheres" podle IEC 60079-0:2011 a IEC 60079-11:2012. Označení 
certifikátu IEC je:

IEC certifikát přezkoušení typu lze v případě potřeby zkopírovat z internetových stránek výrobce. 

PTB 13 ATEX 2011 X

IECEx PTB 13.0022 X
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1.4  Bezpečnostní pokyny
Pokud tyto pokyny nebudou dodrženy, hrozí nebezpečí výbuchu.

Montáž, kompletaci, uvedení do provozu a údržbu zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu 
smí provádět pouze personál s patřičnou kvalifikací pro práce v prostředí s nebezpečím 
výbuchu.

Upozornění!
V závislosti na provozních podmínkách a místě instalace přístroje může být zapotřebí splnit 
požadavky dalších norem, předpisů a nařízení. Plnou odpovědnost za jejich dodržování nese 
provozovatel přístroje.
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2.1  Popis přístroje
Senzor pH je určen k měření pH kapalin. Je vybaven připojením pro proudový výstup 4...20 mA 
s komunikací HART®. 
Připojení výstupu se provádí zásuvným konektorem a zároveň slouží k napájení senzoru.

Senzor má provozní připojení typu PG.

2.2  Kód označení typu přístroje
Kód bezpečnostního označení typu senzoru pH se skládá z následujících prvků (mezery mohou 
být v kódu vynechány):

SMARTPAT PH 8ab0

Dodávaná provedení: SMARTPAT PH 8150, PH 8320 a PH 8570.

1  Hlavice z poniklované mosazi s konektorem VP2
2  Závit PG 13,5
3  Podložka
4  O-kroužek
5  Skleněné těleso
6  Membrána
7  Membránové sklo

Parametr a
Typ membrány

Parametr b
Oblast aplikace

a = 1: otevřená (otvor) b = 2: průmyslové odpadní vody

a = 3: PTFE b = 5: chemický průmysl

a = 5: keramika b = 7: farmacie
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2.3  Označení
Označení přístroje v souladu s kódem typu je uvedeno na štítcích zobrazených níže. Hlavní 
štítek je umístěn na hlavici senzoru a další označení pak na skleněném tělese.

Obrázek 2-1: Umístění výrobního štítku na senzoru 

1  Výrobní štítek na konektoru senzoru s údaji o ochraně proti výbuchu
2  Označení na skle

Obrázek 2-2: Příklad štítku podle ATEX

1  Výrobce
2  Název přístroje
3  Číslo měřicího okruhu (TAG), objednací číslo, výrobní číslo 
4  Údaje podle ATEX, certifikát PTB 13 ATEX 2011 X
5  Datum výroby
6  Značka elektrického/elektronického odpadu; 

Věnujte pozornost údajům v návodu
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Obrázek 2-3: Příklad štítku pro přístroje schválené dle IECEx

1  Výrobce
2  Název přístroje
3  Číslo měřicího okruhu (TAG), objednací číslo, výrobní číslo 
4  Údaje podle IECEx, certifikát IECEx PTB 13.0022 X
5  Datum výroby
6  Značka elektrického/elektronického odpadu; 

Věnujte pozornost údajům v návodu

Obrázek 2-4: Označení na skleněném tělese

1  Výrobce 
2  Typ
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2.4  Hořlavá média

Atmosférické podmínky
Výbušná atmosféra je směs vzduchu a hořlavých plynů, par, mlhy nebo prachu za 
atmosférických podmínek. Ty jsou definovány následovně:

 Tatm = -20...+60°C / -4...+140°F a Patm = 0,8...1,1 bar / 11,6...15,9 psi

Mimo tyto rozsahy nejsou údaje o podmínkách vznícení pro většinu směsí k dispozici.

Provozní podmínky
Mimo rozsah atmosférických podmínek nelze ochranu proti výbuchu podle Směrnice ATEX - bez 
ohledu na stanovenou zónu - použít vzhledem k nedostatku informací o důležitých 
bezpečnostních parametrech.

2.5  Kategorie zařízení
Senzor je dimenzován pro kategorii II 1 G pro použití v zóně 0.

Další podrobnosti viz kapitola s názvem "Hořlavé látky".

Nebezpečí!
 Uživatel odpovídá za bezpečný provoz přístroje s ohledem na teplotu a tlak měřeného média. 
Při měření hořlavých médií musí být senzor pravidelně kontrolován v rámci periodických 
tlakových zkoušek celého systému.

Informace!
Definice zóny 0 podle EN 1127-1:
Prostor, ve kterém je výbušná atmosféra tvořená směsí hořlavých látek ve formě plynu, páry 
nebo mlhy se vzduchem přítomna trvale, v dlouhých časových obdobích nebo opakovaně.
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2.6  Typy ochrany pro prostory s nebezpečím výbuchu plynů
Senzory s typem ochrany "jiskrová bezpečnost" splňují požadavky normy EN 60079-11. Ochrana 
je zajištěna omezením proudu a napětí tak, aby nevznikl dostatek energie potřebný ke vznícení. 
Označení senzoru je následující:

II 1G Ex ia IIC T6...T1 

2.7  Teplotní třídy
Povolený rozsah teplot závisí na teplotní třídě senzoru:

2.8  Sterilizace
Senzor může být umístěn ve sterilizačním aparátu při 140°C / 284°F po dobu 20 minut.

Součásti označení provedení Ex a jejich význam:

II Skupina zařízení II

1 Kategorie zařízení 1

G Ochrana proti výbuchu plynů

Ex ia Jiskrově bezpečné zařízení, úroveň ochrany ia

IIC Schváleno pro skupiny plynů IIA, IIB, IIC

T6...T1 Rozsah teplotních tříd T6...T1

Teplotní
třída

 Povolená teplota prostředí nebo 
média ve [°C]

  Povolená teplota prostředí nebo 
média ve [°F]

T1 -10...+85°C 14...+185°F

T2 -10...+85°C 14...+185°F

T3 -10...+85°C 14...+185°F

T4 -10...+85°C 14...+185°F

T5 -10...+55°C 14...+131°F

T6 -10...+55°C 14...+131°F

Povolený rozsah teplot měřeného média se může měnit v závislosti na použitém senzoru. Podrobnosti 
viz standardní dokumentace k senzoru. 

Informace!
Senzor není ve sterilizačním aparátu v provozu. Další podrobnosti viz standardní dokumentace 
k senzoru.
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2.9  Elektrické údaje
Přístroj lze připojit pouze k certifikovaným jiskrově bezpečným obvodům. Přitom je nutno vzít 
v úvahu následující maximální hodnoty:

• Ui = 30 V

• Ii = 120 mA
• Pi = 1,0 W
• Li = 10 µH
• Ci = 5 nF

Vnitřní obvod elektrod má následující maximální hodnoty elektrických parametrů:

• Uo = 7,8 V
• Io = 10 mA
• Po = 20 mW

Upozornění!
Je nutno počítat s kapacitou a indukčností připojovacího kabelu.

Informace!
Další informace o parametrech přístroje a rozhraní HART jsou uvedeny ve standardní 
dokumentaci k senzoru.
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3.1  Montáž

Montáž senzoru
•  Zkontrolujte, zda použitá těsnění vyhovují rozměrům provozního připojení a dalším 

požadavkům na dané měřicí místo.
•  Vystřeďte správně těsnění.
•  Opatrně zasuňte senzor do připraveného adaptéru a pak do nádrže nebo potrubí.
•  Dodržujte příslušná nařízení a předpisy!

Nebezpečí!
Výrobce neručí za škody nebo úrazy vyplývající z nevhodného použití nebo z použití k jiným než 
stanoveným účelům. To platí zejména pro rizika vyplývající z nedostatečné korozní odolnosti 
nebo použití nevhodných materiálů přicházejících do kontaktu s měřeným médiem.

Nebezpečí!
Montáž a uvedení do provozu musejí být provedeny v souladu s platnými normami (např. 
ČSN EN 60079-14) personálem s kvalifikací pro práce v prostředí s nebezpečím výbuchu. Vždy 
je nutno dodržovat všechny pokyny uvedené ve standardní dokumentaci a doplňkových 
návodech. Montáž musí být provedena v souladu s následujícími požadavky:

• Na senzor nesmí působit žádné vnější síly.
• Přístroj musí být umístěn na přístupném místě k provádění všech potřebných kontrol (přístup 

ze všech stran).
• Výrobní štítek musí být jasně viditelný.
• Všechna použitá těsnění musí odpovídat zamýšlenému použití.
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4.1  Základní pokyny
Při provádění elektrického připojení senzoru vždy dodržujte následující pokyny:

• Všechny připojovací kabely musejí být zvoleny v souladu s platnými normami pro instalace 
(např. ČSN EN 60079-14) a odolávat maximální provozní teplotě.

• Připojovací kabely je nutno vést a upevnit tak, aby byly dostatečně chráněny před 
poškozením.

• Všechny nepoužité vodiče musí být bezpečně připojeny k nulovému potenciálu prostoru s 
nebezpečím výbuchu nebo pečlivě odděleny mezi sebou navzájem a vůči zemi (zkušební 
napětí ≥ 500Veff).

4.2  Napájecí napětí
Senzor nepotřebuje samostatný napájecí zdroj. Elektronika přístroje je napájena ze smyčky 
proudového výstupu 4...20 mA.

4.3  Vstupy / výstupy
Přiřazení kolíků v konektoru senzoru je popsáno ve standardní dokumentaci. Obvody signálu 
senzoru lze připojit pouze k certifikovaným jiskrově bezpečným navazujícím zařízením nebo 
obvodům. Další informace viz kapitola "Elektrické parametry".

Informace!
Připojení kabelu senzoru proveďte podle pokynů uvedených ve standardní dokumentaci 
k senzoru v kapitole "Montáž".
Pokud používáte propojovací skřínku SJB 200  W-Ex, je rovněž nutno dodržovat pokyny 
uvedené v dokumentaci k tomuto příslušenství.
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4.4  Uzemnění a ekvipotenciální vazba
Kovový kryt musí být uzemněn, aby nedocházelo k akumulaci elektrostatického náboje. Při 
montáži do potrubí nebo nádrží, které jsou uzemněny, je elektrické připojení k zemi zajištěno 
prostřednictvím závitového spoje PG (vývodky) z elektricky vodivého materiálu PEEK nebo kovu 
(SMARTPAT PH 8570).

Při montáži do potrubí nebo nádrží, které nejsou uzemněny, je nutno připojit stínění senzoru 
k zemnímu potenciálu. Elektrické propojení s kovovým krytem a zemí je zajištěno kabelem 
senzoru s konektorem VP.

Pokud používáte propojovací skřínku SJB 200 W-Ex, musí být stínění kabelu senzoru připojeno 
ke svorce stínění určené pro všechny senzory SMARTPAT PH 8xxx. Toto připojení zajistí 
dostatečné elektrostatické uzemnění a současně zabrání vytváření příliš vysokých 
vyrovnávacích proudů.

Výstraha!
Stínění kabelu nesmí být připojeno přímo na obou koncích zemního potenciálu, aby 
nedocházelo ke vzniku příliš vysokých vyrovnávacích proudů, které mohou být příčinou výbuchu.

Informace!
Na propojovací skřínce SJB 200 W-Ex je svorka stínění připojena k zemnímu potenciálu přes 
paralelně zapojený odpor 1 MΩ a kondenzátor.
Připojení jiskrově bezpečného obvodu senzoru 4...20 mA je galvanicky odděleno od obvodu 
elektrod i od země a může být považováno za neuzemněné (zkušební napětí 500Veff). Platí, že 
obvod elektrod může být připojen přímo k zemnímu potenciálu.
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5.1  První spuštění přístroje
Provozujte přístroj pouze za následujících podmínek, aby nedošlo ke zranění obsluhy nebo 
škodám na majetku:

• Přístroj byl namontován a připojen v souladu s pokyny výrobce.
• Uživatel provedl před uvedením do provozu kontrolu správné montáže a připojení přístroje.
• Před uvedením do provozu byla provedena kontrola, zda instalace splňuje všechny místní 

normy a předpisy.

5.2  Provoz
Provozujte přístroj pouze za následujících podmínek, aby nedošlo ke zranění obsluhy nebo 
škodám na majetku:

• Teploty, tlaky a elektrické parametry musí být v rozsahu povoleném výrobcem.
• Bezpečnostní prvky sestavy jsou účinné pouze při trvalém používání, proto je za provozu 

neodstraňujte!
• Při měření hořlavých médií musí být senzor pravidelně kontrolován v rámci periodických 

tlakových zkoušek celého systému.

5.3  Elektrostatický náboj

Z důvodu ochrany proti vznícení v důsledku vytvoření elektrostatického náboje nesmí 
být senzory používány pro následující aplikace:
• procesy způsobující vytvoření velkého náboje,
• procesy, při kterých dochází k tření a řezání,  
• procesy vytvářející proud elektronů (např. v blízkosti systémů pro elektrostatické nanášení 

barvy),
• aplikace, při kterých je prach unášen stlačeným vzduchem.

Informace!
Věnujte pozornost informacím o kalibraci, které jsou uvedeny ve standardní dokumentaci.

Upozornění!
Dbejte na to, aby byl konektor senzoru před uvedením do provozu a po celou dobu provozu 
správně připojen. Pouze správné připojení konektoru zaručuje deklarovanou ochranu krytím (IP).



 Servis 6

15

SMARTPAT PH 8XXX

www.krohne.com05/2017 - 4003977001 - AD Ex SMARTPAT PH 8xxx II1G

6.1  Údržba
Přístroje provozované v prostředí s nebezpečím výbuchu je nutno pravidelně kontrolovat a 
udržovat v dobrém stavu. Výrobce doporučuje následující opatření:

• Zkontrolujte kryt přístroje, vývodky a napájecí kabely, zda nenesou známky koroze a/nebo 
poškození.

• Zkontrolujte provozní připojení a navazující potrubí, zda nedochází k úniku měřeného média.
• Zkontrolujte, zda senzor není pokryt usazeným prachem.

6.2  Demontáž
Dodržujte následující pokyny, aby nedošlo je zranění obsluhy nebo škodám na majetku:

• Před demontáží elektrických kabelů přístroje je nutno zajistit, aby byly všechny kabely 
vedoucí do senzoru odpojeny od napájení, odděleny mezi sebou navzájem a také vůči 
referenčnímu potenciálu prostoru s nebezpečím výbuchu. 

• Ve všech navazujících potrubích nebo zásobnících musí být před demontáží senzoru snížen 
tlak na hodnotu atmosférického tlaku.

• Pokud navazující potrubí nebo zásobníky obsahují nebezpečná média, zajistěte, aby při 
demontáži senzoru nedošlo k ohrožení osob nebo životního prostředí.

• Při montáži senzoru zpět na místo měření vždy vyměňte všechna těsnění.

Upozornění!
Opravy přístrojů provozovaných v prostředí s nebezpečím výbuchu smí být prováděny pouze 
výrobcem, jeho autorizovaným zástupcem nebo pod dohledem autorizovaných inspektorů.



KROHNE – Měřicí přístroje a systémy

• Průtok

• Výška hladiny

• Teplota

• Tlak

• Procesní analyzátory

• Služby

Centrála KROHNE Messtechnik GmbH
Ludwig-Krohne-Str. 5
47058 Duisburg (Německo)
Tel.: +49 203 301 0
Fax: +49 203 301 10389
info@krohne.com
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Aktuální seznam všech kontaktních adres firmy KROHNE najdete na:
www.krohne.com


