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1.1  Předpokládané použití
Plovákový stavoznak měří výšku hladiny nebo objem kapalin.

Montuje se na boční straně otevřených nebo tlakových nádrží. Může být vybaven doplňkovým 
příslušenstvím, odolává náročným provozním podmínkám, může měřit i kapaliny jedovaté, 
hořlavé nebo agresivní.

1.2  Certifikace

Tento přístroj splňuje základní požadavky směrnic EU:
• Směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu
• Bezpečnostní část Směrnice pro zařízení nízkého napětí
• BM 26 Advanced: Směrnice pro tlaková zařízení
• Pro přístroje do prostředí s nebezpečím výbuchu: Směrnice ATEX

Výrobce potvrzuje zdárné provedení zkoušek umístěním značky CE na výrobku. Další 
podrobnosti o směrnicích EU a evropských normách, které se na tento přístroj vztahují, jsou 
uvedeny v EU Prohlášení o shodě. Tento dokument je dodáván spolu s přístrojem a lze jej také 
zkopírovat z našich internetových stránek (Download Center).

Upozornění!
Uživatel nese plnou odpovědnost za přiměřené použití přístroje a za korozní odolnost použitých 
materiálů vůči měřenému médiu.

Informace!
Výrobce neručí za škody vyplývající z nevhodného použití nebo z použití k jiným než 
stanoveným účelům.

Nebezpečí!
Pro přístroje určené do prostředí s nebezpečím výbuchu platí doplňkové bezpečnostní pokyny; 
prostudujte laskavě dokumentaci označenou Ex.

Značka CE

Informace!
Provedení Basic není stanovený výrobek podle požadavků PED (značka CE se na přístroj 
nevztahuje). Provedení Advanced splňuje požadavky na označení CE.
Směrnice pro zařízení nízkého napětí platí pouze pro mezní spínače (varianta bez NAMUR).



1 Bezpečnostní pokyny 

6 

BM 26 Basic/Advanced

www.krohne.com 04/2017 - 4002013703 - TD BM 26 Basic/Adv R05 cs

1.3  Bezpečnostní pokyny výrobce

1.3.1  Vymezení odpovědnosti

Výrobce neodpovídá za jakékoliv škody vyplývající z používání tohoto výrobku včetně, nikoli 
však pouze přímých, následných, vedlejších, represivních a souhrnných odškodnění. 

Toto vymezení odpovědnosti neplatí v případě, že výrobce jednal úmyslně nebo s velkou 
nedbalostí. V případě, že jakýkoli platný zákon nepřipouští taková omezení předpokládaných 
záruk nebo vyloučení určitých škod, pak v případě, že pro Vás takový zákon platí, nepodléháte 
některým nebo všem výše uvedeným odmítnutím, vyloučením nebo omezením. 

Výrobce poskytuje na všechny zakoupené výrobky záruku v souladu s platnou kupní smlouvou a 
Všeobecnými dodacími a obchodními podmínkami. 

Výrobce si vyhrazuje právo kdykoli, jakkoli a z jakéhokoli důvodu změnit obsah své 
dokumentace včetně tohoto vymezení odpovědnosti bez předchozího upozornění a za případné 
následky těchto změn nenese jakoukoli odpovědnost.
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1.3.2  Odpovědnost za výrobek a záruka

Plovákové stavoznaky firmy KROHNE jsou určeny výhradně k měření výšky hladiny a objemu 
kapalin.

Odpovědnost za přiměřené použití těchto stavoznaků pro zamýšlené účely leží plně na uživateli. 
Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za nesprávné použití přístroje uživatelem. Záruky se 
nevztahují na závady způsobené nesprávnou montáží a provozováním hladinoměrů. 
Poskytování záruk se řídí Obchodním zákoníkem v platném znění, kupní smlouvou a 
Všeobecnými dodacími a obchodními podmínkami.

1.3.3  Informace o dokumentaci

Je naprosto nezbytné důkladně prostudovat veškeré informace v tomto dokumentu a dodržovat 
platné národní normy, bezpečnostní předpisy a preventivní opatření, aby nedošlo ke zranění 
uživatele nebo k poškození přístroje.

Jestliže tento dokument není ve vašem rodném jazyce a máte problémy s porozuměním textu, 
doporučujeme vám požádat o pomoc naši nejbližší pobočku. Výrobce nepřebírá žádnou 
odpovědnost za škody nebo zranění způsobená v důsledku neporozumění informacím v tomto 
dokumentu.

Tento dokument vám má pomoci zajistit pracovní podmínky, které umožní bezpečné a efektivní 
využití tohoto přístroje. Dokument obsahuje rovněž speciální pokyny a opatření, na která 
upozorňují níže uvedené piktogramy.
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1.3.4  Používané výstražné symboly

Bezpečnostní výstrahy jsou označeny následujícími symboly.

•  MANIPULACE
Tento symbol označuje všechny pokyny k činnostem, které musí obsluha provádět v určeném 
pořadí.

i VÝSLEDEK
Tento symbol upozorňuje na všechny důležité výsledky předcházejících činností.

1.4  Bezpečnostní pokyny pro obsluhu

Nebezpečí!
Tato výstraha upozorňuje na bezprostřední nebezpečí při práci s elektrickým zařízením.

Nebezpečí!
Tato výstraha upozorňuje na bezprostřední nebezpečí popálení způsobeného teplem nebo 
horkým povrchem.

Nebezpečí!
Tato výstraha upozorňuje na bezprostřední nebezpečí při používání tohoto zařízení 
v potenciálně výbušné atmosféře.

Nebezpečí!
Je bezpodmínečně nutné dbát uvedených výstrah. I částečné ignorování těchto výstrah může 
vést k vážnému ohrožení zdraví nebo života. Rovněž může dojít k závažnému poškození 
přístroje nebo okolních zařízení.

Výstraha!
Ignorování těchto bezpečnostních výstrah, a to i částečné, představuje vážné riziko ohrožení 
zdraví. Rovněž může dojít k závažnému poškození přístroje nebo okolních zařízení.

Upozornění!
Ignorování těchto pokynů může vést k poškození přístroje nebo okolních zařízení.

Informace!
Tyto pokyny obsahují důležité informace o zacházení s přístrojem.

Právní upozornění!
Tato poznámka obsahuje informace o zákonných nařízeních a normách.

Výstraha!
Tento přístroj mohou montovat, uvádět do provozu, obsluhovat a udržovat pouze osoby s 
patřičnou kvalifikací.
Tento dokument vám má pomoci zajistit pracovní podmínky, které umožní bezpečné a efektivní 
využití tohoto přístroje. 
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2.1  Rozsah dodávky

Informace!
Zkontrolujte dodací (balicí) list, zda jste obdrželi zboží v souladu s Vaší objednávkou.
Přístroj je dodáván v jednom obalu.

Informace!
Pečlivě zkontrolujte dodané zboží, zda nenese známky poškození nebo špatného zacházení. 
Případné poškození oznamte přepravci a nejbližší pobočce výrobce.

Obrázek 2-1: Rozsah dodávky

1  Měřicí trubice s ukazatelem a na přání se stupnicí
2  Analogový převodník (na přání)
3  Na přání s mezními spínači (nejsou namontovány na přístroji)
4  Magnet (pro nastavení ukazatele na nulu)
5  Stručný návod a příručka

Informace!
Speciální školení ani nástroje nejsou zapotřebí!
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2.2  Popis přístroje
Plovákové stavoznaky mají měřicí trubici s plovákem obsahujícím magnety. Montují se ve svislé 
poloze na boční straně otevřených nebo tlakových nádrží. Ukazatel výšky hladiny je připevněn 
k měřicí trubici stavoznaku. Při pohybu plováku nahoru a dolů se otáčejí magnetické klapky ve 
skleněné trubici ukazatele. Je-li k měřicí trubici připojen i analogový převodník, lze výšku hladiny 
zobrazit dálkově prostřednictvím proudového výstupu. Pro signalizaci důležitých hodnot výšky 
hladiny je možno použít bistabilní mezní spínače.

Maximální provozní tlak měřicí trubice provedení Basic je 16 barg / 232 psig (v závislosti na 
délce měřicí trubice). Měřicí trubici není nutno testovat podle Směrnice pro tlaková zařízení, 
jelikož se nejedná o stanovený výrobek podle této směrnice a značka CE se na přístroj 
nevztahuje. Toto provedení je vhodné pro měření kapalin s hustotou ≥0,8 kg/l / ≥49,9 lb/ft³ při 
teplotách do +150°C / +300°F.

Provedení Advanced je vhodné pro měření kapalin s hustotou 0,58...2,0 kg/l / 36,2...124,8 lb/ft³ 
při teplotách do 300°C / 570°F a tlacích do 40 barg / 580 psig.

K přístroji je možno objednat následující doplňky:

• Mezní spínače

Výstraha!
Údaje týkající se Směrnice pro tlaková zařízení
• Tento přístroj je konstruován pro provoz za konstantního tlaku. Není určen pro aplikace, ve 

kterých se vyskytuje dlouhodobé únavové namáhání nebo vibrace.
• V konstrukčních výpočtech nebyly zahrnuty mimořádné situace jako zemětřesení, nepříznivé 

počasí, úmyslné poškození, požár atd.
• Standardní konstrukční výpočet nebere v úvahu teoretický koeficient koroze. Cirkulace média 

v nádrži nesmí způsobit korozi povrchu stavoznaku.
• Prohlášení výrobce o shodě je omezeno na ty části stavoznaku, které jsou pod tlakem. 

Nevztahuje se na části, které mohou být demontovány (armatury apod.).
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2.3  Výrobní štítky

2.3.1  Vizuální kontrola

•  Zkontrolujte, zda dodané zboží není poškozeno.
•  Mají všechny součásti přicházející do styku s měřeným médiem (těsnění, příruba, měřicí 

trubice) dostatečnou korozní odolnost vůči médiu v nádrži?
•  Porovnejte údaje na štítku přístroje s údaji ve vaší objednávce.

2.3.2  Výrobní štítky

Informace!
Zkontrolujte údaje na štítku přístroje, zda jsou v souladu s vaší objednávkou. Zkontrolujte 
zejména hodnotu napájecího napětí.

Obrázek 2-2: Vizuální kontrola

Obrázek 2-3: Umístění výrobního štítku na přístroji

1  Štítek na měřicí trubici
2  Štítek na analogovém převodníku
3  Štítek na mezním spínači (na víku krytu)
4  Štítek na mezním spínači (na krytu)
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Obrázek 2-4: Provedení Basic: štítek pro přístroj do normálního prostředí (bez Ex)

Obrázek 2-5: Provedení Advanced: štítek pro přístroj do normálního prostředí (bez Ex)

1  Datum výroby (Rok-Měsíc-Den)
2  Pouze pro přístroje v provedení Ex: Kategorie schválení zařízení (výbušná atmosféra – plyn), typy ochrany přístroje 

včetně schválených Skupin plynů a teplotních tříd
3  Označení podle Směrnice pro tlaková zařízení. V následující tabulce jsou uvedeny podmínky pro každé označení (bez 

označení, PED/G1/III, PED/G1/IV nebo PED/G2/III). Toto označení je v souladu s Doporučením NAMUR NE 080.
4  Rozsah provozních teplot (Ts)
5  Zkušební tlak (Pt)
6  Rozsah provozního tlaku (Ps)
7  Objem měřicí trubice (litry)
8  Označení měřicího okruhu (tag)
9  Výrobní číslo
10  Typové kódové označení
11  Kódové označení uvedené v seznamu variant a příslušenství
12  Pouze pro přístroje v provedení Ex: kód notifikované osoby podle Směrnice ATEX (0344)
13  Značka CE. Pokud se na přístroj nevztahují požadavky směrnic EU, pak přístroj není označen značkou CE (pokud 

přístroj není tlakovým zařízením podle Směrnice PED, není určen do prostředí s nebezpečím výbuchu, nemá 
převodník ani mezní spínače).

14  kód notifikované osoby podle Směrnice PED (0036 - pokud je na štítku přístroje příslušné označení podle PED). Viz 
položka 3 tohoto seznamu.

15  Název a označení přístroje
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Označení podle Směrnice pro tlaková zařízení (PED, jen provedení Advanced)

Volume = objem měřicí trubice. Další podrobnosti o značení podle Směrnice pro tlaková zařízení 
(PED) viz obrázek štítku na měřicí trubici, položka 3.

Podmínka Označení podle 
PED

kód notifikované 
osoby podle PED

Skupina tekutin 1 Ps (bar) × objem (L) ≤ 1000 PED/G1/III 0036

Ps (bar) × objem (L) > 1000 PED/G1/IV 0036

objem ≤ 1 L a Ps ≤ 200 bar, nebo Ps 
(bar) × objem (L) ≤ 25

— —

Skupina tekutin 2 Ps (bar) × objem (L) ≤ 3000 PED/G2/III 0036

Obrázek 2-6: Mezní spínač: štítek do normálního prostředí (bez Ex) (víko krytu)

1  Provedení, které není podle NAMUR
2  Provedení podle NAMUR
3  Název a adresa výrobce
4  Země původu
5  Název a označení přístroje
6  Kód označení (kód VF uvedený v zakázce)
7  Datum výroby
8  Výrobní číslo a čárový kód
9  Označení měřicího okruhu (tag)
10  Elektrické parametry

Obrázek 2-7: Mezní spínač: štítek do normálního prostředí (bez Ex) (kryt)

1  Provedení, které není podle NAMUR
2  Provedení podle NAMUR
3  Schéma elektrického připojení
4  Výrobní číslo

made inmade in
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2.3.3  Další údaje o přístroji

Dolní štítek s logem výrobce s nálepkou:

Obrázek 2-8: Analogový převodník: štítek pro přístroj do normálního prostředí (bez Ex)

1  Model
2  Kód označení (kód VF uvedený v zakázce)
3  Datum výroby
4  Výrobní číslo
5  Napájecí napětí

Obrázek 2-9: Další údaje o přístroji

1  Nálepka s údaji o plováku

Obrázek 2-10: Nálepka s údaji o plováku

1  Zkušební tlak PT v bar
2  Max. povolený tlak PS v bar
3  Číslo výkresu plováku
4  Materiál plováku
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3.1  Skladování

• Skladujte přístroj na suchém a bezprašném místě.
• Skladujte přístroj pouze v původním obalu.

Obrázek 3-1: Podmínky pro skladování

1  Neskladujte přístroj před montáží ve svislé poloze.
2  Položte přístroj na bok.
3  Rozsah teplot pro skladování: -50…+80°C / -58…+176°F
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3.2  Přeprava

3.3  Před montáží odstraňte všechny obaly

Obrázek 3-2: Přeprava

Výstraha!
Trubice ukazatele je vyrobena ze skla Pyrex®.
Při neopatrném zvedání a přenášení hladinoměru může dojít k jeho poškození.

Upozornění!
V měřicí trubici nesmí zůstat žádné nečistoty ani cizí tělesa.

Jak odstranit přepravní pojistku plováku (přístroje s bočním připojením)

Obrázek 3-3: Jak odstranit přepravní pojistku plováku (přístroje s bočním připojením)
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Jak odstranit přepravní pojistku plováku (přístroje s bočním připojením)
1  Ověřte si, zda je na měřicí trubici vedle dolního provozního připojení červená nálepka.
i Překlad textu na nálepce: POZOR! Odstraňte přepravní pojistku plováku.

2  Odstraňte lepicí pásku kolem dolního a horního provozního připojení.
3  Sejměte plastový ochranný kryt z horního a dolního provozního připojení.
4  Najděte přepravní pojistku.
5  Pomocí kleští přepravní pojistku vyjměte.

Jak vložit plovák do měřicí trubice (je-li dodán samostatně)
•  Demontujte dolní slepou přírubu nebo zátku (je-li provedení Basic na přání vybaveno 

vypouštěním s připojením 1¼¨).
•  Zasuňte plovák do měřicí trubice tak, aby jeho horní část směřovala vzhůru (údaje o plováku 

jsou na jeho horní části).
•  Vyrovnejte těsnění.
•  Utáhněte matice na slepé přírubě odpovídajícím utahovacím momentem (11 N·m za 

provozních podmínek, 23,5 N·m za zkušebních podmínek). Zátku 1¼¨ je nutno utáhnout v 
souladu s běžnou inženýrskou praxí.

Jak vložit plovák do měřicí trubice 

Obrázek 3-4: Jak vložit plovák do měřicí trubice (je-li dodán samostatně)

1  Vložte plovák zde
2  Plovák
3  Část plováku s údaji o plováku (datum výroby, Ps/Pt, materiál plováku atd.) musí být při zasouvání do měřicí trubice 

nahoře
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3.4  Základní požadavky

3.4.1  Rozsahy tlaků a teplot

1  Provozní teplota
Provedení Basic: -40…+150°C / -40…300°F
Provedení Advanced: -40...+300°C / -40…570°F
Přístroje v Ex-provedení: viz doplněk montážního a provozního předpisu

2  Maximální provozní tlak
Provedení Basic: 16 barg / 232 psig (v závislosti na délce měřicí trubice. Podrobnosti viz Údaje o maximálním 
provozním tlaku na straně 76).
Provedení Advanced: 40 barg / 580 psig (v závislosti na jmenovitém tlaku přírub. Podrobnosti viz Údaje o maximálním 
provozním tlaku na straně 76).

3  Teplota prostředí
Přístroje bez Ex:  -40…+80°C / -40…+176°F
Přístroje v Ex-provedení: viz doplněk montážního a provozního předpisu

Výstraha!
Viz provozní údaje na štítku přístroje. Tyto údaje platí pro příslušné dodané provedení přístroje.

Výstraha!
Požadavky Směrnice pro tlaková zařízení: vnější tlak musí mít hodnotu atmosférického tlaku.
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3.4.2  Jak připevnit stavoznak k nádrži

Dodržujte následující pokyny:
• Zvolte šrouby a těsnění (nejsou součástí dodávky) v souladu s jmenovitým tlakem provozního 

připojení a provozním tlakem.
• Stavoznak namontujte na nádrž ve svislé poloze.
• Ujistěte se, že v měřicí trubici nejsou žádné nečistoty ani cizí tělesa.
• Mechanické namáhání nesmí způsobit poškození provozních připojení stavoznaku. 

V případě potřeby přístroj vhodným způsobem upevněte.
• Instalujte uzavírací armatury, aby bylo možno přístroj samostatně vyčistit. Přístroj vypouštějte 

pouze v případě, že je oddělen od nádrže.

Obrázek 3-5: Jak připevnit stavoznak k nádrži

1  Na přání - oddělovací kohout
2  Na přání - odvzdušnění
3  Na přání - odvodnění s oddělovacím kohoutem
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Obrázek 3-6: Nestoupejte na provozní připojení

Výstraha!
Při montáži postupujte opatrně. Při nadměrném namáhání provozních připojení může dojít 
k jejich poškození a tím i znehodnocení celého přístroje.

Nebezpečí!
Pro bezpečnou manipulaci s přístrojem by neměla jeho povrchová teplota překračovat +60°C / 
+140°F. Pokud je povrchová teplota vyšší než +60°C / +140°F, postupujte při obsluze 
hladinoměru v souladu s platnými předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví.

Výstraha!
Údaje týkající se Směrnice pro tlaková zařízení
• Provozní připojení musejí být správně připevněna, aby nedocházelo k mechanickému 

namáhání hladinoměru. Styčné plochy provozních připojení stavoznaku a nádrže musejí být 
vzájemně rovnoběžné a musejí mít totožnou osu. Utáhněte provozní připojení v souladu 
s příslušnými předpisy.

• Uživatel musí přijmout taková opatření, aby byl přístroj chráněn před tlakovými rázy. Chraňte 
přístroj pojišťovacím ventilem.

• Skutečný tlak v místě instalace (maximální povolený tlak pojišťovacího ventilu) nesmí být 
vyšší než maximální povolený tlak hladinoměru Ps, který je uveden na štítku přístroje.

• Všechny části přicházející do kontaktu s měřeným médiem musejí mít vůči tomuto médiu 
dostatečnou chemickou odolnost a rovněž jejich parametry stárnutí musejí být vyhovující pro 
měřené médium v místě aplikace. Speciální požadavky, chemická odolnost a další důležité 
parametry musejí být součástí specifikace při uzavírání kupní smlouvy.

• Vnější tlak Pext musí být roven atmosférickému tlaku Patmos (Pext = Patmos).

• U přístrojů vyrobených z korozivzdorné oceli a delších než 6 m / 20 ft doporučujeme přídavné 
uchycení.

Upozornění!
Před naplněním nádrže zkontrolujte, zda jsou otočné klapky ukazatele nastaveny na nulu (zda 
jsou všechny klapky černé). V opačném případě může dojít k chybnému zobrazení výšky 
hladiny.
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Potřebné vybavení:
• Magnet (dodáván s přístrojem)

Jak se přesvědčit, že je klapkový ukazatel nastaven na nulu
•  Přidržte magnet před skleněnou trubicí u dolního konce ukazatele.
i Ujistěte se, že červený konec magnetu směřuje ke skleněné trubici.

•  Posunujte magnet pomalu nahoru až k hornímu konci skleněné trubice.
i Všechny klapky se překlopí na černou stranu. Ukazatel je nastaven na nulu. Nyní můžete 

naplnit nádrž.

3.5  Ukazatel výšky hladiny
Ukazatel výšky hladiny je k měřicí trubici připevněn před expedicí. Pro kalibraci jeho polohy se 
použijí údaje z objednávky zákazníka. Žádné další nastavení není potřebné.

Obrázek 3-7: Nastavení ukazatele na nulu

1  Magnet - červený konec musí směřovat ke skleněné trubici

Upozornění!
Údaje z objednávky zákazníka se použijí pro kalibraci přístroje. Jestliže se změní hustota 
měřené kapaliny, přístroj nebude měřit správně. Kontaktujte laskavě nejbližší pobočku výrobce.
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3.6  Analogový převodník dodávaný na přání
Analogový převodník je k měřicí trubici připevněn před expedicí. Pro kalibraci jeho polohy se 
použijí údaje z objednávky zákazníka. Žádné další nastavení není potřebné.

Výstraha!
Převodník může být poškozen nadměrným teplem. Pokud provozní teplota přesahuje +120°C / 
+250°F, umístěte mezi měřicí trubici a analogový převodník vhodnou izolaci. Pokud provozní 
teplota přesahuje +150°C / +300°F, nezakrývejte izolací žádnou část analogového převodníku.

Obrázek 3-8: Analogový převodník a izolace měřicí trubice

1  Analogový převodník 
2  Měřicí trubice (průřez)
3  Pokud provozní teplota přesahuje +120°C / +250°F, umístěte mezi měřicí trubici a analogový převodník vhodnou 

izolaci
4  Izolace (průřez). Pokud provozní teplota přesahuje +150°C / +300°F, nezakrývejte izolací žádnou část analogového 

převodníku.

Upozornění!
Nehýbejte s analogovým převodníkem. Jestliže upravíte polohu převodníku, bude hodnota na 
proudovém výstupu chybná.

Upozornění!
Údaje z objednávky zákazníka se použijí pro kalibraci přístroje. Jestliže se změní hustota 
měřené kapaliny, přístroj nebude měřit správně. Kontaktujte laskavě nejbližší pobočku výrobce.
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3.7  Mezní spínač dodávaný na přání

Informace!
Mezní spínače nejsou před expedicí namontovány na přístroji. Vyjměte mezní spínače z obalu a 
dodržujte následující pokyny.

Výstraha!
Mezní spínače mohou být poškozeny nadměrným teplem. Pokud izolujete měřicí trubici 
plovákového stavoznaku, nedávejte izolaci kolem krytu spínače. Ujistěte se, že mezi mezním 
spínačem a izolací je mezera cca 15 mm / 0,6¨.

Obrázek 3-9: Mezní spínače a izolace měřicí trubice

1  Kryt mezního spínače
2  Izolace kolem měřicí trubice (průřez)
3  Měřicí trubice (průřez)
Mezera mezi mezním spínačem a izolací měřicí trubice, a ≥15 mm / 0,6¨.

Upozornění!
Jestliže se změní hustota měřené kapaliny, mezní spínač nebude správně detekovat výšku 
hladiny. Vypočtěte novou polohu mezního spínače na základě skutečné hustoty měřené kapaliny 
a opakujte postup montáže spínače (viz dále).

Upozornění!
Bod sepnutí mezního spínače při rostoucí hladině není shodný s bodem sepnutí spínače při 
klesající hladině. Má se spínač rozepnout, když je plovák nad (pro spínače MAXIMA) nebo pod 
(pro spínače MINIMA) bodem sepnutí? Podrobnosti viz Určení odchylky bodu sepnutí.

Výstraha!
Pokud izolujete měřicí trubici plovákového stavoznaku, nedávejte izolaci kolem krytu spínače. 
Mezní spínače mohou být poškozeny nadměrným teplem.
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Potřebné vybavení:
• Velký šroubovák pro šrouby s drážkou (není součástí dodávky)

Postup montáže
•  Pro připevnění mezního spínače k měřicí trubici použijte dodanou objímku. Objímku 

neutahujte.
i Kabelová vývodka musí směřovat dolů.

•  Posunujte mezní spínač tak dlouho, dokud jeho osa není v požadované výšce hladiny. Polohu 
mezního spínače snáze nastavíte pomocí stupnice ukazatele.

i Jestliže ukazatel není vybaven stupnicí, je nutno vypočítat svislou odchylku magnetu v 
plováku vzhledem k výšce hladiny kapaliny (závisí na hustotě měřené kapaliny). Upravte 
polohu spínače s ohledem na odchylku magnetu plováku. Tabulky s hodnotami svislých 
odchylek jsou uvedeny v dodatku v Příručce.

•  Upravte polohu spínače vzhledem k odchylce bodu sepnutí.
i Je-li mezní spínač nastaven na MINIMUM (spínač je rozepnutý, když se plovák nachází 

pod bodem sepnutí), posuňte spínač o kousek nahoru, aby se vyrovnala odchylka. Je-li 
mezní spínač nastaven na MAXIMUM (spínač je rozepnutý, když se plovák nachází nad 
bodem sepnutí), posuňte spínač o kousek dolů, aby se vyrovnala odchylka. Podrobnosti viz 
Určení odchylky bodu sepnutí a Hodnoty odchylky bodu sepnutí.

•  Utáhněte objímku mezního spínače.

Obrázek 3-10: Jak namontovat mezní spínač

1  Mezní spínač
2  Osa bodu sepnutí
3  Ukazatel výšky hladiny se stupnicí dodávanou na přání
4  Objímka mezního spínače

Výstraha!
 Kabelová vývodka na spodní straně krytu musí být řádně dotažena, aby vlhkost nemohla 
vniknout do krytu spínače.

Informace!
Odchylka výšky hladiny
Popis odchylky výšky hladiny viz Odchylka výšky hladiny: popis na straně 79. Grafy a další údaje 
o korekci viz Odchylka výšky hladiny: úprava nastavení na straně 80.
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Hodnoty odchylky bodu sepnutí

Nastavení mezního spínače pro detekci potopení plováku
•  Ujistěte se, že je měřicí trubice prázdná a že je v ní vložen plovák.
•  Připevněte mezní spínač k dolnímu konci měřďcí trubice. Objímku neutahujte.
•  Připojte mezní spínač k napájení. Spínač musí být nastaven na MINIMUM. Podrobnosti viz 

Mezní spínače dodávané na přání na straně 28.
•  Zapněte napájení.
•  Posunujte mezní spínač po měřicí trubici nahoru, dokud se jeho stav nezmění na rozepnutý.
•  Přidržte spínač v této poloze a utáhněte objímku.
i Mezní spínač se nyní nachází ve správné poloze.

Další podrobnosti viz Chyby na straně 36.

Určení odchylky bodu sepnutí

Obrázek 3-11: Odchylka bodu sepnutí

1  Nulový bod mezního spínače
2  Nulový bod mezního spínače
3  Plovák a magnet plováku (bod sepnutí se vztahuje k horní hraně magnetu)
4  Skutečný bod sepnutí nad mezním spínačem (spínač se rozepne, když hladina kapaliny vystoupí nad tento bod - 

spínač MAXIMA)
5  Skutečný bod sepnutí pod mezním spínačem (spínač se rozepne, když hladina kapaliny klesne pod tento bod - spínač 

MINIMA)

Podmínky Odchylka bodu 
sepnutí

mm inches

Jestliže má být mezní spínač rozepnutý nad bodem sepnutí (spínač MAXIMA),
posuňte spínač pod bod sepnutí o:

15 0,6

Jestliže má být mezní spínač rozepnutý pod bodem sepnutí (spínač MINIMA),
posuňte spínač nad bod sepnutí o:

0 0

a

a

Informace!
Plovák může klesnout na dno měřicí trubice z následujících důvodů:
• poškozený nebo zrezivělý plovák (závada plováku),
• hustota měřené kapaliny neodpovídá hodnotě uvedené při objednání a nebo
• měřicí trubice je zcela prázdná.
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4.1  Analogový převodník (na přání)
•  Sejměte víčko komory svorkovnice.
•  Připojte přístroj k napájení. Dodržujte příslušné místní předpisy pro elektrické instalace.

Obrázek 4-1: Schéma elektrického připojení pro modul výstupu 4...20 mA

1  Svorky napájení
2  Vnitřní zapojení - hnědý vodič
3  Vnitřní zapojení - červený vodič
4  Displej (LCD) dodávaný na přání
5  Napájení (+) - je-li displej připojen - červený vodič
6  Napájení (-) - je-li displej připojen - černý vodič
7  Svorky napájení displeje  (10...35 Vss)

Obrázek 4-2: Schéma elektrického připojení pro modul výstupu 4...20 mA+ HART

1  Svorky napájení
2  Vnitřní zapojení - hnědý vodič
3  Vnitřní zapojení - červený vodič
4  Displej (LCD) dodávaný na přání
5  Napájení (+) - je-li displej připojen - červený vodič
6  Napájení (-) - je-li displej připojen - černý vodič
7  Svorky napájení displeje  (10...35 Vss)
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Další elektrické parametry viz Technické údaje: analogový převodník dodávaný na přání na 
straně 51.

Obrázek 4-3: Schéma elektrického připojení pro modul výstupu FOUNDATION™ Fieldbus / PROFIBUS PA

1  Svorky pro připojení sběrnice
2  Vazební člen
3  Zakončovací člen
4  Vnitřní zapojení - oranžový vodič
5  Vnitřní zapojení - hnědý vodič
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4.2  Mezní spínače dodávané na přání

•  Sejměte víčko komory svorkovnice.
•  Připojte přístroj k elektrickému obvodu. Dodržujte příslušné místní předpisy pro elektrické 

instalace.

Další elektrické parametry viz Technické údaje: mezní spínače dodávané na přání na straně 56.

Obrázek 4-4: Svorkovnice

1  Kryt svorkovnice
2  Bistabilní jazýčkový kontakt
3  Svorky pro výstup

Výstraha!
Je-li spínač nastaven na MINIMUM, ujistěte se, že spínač je rozepnutý, když se plovák nachází 
pod bodem sepnutí.
Je-li spínač nastaven na MAXIMUM, ujistěte se, že spínač je rozepnutý, když se plovák nachází 
nad bodem sepnutí.

Obrázek 4-5: Schéma elektrického připojení

1  Provedení bez NAMUR
2  Provedení podle NAMUR

Informace!
Na požádání jsou rovněž k dispozici mezní spínače v krytu z korozivzdorné oceli pro použití za 
nízkých teplot (provozní teplota: -60...+125°C / -76...+257°F). Další podrobnosti viz internetová 
stránka:
http://www.euroswitch.co.uk
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4.3  Krytí
Kategorie krytí (IP) příslušenství k přístroji jsou uvedeny v následující tabulce:

Krytí podle EN 60529

Jak se přesvědčit, že elektrická instalace je v souladu se stupněm krytí
•  Ujistěte se, že těsnění nejsou poškozená.
•  Ujistěte se, že elektrické kabely nejsou poškozené.
•  Ujistěte se, že použité elektrické kabely jsou v souladu s příslušnými národními normami pro 

elektrické instalace.
•  Kabely by měly před přístrojem tvořit smyčku 1, aby voda nemohla stékat do krytu přístroje.
•  Utáhněte řádně kabelové vývodky 2.
•  Nepoužité otvory se závity utěsněte vhodnými záslepkami 3.

Kryt zařízení Ochrana krytím

Analogový převodník 
Bez Ex / Ex i (bez displeje) IP54

Bez Ex / Ex i (s displejem) IP66

Mezní spínače
Bez Ex / Ex i IP66

Informace!
Na požádání jsou rovněž k dispozici mezní spínače v krytu z korozivzdorné oceli pro použití za 
nízkých teplot (provozní teplota: -60...+125°C / -76...+257°F). Další podrobnosti viz internetová 
stránka:
http://www.euroswitch.co.uk

Nebezpečí!
Ujistěte se, že je kabelová vývodka správně dotažená.

Obrázek 4-6: Krytí
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5.1  Kontrola před uvedením do provozu

Před použitím přístroje zkontrolujte následující: 
• Mají všechny součásti přicházející do styku s měřeným médiem (těsnění, příruba, měřicí 

trubice) dostatečnou korozní odolnost vůči médiu v nádrži?
• Odpovídají informace na štítku hladinoměru provozním údajům?
• Je hladinoměr správně namontován na nádrži?
• Je elektrické připojení hladinoměru v souladu s příslušnými národními normami pro elektrické 

instalace?

Postup uvedení do provozu
•  Utěsněte vypouštění zátkou nebo uzavřete vypouštěcí kohout.
•  Pomalu otevřete uzavírací armatury na horním a dolním provozním připojení.

5.2  Koncepce ovládání přístroje

Odečet měřených hodnot lze provádět několika způsoby:
• Výška hladiny je zobrazena sloupcem otočných klapek.
• Výška hladiny je signalizována mezními spínači (doplňkové příslušenství) umístěnými na 

důležitých místech měřicí trubice.
• Výška hladiny je přenášena pomocí analogového převodníku (2vodičového, s jazýčkovými 

kontakty), který je připevněn k měřicí trubici. Převodník může být vybaven několika 
variantami výstupů (4...20 mA, 4...20 mA + HART, FF a PROFIBUS PA). Na přání je 
převodník dodáván s displejem (LCD).

Nebezpečí!
Ujistěte se, že přístroj a jeho instalace odpovídají požadavkům na zařízení v prostředí 
s nebezpečím výbuchu a příslušnému certifikátu typu.

Výstraha!
Nebezpečí poškození přístroje tlakovými rázy. Otevírejte armatury před a za přístrojem pomalu, 
aby nedošlo k jeho poškození. Použijte k ochraně přístroje pojišťovací ventil.

Výstraha!
Na přístroji je nutno provádět pravidelnou údržbu v souladu s nařízeními a předpisy pro dané 
místo aplikace.

Výstraha!
Vysokoteplotní provedení: nebezpečí popálení. Nepřibližujte se příliš blízko k přístroji.

Upozornění!
Údaje z objednávky zákazníka se použijí pro kalibraci přístroje. Jestliže se změní hustota 
měřené kapaliny, přístroj nebude měřit správně. Podrobnosti viz Oprava chyb na straně 37.
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6.1  Varianty místního ukazatele

6.1.1  Ukazatel výšky hladiny

Obrázek 6-1: Zobrazení hodnot na ukazateli

1  Standardní ukazatel výšky hladiny bez stupnice
2  Na přání dodávaná stupnice v m/cm, ft/in nebo m³
3  Žluté klapky: výška hladiny měřené kapaliny v nádrži
4  Černé klapky: volný objem
5  Červené klapky: potopení plováku

Výstraha!
Červené klapky jsou vidět, jestliže:
• se plovák potopil na dno měřicí trubice,
• měřicí trubice byla zcela vyprázdněna nebo
• hustota měřené kapaliny je nižší než hodnota uvedená v objednávce.
 Kontaktujte laskavě nejbližší pobočku firmy KROHNE.
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6.1.2  Analogový převodník (doplňkové příslušenství)

Základní pokyny
Analogový převodník má moduly pro analogové a digitální výstupy. Uživatel může nastavovat 
konfiguraci modulů 4...20 mA + HART®, FOUNDATION™ Fieldbus a PROFIBUS PA®. Software 
a soubory DD najdete na internetových stránkách s odkazy uvedenými v následující tabulce.

Údaje o konfiguraci modulů převodníku

Další podrobnosti o konfiguraci modulů 4...20 mA + HART®, FOUNDATION™ Fieldbus a 
PROFIBUS PA® najdete v technické dokumentaci na internetových stránkách firmy PR 
electronics: www.prelectronics.com (Download Center > Manuals - Data Sheets - Certificates).

Zobrazení na displeji je standardně v milimetrech, je možno zvolit zobrazení v % nebo palcích. 
Při nastavení konfigurace displeje se postupuje následujícím způsobem:

Převodník Výrobce Uživatelská 
konfigurace
Ano / Ne?

Software Soubory popisu přístroje (DD)

4...20 mA INOR Ne - -

4...20 mA + HART® PR Ano PReset 1 Soubory HART DD, AMS a DTM 
pro "PRetop 5335" 1

FOUNDATION™ 
Fieldbus

PR Ano PReset 1 Soubory DD pro "5350" 1

PROFIBUS PA® PR Ano PReset 1 Soubory GSD pro "5350" 1
1 Software pro elektroniky PR najdete na stránce: www.prelectronics.com  (Download Center > Software)

Obrázek 6-2: Analogový převodník s displejem dodávaným na přání

1  Provedení s krytem bez Ex a Ex i
2  4místný displej (LCD)

Výstraha!
Neotevítejte kryt displeje a nenastavujte ho v prostředí s nebezpečím výbuchu.
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Potřebné vybavení
• Arch nálepek s jednotkami (mm, inches a %)
• Malý šroubovák pro šrouby s drážkou (není součástí dodávky)

Přístup k tlačítkům na destičce displeje
1  Sejměte víčko krytu převodníku.
2  Odšroubujte šrouby, které přidržují destičku displeje v pouzdře převodníku.
3  Otočte destičku displeje zadní stranou s 3 tlačítky nahoru ([ ], [F] a [ ]), abyste mohli změnit 

nastavené jednotky. Příklad nastavení konfigurace displeje a funkce tlačítek jsou uvedeny 
v následujících tabulkách.

4  Připevněte destičku displeje ke krytu převodníku.
5  Přelepte původní jednotky pod displejem příslušnou nálepkou.
6  Nasaďte zpět víčko krytu převodníku.

Obrázek 6-3: Přístup k tlačítkům na destičce displeje
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Funkce tlačítek

Obrázek 6-4: Zadní a přední strana destičky displeje

1  Zadní strana destičky displeje (dole s 3 tlačítky)
2  Přední strana destičky displeje (zobrazeno menu pro nastavení rozsahu)

Tlačítko Úroveň menu Úroveň funkcí

[F] (3 sekundy) Vstup do režimu programování. -

[F] (1 sekunda) Vstup do zvolené funkce. Potvrzení nové hodnoty parametru a 
návrat do menu

[ ] (dolů) Posun dolů v seznamu funkcí Volba parametru / snížení hodnoty 
parametru. Přerušované stisknutí 
tlačítka [ ] snižuje hodnotu v krocích 
po 0,1. Delší stisknutí tlačítka [ ] 
snižuje hodnotu v krocích po 1.

[ ] (nahoru) Posun nahoru v seznamu funkcí Volba parametru / zvýšení hodnoty 
parametru. Přerušované stisknutí 
tlačítka [ ] zvyšuje hodnotu v krocích 
po 0,1. Delší stisknutí tlačítka [ ] 
zvyšuje hodnotu v krocích po 1.

[ ] + [ ] Escape - návrat do režimu měření Escape - návrat do menu  1
1 Nová hodnota parametru nebude potvrzena
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Přehled menu

Příklad nastavení: změna jednotek z mm na %
•  Přidržte tlačítko [F] po dobu 3 sekund (na zadní straně destičky displeje) pro vstup do režimu 

programování (Program mode).
i V režimu programování se zobrazí dP.

•  Stiskněte 1x [ ] pro přechod na funkci nastavení nuly (ZErO).
•  Stiskněte [F] pro přístup k parametru nastavení rozsahu. Zkontrolujte, zda je zobrazena 

hodnota 0,0. Pro návrat zpět do menu stiskněte [ ] +  [ ] (Escape).
•  Stiskněte 1x [ ] pro přechod na funkci nastavení rozsahu (SPAn).
•  Stiskněte [F] pro přístup k parametru nastavení rozsahu.
i Aktuální hodnota je například 600.

•  Stiskněte [ ] a snižte postupně hodnotu na 100.
•  Stisknutím [F] potvrdíte nastavenou hodnotu parametru a vrátíte se do menu.
•  Stisknutím [ ] +  [ ] (Escape) se vrátíte zpět k zobrazení měřených hodnot.
i Na displeji nyní budou hodnoty od 0 do 100 v závislosti na hodnotě na proudovém výstupu 

4...20 mA.

•  Nalepte pod displej novou nálepku (%).

Funkce Popis funkcí Rozsah/Seznam 
možných hodnot

Stand. 
nastavení

Decimal Point (dP) Stisknutím [ ] nebo [ ] zvolíte polohu 
desetinné čárky (tečky). Stiskněte [F] 
pro potvrzení.

0…3 1

Zero point (ZErO) Stisknutím [ ] nebo [ ] zvolíte 
minimální hodnotu. Stiskněte [F] pro 
potvrzení.

-1999…+9999 0,0

Span range 
(SPAn)

Stisknutím [ ] nebo [ ] zvolíte 
maximální hodnotu. Stiskněte [F] pro 
potvrzení.

-1999…+9999 100,0

Input current limit 
(Li)

Nepoužívat. neaplikováno 0

Filter (FiLt) Nepoužívat. neaplikováno 2

Resolution (riS) Nepoužívat. neaplikováno 1



6 Provoz 

36 

BM 26 Basic/Advanced

www.krohne.com 04/2017 - 4002013703 - TD BM 26 Basic/Adv R05 cs

6.2  Chyby

6.2.1  Zobrazení chyb

Trubice ukazatele

Analogový převodník 

Mezní spínače
Mezní spínače je možno použít pro signalizaci chyb (potopení plováku, detekce hladiny apod.). 
Podrobnosti viz Mezní spínač dodávaný na přání na straně 23.

Obrázek 6-5: Zobrazení chyb v trubici ukazatele

1  Trubice ukazatele (otočné klapky)
2  Červené klapky: potopení plováku

Obrázek 6-6: Zobrazení chyb na displeji (doplňkové vybavení) analogového převodníku

1  Chybové hlášení - hodnota na proudovém výstupu < 3,6 mA
2  Chybové hlášení - hodnota na proudovém výstupu > 22 mA

-OL OL
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6.2.2  Oprava chyb

Chyba Popis Náprava chyby

Trubice ukazatele
Potopení plováku Červené klapky u dolního konce 

trubice ukazatele. Plovák se potopil 
na dno měřicí trubice.

Zjistěte, zda byla měřicí trubice 
zcela vyprázdněna.
Zjistěte, zda hustota měřené 
kapaliny odpovídá hodnotě udané 
při objednání přístroje. Kontaktujte 
nejbližší pobočku výrobce, zda je 
plovák vhodný pro příslušný rozsah 
hustot.
Pokud je plovák zrezivělý nebo 
poškozený, musí být vyměněn. 
Objednejte nový plovák u nejbližší 
pobočky výrobce. Uzavřete 
armatury před a za přístrojem a 
vypusťte kapalinu z měřicí trubice. 
Demontujte dolní slepou přírubu a 
vyjměte plovák. Jedná-li se 
o provedení Basic, lze plovák 
vyjmout pouze v případě, že má 
měřicí trubice dole připojení 
1¼ NPT.

Hladina kapaliny je na 
maximu nebo nad ním, na 
ukazateli však není patrné, že 
výška hladiny již dosáhla 
maxima.

Hustota měřené kapaliny je nižší 
než hodnota uvedená 
v objednávce. Plovák je v měřené 
kapalině příliš nízko.

Zjistěte, zda je tato hodnota 
hustoty při provozu běžná 
(stabilní). Kontaktujte nejbližší 
pobočku výrobce.

Na ukazateli je patrné, že 
výška hladiny je na minimu 
nebo pod ním, skutečná 
výška hladiny je však stále 
nad minimální hodnotou.

Hustota měřené kapaliny je nižší 
než hodnota uvedená 
v objednávce. Plovák je ponořen 
více, než by měl být.

Zjistěte, zda je tato hodnota 
hustoty při provozu běžná 
(stabilní). Kontaktujte nejbližší 
pobočku výrobce.

Skutečná hladina kapaliny je 
pod maximální hodnotou, na 
ukazateli je však patrné, že 
výška hladiny již dosáhla 
maxima.

Hustota měřené kapaliny je vyšší 
než hodnota uvedená 
v objednávce. Plovák není 
dostatečně ponořen.

Zjistěte, zda je tato hodnota 
hustoty při provozu běžná 
(stabilní). Kontaktujte nejbližší 
pobočku výrobce.

Na ukazateli je patrné, že 
hladina ještě nad minimem, 
skutečná výška hladiny je 
však na minimu nebo pod 
ním.

Hustota měřené kapaliny je vyšší 
než hodnota uvedená 
v objednávce. Plovák je ponořen 
méně, než by měl být.

Zjistěte, zda je tato hodnota 
hustoty při provozu běžná 
(stabilní). Kontaktujte nejbližší 
pobočku výrobce.
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Analogový převodník 
Stav displeje (doplňkové 
příslušenství): OL

Hodnota na proudovém výstupu je 
větší než 22 mA (větší než 20 mA, 
pokud byla tato varianta zvolena při 
nastavení displeje). Přeplnění. 
Výška hladiny měřené kapaliny je 
nad maximem (pokud je displej 
nastaven na zobrazení výšky 
hladiny).

Snižte výšku hladiny pod 
maximum.

Hodnota na proudovém výstupu je 
větší než 22 mA (větší než 20 mA, 
pokud byla tato varianta zvolena při 
nastavení displeje). Analogový 
převodník byl posunut. Hodnota 
vyšší než 20 mA již neodpovídá 
maximální hodnotě výšky hladiny.

 Kontaktujte nejbližší pobočku 
výrobce.

Hodnota na proudovém výstupu je 
větší než 22 mA (větší než 20 mA, 
pokud byla tato varianta zvolena při 
nastavení displeje). Analogový 
převodník je vadný. Hodnota vyšší 
než 20 mA již neodpovídá 
maximální hodnotě výšky hladiny.

 Kontaktujte nejbližší pobočku 
výrobce.

Stav displeje (doplňkové 
příslušenství): -OL

Hodnota na proudovém výstupu je 
nižší než 3,6 mA (nižší než 4 mA, 
pokud byla tato varianta zvolena při 
nastavení displeje). Výška hladiny 
měřené kapaliny je pod minimem 
(pokud je displej nastaven na 
zobrazení výšky hladiny).

Zvyšte výšku hladiny nad 
minimum.

Hodnota na proudovém výstupu je 
nižší než 3,6 mA (nižší než 4 mA, 
pokud byla tato varianta zvolena při 
nastavení displeje). Analogový 
převodník byl posunut. Hodnota 
nižší než 4 mA již neodpovídá 
minimální hodnotě výšky hladiny.

 Kontaktujte nejbližší pobočku 
výrobce.

Hodnota na proudovém výstupu je 
nižší než 3,6 mA (nižší než 4 mA, 
pokud byla tato varianta zvolena při 
nastavení displeje). Analogový 
převodník je vadný. Hodnota nižší 
než 4 mA již neodpovídá minimální 
hodnotě výšky hladiny.

 Kontaktujte nejbližší pobočku 
výrobce.

Skutečná výška hladiny je na 
maximu nebo nad ním, ale 
výstup analogového 
převodníku ještě nezobrazuje 
maximální hodnotu.

Hustota měřené kapaliny je nižší 
než hodnota uvedená 
v objednávce. Plovák je v měřené 
kapalině příliš nízko.

Zjistěte, zda je tato hodnota 
hustoty při provozu běžná 
(stabilní). Kontaktujte nejbližší 
pobočku výrobce.

Výstup analogového 
převodníku zobrazuje 
minimum nebo nižší hodnotu 
hladiny, ale skutečná výška 
hladiny je ještě nad minimem.

Hustota měřené kapaliny je nižší 
než hodnota uvedená 
v objednávce. Plovák je v měřené 
kapalině příliš nízko.

Zjistěte, zda je tato hodnota 
hustoty při provozu běžná 
(stabilní). Kontaktujte nejbližší 
pobočku výrobce.

Skutečná výška hladiny je 
pod maximem, ale výstup 
analogového převodníku již 
zobrazuje maximální hodnotu 
výšky hladiny.

Hustota měřené kapaliny je vyšší 
než hodnota uvedená 
v objednávce. Plovák je v měřené 
kapalině příliš vysoko.

Zjistěte, zda je tato hodnota 
hustoty při provozu běžná 
(stabilní). Kontaktujte nejbližší 
pobočku výrobce.

Chyba Popis Náprava chyby
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Výstup analogového 
převodníku ještě nezobrazuje 
minimální hodnotu výšky 
hladiny, ale skutečná hladina 
je již na minimu nebo pod 
ním.

Hustota měřené kapaliny je vyšší 
než hodnota uvedená 
v objednávce. Plovák je v měřené 
kapalině příliš vysoko.

Zjistěte, zda je tato hodnota 
hustoty při provozu běžná 
(stabilní). Kontaktujte nejbližší 
pobočku výrobce.

Mezní spínač
Mezní spínač je v poloze 
high-high (maximum) a 
nastavený na HIGH limit = 
maximum. Stav 
ROZEPNUTÝ.

Přeplnění? Výška hladiny měřené 
kapaliny je na maximu nebo nad 
ním (pokud je displej nastaven na 
zobrazení výšky hladiny).

Snižte výšku hladiny pod 
maximum.

Mezní spínač je v poloze low-
low (minimum) a nastavený 
na LOW limit = minimum. 
Stav ROZEPNUTÝ.

Prázdná nádrž? Výška hladiny 
měřené kapaliny je na minimu 
nebo pod ním (pokud je displej 
nastaven na zobrazení výšky 
hladiny).

Zvyšte výšku hladiny nad 
minimum.

Mezní spínač je v poloze při 
potopení plováku a nastavený 
na LOW limit = minimum. 
Stav ROZEPNUTÝ.

Potopení plováku. Plovák se 
potopil na dno měřicí trubice.

V případě potřeby vyměňte plovák. 
Objednejte nový plovák u nejbližší 
pobočky výrobce. Uzavřete 
armatury před a za přístrojem a 
vypusťte kapalinu z měřicí trubice. 
Demontujte dolní slepou přírubu a 
vyjměte plovák. Jedná-li se 
o provedení Basic, lze plovák 
vyjmout pouze v případě, že má 
měřicí trubice dole připojení 
1¼ NPT.

Mezní spínač nesignalizuje 
správně minimum výšky 
hladiny.

Mezní spínač (nastavený na LOW 
limit = minimum) je rozepnutý 
(off), ale skutečná hladina kapaliny 
je stále nad minimem. Hustota 
měřené kapaliny je nižší než 
hodnota uvedená v objednávce.

Zjistěte, zda je tato hodnota 
hustoty při provozu běžná 
(stabilní). Použijte novou hodnotu 
hustoty a opakujte postup 
nastavení mezního spínače.

Mezní spínač (nastavený na LOW 
limit = minimum) ještě není 
rozepnutý (off), ale hladina 
kapaliny je na minimu nebo pod 
ním. Hustota měřené kapaliny je 
vyšší než hodnota uvedená 
v objednávce.

Mezní spínač nesignalizuje 
správně maximum výšky 
hladiny.

Hladina kapaliny je na maximu 
nebo nad ním, ale mezní spínač 
(nastavený na HIGH limit = 
maximum) ještě není rozepnutý 
(off). Hustota měřené kapaliny je 
nižší než hodnota uvedená 
v objednávce.

Hladina kapaliny je pod maximem, 
ale mezní spínač (nastavený na 
HIGH limit = maximum) je 
rozepnutý (off). Hustota měřené 
kapaliny je vyšší než hodnota 
uvedená v objednávce.

Chyba Popis Náprava chyby
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7.1  Pravidelná údržba
Přístroj nevyžaduje za běžného provozu pravidelnou údržbu. Pokud je měřená kapalina 
znečištěná nebo vytváří usazeniny, doporučujeme přístroj pravidelně proplachovat.

Jak proplachovat hladinoměr
•  Vyšroubujte zátku z vypouštění nebo otevřete vypouštěcí kohout.
•  Propláchněte měřicí trubici.

Postup demontáže plováku (neplatí pro verzi Basic bez zátky 1¼¨)
•  Zavřete uzavírací armatury.
•  Demontujte protipřírubu dolního provozního připojení nebo vyšroubujte zátku.
•  Vyjměte a vyčistěte plovák.

7.2  Udržujte přístroj v čistotě

7.3  Jak vyměnit jednotlivé součásti hladinoměru

7.3.1  Servisní záruky

Pro většinu aplikací není pravidelná údržba potřebná.

Servis prováděný uživatelem je vzhledem k poskytovaným zárukám omezen na
• Demontáž a montáž mezních spínačů. Další podrobnosti viz Mezní spínač dodávaný na 

přání na straně 23.
• Demontáž a montáž plováku. Další podrobnosti viz Před montáží odstraňte všechny obaly 

na straně 16.

Trubici ukazatele a mezní spínače je možno demontovat za provozu.

Opravy přístrojů smí provádět pouze patřičně proškolený personál s oprávněním výrobce.

Výstraha!
Údaje týkající se Směrnice pro tlaková zařízení
Na přístroji je nutno provádět pravidelnou údržbu v souladu s nařízeními a předpisy platnými pro 
dané místo aplikace.

Výstraha!
Při práci s přístroji na tlakových nádobách nebo na nádržích obsahujících nebezpečné tekutiny 
pečlivě dodržujte příslušné předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví.

Výstraha!
Pokud demontujete plovák, zavřete uzavírací armatury.

Nebezpečí!
Při čištění ochranného krytu proti orosení (namrzání) suchou textilií hrozí nebezpečí vytvoření 
elektrostatického náboje. Čistěte kryt proti orosení (dodáván na přání) vždy mokrým hadříkem.
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7.4  Zajištění servisu
Výrobce poskytuje zákazníkům i po uplynutí záruční doby rozsáhlou servisní podporu. Ta 
zahrnuje opravy, údržbu, technickou podporu a školení.

7.4.1  Základní pokyny

K tomuto přístroji jsou dodávány náhradní díly a příslušenství. Při objednávání prosím uvádějte 
následující referenční čísla:

7.4.2  Seznam náhradních dílů

Pro měřicí trubici:
• Plováky

Pro analogový převodník:
• Moduly převodníku. Podrobnosti viz Objednací číslo na straně 84.

Informace!
Podrobnosti si, prosím, vyžádejte v nejbližší pobočce výrobce.

Označení plováku Hustota měřeného 
média

Číslo náhradního dílu

[kg/l] [lb/ft³]

Provedení Basic
Plovák 1 0,8...1,19 49,9...74,3 F3187980500

Provedení Advanced
Plovák 1 0,58...0,7 36,2...43,7 F3187981900

Plovák 2 0,7...0,99 43,7...61,8 F3187981600

Plovák 3 0,99...2 61,8...124,8 F3187980900

Informace!
Při objednávání náhradních dílů uvádějte prosím následující údaje:
• Výrobní číslo přístroje
• Číslo zakázky výrobce
• Pouze pro plováky: materiál plováku (na nálepce s údaji o plováku na dolním konci trubice 

ukazatele)
• Pouze pro plováky: maximální povolený tlak Ps a zkušební tlak, Pt (na nálepce s údaji 

o plováku)
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7.4.3  Seznam příslušenství

Pro měřicí trubici:
• Mezní spínač, který není podle NAMUR
• Mezní spínač podle NAMUR

Pro 2vodičový analogový převodník napájený po smyčce:
• AS 24 - napájecí zdroj 24 Vss / 230 Vstř
• AS 24 - napájecí zdroj 24 Vss / 110 Vstř
• PROF SI 24075 - jiskrově bezpečný napájecí zdroj (s galvanickým oddělením)
• C 95 Basic - univerzální napájecí zdroj (montáž do panelu, 2 relé, 4místný displej, bez Ex)
• C 95 Basic - univerzální napájecí zdroj (montáž do panelu, 2 relé, výstup 4…20 mA, 4místný 

displej, bez Ex)

7.5  Zajištění servisu
Výrobce poskytuje zákazníkům i po uplynutí záruční doby rozsáhlou servisní podporu. Ta 
zahrnuje opravy, údržbu, technickou podporu a školení.

Informace!
Další údaje o mezních spínačích viz Technické údaje: mezní spínače dodávané na přání na 
straně 56.

Informace!
Podrobnosti o napájecím zdroji C 95 viz příslušný prospekt v našem Centru stahování.

Informace!
Podrobnosti si, prosím, vyžádejte v nejbližší pobočce výrobce.
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7.6  Zaslání přístroje zpět výrobci

7.6.1  Základní informace

Tento přístroj byl pečlivě vyroben a vyzkoušen. Při montáži a provozování přístroje v souladu 
s tímto návodem se mohou problémy vyskytnout jen velmi zřídka.

Výstraha!
Jestliže přesto potřebujete vrátit přístroj k přezkoušení nebo opravě, věnujte, prosím, náležitou 
pozornost následujícím informacím:
• Vzhledem k zákonným nařízením na ochranu životního prostředí a předpisům pro 

bezpečnost a ochranu zdraví může výrobce přijmout k testování nebo opravě pouze ty 
přístroje, které neobsahují žádné zbytky látek nebezpečných pro osoby nebo životní 
prostředí.

• To znamená, že výrobce může provádět servis pouze u přístrojů, ke kterým je přiloženo 
následující osvědčení (viz dále) potvrzující, že zacházení s přístrojem je bezpečné.

Výstraha!
Jestliže byl přístroj použit pro měření média jedovatého, žíravého, radioaktivního, hořlavého 
nebo ohrožujícího životní prostředí, postupujte, prosím, následovně:
• pečlivě zkontrolujte a případně propláchněte nebo neutralizujte vnitřní i vnější povrch přístroje 

tak, aby neobsahoval žádné nebezpečné látky,
• přiložte k přístroji osvědčení, ve kterém uvedete měřené médium a potvrdíte, že zacházení 

s přístrojem je bezpečné.
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7.6.2  Formulář (k okopírování) přikládaný k přístrojům zasílaným zpět výrobci

Společnost: Adresa:

Oddělení: Jméno:

Telefon: Fax:

Přiložený přístroj, typ:

Číslo zakázky výrobce nebo výrobní č.:

byl provozován s následujícím médiem:

Protože toto médium je: nebezpečné pro vodní zdroje

jedovaté

žíravé

hořlavé

Zkontrolovali jsme, že přístroj neobsahuje žádné zbytky 
tohoto média.

Přístroj jsme důkladně propláchli a neutralizovali.

Potvrzujeme, že přístroj neobsahuje žádné zbytky média, které by mohly ohrozit osoby nebo životní 
prostředí.

Datum: Razítko:

Podpis:
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7.7  Nakládání s odpady

Právní upozornění!
Nakládání s odpady se řídí platnými předpisy v dané zemi.

Tříděný sběr OEEZ (odpadních elektrických a elektronických zařízení) v Evropské unii:
V souladu se Směrnicí 2012/19/EU nesmí být po skončení jejich životnosti umístěny do 
netříděného odpadu přístroje pro monitorování a kontrolu, označené symbolem OEEZ.
Uživatel musí OEEZ odevzdat k recyklaci na označeném sběrném místě nebo je zaslat zpět naší 
nejbližší pobočce nebo autorizovanému zástupci.
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8.1  Měřicí princip
Přístroj pracuje na principu komunikativní trubky. Měřicí trubice je připevněna k nádrži jako 
spojená nádoba. Proto jsou v nádrži i v měřicí trubici shodné provozní podmínky.

V měřicí trubici se nachází plovák. Plovák obsahuje permanentní magnety, které otáčejí 
klapkami v trubici ukazatele vedle měřicí trubice a uvádí do chodu mezní spínače a analogový 
převodník, které jsou dodávány jako doplňky na přání. Poloha magnetů neodpovídá přesně 
výšce hladiny měřené kapaliny, takže stupnice je ve výrobním závodě posunuta tak, aby se tento 
rozdíl vyrovnal. Odchylka polohy magnetů závisí na hustotě kapaliny. Viz následující obrázek:

Odchylka polohy magnetu

Obrázek 8-1: Odchylka polohy magnetu

1  Skutečná výška hladiny měřené kapaliny 
2  Horní hrana magnetu plováku (která odpovídá výšce hladiny zobrazené na ukazateli)
3  Rozdíl (odchylka) mezi skutečnou výškou hladiny měřené kapaliny a horní hranou magnetu v plováku (závisí na 

hustotě měřené kapaliny)
4  Ukazatel s otočnými žluto/černými klapkami (na přání se stupnicí)
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8.2  Technické údaje: základní informace

Informace!
• Následující údaje platí pro standardní aplikace. Jestliže potřebujete další podrobnosti týkající 

se Vaší speciální aplikace, kontaktujte, prosím, nejbližší pobočku naší firmy.
• Další dokumentaci (certifikáty, výpočtové programy, software, ...) a kompletní dokumentaci 

k přístroji je možno zdarma zkopírovat z internetových stránek  (Downloadcenter).

Basic Advanced

Měřicí komplet
Měřicí princip Obtokový plovákový stavoznak (na principu spojených nádob). 

Plovák v měřicí trubici (∅42 mm /1,7¨) je spojený s mechanickým 
ukazatelem výšky hladiny magnetickou vazbou.

Rozsah aplikací Měření výšky hladiny kapalin ve 
skladovacích nádržích a za 
nízkého tlaku

Měření výšky hladiny kapalin 
v aplikacích s tlakem do 40 barg / 
580 psig

Měřená hodnota
Primární měřená hodnota Poloha magnetů plováku v měřicí trubici

Sekundární měřená hodnota Výška hladiny a objem kapaliny v měřicí trubici

Provedení
Doplňky a varianty
Varianty Dvě boční provozní připojení

Dvě osová provozní připojení

Horní boční / dolní osové provozní připojení

Horní osové / dolní boční provozní připojení

Doplňky Objímky pro přídavné uchycení (pro hladinoměry s dlouhou měřicí 
trubicí)

Analogový převodník bez displeje (převodník s výstupem 4...20 mA, 
4...20 mA + HART®, PROFIBUS PA nebo FF umístěný na horním 
nebo dolním konci odporové dekády)  1

Analogový převodník s displejem (převodník s výstupem 4...20 mA 
nebo 4...20 mA + HART® umístěný na horním nebo dolním konci 
odporové dekády)

Zátka se závitem 1¼¨ (pro 
montáž/ demontáž plováku)

—

Ochranný kryt proti orosení/ namrzání ukazatele (pro teploty 
prostředí v rozsahu -60...-20°C / -76...-4°F)

— OPTIFLEX 1300 C se snímačem 
typu jedno lano ∅2 mm (pokud je 
zvoleno horní osové připojení 
½ BSPP)

— OPTIFLEX 1300 C (je-li zvoleno 
horní osové připojení DN40 
PN40)

Příslušenství Bistabilní mezní spínače (NAMUR nebo bez NAMUR)

Měřicí rozsah (ML) 0,3…5,3 m / 1…17,4 ft 0,3…5,3 m / 1…17,4 ft (větší na 
požádání)

Displej a uživatelské rozhraní
Displej Otočné žluto/černé klapky s magnetickou vazbou v trubici ukazatele; 

bez místního ukazatele
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Indikace potopení plováku Červeno/černé otočné klapky v dolní části trubice ukazatele

Varianty označení stupnice Bez stupnice; m + cm; ft + inches; %

Přesnost měření
Chyba měření ±10 mm / 0,4¨

Opakovatelnost ±10 mm / 0,4¨ (je-li hustota konstantní)

Maximální rychlost změny 2 m/minutu / 6,5 ft/minutu

Provozní podmínky
Teplota
Provozní -40…+150°C / -40…+300°F

(Ex: viz doplňkový návod nebo 
certifikáty)

-40...+300°C / -40…+570°F
(Ex: viz doplňkový návod nebo 
certifikáty)

Teplota prostředí -40…+80°C / -40…+176°F (Ex: 
viz doplňkový návod nebo 
certifikáty)

-60…+80°C / -76…+176°F (Ex: 
viz doplňkový návod nebo 
certifikáty)

Teplota při skladování -50…+80°C / -58…+176°F

Tlak
Max. povolený provozní tlak 16 barg / 232 psig

(v závislosti na délce měřicí 
trubice. Také  viz Údaje o 
maximálním provozním tlaku na 
straně 76.)

40 barg / 580 psig (v závislosti na 
délce měřicí trubice. Také  viz 
Údaje o maximálním provozním 
tlaku na straně 76.)

Chemické vlastnosti
Hustota 0,8…1,19 kg/l / 49,9...68,7 lb/ft³ 0,58…2 kg/l / 36,2...124,8 lb/ft³

Viskozita ≤ 5000 mPa·s / ≤ 5000 cP

Další podmínky
Ochrana krytím (EN 60529) IP68

Podmínky pro instalaci
Doporučení Montáž ve svislé poloze vedle nádrže

Použijte oddělovací kohouty mezi nádrží a provozním připojením 
stavoznaku, které umožní snadnější údržbu přístroje (volitelné)

Rozměry a hmotnosti Viz "Technické údaje: Rozměry a hmotnosti"

Materiálové provedení
Měřicí trubice Standard: korozivzdorná ocel (1.4404 / 316L)

— Na přání: HASTELLOY® C-276  
2

Plovák Standard: korozivzdorná ocel 
(1.4404 / 316L)

Korozivzdorná ocel (1.4404 / 
316L); titan (údaje o výběru 
materiálu viz Plováky na straně 
78)

— Na přání: Hastelloy®

Držák ukazatele Korozivzdorná ocel

Trubice ukazatele Sklo Pyrex® (skleněná trubice s hermetickým zátavem)  3

Stupnice (na přání) Korozivzdorná ocel

Basic Advanced
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Provozní připojení Standard: korozivzdorná ocel (1.4404 / 316L)

— Na přání: HASTELLOY® C-276 
(pouze pro smáčené části 
točivých přírub dle EN)

Těsnění Páska z materiálu Teflon®  4 Standard: Aramid; páska z 
materiálu Teflon®

— Na přání: grafit; PTFE

Pásková izolace — Keramické vlákno (izolace mezi 
trubicí ukazatele a měřicí trubicí 
pro provozní teploty 
+100...+300°C / +210...570°F)

Ochranný kryt proti 
orosení/namrzání ukazatele (na 
přání)

Plexiglas®

Provozní připojení
Závitové připojení ½...¾ NPT; G ½...¾

Hladké trubky, 10S ½¨; ¾¨ / 10S

Přírubové připojení
(ČSN) EN DN15…40 (Typ B1), PN16 / 40 DN15…50 (Typ B1, C nebo E), 

PN16 / 40;
DN15…50 (Typ B1, C nebo E), 
PN63 / 100; jiné jsou k dispozici 
na požádání
Poznámka: příruby vyrobené 
z materiálu HASTELLOY® C-276 
se dodávají pouze jako točivé, 
typ B1

ASME ½…1½¨ (RF), 150 lb / 300 lb ½…1½¨ (RF), 150 lb / 300 lb; jiné 
jsou k dispozici na požádání

Připojení pro vypouštění a odvzdušnění
Varianty pro vypouštění
Závitové Standard: víčko se zátkou 

3/8 NPT
Standard: příruba se zátkou 
½ NPT

Na přání: víčko se zátkou 
1¼ NPT

Varianty:  na straně 66

Přírubové — Na přání: všechny varianty 
provozního připojení

Varianty pro odvzdušnění
Závitové Standard: bez (vypouklé víčko) Standard: zátka 3/8 NPT

Na přání: víčko se zátkou 
3/8 NPT

Na přání: příruba se zátkou 
½ NPT; příruba se zátkou G½; 
horní příruba DN40 (pro TDR 
hladinoměr) s boční 
odvzdušňovací zátkou ½ NPT; 
navařovací anténa s boční 
odvzdušňovací zátkou ½ NPT; 
závitové připojení ½ BSPP pro 
OPTIFLEX 1300 C se snímačem 
tvořeným lanem o ∅2 mm, 
s boční odvzdušňovací zátkou 
½ NPT; všechny varianty 
provozního připojení

Přírubové — Na přání: všechny varianty 
provozního připojení

Basic Advanced
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Napájení
Mezní spínače Viz "Technické údaje: mezní spínače dodávané na přání"

Analogový převodník Viz "Technické údaje: analogový převodník dodávaný na přání"

Vstup a výstup
Parametr Signalizace nebo zobrazení výšky hladiny

Výstupní signál Viz "Technické údaje: mezní spínače dodávané na přání" a 
"Technické údaje: analogový převodník dodávaný na přání"

Schválení a certifikáty
CE Značka CE se na přístroj 

nevztahuje (není stanovený 
výrobek podle požadavků 
Směrnice pro tlaková zařízení)

Tento přístroj splňuje příslušné 
požadavky směrnic EU. Výrobce 
potvrzuje zdárné provedení 
zkoušek umístěním značky CE 
na výrobku.

Další podrobnosti o směrnicích 
EU a evropských normách, které 
se na tento přístroj vztahují, jsou 
uvedeny v EU Prohlášení 
o shodě. Tento dokument je 
dodáván spolu s přístrojem a lze 
jej také zkopírovat z našich 
internetových stránek (Download 
Center).

Ochrana proti výbuchu
ATEX II 1 G nebo II 1/2 G (měřicí trubice)

Viz také schválení v "Technické údaje: mezní spínače dodávané na 
přání" a "Technické údaje: analogový převodník dodávaný na přání"

Další normy a schválení
Směrnice pro tlaková zařízení 
(PED)

Není stanovený výrobek podle 
požadavků PED

Směrnice pro tlaková zařízení

Odolnost vůči vibracím Třída vibrací 4M4 podle EN 60721-3-4

Speciální konstrukce Standard: "CODAP® 2010"

Na přání: NACE MR0175 / ISO 15156

Na požádání: EN 13445
1 HART® je registrovanou ochrannou známkou HART Communication Foundation
2 HASTELLOY® je registrovanou ochrannou známkou firmy Haynes International, Inc.
3 Pyrex® je registrovanou ochrannou známkou firmy Corning, Inc.
4 Teflon® je registrovanou ochrannou známkou firmy E.I. du Pont de Nemours and Company

Basic Advanced
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8.3  Technické údaje: analogový převodník dodávaný na přání

Moduly analogového výstupu nebo komunikace HART®

Výstup modulu 4...20 mA 4...20 mA / HART®

Objednací číslo xF45xBxxxxx (bez displeje)
xF45xExxxxx (s displejem)

xF45xWxxxxx (bez displeje)
xF45xGxxxxx (s displejem)

Měřicí komplet
Měřicí princip Odporová dekáda s jazýčkovými kontakty, které jsou spínány 

magnetem plováku v měřicí trubici BM 26.

Primární měřená hodnota Odpor

Sekundární měřená hodnota Výška hladiny a objem kapaliny v měřicí trubici

Provedení
Popis zařízení Odporová dekáda s jazýčkovými kontakty a 2vodičově napájeným 

modulem převodníku připevněná vedle měřicí trubice plovákového 
stavoznaku. Změny odporu jsou převodníkem převáděny na výstupní 
signál.

Popis modulu převodníku Změny odporu jsou převáděny na 
analogový proudový signál.

Změny odporu jsou převáděny na 
analogový nebo digitální 
proudový signál. V síti může být 
spojeno až 15 převodníků 
v souladu s komunikačním 
protokolem HART®.

Varianty Poloha převodníku – zákazník musí specifikovat, zda má být 
převodník umístěn na horním nebo dolním konci hladinoměru

Displej (LCD)

Příslušenství SU 600 - napájecí zdroj 24 V

SU 600 - napájecí zdroj 24 V s integrovanými jiskrově bezpečnými 
bariérami

PROF SI 24075 - jiskrově bezpečný napájecí zdroj (s galvanickým 
oddělením)

C 95 Basic - univerzální napájecí zdroj (montáž do panelu, 2 relé, 
4místný displej, bez Ex)

C 95 Basic - univerzální napájecí zdroj (montáž do panelu, 2 relé, 
výstup 4…20 mA, 4místný displej, bez Ex)

Displej a uživatelské rozhraní
Displej Standard: není součástí dodávky

Na přání: displej (LCD) napájený 
2vodičově ze smyčky

Na přání: displej (LCD) napájený 
2vodičově ze smyčky

Funkce Zobrazení výšky hladiny v mm; 
inches; % (nálepky pro 
alternativní jednotky jsou 
dodávány s přístrojem). 4místný 
displej (LCD) se znaménkem 
mínus, se 3 tlačítky.

Zobrazení výšky hladiny v mm; 
inches; % (nálepky pro 
alternativní jednotky jsou 
dodávány s přístrojem). 4místný 
displej (LCD) se znaménkem 
mínus, se 3 tlačítky.

Displej Displej napájený 2vodičově ze 
smyčky
4místný LCD se znaménkem 
mínus, se 3 tlačítky

Displej napájený 2vodičově ze 
smyčky
4místný LCD se znaménkem 
mínus, se 3 tlačítky

Provoz Volitelný počet desetinných míst: 
0 až 3. Přístroj se nastavuje po 
otevření krytu.

Volitelný počet desetinných míst: 
0 až 3. Přístroj se nastavuje po 
otevření krytu.
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Přesnost měření
Chyba měření ±10 mm / 0,4¨ (je-li hustota 

konstantní)
≤ ±0,1% z rozsahu

±10 mm / 0,4¨ (je-li hustota 
konstantní)
≤ ±0,05% z rozsahu

Teplotní koeficient ≤ ±0,01% z rozsahu/°C ≤ ±0,005% z rozsahu/°C

Vliv elektromagnetické 
kompatibility (odolnosti)

< ±0,1% z rozsahu < ±0,1% z rozsahu

Provozní podmínky
Teplota
Provozní teplota, modul 
převodníku

-40…+85°C / -40…+185°F, je-li kolem měřicí trubice izolace, uveďte 
teplotu v objednávce. Nedávejte izolaci kolem krytu převodníku.

Provozní teplota, s displejem -20…+70°C / -4…+158°F 1

Tlak
Provozní tlak Atmosférický tlak

Další podmínky
Ustálení po zapnutí 5...10 minut 30 s

Odezva 1,5 s 1....60 s 2

Ochrana krytím
(EN 60529)

Kryt převodníku bez displeje: IP 54
Kryt převodníku s displejem: IP 66

Podmínky pro instalaci
Poznámky Analogový převodník je kalibrován ve výrobním závodě a je k měřicí 

trubici připevněn před expedicí.

Rozměry a hmotnosti Viz "Technické údaje: Rozměry a hmotnosti"

Materiálové provedení
Kryt Hliník s polyesterovým nátěrem

Trubice s jazýčkovými kontakty Korozivzdorná ocel

Objímka Korozivzdorná ocel

Elektrické připojení
Napájení
Napájecí napětí Normální prostředí (bez Ex):

8...30 Vss 8…30 Vss

Ex ia, bez displeje:
Viz doplňkový návod nebo certifikáty

Ex ia, s displejem:
Viz doplňkový návod nebo 
certifikáty

—

Displej (LCD); úbytek napětí 2,5 V 2,5 V

Závit pro vývodku M20 × 1,5

Výstup modulu 4...20 mA 4...20 mA / HART®

Objednací číslo xF45xBxxxxx (bez displeje)
xF45xExxxxx (s displejem)

xF45xWxxxxx (bez displeje)
xF45xGxxxxx (s displejem)
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Údaje o jiskrově bezpečných 
obvodech pro přístroje 
v provedení Ex ia

Viz doplňkový návod nebo certifikáty

Vstup a výstup
Proudový výstup
Rozsah výstupu 4…20 mA

Signalizace chyb Horní hodnota, volitelná

21,6 mA 23 mA

Dolní hodnota, volitelná

3,5 mA

HART®
Popis — Protokol HART® pro pasivní 

proudový výstup

Provoz v režimu Multidrop — Ano, proudový výstup = 4 mA
Adresa Multidrop nastavitelná na 
1...15

Schválení a certifikáty
CE Tento přístroj splňuje příslušné požadavky směrnic EU. Výrobce 

potvrzuje zdárné provedení zkoušek umístěním značky CE na 
výrobku.

Další podrobnosti o směrnicích EU a evropských normách, které se 
na tento přístroj vztahují, jsou uvedeny v EU Prohlášení o shodě. 
Tento dokument je dodáván spolu s přístrojem a lze jej také 
zkopírovat z našich internetových stránek (Download Center).

Ochrana proti výbuchu
Podle ATEX – bez displeje II 1 G Ex ia IIC T4...T6 II 1 G Ex ia IIC T4 nebo T6

Podle ATEX – s displejem II 1 G Ex ia IIC T5 —

Další normy a schválení
EMC (elektromagnetická 
kompatibilita)

Směrnice pro 
elektromagnetickou kompatibilitu

Směrnice pro 
elektromagnetickou kompatibilitu
NAMUR NE 21  3

Odolnost vůči vibracím Třída vibrací 4M4 podle EN 60721-3-4

NAMUR NAMUR NE 43  4
1 Je-li provozní teplota mimo tyto meze, displej se vypne. Modul převodníku zůstává v provozu i mimo tento rozsah 

teplot.
2 Tato hodnota je programovatelná
3 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) zařízení pro průmyslové procesy a laboratoře
4 Normalizace úrovní signálu pro signalizaci chyb digitálních snímačů 

Výstup modulu 4...20 mA 4...20 mA / HART®

Objednací číslo xF45xBxxxxx (bez displeje)
xF45xExxxxx (s displejem)

xF45xWxxxxx (bez displeje)
xF45xGxxxxx (s displejem)
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Moduly pro sběrnice

Výstup modulu FOUNDATION™ fieldbus PROFIBUS PA

Objednací číslo xF45xDxxxxx (PR) xF45xXxxxxx (PR)

Měřicí komplet
Měřicí princip Odporová dekáda s jazýčkovými kontakty, které jsou spínány 

magnetem plováku v měřicí trubici BM 26

Primární měřená hodnota Odpor

Sekundární měřená hodnota Výška hladiny a objem kapaliny v měřicí trubici

Provedení
Popis zařízení Odporová dekáda s jazýčkovými kontakty a 2vodičově napájeným 

modulem převodníku připevněná vedle měřicí trubice plovákového 
stavoznaku. Změny odporu jsou převodníkem převáděny na výstupní 
signál.

Popis modulu převodníku Změny odporu jsou převáděny na 
signály v souladu 
s komunikačním protokolem FF.

Změny odporu jsou převáděny na 
signály v souladu 
s komunikačním protokolem 
PROFIBUS PA.

Varianty Poloha převodníku  1

Příslušenství SU 600 - napájecí zdroj 24 V

Displej a uživatelské rozhraní
Displej Bez

Přesnost měření
Chyba měření ±10 mm / 0,4¨ (je-li hustota konstantní)

Provozní podmínky
Teplota
Provozní teplota, modul 
převodníku

-40…+85°C / -40…+185°F, je-li kolem měřicí trubice izolace, uveďte 
teplotu v objednávce. Nedávejte izolaci kolem krytu převodníku.

Tlak
Provozní tlak Atmosférický tlak

Další podmínky
Ochrana krytím
(EN 60529)

Kryt převodníku bez displeje: IP 54
Kryt převodníku s displejem: IP 66

Podmínky pro instalaci
Poznámky Analogový převodník je kalibrován ve výrobním závodě a je k měřicí 

trubici připevněn před expedicí.

Rozměry a hmotnosti Viz "Technické údaje: Rozměry a hmotnosti"

Materiálové provedení
Kryt Hliník s polyesterovým nátěrem

Trubice s jazýčkovými kontakty Korozivzdorná ocel

Objímka Korozivzdorná ocel
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Elektrické připojení
Napájení
Napájecí napětí Normální prostředí (bez Ex):

9...30 Vss

Ex ia:
Viz doplňkový návod nebo certifikáty

Závit pro vývodku M20 × 1,5

Údaje o jiskrově bezpečných 
obvodech pro přístroje 
v provedení Ex ia

Viz doplňkový návod nebo certifikáty

PROFIBUS PA
Popis — Protokol PROFIBUS PA Profile 

A&B, ver.3.0 (EN 50170 vol.2)

FOUNDATION™ fieldbus
Popis Protokol FOUNDATION™ 

fieldbus
—

Schválení a certifikáty
CE Tento přístroj splňuje příslušné požadavky směrnic EU. Výrobce 

potvrzuje zdárné provedení zkoušek umístěním značky CE na 
výrobku.

Další podrobnosti o směrnicích EU a evropských normách, které se 
na tento přístroj vztahují, jsou uvedeny v EU Prohlášení o shodě. 
Tento dokument je dodáván spolu s přístrojem a lze jej také 
zkopírovat z našich internetových stránek (Download Center).

Ochrana proti výbuchu
ATEX II 1 G Ex ia IIC T4...T6 2 II 1 G Ex ia IIC T4...T6 2

II 2 G Ex ib IIC T4...T6 3 II 2 G Ex ib IIC T4...T6 3

Další normy a schválení
EMC (elektromagnetická 
kompatibilita)

Směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu

Odolnost vůči vibracím Třída vibrací 4M4 podle EN 60721-3-4
1 Zákazník musí specifikovat, zda má být převodník umístěn na horním nebo dolním konci hladinoměru
2 Konvenční jiskrově bezpečné systémy nebo systémy FISCO
3 Jiskrově bezpečné systémy FISCO

Výstup modulu FOUNDATION™ fieldbus PROFIBUS PA

Objednací číslo xF45xDxxxxx (PR) xF45xXxxxxx (PR)
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8.4  Technické údaje: mezní spínače dodávané na přání

Provedení Bez NAMUR NAMUR

Měřicí komplet
Měřicí princip Bistabilní jazýčkový kontakt, který je aktivován magnetem plováku 

v měřicí trubici plovákového stavoznaku.

Rozsah aplikací Signalizace výšky hladiny

Provedení
Popis zařízení Mezní spínač připevněný k měřicí trubici plovákového stavoznaku

Přesnost měření
Hystereze 28 mm / 1,1¨. Další podrobnosti viz kapitola "Mezní spínač dodávaný 

na přání" .

Provozní podmínky 
Teplota
Provozní teplota -40…+120°C / -40…+250°F, je-li kolem měřicí trubice izolace, uveďte 

teplotu v objednávce. Nedávejte izolaci kolem krytu spínače.

Skladování -40…+120°C / -40…+250°F

Tlak
Provozní tlak Atmosférický tlak

Další podmínky
Ochrana krytím
(EN 60529)

IP66

Podmínky pro instalaci
Poznámky Mezní spínač není dodáván připevněný k měřicí trubici.

Upravte bod sepnutí s ohledem na hysterezi a hustotu měřené 
kapaliny

Rozměry a hmotnosti Viz "Technické údaje: Rozměry a hmotnosti"

Materiálové provedení
Kryt spínače Hliník s nátěrem epoxidovou práškovou barvou

Držák Korozivzdorná ocel

Objímka Korozivzdorná ocel

Elektrické připojení
Závit pro vývodku M16 × 1,5

Řídicí vstup
Spínaný výkon 60 VA/W; 1 A; 250 Vstř/ss Podle NAMUR 19234; Umax = 

27 Vss

Údaje o jiskrově bezpečných 
obvodech

Viz doplňkový návod nebo certifikáty.
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Schválení a certifikáty
CE Tento přístroj splňuje příslušné požadavky směrnic EU. Výrobce 

potvrzuje zdárné provedení zkoušek umístěním značky CE na 
výrobku.

Další podrobnosti o směrnicích EU a evropských normách, které se 
na tento přístroj vztahují, jsou uvedeny v EU Prohlášení o shodě. 
Tento dokument je dodáván spolu s přístrojem a lze jej také 
zkopírovat z našich internetových stránek (Download Center).

Ochrana proti výbuchu
ATEX II 1 G Ex ia IIC T6...T4

Další normy a schválení
LVD (zařízení nízkého napětí) Základní požadavky Směrnice 

pro zařízení nízkého napětí (LVD)
—

Odolnost vůči vibracím Třída vibrací 4M5 podle EN 60721-3-4

Provedení Bez NAMUR NAMUR

Informace!
Na požádání jsou rovněž k dispozici mezní spínače v krytu z korozivzdorné oceli pro použití za 
nízkých teplot (provozní teplota: -60...+125°C / -76...+257°F). Další podrobnosti viz internetová 
stránka:
http://www.euroswitch.co.uk
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8.5  Provedení Basic: Rozměry a hmotnosti

Poznámka: 

• C-C = vzdálenost mezi osami provozních připojení
• ML = měřicí rozsah
• L = celková délka
• a = vzdálenost mezi osou dolního připojení a dolním koncem přístroje; 

b = vzdálenost mezi osou horního připojení a horním koncem přístroje

Provedení Basic: dvě boční provozní připojení

Obrázek 8-2: Dvě boční provozní připojení

1  Na přání odvzdušnění s připojením 3/8 NPT (se zátkou). Na přání vypouštění s připojením 3/8 NPT – nebo se zátkou 
1¼ NPT umožňující demontáž plováku přes dno přístroje

2  Navařené víčko
3  Mezní spínač dodávaný na přání
4  Přírubové připojení
5  Na přání připojení s dlouhým nátrubkem (½¨ nebo ¾¨)
6  Na přání vnější závitové připojení (½... ¾ NPT nebo G ½...¾)
7  Ukazatel výšky hladiny se stupnicí dodávanou na přání
8  Ukazatel výšky hladiny bez stupnice 

c
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Rozměry v mm

Rozměry v palcích

Hmotnosti v kg a lb

Rozměry [mm]

a b C-C ML c d k L p q ∅t

Dvě boční 
provozní připojení

310 1 173 2 3 300…5300 135 4 55,5 74 (C-C) +483 5 32 113 42,4

1 Provedení s odvodněním se zátkou 1¼¨: 323 mm
2 Provedení s navařeným víčkem: 149 mm
3 Tento rozměr je shodný se vzdáleností ML
4 Provedení s dlouhým nátrubkem: 130 mm. Provedení s vnějším závitovým připojením: 58 mm.
5 Provedení s navařeným víčkem: (C-C) +459 mm. Provedení se zátkou 1¼¨: (C-C) +500 mm. Provedení s navařeným víčkem + se 

zátkou 1¼¨: (C-C) +476 mm.

Rozměry [inches]

a b C-C ML c d k L p q ∅t

Dvě boční 
provozní připojení

12,2 1 6,8 2 3 12…208 5,3 4 2,2 2,9 (C-C) +19 5 1,3 4,4 1,7

1 Provedení s odvodněním se zátkou 1¼¨: 12,7¨
2 Provedení s navařeným víčkem: 5,9¨
3 Tento rozměr je shodný se vzdáleností ML
4 Provedení s dlouhým nátrubkem: 5,1¨. Provedení s vnějším závitovým připojením: 2,3¨.
5 Provedení s navařeným víčkem: (C-C) +18,1¨. Provedení se zátkou 1¼¨: (C-C) +19,7¨. Provedení s navařeným víčkem + se zátkou 

1¼¨: (C-C) +18,7¨.

Hmotnost Hmotnost pro 
každých dalších 

100 mm

Hmotnost pro každé 
další 4 palce (inches)

[kg] [lb] [kg] [lb]

Min.: příruby DN15 PN40 7,4 1 16,3 2 0,3 0,7

Max.: příruby 1½¨ 300 lb 11,2 1 24,7 2 0,3 0,7

Mezní spínač 0,085 0,2
1 Pro L=500 mm
2 Pro L=20¨
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Poznámka: 

• C-C = vzdálenost ploch těsnicích lišt provozních připojení
• ML = měřicí rozsah
• L = celková délka
• a = dolní mrtvá vzdálenost; 

b = horní mrtvá vzdálenost

Provedení Basic: dvě osová provozní připojení

Obrázek 8-3: Dvě osová provozní připojení

1  Závitové připojení 3/8 NPT
2  Na přání s přídavným uchycením – viz také "Provedení s přídavným uchycením (na přání): Rozměry a hmotnosti"
3  Mezní spínač dodávaný na přání
4  Ukazatel výšky hladiny se stupnicí dodávanou na přání

b
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Rozměry v mm

Rozměry v palcích

Hmotnosti v kg a lb

Rozměry [mm]

a b C-C ML d k L p q ∅t

Dvě osová 
provozní připojení

274 96 ML +370 272…5300 55,5 74 (C-C) +21 32 113 42,4

Rozměry [inches]

a b C-C ML d k L p q ∅t

Dvě osová 
provozní připojení

10,8 3,8 ML +14,6 10,8…208 2,5 2,9 (C-C) +0,8 1,3 4,4 1,7

Hmotnost Hmotnost pro 
každých dalších 

100 mm

Hmotnost pro každé 
další 4 palce (inches)

[kg] [lb] [kg] [lb]

3/8 NPT 6,0 1 13,2 2 0,3 0,7

Mezní spínač 0,085 0,2
1 Pro L=500 mm
2 Pro L=20¨
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Poznámka:
• C-C = vzdálenost mezi osou a plochou těsnicí lišty provozního připojení
• ML = měřicí rozsah
• L = celková délka
• a = dolní mrtvá vzdálenost;

b = vzdálenost mezi osou horního připojení a horním koncem přístroje

Provedení Basic: horní boční / dolní osové provozní připojení

Obrázek 8-4: Horní boční / dolní osové provozní připojení

1  Závitové připojení 3/8 NPT
2  Na přání vypouštění nebo odvzdušnění s připojením 3/8 NPT (se zátkou)
3  Navařené víčko
4  Přírubové připojení
5  Na přání připojení s dlouhým nátrubkem (½¨ nebo ¾¨)
6  Na přání vnější závitové připojení (½... ¾ NPT nebo G ½...¾)
7  Mezní spínač dodávaný na přání
8  Ukazatel výšky hladiny se stupnicí dodávanou na přání
9  Na přání s přídavným uchycením – viz také "Provedení s přídavným uchycením (na přání): Rozměry a hmotnosti"
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Rozměry v mm

Rozměry v palcích

Hmotnosti v kg a lb

Rozměry [mm]

a b C-C ML c d k L p q ∅t

Horní boční / dolní 
osové provozní 
připojení

300 173 1 ML +300 370…5300 135 2 55,5 74 (C-C) +194 3 32 113 42,4

1 Provedení s navařeným víčkem: 149 mm
2 Provedení s dlouhým nátrubkem: 130 mm. Provedení s vnějším závitovým připojením: 58 mm.
3 Provedení s navařeným víčkem: (C-C) +170 mm

Rozměry [inches]

a b C-C ML c d k L p q ∅t

Horní boční / dolní 
osové provozní 
připojení

11,8 6,8 1 ML +11,8 14,6…208 5,3 2 2,2 2,9 (C-C) +7,6
3

1,3 4,4 1,7

1 Provedení s navařeným víčkem: 5,9¨
2 Provedení s dlouhým nátrubkem: 5,1¨. Provedení s vnějším závitovým připojením: 2,3¨.
3 Provedení s navařeným víčkem: (C-C) +6,7¨

Hmotnost Hmotnost pro 
každých dalších 

100 mm

Hmotnost pro každé 
další 4 palce (inches)

[kg] [lb] [kg] [lb]

Min.: 3/8 NPT / příruba DN15 PN40 6,7 1 14,8 2 0,3 0,7

Max.: 3/8 NPT / příruba 1½¨ 300 lb 8,6 1 19,0 2 0,3 0,7

Mezní spínač 0,085 0,2
1 Pro L=500 mm
2 Pro L=20¨



8 Technické údaje 

64 

BM 26 Basic/Advanced

www.krohne.com 04/2017 - 4002013703 - TD BM 26 Basic/Adv R05 cs

Poznámka:
• C-C = vzdálenost mezi plochou těsnicí lišty a osou provozního připojení
• ML = měřicí rozsah
• L = celková délka
• a = vzdálenost mezi osou dolního připojení a dolním koncem přístroje; 

b = horní mrtvá vzdálenost

Provedení Basic: horní osové / dolní boční provozní připojení

Obrázek 8-5: Horní osové / dolní boční provozní připojení

1  Na přání vypouštění s připojením 3/8 NPT nebo 1¼ NPT (se zátkou – připojení 1¼ NPT umožňuje demontáž plováku 
přes dno přístroje)

2  Závitové připojení 3/8 NPT
3  Přírubové připojení
4  Na přání připojení s dlouhým nátrubkem (½¨ nebo ¾¨)
5  Na přání vnější závitové připojení (½... ¾ NPT nebo G ½...¾)
6  Mezní spínač dodávaný na přání
7  Ukazatel výšky hladiny se stupnicí dodávanou na přání
8  Na přání s přídavným uchycením – viz také "Provedení s přídavným uchycením (na přání): Rozměry a hmotnosti"
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Rozměry v mm

Rozměry v palcích

Hmotnosti v kg a lb

Rozměry [mm]

a b C-C ML c d k L p q ∅t

Horní osové / dolní 
boční provozní 
připojení

310 1 140 ML +140 288…5300 135,2 2 55,5 74 (C-C) +310 3 32 113 42,4

1 Provedení s odvodněním se zátkou 1¼¨: 323 mm
2 Provedení s dlouhým nátrubkem: 130,2 mm. Provedení s vnějším závitovým připojením: 58,2 mm.
3 Provedení se zátkou 1¼¨: (C-C) +327 mm

Rozměry [inches]

a b C-C ML c d k L p q ∅t

Horní osové / dolní 
boční provozní 
připojení

12,2 1 5,5 ML +5,5 11,3…208 5,3 2 2,2 2,9 (C-C) +12,2 3 1,3 4,4 1,7

1 Provedení s odvodněním se zátkou 1¼¨: 12,7¨
2 Provedení s dlouhým nátrubkem: 5,1¨. Provedení s vnějším závitovým připojením: 2,3¨.
3 Provedení se zátkou 1¼¨: (C-C) +12,9¨

Hmotnost Hmotnost pro 
každých dalších 

100 mm

Hmotnost pro každé 
další 4 palce (inches)

[kg] [lb] [kg] [lb]

Min.: 3/8 NPT / příruba DN15 PN40 6,7 1 14,8 2 0,3 0,7

Max.: 3/8 NPT / příruba 1½¨ 300 lb 8,6 1 19,0 2 0,3 0,7

Mezní spínač 0,085 0,2
1 Pro L=500 mm
2 Pro L=20¨
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8.6  Provedení Advanced: Rozměry a hmotnosti

Poznámka:
• C-C = vzdálenost mezi osami provozních připojení
• ML = měřicí rozsah
• L = celková délka
• a = vzdálenost mezi osou dolního připojení a dolním koncem přístroje; 

b = vzdálenost mezi osou horního připojení a horním koncem přístroje

Provedení Advanced: dvě boční provozní připojení

Obrázek 8-6: Dvě boční provozní připojení

1  Na přání odvzdušnění s připojením 3/8 NPT (se zátkou), nebo odvzdušnění s připojením 1/2 NPT, G 1/2 nebo G 3/8 
(se zátkou) na zaslepovací přírubě, nebo vypouštění s připojením 1/2 NPT, 3/8 NPT, G 1/2 nebo G 3/8 (se zátkou) na 
zaslepovací přírubě

2  Provozní připojení (příruba)
3  Závitové připojení ½ BSP pro hladinoměr na principu TDR OPTIFLEX 1300 s bočním odvzdušněním ½ NPT (se 

zátkou)
4  Na přání odvzdušnění a vypouštění (příruba)
5  Na přání horní příruba DN 40 pro jiné hladinoměry
6  Mezní spínač dodávaný na přání
7  Ukazatel výšky hladiny se stupnicí dodávanou na přání
8  Na přání vnější závitové připojení (½... ¾ NPT nebo G ½...¾) nebo připojení s dlouhým nátrubkem (½¨ nebo ¾¨)

a

Informace!
Jiné rozměry jsou k dispozici na požádání.



 Technické údaje 8

67

BM 26 Basic/Advanced

www.krohne.com04/2017 - 4002013703 - TD BM 26 Basic/Adv R05 cs

Hustota 
kapaliny [kg/l]

Rozměry [mm]

a b C-C ML c d e g k L p q r ∅t

Dvě boční 
provozní připojení

0,58…0,7 1 2 3 4 300…5300 5 55,5 6 106 15 74 7 32 113 259 42,4

0,7…0,99 1 8 3 4 5 55,5 6 106 15 74 7 32 113 259 42,4

0,99…2,0 1 9 3 4 5 55,5 6 106 15 74 7 32 113 259 42,4
1 Podrobnosti viz "Plováky" na konci této kapitoly
2 Provedení s vypouštěním 1/2NPT nebo 3/8NPT + zátka: 480 mm. Provedení s vypouštěním G1/2 nebo G3/8 + zátka: 472 mm. 

Provedení s připojením vypouštění přírubou: 580 mm.
3 Provedení s odvzdušněním 3/8NPT: 228 mm. Prov. s odvzdušněním 1/2NPT: 228 mm. Prov. s odvzdušněním G1/2: 220 mm. Prov. 

s hladinoměrem OPTIFLEX 1300 se snímačem tvořeným jedním lanem o průměru 2 mm: 454 mm. Prov. s připojením odvzdušnění 
přírubou: 328 mm. Prov. s přírubou DN40: 193 mm.

4 Tento rozměr je shodný se vzdáleností C-C
5 Příruba podle EN, typ B: 135 mm. Příruba podle EN, typ C: 135 mm. Příruba podle EN, typ E: 135 mm. Dlouhý nátrubek: 130 mm. 

Vnější závitové připojení: 58 mm.
6 Je-li teplota prostředí -60...-20°C: 85,5 mm (s krytem z Plexiglas®)
7 Závisí na zvolené variantě. Podrobnosti si vyžádejte v nejbližší pobočce výrobce.
8 Provedení s vypouštěním 1/2NPT nebo 3/8NPT + zátka: 299 mm. Provedení s vypouštěním G1/2 nebo G3/8 + zátka: 291 mm. 

Provedení s připojením vypouštění přírubou: 399 mm.
9 Provedení s vypouštěním 1/2NPT nebo 3/8NPT + zátka: 255 mm. Provedení s vypouštěním G1/2 nebo G3/8 + zátka: 247 mm. 

Provedení s připojením vypouštění přírubou: 355 mm.

Hustota 
kapaliny [lb/ft³]

Rozměry [inches]

a b C-C ML c d e g k L p q r ∅t

Dvě boční 
provozní připojení

36,2…43,7 1 2 3 4 12…208 5 2,2 6 4,2 0,6 2,9 7 1,3 4,4 10,2 1,7

43,7…61,8 1 8 3 4 5 2,2 6 4,2 0,6 2,9 7 1,3 4,4 10,2 1,7

61,8…124,8 1 9 3 4 5 2,2 6 4,2 0,6 2,9 7 1,3 4,4 10,2 1,7
1 Podrobnosti viz "Plováky" na konci této kapitoly
2 Provedení s vypouštěním 1/2NPT nebo 3/8NPT + zátka: 18,9¨. Provedení s vypouštěním G1/2 nebo G3/8 + zátka: 18,6¨. Provedení 

s připojením vypouštění přírubou: 22,8¨.
3 Provedení s odvzdušněním 3/8NPT: 9,0¨. Provedení s odvzdušněním 1/2NPT: 9,0¨. Provedení s odvzdušněním G1/2: 8,6¨. Prov. 

s hladinoměrem OPTIFLEX 1300 se snímačem tvořeným jedním lanem o průměru 0,08¨: 17,9¨. Prov. s připojením odvzdušnění 
přírubou: 12,9¨. Prov. s přírubou DN40: 7,6¨.

4 Tento rozměr je shodný se vzdáleností C-C
5 Příruba podle EN, typ B: 5,3¨. Příruba podle EN, typ C: 5,1¨. Příruba podle EN, typ E: 5,3¨. Dlouhý nátrubek: 5,1¨. Vnější závitové 

připojení: 2,3¨.
6 Je-li teplota prostředí -76...-4°F: 3,4¨ (s krytem z Plexiglas®)
7 Závisí na zvolené variantě. Podrobnosti si vyžádejte v nejbližší pobočce výrobce.
8 Provedení s vypouštěním 1/2NPT nebo 3/8NPT + zátka: 11,8¨. Provedení s vypouštěním G1/2 nebo G3/8 + zátka: 11,4¨. Provedení 

s připojením vypouštění přírubou: 15,7¨.
9 Provedení s vypouštěním 1/2NPT nebo 3/8NPT + zátka: 10¨. Provedení s vypouštěním G1/2 nebo G3/8 + zátka: 9,7¨. Provedení 

s připojením vypouštění přírubou: 14,0¨.

Hmotnost Hmotnost pro každých 
dalších 100 mm

Hmotnost pro každé 
další 4 palce (inches)

[kg] [lb] [kg] [lb]

Min.: příruby DN15 PN40 7,4…8 1 16,3…17,6 2 0,3 0,7

Max.: příruby 1½¨ 600 lb 12,4…13 3 27,3…28,7 2 0,3 0,7

Mezní spínač 0,085 0,2
1 Pro L=500 mm – je-li hustota kapaliny nízká, je hmotnost vyšší
2 Pro L=20¨ – je-li hustota kapaliny nízká, je hmotnost vyšší
3 Pro L=500 mm –  je-li hustota kapaliny nízká, je hmotnost vyšší
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Poznámka:
• C-C = vzdálenost ploch těsnicích lišt provozních připojení
• ML = měřicí rozsah
• L = celková délka
• a = dolní mrtvá vzdálenost;

b = horní mrtvá vzdálenost

Provedení Advanced: dvě osová provozní připojení

Obrázek 8-7: Dvě osová provozní připojení

1  Provozní připojení (příruba)
2  Mezní spínač dodávaný na přání
3  Ukazatel výšky hladiny se stupnicí dodávanou na přání
4  Na přání s přídavným uchycením – viz také "Provedení s přídavným uchycením (na přání): Rozměry a hmotnosti"

t

Informace!
Jiné rozměry jsou k dispozici na požádání.
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Rozměry v mm

Rozměry v palcích

Hmotnosti v kg a lb

Hustota 
kapaliny [kg/l]

Rozměry [mm]

a b C-C ML d e k L p q ∅t

Dvě osová 
provozní připojení

0,58…0,7 1 570 250 ML +820 300...5300 55,5 2 106 74 3 32 113 42,4

0,7…0,99 1 390 250 ML +640 55,5 2 106 74 3 38 113 42,4

0,99…2,0 1 340 250 ML +590 55,5 2 106 74 3 32 113 42,4
1 Podrobnosti viz "Plováky" na konci této kapitoly
2 Je-li teplota prostředí -60...-20°C: 85,5 mm (s krytem z Plexiglas®)
3 Tento rozměr je shodný se vzdáleností C-C

Hustota 
kapaliny 

[lb/ft³]

Rozměry [inches]

a b C-C ML d e k L p q ∅t

Dvě osová 
provozní připojení

36,2…43,7 1 22,4 9,8 ML +32,3 11,8...208 2,2 2 4,2 2,9 3 1,3 4,4 1,7

43,7…61,8 1 15,3 9,8 ML +25,2 2,2 2 4,2 2,9 3 1,3 4,4 1,7

61,8…124,8 1 13,4 9,8 ML +23,2 2,2 2 4,2 2,9 3 1,3 4,4 1,7
1 Podrobnosti viz "Plováky" na konci této kapitoly
2 Je-li teplota prostředí -76...-4°F: 3,4¨ (s krytem z Plexiglas®)
3 Tento rozměr je shodný se vzdáleností C-C

Hmotnost Hmotnost pro 
každých dalších 

100 mm

Hmotnost pro každé 
další 4 palce (inches)

[kg] [lb] [kg] [lb]

Min.: příruby DN15 PN40 7,4…8 1 16,3…17,6 2 0,3 0,7

Max.: příruby 1½¨ 600 lb 12,4…13 3 27,3…28,7 2 0,3 0,7

Mezní spínač 0,085 0,2
1 Pro L=500 mm – je-li hustota kapaliny nízká, je hmotnost vyšší
2 Pro L=20¨ – je-li hustota kapaliny nízká, je hmotnost vyšší
3 Pro L=500 mm –  je-li hustota kapaliny nízká, je hmotnost vyšší
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Poznámka:
• C-C = vzdálenost mezi osou a plochou těsnicí lišty provozního připojení
• ML = měřicí rozsah
• L = celková délka
• a = dolní mrtvá vzdálenost; 

b = vzdálenost mezi osou horního připojení a horním koncem přístroje

Provedení Advanced: horní boční / dolní osové provozní připojení

Obrázek 8-8: Horní boční / dolní osové provozní připojení

1  Na přání odvzdušnění s připojením 3/8 NPT (se zátkou) nebo odvzdušnění s připojením 1/2 NPT nebo G 1/2 (se 
zátkou) na zaslepovací přírubě

2  Provozní připojení (příruba)
3  Závitové připojení ½ BSP pro hladinoměr na principu TDR OPTIFLEX 1300 s bočním odvzdušněním ½ NPT (se 

zátkou)
4  Na přání odvzdušnění (příruba)
5  Na přání horní příruba DN 40 pro jiné hladinoměry s bočním odvzdušněním ½ NPT (se zátkou)
6  Mezní spínač dodávaný na přání
7  Ukazatel výšky hladiny se stupnicí dodávanou na přání
8  Na přání vnější závitové připojení (½... ¾ NPT nebo G ½...¾) nebo připojení s dlouhým nátrubkem (½¨ nebo ¾¨)
9  Na přání s přídavným uchycením – viz také "Provedení s přídavným uchycením (na přání): Rozměry a hmotnosti"

2

b

Informace!
Jiné rozměry jsou k dispozici na požádání.
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Rozměry v mm

Rozměry v palcích

Hmotnosti v kg a lb

Hustota 
kapaliny [kg/l]

Rozměry [mm]

a b C-C ML c d e g k L p q r ∅t

Horní boční / dolní 
osové provozní 
připojení

0,58…0,7 1 580 2 ML
+580

300...
5300

3 55,5
4

106 15 74 5 32 113 259 42,4

0,7…0,99 1 400 2 ML
+400

3 55,5
4

106 15 74 5 32 113 259 42,4

0,99…2,0 1 360 2 ML
+360

3 55,5
4

106 15 74 5 32 113 259 42,4

1 Podrobnosti viz "Plováky" na konci této kapitoly
2 Prov. s odvzdušněním 3/8NPT: 228 mm. Prov. s odvzdušněním 1/2NPT: 228 mm. Prov. s odvzdušněním G1/2: 220 mm. Prov. 

s hladinoměrem OPTIFLEX 1300 se snímačem tvořeným jedním lanem o průměru 2 mm: 454 mm. Prov. s připojením odvzdušnění 
přírubou: 328 mm. Prov. s přírubou DN40: 193 mm.

3 Příruba podle EN, typ B: 135,2 mm. Příruba podle EN, typ C: 134,7 mm. Příruba podle EN, typ E: 135,2 mm. Dlouhý nátrubek: 
130,2 mm. Vnější závitové připojení: 58,2 mm.

4 Je-li teplota prostředí -60...-20°C: 85,5 mm (s krytem z Plexiglas®)
5 Závisí na zvolené variantě. Podrobnosti si vyžádejte v nejbližší pobočce výrobce.

Hustota 
kapaliny [lb/ft³]

Rozměry [inches]

a b C-C ML c d e g k L p q r ∅t

Horní boční / dolní 
osové provozní 
připojení

36,2…43,7 1 22,8 2 ML
+22,8

11,8...
208

3 2,2 4 4,2 0,6 2,9 5 1,3 4,4 10,2 1,7

43,7…61,8 1 15,7 2 ML
+15,7

3 2,2 4 4,2 0,6 2,9 5 1,3 4,4 10,2 1,7

61,8…124,8 1 14,2 2  ML
+14,2

3 2,2 4 4,2 0,6 2,9 5 1,3 4,4 10,2 1,7

1 Podrobnosti viz "Plováky" na konci této kapitoly
2 Provedení s odvzdušněním 3/8NPT: 9,0¨. Provedení s odvzdušněním 1/2NPT: 9,0¨. Provedení s odvzdušněním G1/2: 8,6¨. Prov. 

s hladinoměrem OPTIFLEX 1300 se snímačem tvořeným jedním lanem o průměru 0,08¨: 17,9¨. Prov. s připojením odvzdušnění 
přírubou: 12,9¨. Prov. s přírubou DN40: 7,6¨.

3 Příruba podle EN, typ B: 5,3¨. Příruba podle EN, typ C: 5,1¨. Příruba podle EN, typ E: 5,3¨. Dlouhý nátrubek: 5,1¨. Vnější závitové 
připojení: 2,3¨.

4 Je-li teplota prostředí -76...-4°F: 3,4¨ (s krytem z Plexiglas®)
5 Závisí na zvolené variantě. Podrobnosti si vyžádejte v nejbližší pobočce výrobce.

Hmotnost Hmotnost pro 
každých dalších 

100 mm

Hmotnost pro každé 
další 4 palce (inches)

[kg] [lb] [kg] [lb]

Min.: příruby DN15 PN40 6,7…7,3 1 14,8…16,1 2 0,3 0,7

Max.: příruby 1½¨ 600 lb 9,2…9,8 3 20,3…21,6 2 0,3 0,7

Mezní spínač 0,085 0,2
1 Pro L=500 mm – je-li hustota kapaliny nízká, je hmotnost vyšší
2 Pro L=20¨ – je-li hustota kapaliny nízká, je hmotnost vyšší
3 Pro L=500 mm – je-li hustota kapaliny nízká, je hmotnost vyšší
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Poznámka:
• C-C = vzdálenost mezi plochou těsnicí lišty a osou provozního připojení
• ML = měřicí rozsah
• L = celková délka
• a = vzdálenost mezi osou dolního připojení a dolním koncem přístroje;

b = horní mrtvá vzdálenost

Provedení Advanced: horní osové / dolní boční provozní připojení

Obrázek 8-9: Horní osové / dolní boční provozní připojení

1  Provozní připojení (příruba)
2  Na přání vnější závitové připojení (½... ¾ NPT nebo G ½...¾) nebo připojení s dlouhým nátrubkem (½¨ nebo ¾¨)
3  Mezní spínač dodávaný na přání
4  Ukazatel výšky hladiny se stupnicí dodávanou na přání
5  Na přání vypouštění (příruba)
6  Na přání vypouštění s připojením 1/2 NPT, 3/8 NPT, G 1/2 nebo G 3/8 (se zátkou) na zaslepovací přírubě
7  Na přání s přídavným uchycením – viz také "Provedení s přídavným uchycením (na přání): Rozměry a hmotnosti"

Informace!
Jiné rozměry jsou k dispozici na požádání.
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Rozměry v mm

Rozměry v palcích

Hmotnosti v kg a lb

Hustota 
kapaliny [kg/l]

Rozměry [mm]

a b C-C ML c d k L p q ∅t

Horní osové / dolní 
boční provozní 
připojení

0,58…0,7 1 2 330 ML +330 300...5300 3 55,5 4 74 5 32 113 42,4

0,7…0,99 1 6 310 ML +310 3 55,5 4 74 5 32 113 42,4

0,99…2,0 1 7 320 ML +320 3 55,5 4 74 5 32 113 42,4
1 Podrobnosti viz "Plováky" na konci této kapitoly
2 Provedení s vypouštěním 1/2NPT nebo 3/8NPT + zátka: 480 mm. Provedení s vypouštěním G1/2 nebo G3/8 + zátka: 472 mm. 

Provedení s připojením vypouštění přírubou: 580 mm.
3 Příruba podle EN, typ B: 135,2 mm. Příruba podle EN, typ C: 134,7 mm. Příruba podle EN, typ E: 135,2 mm. Dlouhý nátrubek: 

130,2 mm. Vnější závitové připojení: 58,2 mm.
4 Je-li teplota prostředí -60...-20°C: 85,5 mm (s krytem z Plexiglas®)
5 Závisí na zvolené variantě. Podrobnosti si vyžádejte v nejbližší pobočce výrobce.
6 Provedení s vypouštěním 1/2NPT nebo 3/8NPT + zátka: 299 mm. Provedení s vypouštěním G1/2 nebo G3/8 + zátka: 291 mm. 

Provedení s připojením vypouštění přírubou: 399 mm.
7 Provedení s vypouštěním 1/2NPT nebo 3/8NPT + zátka: 255 mm. Provedení s vypouštěním G1/2 nebo G3/8 + zátka: 247 mm. 

Provedení s připojením vypouštění přírubou: 355 mm.

Hustota 
kapaliny [lb/ft³]

Rozměry [inches]

a b C-C ML c d k L p q ∅t

Horní osové / dolní 
boční provozní 
připojení

36,2…43,7 1 2 13 ML +13 11,8...208 3 2,2 4 2,9 5 1,3 4,4 1,7

43,7…61,8 1 6 12,2  ML +12,2 3 2,2 4 2,9 5 1,3 4,4 1,7

61,8…124,8 1 7 12,6  ML +12,6 3 2,2 4 2,9 5 1,3 4,4 1,7
1 Podrobnosti viz "Plováky" na konci této kapitoly
2 Provedení s vypouštěním 1/2NPT nebo 3/8NPT + zátka: 18,9¨. Provedení s vypouštěním G1/2 nebo G3/8 + zátka: 18,6¨. Provedení 

s připojením vypouštění přírubou: 22,8¨.
3 Příruba podle EN, typ B: 5,3¨. Příruba podle EN, typ C (pero): 5,1¨. Příruba podle EN, typ E: 5,3¨. Dlouhý nátrubek: 5,1¨. Vnější závitové 

připojení: 2,3¨.
4 Je-li teplota prostředí -76...-4°F: 3,4¨ (s krytem z Plexiglas®)
5 Závisí na zvolené variantě. Podrobnosti si vyžádejte v nejbližší pobočce výrobce.
6 Provedení s vypouštěním 1/2NPT nebo 3/8NPT + zátka: 11,8¨. Provedení s vypouštěním G1/2 nebo G3/8 + zátka: 11,4¨. Provedení 

s připojením vypouštění přírubou: 15,7¨.
7 Provedení s vypouštěním 1/2NPT nebo 3/8NPT + zátka: 10¨. Provedení s vypouštěním G1/2 nebo G3/8 + zátka: 9,7¨. Provedení 

s připojením vypouštění přírubou: 14,0¨.

Hmotnost Hmotnost pro 
každých dalších 

100 mm

Hmotnost pro každé 
další 4 palce (inches)

[kg] [lb] [kg] [lb]

Min.: příruby DN15 PN40 6,7…7,3 1 14,8…16,1 2 0,3 0,7

Max.: příruby 1½¨ 600 lb 9,2…9,8 3 20,3…21,6 2 0,3 0,7

Mezní spínač 0,085 0,2
1 Pro L=500 mm – je-li hustota kapaliny nízká, je hmotnost vyšší
2 Pro L=20¨ – je-li hustota kapaliny nízká, je hmotnost vyšší
3 Pro L=500 mm – je-li hustota kapaliny nízká, je hmotnost vyšší
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8.7  Analogový převodník: Rozměry a hmotnosti

Obrázek 8-10: Analogový převodník 

1  Analogový převodník standardní (bez Ex) nebo Ex i (umístěný na horním konci odporové dekády)
2  Analogový převodník standardní (bez Ex) nebo Ex i (umístěný na dolním konci odporové dekády)
3  Analogový převodník standardní (bez Ex) nebo Ex i (umístěný na horním konci odporové dekády), s displejem (LCD) 

dodávaným na přání
4  Analogový převodník standardní (bez Ex) nebo Ex i (umístěný na dolním konci odporové dekády), s displejem (LCD) 

dodávaným na přání

Převodník Rozměry [mm]

a b c ML d e

Bez Ex nebo Ex i 52 103 189 1 83 50

Bez Ex nebo Ex i, s displejem (LCD) dodávaným na přání 52 115 234 1 90 50
1 Viz rozměr ML pro dané provedení přístroje

Převodník Rozměry [inches]

a b c ML d e

Bez Ex nebo Ex i 2,1 4,1 7,4 1 3,3 2,0

Bez Ex nebo Ex i, s displejem (LCD) dodávaným na přání 2,1 4,5 9,2 1 3,5 2,0
1 Viz rozměr ML pro dané provedení přístroje

Převodník Hmotnost 
pro délku 

1 m

Hmotnost pro 
délku 40 palců 

(inches)

Hmotnost pro 
každých dalších 

1000 mm

Hmotnost pro každých 
dalších 40 palců 

(inches)

[kg] [lb] [kg] [lb]

Bez Ex nebo Ex i 1,32 2,9 +1 +2,20

Bez Ex nebo Ex i, s displejem 
(LCD) dodávaným na přání

1,85 4,1 +1 +2,20
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8.8  Provedení s přídavným uchycením (na přání): Rozměry a hmotnosti

Rozměry v mm

Rozměry v palcích

Hmotnost jednoho kusu přídavného uchycení je 0,22 kg / 0,48 lb.

Obrázek 8-11: Provedení s přídavným uchycením

1  Připevněte objímku k měřďcí trubici
2  Připevněte výztuhu k nádrži

Rozměry [mm]

a b c d e ∅f ∅g h j k m n p s t u

Objímka pro 
uchycení

73 3 52 28,5 4 8,4 15 15 50 80 26 12 16,5 33 4 58

Rozměry [inches]

a b c d e ∅f ∅g h j k m n p s t u

Objímka pro 
uchycení

2,87 0,12 2,05 1,12 0,16 0,33 0,59 0,59 1,97 3,15 1,02 0,47 0,65 1,30 0,16 2,28
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8.9  Údaje o maximálním provozním tlaku
Ujistěte se, že hladinoměry jsou používány v souladu s doporučenými provozními podmínkami. 
Dodržujte následující pokyny:

Graf závislosti přípustného tlaku na teplotě pro provedení Basic v barg

Obrázek 8-12: Graf závislosti přípustného tlaku na teplotě pro provedení Basic v barg

1  Provozní tlak, P [barg]
2  Délka ukazatele, L [m]

Graf závislosti přípustného tlaku na teplotě pro provedení Basic v psig

Obrázek 8-13: Graf závislosti přípustného tlaku na teplotě pro provedení Basic v psig

1  Provozní tlak, P [psig]
2  Délka ukazatele, L [ft]

Informace!
Směrnice EU pro tlaková zařízení (PED) se na použití BM 26 Basic nevztahuje.



 Technické údaje 8

77

BM 26 Basic/Advanced

www.krohne.com04/2017 - 4002013703 - TD BM 26 Basic/Adv R05 cs

Graf závislosti přípustného tlaku v barg na teplotě (PED 2014/68/EU) pro provedení 
Advanced s měřicí trubicí z korozivzdorné oceli 316L

Obrázek 8-14: Graf závislosti přípustného tlaku v barg na teplotě (PED 2014/68/EU) pro provedení Advanced s měřicí 
trubicí z korozivzdorné oceli 316L

1  Provozní tlak, P [barg]
2  Provozní teplota, T [°C]
3  Příruby, navařovací a závitové připojení PN40, PN63, PN100 (EN 1092-1), Class 300 (ASME B16.5)
4  Příruby Class 150 (ASME B16.5)

Graf závislosti přípustného tlaku v psig na teplotě (PED 2014/68/EU) pro provedení 
Advanced s měřicí trubicí z korozivzdorné oceli 316L

Obrázek 8-15: Graf závislosti přípustného tlaku v psig na teplotě (PED 2014/68/EU) pro provedení Advanced s měřicí 
trubicí z korozivzdorné oceli 316L

1  Provozní tlak, P [psig]
2  Provozní teplota, T [°F]
3  Příruby, navařovací a závitové připojení PN40, PN63, PN100 (EN 1092-1), Class 300 (ASME B16.5)
4  Příruby Class 150 (ASME B16.5)
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8.10  Plováky
Ujistěte se, že přístroje jsou používány v souladu s doporučenými provozními podmínkami pro 
plováky. Viz následující tabulky a grafy:

BM 26 Basic: mezní hodnoty pro použití plováků ve °C, bar a kg/l

BM 26 Basic: mezní hodnoty pro použití plováků ve °F, psi a lb/ft³

BM 26 Advanced: mezní hodnoty pro použití plováků ve °C, bar a kg/l

BM 26 Advanced: mezní hodnoty pro použití plováků ve °F, psi a lb/ft³

Rozměry Materiálové 
provedení

Rozsah 
hustoty

Maximální provozní tlak [barg]

[mm] [kg/l] 20°C 100°C 150°C

Plovák ∅32 × 245 316L 0,80…1,19 16 15,1 13,7

Rozměry Materiálové 
provedení

Rozsah 
hustoty

Maximální provozní tlak [psig]

[inches] [lb/ft³] 70°F 210°F 300°F

Plovák ∅1,3 × 9,6 316L 49,9…74,3 232 219 199

Rozměry Materiál Rozsah 
hustoty

Maximální provozní tlak [barg]

[mm] [kg/l] 20°C 100°C 150°C 200°C 250°C 300°C

Plovák 1 ∅32 × 420 Titan 0,58…0,7 40 37,9 34,4 31,8 29,8 27,6

Plovák 2 ∅32 × 240 Titan 0,7…0,99 40 37,9 34,4 31,8 29,8 27,6

Plovák 3 ∅32 × 185 316L 1 0,99…2,0 40 37,9 34,4 31,8 29,8 27,6
1 HASTELLOY® C-276 je k dispozici na požádání

Rozměry Materiál Rozsah 
hustoty

Maximální provozní tlak [psig]

[inches] [lb/ft³] 70°F 210°F 300°F 390°F 480°F 570°F

Plovák 1 ∅1,3 × 16,5 Titan 36,2…43,7 580 449 500 461 432 400

Plovák 2 ∅1,3 × 9,4 Titan 43,7…61,8 580 449 500 461 432 400

Plovák 3 ∅1,3 × 7,3 316L 1 61,8…124,
8

580 449 500 461 432 400

1 HASTELLOY® C-276 je k dispozici na požádání

Informace!
JIné plováky jsou dodávány na požádání.
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9.1  Odchylka výšky hladiny: popis
Plovák obsahuje magnety, které otáčejí klapkami v ukazateli vedle měřicí trubice. Poloha 
magnetů neodpovídá výšce hladiny měřené kapaliny, takže stupnice je ve výrobním závodě 
posunuta tak, aby odpovídala tomuto rozdílu. Odchylka polohy magnetů závisí na hustotě 
kapaliny. Viz následující obrázek:

Odchylka polohy magnetu

Obrázek 9-1: Odchylka polohy magnetu

1  Skutečná výška hladiny měřené kapaliny 
2  Horní hrana magnetu plováku (která odpovídá výšce hladiny zobrazené na ukazateli)
3  Rozdíl (odchylka) mezi skutečnou výškou hladiny měřené kapaliny a horní hranou magnetu v plováku (závisí na 

hustotě měřené kapaliny)
4  Ukazatel s otočnými žluto/černými klapkami (na přání se stupnicí)

Upozornění!
Jestliže se změní hustota měřené kapaliny, přístroj nebude měřit správně.  Podrobnosti si 
vyžádejte v nejbližší pobočce výrobce.

Informace!
Mezní spínače nejsou při dodávce připevněny k měřicí trubici a je rovněž nutno vzít v úvahu 
odchylku výšky hladiny. Postup montáže mezních spínačů viz Mezní spínač dodávaný na přání 
na straně 23. Odchylka výšky hladiny a úprava nastavení viz Odchylka výšky hladiny: úprava 
nastavení na straně 80.
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9.2  Odchylka výšky hladiny: úprava nastavení

Rozměry v mm a kg/l

Rozměry v palcích (inches) a lb/ft³

Odchylka výšky hladiny

Obrázek 9-2: Odchylka výšky hladiny

1  Horní hrana magnetů plováku
2  Maximální výška hladiny
3  Minimální výška hladiny
h je výška plováku
a je vzdálenost od horní hrany plováku k nulovému bodu magnetů
d je výška hladiny vztažená k nulovému bodu magnetů

Plovák Hustota měřeného 
média

Rozměry [mm]

[kg/l] a h d

Provedení Basic, plovák 1 0,8…1,19 45 245 1

Provedení Advanced, plovák 1 0,58…0,7 45 420 1

Provedení Advanced, plovák 2 0,7…0,99 45 240 1

Provedení Advanced, plovák 3 0,99…2,0 45 185 1

1 Viz následující grafy

Plovák Hustota měřeného 
média

Rozměry [inches]

[lb/ft³] a h d

Provedení Basic, plovák 1 49,9…74,3 1,8 9,6 1

Provedení Advanced, plovák 1 36,2…43,7 1,8 16,5 1

Provedení Advanced, plovák 2 43,7…61,8 1,8 9,4 1

Provedení Advanced, plovák 3 61,8…124,8 1,8 7,3 1

1 Viz následující grafy
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Provedení Basic: odchylka polohy plováku v mm vztažená k hustotě měřené kapaliny

Obrázek 9-3: Provedení Basic: odchylka polohy plováku v mm vztažená k hustotě měřené kapaliny

1  Výška hladiny vztažená k nulovému bodu magnetu (skutečné výšce hladiny), d [mm]
2  Hustota kapaliny, ρ [g/cm³]
3  Křivka pro plovák provedení Basic

Provedení Basic: odchylka polohy plováku v inches vztažená k hustotě měřené kapaliny

Obrázek 9-4: Provedení Basic: odchylka polohy plováku v inches vztažená k hustotě měřené kapaliny

1  Výška hladiny vztažená k nulovému bodu magnetu (skutečné výšce hladiny), d [inches]
2  Hustota kapaliny, ρ [lb/ft³]
3  Křivka pro plovák provedení Basic
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Provedení Advanced: odchylka polohy plováku v mm vztažená k hustotě měřené 
kapaliny

Obrázek 9-5: Provedení Advanced: odchylka polohy plováku v mm vztažená k hustotě měřené kapaliny

1  Výška hladiny vztažená k nulovému bodu magnetu (skutečné výšce hladiny), d [mm]
2  Hustota kapaliny, ρ [g/cm³]
3  Křivka pro plovák 1 provedení Advanced
4  Křivka pro plovák 2 provedení Advanced
5  Křivka pro plovák 3 provedení Advanced

Provedení Advanced: odchylka polohy v inches vztažená k hustotě měřené kapaliny

Obrázek 9-6: Provedení Advanced: odchylka polohy v inches vztažená k hustotě měřené kapaliny

1  Výška hladiny vztažená k nulovému bodu magnetu (skutečné výšce hladiny), d [inches]
2  Hustota kapaliny, ρ [lb/ft³]
3  Křivka pro plovák 1 provedení Advanced
4  Křivka pro plovák 2 provedení Advanced
5  Křivka pro plovák 3 provedení Advanced
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9.3  Slovníček pojmů

A

E

H

M

P

R

Analogový převodník Doplňkové příslušenství dodávané na přání, poskytuje výstup v závislosti 
na poloze magnetu vzhledem k odporové dekádě. Odporová dekáda 
s jazýčkovými kontakty se nachází v trubici umístěné vedle měřicí trubice. 
Přístroj je dodáván s následujícími variantami výstupu: 4...20 mA, 
4...20 mA + HART, PROFIBUS PA a FOUNDATION™ Fieldbus.

Elektromagnetická 
kompatibilita

Definuje, do jaké míry přístroj ovlivňuje nebo je ovlivňován ostatními 
zařízeními, která generují za provozu elektromagnetická pole. Další 
podrobnosti viz evropské normy EN 61326-1 a EN 61326-2-3.

Hladinoměr na principu TDR Doplňkové příslušenství (připevněné k horní části měřicí trubice), které 
vysílá podél tuhého nebo pružného vodiče elektromagnetické impulzy 
o nízké intenzitě. Impulzy se odrážejí od hladiny měřeného média. Přístroj 
měří čas mezi vysláním a přijetím impulzu: polovina této doby odpovídá 
vzdálenosti od referenčního bodu přístroje (těsnicí lišty příruby) k povrchu 
měřeného média. Naměřený čas je převeden na výstupní hodnotu. Další 
podrobnosti viz technická dokumentace pro OPTIFLEX 1300 C.

Měřicí trubice Měřicí trubice je obtoková komora připojená z boku k nádrži obsahující 
měřené médium. Má 2 provozní připojení: 1 dole a 1 nahoře. Měřicí trubice 
obsahuje plovák. Provozní připojení může být osové nebo boční a trubice 
může být vybavena odvzdušněním, odvodněním a objímkami pro přídavné 
uchycení.

Mezní spínač Doplňkové příslušenství hladinoměru s jazýčkovým kontaktem, který je 
iniciován magnetickým polem plováku. Připevňuje se k měřicí trubici 
v požadovaném bodě (bodech) signalizace. Indikuje dosažení předem 
definované výšky hladiny. Spínač je bistabilní. Spínač zůstává "rozepnutý" 
nebo "sepnutý", dokud se plovák nevrátí zpět do původní polohy.

Plovák Hermeticky uzavřený válec naplněný vzduchem a obsahující magnety. 
Plovák zůstává na povrchu kapaliny v měřicí trubici. Magnetické pole 
plováku iniciuje funkce doplňkového vybavení měřicí trubice: sloupec 
klapek ukazatele, analogový převodník a mezní spínače.

Radarový hladinoměr Doplňkové příslušenství, které vysílá vysokofrekvenční signál, jehož 
frekvence ve fázi měření lineárně roste (tzv. frekvenční zdvih). Vyslaný 
signál se odráží od povrchu měřeného média a je přijat zpět s časovým 
zpožděním. Rozdíl frekvencí se zpracovává a výsledkem je hodnota 
vzdálenosti k povrchu měřené kapaliny. Tento údaj je pak k dispozici na 
proudovém výstupu. Další podrobnosti viz technická dokumentace pro 
OPTIWAVE 7300 C.
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T

U

9.4  Objednací číslo
Znaky kódu označené šedě představují standardní hodnoty.

Provedení Basic

TDR Time domain reflectometry (TDR). Princip používaný pro měření vedenými 
radarovými hladinoměry. Další podrobnosti viz technická dokumentace pro 
OPTIFLEX 1300 C.

Ukazatel výšky hladiny Ukazatel výšky hladiny je sloupec 2barevných otočných klapek (nebo 
terčík, pokud je tato varianta k dispozici) v trubici z ohnivzdorného skla. Na 
přání může být doplněn stupnicí výšky hladiny v m + cm, feet + inch nebo 
v %.

VF41 4 Obtokový plovákový stavoznak BM 26 Basic (s magnetickými klapkami) – přístroj pro běžné aplikace 
ze příznivou cenu:
Max. provozní tlak: 16 barg (232 psig) při +150°C (+302°F) – Rozsah provozních teplot: -40…+150°C (-
40…+302°F)
Materiál
0 Kor. ocel 316L

Schválení
0 Normální prostředí (bez Ex)

1 ATEX

0 Provozní teplota
0 -40...+150°C (-40...+300°F)

Hustota [kg/l]/Materiál plováku
1 0,8...1,19 / kor. ocel 316L

Orientace provozních připojení
0 Dvě boční

1 Horní osové / dolní boční

2 Horní boční / dolní osové

3 Dvě osová

4 Horní osové / dolní boční + 1x přídavné uchycení

5 Horní boční / dolní osové + 1x přídavné uchycení

6 Dvě osová + 2x přídavné uchycení

Typ provozního připojení
0 Bez (3/8 NPTF pro osová provozní připojení)

1 Přírubové připojení

2 Navařovací připojení

3 Závitové připojení (vnější)

VF41 4 0 0 0 1 Objednací číslo (dokončení celého čísla na následujících stranách)
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Provozní připojení
0 Bez

1 DN15 PN40

3 DN20 PN40

5 DN25 PN40

7 DN40 PN40

D ½¨ 150 lb

E ½¨ 300 lb

F ¾¨ 150 lb

G ¾¨ 300 lb

H 1¨ 150 lb

K 1¨ 300 lb

L 1½¨ 150 lb

M 1½¨ 300 lb

R Trubka pro navaření ½¨, Sch10, délka 107 mm

S Trubka pro navaření ¾¨, Sch10, délka 107 mm

T Trubka s vnějším závitem ¾ NPT, Sch10, délka 35 mm

U Trubka s vnějším závitem ½ NPT, Sch10, délka 35 mm

V Trubka s vnějším závitem G ¾, Sch10, délka 35 mm

W Trubka s vnějším závitem G ½, Sch10, délka 35 mm

Těsnicí lišta příruby
0 Bez (provedení bez přírubového připojení)

B Typ B1 (EN 1092-1, hrubá těsnicí lišta)

F RF (ASME B16.5, hrubá těsnicí lišta)

Odvzdušnění
0 Bez

1 3/8 NPT + zátka

Vypouštění
1 3/8 NPT + zátka

2 1¼ NPT + zátka (bez příruby)

Těsnění
0 Bez

Ukazatel / stupnice z korozivzdorné oceli
0 Bez ukazatele

1 Klapky / bez stupnice

2 Klapky / m + cm

3 Klapky / feet + inch

4 Klapky / % (zjednodušená)

VF41 4 0 0 0 1 0 Objednací číslo (dokončení celého čísla na následujících 
stranách)
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Převodník / Umístění převodníku
0 Bez

D LT40 (4-20 mA) + displej / nahoře

E LT40 (4-20 mA+HART) + displej / nahoře 1

F LT40 (4-20 mA) / nahoře

G LT40 (4-20 mA+HART) / nahoře

H LT40 (FF) / nahoře

K LT40 (PROFIBUS PA) / nahoře

N LT40 (4-20 mA) + displej / dole

P LT40 (4-20 mA+HART) + displej / dole 1

R LT40 (4-20 mA) / dole

S LT40 (4-20 mA+HART) / dole

T LT40 (FF) / dole

U LT40 (PROFIBUS PA) / dole

Schválení pro převodník
0 Bez

1 Ex i

Počet mezních spínačů
0 Bez

1 1 spínač

2 2 spínače

3 3 spínače

4 4 spínače

5 5 spínačů

Schválení pro mezní spínače
0 Bez

1 Ex i

A Namur (DIN 19234)

B Namur (DIN 19234), Ex i

0 0 Certifikát o nastavení
0 Bez

1 Certifikát o nastavení

0 Označení měř. okruhu (Tag)
0 Bez

2 Označení na štítku z 
korozivzdorné oceli

VF41 4 0 0 0 1 0 0 0 0 Objednací číslo 
(dokončení celého čísla na 
následujících stranách)
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Vzdálenost C-C
0 0 m

1 1 m

2 2 m

3 3 m

4 4 m

5 5 m (max. 5,3 m)

Vzdálenost C-C
0 0 mm

1 100 mm

2 200 mm

3 300 mm

4 400 mm

5 500 mm

6 600 mm

7 700 mm

8 800 mm

A 900 mm

VF41 4 0 0 0 1 0 0 0 0 Objednací číslo
1 Pouze pro přístroje do normálního prostředí (bez Ex)
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Provedení Advanced (bez radarového hladinoměru OPTIWAVE 1010)
VF42 4 Obtokový plovákový stavoznak BM 26 Advanced (s magnetickými klapkami) pro běžné aplikace:

Max. provozní tlak: 40 barg (580 psig) při +20°C (+68°F) / 27,6 barg (400 psig) při +300°C (+572°F) – 
Rozsah provozních teplot: -40…+300°C (-40…+572°F)
Materiál
0 Kor. ocel 316L

Schválení
0 Normální prostředí (bez Ex)

1 ATEX

Jiná schválení
0 Bez

B EAC Rusko

C EAC Bělorusko

K EAC Kazachstán

Provozní teplota
0 -40...+20°C (-40...+68°F)

1 -40...+50°C (-40...+122°F)

2 -40...+100°C (-40...+212°F)

3 -40...+150°C (-40...+302°F)

4 -40...+200°C (-40...+392°F)

5 -40...+250°C (-40...+122°F)

6 -40...+300°C (-40...+572°F)

Hustota [kg/l]/Materiál plováku
0 Bez 1

1 0,58...0,70 / titan

2 0,70...0,99 / titan

3 0,99...2 / kor. ocel 316L

A 0,99...2 / Hastelloy® (na požádání)

Orientace provozních připojení
0 Dvě boční

1 Horní osové / dolní boční

2 Horní boční / dolní osové

3 Dvě osová

4 Horní osové / dolní boční + 1x přídavné uchycení

5 Horní boční / dolní osové + 1x přídavné uchycení

6 Dvě osová + 2x přídavné uchycení

Typ provozního připojení
0 Bez

1 Přírubové připojení

2 Navařovací připojení

3 Závitové připojení (vnější)

4 Točivá příruba podle EN

VF42 4 0 0 Objednací číslo (dokončení celého čísla na následujících stranách)
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Provozní připojení
0 Bez

1 DN15 PN40

2 DN15 PN100

3 DN20 PN40

4 DN20 PN100

5 DN25 PN40

6 DN25 PN100

7 DN40 PN40

8 DN40 PN100

A DN50 PN40

B DN50 PN63

C DN50 PN100

D ½¨ 150 lb

E ½¨ 300 lb

F ¾¨ 150 lb

G ¾¨ 300 lb

H 1¨ 150 lb

K 1¨ 300 lb

L 1½¨ 150 lb

M 1½¨ 300 lb

N 2¨ 150 lb

P 2¨ 300 lb

R Trubka pro navaření ½¨, Sch10, délka 107 mm

S Trubka pro navaření ¾¨, Sch10, délka 107 mm

T Trubka s vnějším závitem ¾ NPT, Sch10, délka 35 mm

U Trubka s vnějším závitem ½ NPT, Sch10, délka 35 mm

V Trubka s vnějším závitem G ¾, Sch10, délka 35 mm

W Trubka s vnějším závitem G ½, Sch10, délka 35 mm

Těsnicí lišta příruby
0 Bez (provedení bez přírubového připojení)

B Typ B1 (EN 1092-1, hrubá těsnicí lišta)

C Typ C (EN 1092-1, pero)

E Typ E (EN 1092-1, nákružek)

F RF (ASME B16.5, hrubá těsnicí lišta)

Odvzdušnění
0 Bez

1 3/8 NPT + zátka

3 ½ NPT

4 DN40 PN40 horní příruba + boční odvzdušnění ½ NPT (se zátkou)

6 G ½

A Stejné jako provozní připojení

VF42 4 0 0 Objednací číslo (dokončení celého čísla na následujících stranách)
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Vypouštění
1 Příruba + 3/8 NPT

2 Příruba + ½ NPT

3 Příruba + G 3/8

4 Příruba + G ½

A Příruba (stejná jako provozní připojení)

Těsnění
0 Bez

1 Standard (aramid bez azbestu)

2 kor. ocel 316L / grafit

3 PTFE

Ukazatel / stupnice z korozivzdorné oceli
0 Bez ukazatele

1 Klapky / bez stupnice

2 Klapky / m + cm

3 Klapky / feet + inch

4 Klapky / % (zjednodušená)

Typ převodníku
0 Bez

1 OPTIFLEX 1300 s jedním lanem 2 mm (0,08¨) / bez 
plováku

2 OPTIFLEX 1300 + příruba (DN40 PN40) / bez plováku

3 OPTIFLEX 2200 + příruba DN40 PN40 / bez plováku

A Jiný (obtoková komora s přírubou DN40 PN40 pro 
hladinoměr)

D LT40 (4-20 mA) + displej / nahoře

E LT40 (4-20 mA+HART) + displej / nahoře 2

F LT40 (4-20 mA) / nahoře

G LT40 (4-20 mA+HART) / nahoře

H LT40 (FF) / nahoře

K LT40 (PROFIBUS PA) / nahoře

N LT40 (4-20 mA) + displej / dole

P LT40 (4-20 mA+HART) + displej / dole 2

R LT40 (4-20 mA) / dole

S LT40 (4-20 mA+HART) / dole

T LT40 (FF) / dole

U LT40 (PROFIBUS PA) / dole

Schválení pro převodník
0 Bez

1 Ex i

VF42 4 0 0 Objednací číslo (dokončení celého čísla na 
následujících stranách)
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Počet mezních spínačů
0 Bez

1 1 spínač

2 2 spínače

3 3 spínače

4 4 spínače

5 5 spínačů

Schválení pro mezní spínače
0 Bez

1 Ex i

A Namur (DIN 19234)

B Namur (DIN 19234), Ex i

0 0 Certifikát o nastavení
0 Bez

1 Certifikát o nastavení

Zvláštní požadavky
0 Bez

2 Provedení podle NACE 
(MR0175 / MR0103 / 
ISO 15156)

Označení měř. okruhu (Tag)
0 Bez

2 Označení na štítku z 
korozivzdorné oceli

Vzdálenost C-C
0 0 m

1 1 m

2 2 m

3 3 m

4 4 m

5 5 m (max. 5,3 m – delší 
na požádání)

VF42 4 0 0 0 0 Objednací číslo 
(dokončení celého čísla 
na následujících 
stranách)
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Vzdálenost C-C
0 0 mm

1 100 mm

2 200 mm

3 300 mm

4 400 mm

5 500 mm

6 600 mm

7 700 mm

8 800 mm

A 900 mm

VF42 4 0 0 0 0 Objednací číslo
1 Přístroj je tvořen obtokovou komorou bez plováku. Ukazatel a mezní spínače nejsou k dispozici.
2 Pouze pro přístroje do normálního prostředí (bez Ex)
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Měřicí komplet s radarovým hladinoměrem OPTIWAVE 1010 má 2 části:
• BM26 Advanced (obtokový plovákový stavoznak s magnetickými klapkami (MLI) nebo 

obtoková komora). Objednací číslo – viz následující tabulka.
• Radarový hladinoměr (na principu FMCW) OPTIWAVE 1010. Objednací číslo – viz tabulka 

v prospektu k OPTIWAVE 1010

BM 26 W 1010 (provedení Advanced pro radarový hladinoměr OPTIWAVE 1010)
VF42 4 Obtokový plovákový stavoznak BM 26 W 1010 (s magnetickými klapkami) pro radarový hladinoměr 

OPTIWAVE 1010:
Max. provozní tlak: 40 barg (580 psig) při +20°C (+68°F) / 34,4 barg (499 psig) při +150°C (+302°F) – 
Rozsah provozních teplot: -40…+150°C (-40…+302°F)
Materiál
0 Kor. ocel 316L

Schválení
0 Normální prostředí (bez Ex)

1 ATEX

Jiná schválení
0 Bez

B EAC Rusko (připravuje se)

C EAC Bělorusko (připravuje se)

K EAC Kazachstán (připravuje se)

Provozní teplota
0 -40...+20°C (-40...+68°F)

1 -40...+50°C (-40...+122°F)

2 -40...+100°C (-40...+212°F)

3 -40...+150°C (-40...+302°F)

Hustota [kg/l]/Materiál plováku
0 Bez 1

4 0,58...0,81 / titan pro OPTIWAVE 1010

5 0,81...0,98 / titan pro OPTIWAVE 1010

6 0,98...1,2 / kor. ocel 316L pro  OPTIWAVE 1010

VF42 4 0 0 Objednací číslo (dokončení celého čísla na následujících stranách)
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Orientace provozních připojení
0 Dvě boční

Typ provozního připojení
0 Bez

1 Přírubové připojení

2 Navařovací připojení

3 Závitové připojení (vnější)

4 Točivá příruba podle EN

Provozní připojení
0 Bez

1 DN15 PN40

3 DN20 PN40

5 DN25 PN40

7 DN40 PN40

A DN50 PN40

D ½¨ 150 lb

E ½¨ 300 lb

F ¾¨ 150 lb

G ¾¨ 300 lb

H 1¨ 150 lb

K 1¨ 300 lb

L 1½¨ 150 lb

M 1½¨ 300 lb

N 2¨ 150 lb

P 2¨ 300 lb

R Trubka pro navaření ½¨, Sch10, délka 107 mm

S Trubka pro navaření ¾¨, Sch10, délka 107 mm

T Trubka s vnějším závitem ¾ NPT, Sch10, délka 35 mm

U Trubka s vnějším závitem ½ NPT, Sch10, délka 35 mm

V Trubka s vnějším závitem G ¾, Sch10, délka 35 mm

W Trubka s vnějším závitem G ½, Sch10, délka 35 mm

Těsnicí lišta příruby
0 Bez (provedení bez přírubového připojení)

B Typ B1 (EN 1092-1, hrubá těsnicí lišta)

C Typ C (EN 1092-1, pero)

E Typ E (EN 1092-1, nákružek)

F RF (ASME B16.5, hrubá těsnicí lišta)

Odvzdušnění 2
0 Bez

3 ½ NPT

6 G ½

VF42 4 0 0 0 Objednací číslo (dokončení celého čísla na následujících stranách)
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Vypouštění
1 Příruba + 3/8 NPT

2 Příruba + ½ NPT

3 Příruba + G 3/8

4 Příruba + G ½

A Příruba (stejná jako provozní připojení)

Těsnění
0 Bez

1 Standard (aramid bez azbestu)

2 kor. ocel 316L / grafit

3 PTFE

Ukazatel / stupnice z korozivzdorné oceli
0 Bez ukazatele/stupnice (používá se jako obtoková komora)

1 Klapky / bez stupnice

2 Klapky / m + cm

3 Klapky / feet + inch

4 Klapky / % (zjednodušená)

Typ převodníku
6 OPTIWAVE 1010, Metapeek – max. 16 barg (232 psig)

7 OPTIWAVE 1010, Metaglas – max. 40 barg (580 psig)

0 Počet mezních spínačů
0 Bez

1 1 spínač

2 2 spínače

3 3 spínače

4 4 spínače

5 5 spínačů

Schválení pro mezní spínače
0 Bez

1 Ex i

A Namur (DIN 19234)

B Namur (DIN 19234), Ex i

0 0 Certifikát o nastavení
0 Bez

1 Certifikát o nastavení

Zvláštní požadavky
0 Bez

2 Provedení podle NACE 
(MR0175 / MR0103 / 
ISO 15156)

VF42 4 0 0 0 0 0 0 Objednací číslo (dokončení 
celého čísla na následujících 
stranách)
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Označení měř. okruhu (Tag)
0 Bez

2 Označení na štítku z 
korozivzdorné oceli

Vzdálenost C-C
0 0 m

1 1 m

2 2 m

3 3 m

4 4 m

5 5 m (max. 5,3 m – delší 
na požádání)

Vzdálenost C-C
0 0 mm

1 100 mm

2 200 mm

3 300 mm

4 400 mm

5 500 mm

6 600 mm

7 700 mm

8 800 mm

A 900 mm

VF42 4 0 0 0 0 0 0 Objednací číslo
1 Přístroj je obtoková komora bez plováku (pro kapaliny s relativní permitivitou > 3). Ukazatel a mezní spínače nejsou k dispozici.
2 K dispozici jsou pouze připojení odvzdušnění z boku
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9.5  Označení náhradních dílů
Znaky kódu označené šedě představují standardní hodnoty. Spolu s objednacím číslem 
náhradního dílu je rovněž nutno uvést číslo původní objednávky.

Mezní spínač

VF40 4 Mezní spínač
Používaný s...
0 BM 26 Basic

1 BM 26 Advanced

Schválení
0 Normální prostředí (bez Ex)

1 ATEX

Provozní teplota
0 -40...+150°C (-40...+300°F)

1 -80...+300°C (-112...+572°F)

Schválení typu
0 Bez

1 Ex i

A Namur  (DIN 19234)

B Namur  (DIN 19234), Ex i

VF40 4 Objednací číslo

Informace!
Na požádání jsou rovněž k dispozici mezní spínače v krytu z korozivzdorné oceli pro použití za 
nízkých teplot (provozní teplota: -60...+125°C / -76...+257°F). Další podrobnosti viz internetová 
stránka:
http://www.euroswitch.co.uk
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Analogový převodník 
VF45 4 Analogový převodník

Modul
B 4...20 mA

D FOUNDATION™ Fieldbus

E 4...20 mA s displejem (LCD) 1

G 4...20 mA+HART s displejem (LCD) 2

W 4...20 mA+HART

X PROFIBUS PA

Schválení
0 Normální prostředí (bez Ex)

1 Ex i

Poloha při montáži
1 Nahoře

B Dole

Vzdálenost C-C
0 0 m

1 1 m

2 2 m

3 3 m

4 4 m

5 5 m (max. 5,3 m - delší na požádání)

Vzdálenost C-C (> 1000 mm)
0 0 mm

1 100 mm

2 200 mm

3 300 mm

4 400 mm

5 500 mm

6 600 mm

7 700 mm

8 800 mm

A 900 mm

Napájecí napětí
0 Bez

VF45 4 Objednací číslo
1 Jednotky (mm, % atd.) musí být uvedeny v objednávce
2 Jednotky (mm, % atd.) musí být uvedeny v objednávce. Pouze pro přístroje do normálního prostředí (bez Ex).
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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


