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1.1  Bedoeld gebruik

Deze magnetische niveau-indicator meet het niveau of het volume van vloeistoffen.

Het wordt geïnstalleerd naast open tanks of tanks onder druk. Met de juiste opties is het 
instrument bestand tegen zware bedrijfsomstandigheden en toxische, ontvlambare of 
agressieve vloeistoffen.

1.2  Certificering

In lijn met de servicegerichtheid van KROHNE en zijn betrokkenheid bij de veiligheid van de klant 
voldoen de in dit handboek beschreven niveau-indicatoren aan de volgende 
veiligheidsvoorschriften:

• EMC-richtlijn 2004/108/EG in combinatie met EN 61326-1: 2006
• Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG in combinatie met EN 61010-1: 2001
• Richtlijn Druksystemen 97/23/EG in combinatie met CODAP 2005

Het geoptimaliseerde design van de Basic versie voldoet niet aan PED-testvoorwaarden (CE-
markering is niet van toepassing). De Advanced versie voldoet aan de voorwaarden voor CE-
markering.

1.3  Veiligheidsinstructies van de fabrikant

1.3.1  Disclaimer

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

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

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

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

Bypass niveau-indicatoren van KROHNE zijn uitsluitend bedoeld voor het meten van het niveau 
en volume van vloeistoffen.

De verantwoordelijkheid voor de geschiktheid en het bedoelde gebruik van deze niveau-
indicatoren ligt uitsluitend bij de gebruiker. De leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid 
voor onjuist gebruik door de gebruiker. Onjuiste installatie en gebruik van de niveautransmitters 
kunnen leiden tot het vervallen van de garantie. Verder zijn de "Algemene verkoopvoorwaarden" 
die de basis van het koopcontract vormen van toepassing.

1.3.3  Informatie over de documentatie

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

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

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

Veiligheidswaarschuwingen worden aangeduid met de volgende symbolen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WETTELIJKE KENNISGEVING!
Deze opmerking bevat informatie over verplichte richtlijnen en normen.
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1.4  Veiligheidsinstructies voor de gebruiker

WAARSCHUWING!
In het algemeen mogen de toestellen van de fabrikant alleen geïnstalleerd, inbedrijfgesteld, 
bediend en onderhouden worden door naar behoren getraind en geautoriseerd personeel. 
Dit document wordt u geleverd als hulp bij het bepalen van de omgevingsomstandigheden 
waarbij een veilig en efficiënt gebruik van dit toestel mogelijk is.



 BESCHRIJVING VAN HET TOESTEL 2

9

BM 26 BASIC/ADVANCED

www.krohne.com06/2010 - 4000901301 - HB BM 26 Basic/Adv R01 nl

2.1  Leveringsomvang

INFORMATIE!
Controleer de paklijst om na te gaan of u alles ontvangen heeft wat u nodig heeft.
Het toestel wordt in één doos geleverd.

INFORMATIE!
Inspecteer de kartons zorgvuldig op schade of tekenen van ruwe behandeling. Meld schade aan 
de transporteur en het plaatselijke kantoor van de fabrikant.

Figuur 2-1: Leveringsomvang

1  Meetkamer met de indicatorkolom en optionele indicatorschaal
2  Optionele ER analoge transmitter
3  Optionele limietschakelaars (niet aan het instrument bevestigd)
4  Magneet (om de indicatorkolom na installatie in te stellen op nul)
5  Quickstart
6  CD-ROM. Deze bevat het handboek, de quickstart, het technisch datablad en de betreffende software.

1

2

3

4

5 6

INFORMATIE!
Er zijn geen speciale gereedschappen of training nodig!
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2.2  Beschrijving van het toestel

Magnetische niveau-indicatoren hebben een meetkamer die een magnetische vlotter bevat. Het 
wordt verticaal bevestigd op de zijkant van open tanks of tanks onder druk. Een niveau-indicator 
wordt aangrenzend aan de meetkamer bevestigd. Wanneer de vlotter omhoog en omlaag 
beweegt, draait het een kolom van flappen in de glazen buis van de indicator. Als er ook een ER 
analoge niveautransmitter aangrenzend aan de meetkamer bevestigd is, is het mogelijk een 
uitgangsstroom te krijgen die kan worden bewaakt door een extern station. Optionele bistabiele 
schakelaars stellen de gebruiker in staat om belangrijke meetwaarden te monitoren.

De meetkamer van de BasicBasicBasicBasic versie heeft een maximale bedrijfsdruk van 16 bar / 232 psig 
(afhankelijk van de lengte van de kamer). Het is niet nodig de meetkamer te testen 
overeenkomstig PED (Richtlijn drukapparatuur) 97/23/EG, aangezien hij niet hoeft te voldoen aan 
de voorwaarden voor CE-markering. Het is ook ideaal voor het meten van vloeistoffen met een 
dichtheid van ≥0,75 g/cm³ / ≥46,8 lb/ft³ en temperaturen tot 150°C / 300°F.

De AdvancedAdvancedAdvancedAdvanced versie is ideaal voor het meten van vloeistoffen met een dichtheid van 0,54 tot 
2,0 g/cm³ / 33,7 tot 124,8 lb/ft³, temperaturen tot 300°C / 570°F of drukken tot 40 bar / 580 psig.

U kunt tevens de volgende accessoires bestellen:

• Limietschakelaars

WAARSCHUWING!
Gegevens betreffende de Richtlijn Drukapparatuur 97/23/EG
• Dit toestel is bedoeld om te functioneren bij vrijwel constante druk. Het is niet ontworpen 

voor bedrijfsomstandigheden waar sprake is van trillingen of vermoeidheidsspanning.
• Gebeurtenissen die niet in aanmerking genomen worden in de berekeningen omvatten 

buitengewone risico's zoals: aardbevingen, slecht weer, brand, enz.
• De standaard ontwerpberekening houdt geen rekening met de theoretische coëfficiënt van 

corrosie. Het product dat in het toestel circuleert mag geen eigenschappen hebben die 
invreting in de oppervlakken veroorzaakt.

• Onze verklaring van overeenstemming heeft alleen betrekking op de onderdelen van het 
toestel die onder druk staan. Zij heeft geen betrekking op onderdelen die gedemonteerd 
kunnen worden (ventielen, ...).
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2.3  Typeplaat

2.3.1  Visuele controle

•  Controleer het geleverde materiaal op beschadiging.
•  Zijn alle onderdelen die in aanraking komen met de vloeistof (kamer, flenzen en pakkingen) 

bestand tegen het product in de tank?
•  Vergelijk de gegevens op de typeplaat met de gegevens op uw bestelling.

2.3.2  Typeplaten

Figuur 2-2: Visuele controle

Pt �/to 20�C

Manufactured in
AnnØe fab.

Design.
Type

Comm.N�
s/n�KSA

Ps
Volume

Tag N�

Ts
L

BM 26 Basic

1755242/10.05

10 BAR -20 to +20�C
16.44 15 BAR

0034

2008

VF41xxxxxxxxxxxxxxx

Figuur 2-3: Locatie van de typeplaten op het toestel

1  Typeplaat meetkamer
2  Typeplaat ER analoge transmitter
3  Typeplaat limietschakelaar (behuizingdeksel)
4  Typeplaat limietschakelaar (behuizing)

1

2

3
4
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Figuur 2-4: Basic versie: Niet-Ex typeplaat

Figuur 2-5: Advanced versie: Niet-Ex typeplaat

1  Tagnummer klant
2  Volume meetbuis in liter
3  Maximaal toegestane druk (Ps)
4  Fabrieksserienummer
5  Nummer aankooporder
6  Modelnaam en -nummer
7  Omschrijvingscode (in de order vermelde VF-code)
8  Bouwjaar
9  Maximaal toegestane temperatuur (Ts)
10  Testdruk (Pt at 20°C) - als het toestel voldoet aan de voorwaarden voor Categorie I, II of III van de Richtlijn Drukap-

paratuur 97/23/EG.
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Figuur 2-6: Limietschakelaar: Niet-Ex typeplaat (behuizingdeksel)

1  Niet-NAMUR optie
2  NAMUR optie
3  Model
4  Omschrijvingscode (in de order vermelde VF-code)
5  Productiedatum
6  Fabrieksserienummer en barcode
7  Elektrische gegevens

Figuur 2-7: Limietschakelaar: Niet-Ex typeplaat (behuizing)

1  Niet-NAMUR optie
2  NAMUR optie
3  Schakelschema
4  Fabrieksserienummer

Figuur 2-8: ER analoge transmitter: Niet-Ex typeplaat

1  Model
2  Omschrijvingscode (in de order vermelde VF-code)
3  Productiedatum
4  Fabrieksserienummer
5  Ingangsspanning

1 2

7

6

4

3

5
6

4
5

3

S/N:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1 2 3

10K 10K

990R

1 2 3

S/N:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1 2

4

3

4

3
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2.3.3  Overige gegevens van het apparaat

De onderste plaat met het logo van de leverancier heeft 2 stickers:

Figuur 2-9: Andere gegevens van het apparaat

1  Sticker met vlottergegevens
2  Sticker met procesgegevens

Figuur 2-10: Sticker met vlottergegevens

1  Vlottermateriaal
2  Maximaal toegestane druk, PS, in bar
3  Tekeningnummer vlotter
4  Testdruk, PE, in bar

Figuur 2-11: Sticker met procesgegevens

1  Procesdruk
2  Procestemperatuur
3  Vloeistofdichtheid
4  Naam van de te meten vloeistof

1

2   

FLOAT :F3.187980500
PS :16 BAR        PE :24 BAR
MATERIAL : 1.45711

2

3

4

Working pressure...........................6 bar
Working temperature....................20 �C
Density...........................................1 KG/L
Fluid...............................................WATER

1

2

3

4

INFORMATIE!
De gegevens van de klantorder staan vermeld op de sticker met de procesgegevens.
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3.1  Opslag

• Sla het apparaat op een droge, stofvrije plaats op.
• Sla het apparaat op in de originele verpakking.

3.2  Transport

Figuur 3-1: Opslagomstandigheden

1  Houd het instrument voor installatie niet in een verticale positie.
2  Plaats het instrument op zijn kant.
3  Temperatuurbereik voor opslag: -50…+80°C / -58…+176°F

2

1

3

Figuur 3-2: Transport
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3.3  Verwijder al het verpakkingsmateriaal voor de installatie

Vlotterblokkeerpen verwijderen (instrumenten met procesaansluitingen aan de 
zijkant)
1  Controleer of er een rode sticker op de meetkamer zit, naast de procesaansluiting aan de on-

derkant.
i Tekst op de sticker: ATTENTION! Take away transport safety device for float (LET OP! Neem 

de transportbeveiliging voor de vlotter weg).

2  Verwijder het plakband rondom de bovenste en onderste procesaansluitingen.
3  Verwijder de plastic bescherming van de bovenste en onderste procesaansluitingen.
4  Zoek de blokkeerpen.
5  Verwijder de blokkeerpen met een tang.

WAARSCHUWING!
De indicatorkolom is gemaakt van Pyrex® glas.
Als u het instrument niet voorzichtig optilt, kunt u het beschadigen.

VOORZICHTIG!
Ga na of de meetkamer geen ongewenste zaken bevat (vuil enz.)

Vlotterblokkeerpen verwijderen (toestellen met procesaansluitingen aan de zijkant)

Figuur 3-3: Vlotterblokkeerpen verwijderen (toestellen met procesaansluitingen aan de zijkant)
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De vlotter in de meetkamer plaatsen (als deze apart geleverd is)
•  Verwijder de onderste blindflens of plug (als de Basic versie de optionele 1¼¨ afvoer heeft)
•  Steek de bovenzijde van de vlotter (de vlottergegevens staan op het bovenste deel van de 

vlotter) als eerste in de meetkamer.
•  Lijn de afdichtingen uit.
•  Span de moeren op de blindflens met het juiste koppel aan (11 Nm in bedrijfsomstandigheden, 

23,5 Nm in testomstandigheden). De 1¼¨ plug moet worden aangehaald volgens de regels van 
goed vakmanschap.

De vlotter in de meetkamer plaatsen

Figuur 3-4: De vlotter in de meetkamer plaatsen (als deze apart geleverd is)

1  Plaats de vlotter hierin
2  Vlotter
3  De vlottergegevens (productiegegevens, Ps/Pt, vlottermateriaal, enz.) moeten bovenaan de vlotter zitten wanneer u de 

vlotter in de meetkamer plaatst

1

3

2

2
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3.4  Algemene eisen

3.4.1  Druk- en temperatuurbereiken

1  Procestemperatuur
Basic versie: -40…+150°C / -40…300°F
Advanced versie: -40...+300°C / -40…570°F
Ex-instrumenten: zie aanvullende gebruiksinstructies

2  Maximale procesdruk
Basic versie: 16 bar / 232 psig (afhankelijk van de lengte van de meetkamer. Voor meer gegevens, zie Richtlijnen voor 
maximale bedrijfsdruk op blz. 76).
Advanced versie: 40 bar / 580 psig (volgens de nominale drukklasse van de flens. Voor meer gegevens, zie Richtlijnen 
voor maximale bedrijfsdruk op blz. 76).

3  Omgevingstemperatuur
Niet-Ex apparaten: -40…+80°C / -40…+176°F
Ex-instrumenten: zie aanvullende gebruiksinstructies

WAARSCHUWING!
Kijk op de typeplaat van het toestel voor de bedrijfscondities. De gegevens zijn van toepassing op 
dat toestel.

WAARSCHUWING!
Eis PED 97/23/EG:Eis PED 97/23/EG:Eis PED 97/23/EG:Eis PED 97/23/EG: Externe druk moet gelijk zijn aan de atmosferische druk.
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3.4.2  De bypass niveau-indicator aan de tank bevestigen

Volg onderstaande instructies op:
• Selecteer de bouten en pakkingen (niet meegeleverd) die geschikt zijn voor de drukklasse van 

de procesaansluiting en de bedrijfsdruk.
• Installeer de bypass niveau-indicator verticaal op de tank.
• Ga na of er geen verontreiniging (vuil enz.) of ongewenste zaken in de meetkamer zitten.
• Zorg ervoor dat mechanische belastingen de procesaansluitingen niet beschadigen. Plaats 

indien nodig steunen op het toestel.
• Wij adviseren om afsluiters te installeren zodat het toestel apart van de tank kan worden 

schoongemaakt.

Figuur 3-5: De bypass niveau-indicator aan de tank bevestigen

1  Optionele isolatieklep
2  Optionele ontluchting
3  Optionele afvoer met isolatieklep

1

2

3

1
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Figuur 3-6: Blijf uit de buurt van de procesaansluitingen

WAARSCHUWING!
Blijf uit de buurt van de procesaansluitingen. Als u op de procesaansluitingen gaat staan kunt u 
beschadiging aan het toestel en de installatie veroorzaken.

GEVAAR!
Zorg ervoor dat de temperatuur van de buitenkant van het toestel niet hoger wordt dan 60°C / 
140°F. Als de temperatuur van het oppervlak hoger is dan 60°C / 140°F, gebruik het toestel dan 
met de voorzorgsmaatregelen die overeenstemmen met de gezondheids- en 
veiligheidsvoorschriften en -verordeningen.

WAARSCHUWING!
Gegevens betreffende de Richtlijn Drukapparatuur 97/23/EG
• Om mechanische belasting te vermijden moeten de procesaansluitingen correct worden 

aangesloten. De as van de procesaansluiting moet evenwijdig zijn aan en gecentreerd ten 
opzichte van de as van de procesaansluitingen van de tank. Bevestig de procesaansluiting in 
overeenstemming met de ontwerpcode.

• De gebruiker moet de nodige stappen ondernemen om het geïnstalleerde toestel te 
beschermen tegen schokgolven (waterslag). De installatie moet worden beschermd door een 
drukbegrenzingsklep.

• De werkelijke druk van de installatie (de druk die maximaal wordt toegestaan door de 
drukbegrenzingsklep) mag nooit groter zijn dan de maximaal toegestane druk, Ps, die 
vermeld wordt op de typeplaat van het toestel.

• Zorg ervoor dat de onderdelen die in contact komen met de vloeistof compatibel zijn met die 
vloeistof, en conform de verouderingskenmerken van de meetomgeving en de gebruikte 
vloeistof. Deze worden ofwel aanbevolen in de instructies, of vormen het onderwerp van een 
bepaalde specificatie in het contract.

• De externe druk, Pext, moet gelijk zijn aan de atmosferische druk, Patmos (Pext = Patmos).

• Bij roestvast stalen toestellen die hoger zijn dan 6 m / 20 ft adviseren wij om meerdere 
verankeringspunten te gebruiken.

VOORZICHTIG!
Voordat u de tank vult, moet worden gecontroleerd of de kolom met draaiende flappen op nul is 
ingesteld (de flappen zijn allemaal zwart). Zo niet, dan zou het toestel een onjuiste niveau-
indicatie kunnen geven.
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Vereiste hulpmiddelen:
• Magneet (meegeleverd bij het toestel)

Controleren of de kolom met draaiende flappen op nul is ingesteld
•  Houd de magneet voor de glazen buis aan de onderkant van de indicatorkolom.
i Zorg ervoor dat het rode uiteinde van de magneet naar de glazen buis wijst.

•  Beweeg de magneet langzaam naar de bovenkant van de glazen buis.
i De flappen worden allemaal zwart. De indicatorkolom wordt ingesteld op nul. Nu kunt u de 

tank vullen.

3.5  Niveau-indicatorkolom

De niveau-indicatorkolom wordt voor levering aan de meetkamer bevestigd. De ordergegevens 
van de klant worden gebruikt om de positie ervan te kalibreren. Er zijn geen verdere afstellingen 
nodig.

3.6  Optionele ER analoge transmitter

De ER analoge transmitter wordt voor levering aan de meetkamer bevestigd. De ordergegevens 
van de klant worden gebruikt om de positie ervan te kalibreren. Er zijn geen verdere afstellingen 
nodig.

Figuur 3-7: Stel de indicatorkolom in op nul

1  Magneet - richt het rode uiteinde van de magneet op de glazen buis

1

VOORZICHTIG!
De ordergegevens van de klant worden gebruikt om het toestel te kalibreren. Als de 
vloeistofdichtheid verandert, zal het toestel niet correct meer meten. Gelieve contact op te 
nemen met ons dichtstbijzijnde verkoopkantoor voor advies.
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3.7  Optionele limietschakelaar

WAARSCHUWING!
Te veel hitte kan schade aan de ER analoge transmitter veroorzaken. Als de procestemperatuur 
hoger is dan 120°C / 250°F, moet er isolatie worden aangebracht tussen de bypass-kamer en de 
ER analoge transmitter. Als de procestemperatuur hoger is dan 150°C / 300°F, mogen er geen 
delen van de ER analoge transmitter worden bedekt.

Figuur 3-8: ER analoge transmitter en isolatie voor de bypass-kamer

1  ER analoge transmitter
2  Bypass-kamer (dwarsdoorsnede)
3  Als de temperatuur hoger is dan 120°C / 250°F, moet er isolatie worden aangebracht tussen de bypass-kamer en de 

ER analoge transmitter.
4  Isolatie (dwarsdoorsnede). Als de temperatuur hoger is dan 150°C / 300°F, mogen er geen delen van de ER analoge 

transmitter worden bedekt met de isolatie.

VOORZICHTIG!
Verplaats de ER analoge transmitter niet. Als u de positie van dit toestel verandert, zal de 
stroomuitgang onjuist zijn.

VOORZICHTIG!
De ordergegevens van de klant worden gebruikt om het toestel te kalibreren. Als de 
vloeistofdichtheid verandert, zal het toestel niet correct meer meten. Gelieve contact op te 
nemen met ons dichtstbijzijnde verkoopkantoor voor advies.

INFORMATIE!
De limietschakelaars worden niet voor de levering aan het toestel bevestigd. Haal de 
schakelaars uit de verpakking en volg de onderstaande instructies op.

WAARSCHUWING!
Te veel hitte kan schade aan de limietschakelaar veroorzaken. Als u isolatie aanbrengt rondom 
de bypass-niveau-indicator, mag de limietschakelaarbehuizing niet worden bedekt. Zorg ervoor 
dat er ongeveer 15 mm / 0,6¨ vrije ruimte is tussen de limietschakelaar en de isolatie.
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Figuur 3-9: Limietschakelaars en isolatie voor de meetkamer

1  Limietschakelaarbehuizing
2  Isolatie rondom de meetkamer (dwarsdoorsnede)
3  Meetkamer (dwarsdoorsnede)
Lege ruimte tussen de limietschakelaar en de isolatie voor de meetkamer, a ≥15 mm / 0,6¨.

VOORZICHTIG!
Als de vloeistofdichtheid verandert, zal de schakelaar het niveau niet correct meer detecteren. 
Bereken de positie van de schakelaar opnieuw volgens de werkelijke vloeistofdichtheid, en 
herhaal de volgende installatieprocedure.

VOORZICHTIG!
Het schakelpunt van de schakelaar wanneer het niveau stijgt is niet gelijk aan het schakelpunt 
van de schakelaar wanneer het niveau daalt. Moet de limietschakelaar gesloten worden 
wanneer het vloeistofniveau stijgt of daalt? Voor meer gegevens, zie SchakelpuntoffsetSchakelpuntoffsetSchakelpuntoffsetSchakelpuntoffset.

WAARSCHUWING!
Als u isolatie aanbrengt rondom de bypass-niveau-indicator, mag de limietschakelaarbehuizing 
niet worden bedekt. Te veel hitte kan schade aan de limietschakelaar veroorzaken.

Figuur 3-10: Bevestigen van een limietschakelaar

1  Limietschakelaar
2  Middellijn schakelpunt
3  Niveau-indicator en optionele meetschaal
4  Klem limietschakelaar

1

1

2
3

4

2
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Vereiste hulpmiddelen:
• Grote sleufschroevendraaier (niet meegeleverd)

Installatieprocedure
•  Gebruik de klem om de limietschakelaar aan de meetkamer te bevestigen. Span de klem niet.
i De kabelwartel moet aan de onderkant van de behuizing zitten.

•  Beweeg de limietschakelaar totdat de middellijn van het schakelpunt (aangegeven door de 
rode pijl) op het gewenste niveau zit. Gebruik de schaal van de niveau-indicator als hulpmiddel 
om de limietschakelaar te positioneren.

i Als de indicatorkolom niet voorzien is van de optionele schaal, moet de verticale offset van 
de vlottermagneet worden berekend in relatie tot het vloeistofniveau (afhankelijk van de 
vloeistofdichtheid). Stel de schakelaarpositie bij voor de offset van de vlottermagneet. Zie 
voor de tabellen van de verticale offset het aanhangsel in het Handboek.

•  Stel de schakelaarpositie bij voor de offset van het schakelpunt.
i Als de limietschakelaar is ingesteld op LAAG niveauLAAG niveauLAAG niveauLAAG niveau (de schakelaar is geslotengeslotengeslotengesloten als de 

vlotter zich onder het schakelpunt bevindt), moet de schakelaar een klein stukje naar boven 
worden bewogen als aanpassing voor de offset. Als de limietschakelaar wordt ingesteld op 
HOOG niveauHOOG niveauHOOG niveauHOOG niveau (de schakelaar is geslotengeslotengeslotengesloten als de vlotter zich boven het schakelpunt bevindt), 
beweeg de schakelaar dan een klein stukje naar beneden als aanpassing voor de offset. Zie 
voor verdere gegevens Definitie van de schakelpuntoffsetDefinitie van de schakelpuntoffsetDefinitie van de schakelpuntoffsetDefinitie van de schakelpuntoffset en SchakelpuntoffsetwaardenSchakelpuntoffsetwaardenSchakelpuntoffsetwaardenSchakelpuntoffsetwaarden.

•  Span de klem van de limietschakelaar.

WAARSCHUWING!
Controleer of de kabelwartel zich onderaan de behuizing bevindt en dicht is, zodat er geen 
vloeistof in de behuizing kan komen.

INFORMATIE!
Offset vloeistofniveauOffset vloeistofniveauOffset vloeistofniveauOffset vloeistofniveau
Voor een beschrijving van de offset van het vloeistofniveau, zie Vloeistofniveau-offset: 
beschrijving op blz. 79. Voor de grafieken en andere correctiegegevens, zie Vloeistofniveau-
offset: correctiegegevens op blz. 80.
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Schakelpuntoffsetwaarden

Installatie van een limietschakelaar voor detectie van vlotteruitval
•  Zorg ervoor dat de meetkamer leeg is en de vlotter zich in de kamer bevindt.
•  Bevestig een limietschakelaar aan de bodem van de meetkamer. Span de klem niet.
•  Sluit de limietschakelaar aan op het schakelcircuit. Ga na of hij is ingesteld op LAAG niveauLAAG niveauLAAG niveauLAAG niveau. 

Voor meer gegevens, zie Optionele limietschakelaars op blz. 29.
•  Bekrachtig het schakelcircuit.
•  Til de limietschakelaar in de meetkamer op totdat de status van de limietschakelaar overgaat 

op geslotengeslotengeslotengesloten.
•  Houd de limietschakelaar stevig in deze positie en span de klem.
i De limietschakelaar is nu in de juiste positie.

Voor meer gegevens, zie FoutenFoutenFoutenFouten op blz. 38.

Bepaling van de schakelpuntoffset

Figuur 3-11: Schakelpuntoffset

1  Nulpunt van de limietschakelaar
2  Nulpunt van de limietschakelaar
3  Vlotter en vlottermagneet (schakelpunt is in relatie tot het midden van de magneet)
4  Werkelijk schakelpunt boven een limietschakelaar (de schakelaar is gesloten als het vloeistofniveau boven dit punt 

komt - een HOOG niveauHOOG niveauHOOG niveauHOOG niveau-schakelaar)
5  Werkelijk schakelpunt onder de limietschakelaar (de schakelaar is gesloten als het vloeistofniveau onder dit punt 

komt - een LAAG niveauLAAG niveauLAAG niveauLAAG niveau-schakelaar)

Omstandigheden Schakelpuntoffset, a

mm inch

Als de schakelaar gesloten moet worden boven het 
schakelpunt (een HOOG niveauHOOG niveauHOOG niveauHOOG niveau-schakelaar),
beweeg de schakelaar onder het schakelpunt:

28 1,1

Als de schakelaar gesloten moet worden onder het 
schakelpunt (een LAAG niveauLAAG niveauLAAG niveauLAAG niveau-schakelaar),
beweeg de schakelaar dan boven het schakelpunt:

1
5

4
2

3

3

a

a

INFORMATIE!
Om de volgende redenen zal de vlotter naar de bodem van de meetkamer gaan:
• beschadigde of gecorrodeerde vlotter (vlotterbeschadiging),
• vloeistofdichtheid die niet correspondeert met de specificaties die ontvangen zijn bij de order 

en
• leegzijn van de meetkamer
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3.8  Elektromagnetische compatibiliteit

Het ontwerp van het toestel stemt overeen met de Europese norm EN 61326-1 en de 
voorwaarden inzake immuniteit en emissies voor industriële omgevingen.
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4.1  Optionele ER analoge transmitter

Elektrische aansluiting
•  Verwijder het deksel van de aansluitruimte.
•  Sluit het toestel aan op het elektrische circuit. Doe dit in overeenstemming met de nationale 

voorschriften op elektrisch gebied.

Figuur 4-1: Aansluitschema voor modules

1  4...20 mA transmittermodule

2  4...20 mA/HART® transmittermodule
3  Voedingsklemmen
4  Interne bedrading - oranje draad
5  Interne bedrading - bruine draad
6  Optioneel LCD
7  Voeding (+) - indien optioneel LCD aangesloten - rode draad
8  Voeding (-) - indien optioneel LCD aangesloten - zwarte draad
9  LCD aansluitklemmen voor voeding (10...35 VDC)

Figuur 4-2: Aansluitschema voor fieldbus-modules

1  FOUNDATION Fieldbus transmittermodule
2  PROFIBUS PA transmittermodule
3  Busaansluitklemmen
4  Segmentkoppeling
5  Buseinde
6  Interne bedrading - oranje draad
7  Interne bedrading - bruine draad

1
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3

2
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7 87 8

+    -

3
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Elektrische gegevens

LT 40 ER analoge transmitter

Transmitter-
modulecode

TT 30 C TT 50 C PR 5350B TT 60 C

Versie 4...20 mA 4...20 mA / 
HART®

FF PROFIBUS PA

Bedrijfsomstandigheden
Bedrijfstempera-
tuur, zonder LCD-
indicator

-40…+85°C / -40…+185°F, als er isolatie is rondom de meetkamer, geen isolatie 
aanbrengen rondom de transmitterbehuizing.

Bedrijfstempera-
tuur, met LCD-
indicator

-20…+70°C / -4…+158° 1 - -

Beschermings-
categorie volgens 
EN 60529

Transmitterbehuizing zonder LCD-indicator: IP 54
Transmitterbehuizing met LCD-indicator: IP 66

Voeding
Voeding, niet-Ex 12…35 VDC

Kabelingang M20 × 1,5

Ingang en uitgang
Uitgangssignaal 4...20 mA 4…20 mA en 

HART®-protocol
FOUNDATION 
Fieldbus-protocol

PROFIBUS PA-
protocol Profile 
A&B, ver.3.0 
(EN 50170 deel 2)Foutsignaal Hoog: 21 mA; 

Laag: 3,5 mA  2
Hoog: 22,8 mA; 
Laag: 3,5 mA of 
volgens het 
HART®-protocol  
2

Accessoires
SU 600 voedingseenheid 24 V

SU 600 voedingseenheid 24 V met geïntegreerde Ex ia barrière

PROF SI 24075 intrinsiek veilige voedingseenheid (met galvanische scheiding)

C 95 Basic universele voeding (voor "loop powered" toestellen: paneelbevestiging, 2 
relais, lokaal display met 4 digits en niet-Ex)

C 95 Basic universele voeding (voor "loop powered" toestellen: paneelbevestiging, 2 
relais, 4…20 mA uitgang, lokaal display met 4 digits en niet-Ex)

1 , als er isolatie is rondom de meetkamer, geen isolatie aanbrengen rondom de transmitterbehuizing. Als de bedrijfs-
temperatuur niet binnen deze waarden ligt, schakelt het display uit. De transmittermodule blijft werken boven en on-
der dit temperatuurbereik.

2 Fabriekswaarden. Deze kunnen door de gebruiker worden ingesteld op elk punt in het uitgangsbereik.
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4.2  Optionele limietschakelaars

Elektrische aansluiting
•  Verwijder het deksel van de aansluitruimte.
•  Sluit het toestel aan op het elektrische circuit. Doe dit in overeenstemming met de nationale 

voorschriften op elektrisch gebied.

Figuur 4-3: Aansluitruimte

1  Deksel aansluitruimte
2  Bistabiele reed-switch
3  Klemmen voor uitgangssignaal

1      2       3

3

4

21

WAARSCHUWING!
Als de schakelaar is ingesteld op LAAG niveauLAAG niveauLAAG niveauLAAG niveau, moet u nagaan of de schakelaar geslotengeslotengeslotengesloten wordt 
wanneer de vlotter zich onder het schakelpunt bevindt.
Als de schakelaar is ingesteld op HOOG niveauHOOG niveauHOOG niveauHOOG niveau, moet u nagaan of de schakelaar geslotengeslotengeslotengesloten is 
wanneer de vlotter zich boven het schakelpunt bevindt.

Figuur 4-4: Aansluitschema

1  Niet-NAMUR versie
2  NAMUR versie

1 2 3 1 2 3

1 2
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Elektrische gegevens

4.3  Beschermingsgraad

Voor de IP-categorieën van de accessoires voor het apparaat, zie de volgende tabel:

Beschermingsgraden volgens EN 60529

Limietschakelaar

Versie Niet-NAMUR NAMUR

Bedrijfsomstandigheden
Opslagtempera-
tuur

-40…+120°C / -40…+250°F

Bedrijfstempera-
tuur

-40…+120°C / -40…+250°F 1

Beschermings-
categorie volgens 
EN 60529

IP 66

Ingang en uitgang
Schakelcapaciteit 60 VA/W; 1 A; 250 VAC/VDC Overeenkomstig NAMUR 19234

Kabelingang M16 × 1,5

1 als er isolatie rondom de meetkamer is, geen isolatie aanbrengen rondom de behuizing van de schakelaar.

Behuizing van apparatuur IP-categorie

ER analoge transmitterER analoge transmitterER analoge transmitterER analoge transmitter

Niet -Ex / Ex i (zonder indicator) 54

Niet-Ex / Ex i (met indicator) 66

LimietschakelaarsLimietschakelaarsLimietschakelaarsLimietschakelaars

Niet-Ex / Ex i 66

GEVAAR!
Zorg ervoor dat de kabelwartel waterdicht is.

Figuur 4-5: Beschermingsgraad

1
2

3
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Controle of de elektrische installatie overeenkomt met de beschermingsklasse
•  Zorg ervoor dat de afdichtingen niet beschadigd zijn.
•  Zorg ervoor dat de elektriciteitskabels niet beschadigd zijn.
•  Zorg ervoor dat de elektriciteitskabels voldoen aan de nationale voorschriften op elektrisch 

gebied.
•  De kabels vormen een lus voor het toestel 1 zodat er geen water in de behuizing kan komen.
•  Draai de kabelwartels vast 2.
•  Sluit ongebruikte kabelwartels af met een blindplug 3.
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5.1  Controlelijst voor het opstarten

Controleer de volgende punten voordat u het instrument gebruikt: 
• Zijn alle onderdelen die in aanraking komen met de vloeistof (kamer, flenzen en pakkingen) 

bestand tegen het product in de tank?
• Stemmen de gegevens op de typeplaat overeen met de bedrijfsgegevens?
• Heeft u het instrument correct op de tank geïnstalleerd?
• Stemmen de elektrische aansluitingen overeen met de nationale voorschriften op elektrisch 

gebied?

Opstartprocedure
•  Bevestig de aftappluggen of sluit de aftapkraan.
•  Draai de afsluitkleppen op de bovenste en onderste procesaansluitingen langzaam open.

5.2  Werkingsconcept

U kunt de metingen op verschillende manieren uitlezen:
• Het niveau wordt aangeduid door een kolom met draaiende flappen.
• Het niveau wordt gedetecteerd door optionele limietschakelaars die geïnstalleerd zijn op 

belangrijke punten in de buurt van de meetkamer.
• Het niveau wordt van afstand bewaakt door een optionele ER analoge transmitter (2-draads, 

reed-chain) naast de meetkamer. Er is een grote keuze aan uitgangen (4...20 mA, 4...20 mA + 
HART, FF en PROFIBUS PA®). Ook is er een optioneel LCD-display verkrijgbaar voor deze 
transmitter.

GEVAAR!
Zorg ervoor dat het instrument en de installatie voldoen aan de eisen van het certificaat van EX-
overeenstemming.

WAARSCHUWING!
Gevaar voor beschadiging van het toestel door schokgolven. Open de kleppen langzaam om 
beschadiging door waterslag te vermijden. Gebruik een drukbegrenzingsklep om schade aan de 
installatie te voorkomen.

WAARSCHUWING!
Er moet regelmatig onderhoud worden gepleegd aan het toestel om te voldoen aan de regels en 
voorschriften die gelden op de plaats waar het geïnstalleerd is.

WAARSCHUWING!
Hogetemperatuurversies: gevaar voor verbrandingen. Kom niet te dicht bij het toestel.

VOORZICHTIG!
De ordergegevens van de klant worden gebruikt om het toestel te kalibreren. Als de 
vloeistofdichtheid verandert, zal het toestel niet correct meer meten. Voor verdere gegevens,  zie 
Oplossen van fouten op blz. 39.
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6.1  Opties voor lokale weergave

6.1.1  Niveau-indicatorkolom

6.1.2  ER analoge transmitter (optie)

Algemene opmerkingenAlgemene opmerkingenAlgemene opmerkingenAlgemene opmerkingen

De ER analoge transmitter heeft 4 modules voor analoge en digitale uitgangen. Hiertoe behoren:

• 4...20 mA
• 4...20 mA+HART®
• FOUNDATION™ Fieldbus
• PROFIBUS PA®

De 4...20 mA en 4...20 mA+HART®-modules kunnen ook worden aangesloten op een indicator. 
De behuizing voor de indicator en module kan aan de boven- of de onderkant van de reed-chain 
buis zitten, maar dit moet worden gespecificeerd voor het plaatsen van de order.

Figuur 6-1: Weergave van gegevens op een indicatorkolom

1  Standaard niveau-indicator zonder meetschaal
2  Optionele meetschaal in m/cm, ft/in of m³
3  Gele flappen: vloeistofniveau in de tank
4  Zwarte flappen: leeg volume
5  Rode flappen: vlotterprobleem

2

1

3

4 4

5   

WAARSCHUWING!
Als de rode flappen verschijnen, is er sprake van een van de volgende situaties:
• de vlotter is naar de bodem van de meetkamer gezonken,
• de meetkamer is helemaal leeg of
• de productdichtheid is lager dan de waarde die is opgegeven in de order.
Neem contact op met uw dichtstbijzijnde verkoopkantoor voor advies.
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De indicaties op het display worden standaard weergegeven in millimeter, maar inch en % 
kunnen ook worden geselecteerd. De configuratie van de indicator wordt in de volgende 
procedures gegeven:

Figuur 6-2: ER analoge transmitter met de optionele indicator

1  Niet-Ex en Ex i optionele converterbehuizing
2  4-digit display LCD)

1

2

WAARSCHUWING!
Open de behuizing niet en configureer de indicator niet in een gevaarlijk gebied.
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Vereiste hulpmiddelen:
• Stickervel met meeteenheden (mm, inch en %)
• Kleine sleufschroevendraaier (niet meegeleverd)

Toegang tot het toetsenbord op de indicatorplaat
1  Verwijder het deksel van de transmitterbehuizing.
2  Verwijder de schroeven waarmee de indicatorplaat is vastgezet aan de behuizing.
3  Draai de indicatorplaat om om het toetsenbord met 3 toetsen ( , FFFF en ) op de achterkant 

van de kaart te gebruiken om de eenheden te veranderen. Zie de onderstaande tabellen voor 
de toetsfuncties en de voorbeeldprocedure voor configuratie van de indicator.

4  Bevestig de indicatorplaat aan de behuizing.
5  Plak de sticker met de juiste meeteenheid over de standaardeenheden onder het indicator-

scherm.
6  Bevestig het deksel van de transmitterbehuizing.

Figuur 6-3: Toegang tot het toetsenbord op de indicatorplaat

1

6

2

4

5

3
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Toetsfuncties

Menuoverzicht

Figuur 6-4: Achter- en vooraanzicht van de indicator

1  Achterkant van de indicatorplaat (toetsenbord met 3 toetsen aan de onderkant)
2  Voorzijde van de indicatorplaat (spanbereikmenu in de programmeermodus weergegeven)

Toets Menuniveau Functieniveau

F (3 seconden) Toegang tot programmeermodus -

F (1 seconde) Toegang tot de functie. De nieuwe parameter bevestigen en 
terugkeren naar het menu.

 (omlaag) Naar beneden bewegen in de lijst van 
functies

Een parameter selecteren / de waarde 
van de parameter verlagen. Druk 
herhaaldelijk op  om de waarden te 
verlagen in stappen van 0,1. Druk 
onafgebroken op  om de waarde te 
verlagen in stappen van 1.

 (omhoog) Naar boven bewegen in de lijst van 
functies

Een parameter selecteren / de waarde 
van de parameter verhogen. Druk 
herhaaldelijk op  om de waarde te 
verhogen in stappen van 0,1. Druk 
onafgebroken op  om de waarde te 
verhogen in stappen van 1.

 + Escape - ga terug naar de indicatie Escape - ga terug naar het menu 1

1 dit bevestigt niet dat u een nieuwe parameter heeft geselecteerd.

Functie Beschrijving van de 
functie

Bereik/Selectielijst Standaard

Decimaalteken (dP) Druk op  of  om de 
positie van het 
decimaalteken te 
selecteren. Druk op FFFF 
om te bevestigen.

0…3 1

Nulpunt (ZErO) Druk op  of  om de 
minimumwaarde te 
selecteren. Druk op FFFF 
om te bevestigen.

-1999…+9999 0,0

Spanbereik (SPAn) Druk op  of  om de 
maximumwaarde te 
selecteren. Druk op FFFF 
om te bevestigen.

-1999…+9999 100,0

Ingangsstroomlimiet (Li) Niet gebruiken. n.v.t. 0

Filter (FiLt) Niet gebruiken. n.v.t. 2

Resolutie (riS) Niet gebruiken. n.v.t. 1

21
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Voorbeeldprocedure: de indicatoreenheden veranderen van mm in %
•  Druk 3 seconden op FFFF (toets op de achterkant van de indicatorplaat) om de 

ProgrammeermodusProgrammeermodusProgrammeermodusProgrammeermodus op te roepen.
i In de programmeermodus wordt dPdPdPdP weergegeven.

•  Druk 1 keer op  om bij de nulpuntfunctie (ZErOZErOZErOZErO) te komen.
•  Druk op F om toegang te krijgen tot de spanbereikparameter. Zorg ervoor dat de waarde 0,0 

is. Druk op  +   (Escape) om terug te keren naar het menu.
•  Druk 1 keer op  om bij de spanbereikfunctie (SPAnSPAnSPAnSPAn) te komen.
•  Druk op F om toegang te krijgen tot de spanbereikparameter.
i De huidige waarde is 600 (voorbeeldwaarde).

•  Druk op  om de waarde te verlagen tot 100.
•  Druk op F om de parameter te bevestigen en terug te gaan naar het menu.
•  Druk op  +   (Escape) om terug te gaan naar de indicatie.
i De indicatie geeft een waarde weer tussen 0 en 100, gebaseerd op een stroomuitgang van 

4...20 mA.

•  Plak een nieuwe sticker (%) op de voorkant van de indicatorkaart.
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6.2  Fouten

6.2.1  Foutmelding

Indicatorkolom

ER analoge transmitter

Limietschakelaars
Limietschakelaars kunnen worden gebruikt om foutcondities aan te geven (vlotterprobleem, 
niveaudetectie, enz.). Voor verdere gegevens, zie Optionele limietschakelaar op blz. 22.

Figuur 6-5: Fout weergegeven op de indicatorkolom

1  Indicatorkolom (draaiende flappen)
2  Rode flappen: vlotterprobleem

Figuur 6-6: Fout weergegeven op de optionele display voor de ER analoge transmitter

1  Foutbericht als stroomuitgang is <3,6 mA
2  Foutbericht als stroomuitgang is >22 mA

1

2   

21

-OL OL
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6.2.2  Oplossen van fouten

Fout Beschrijving Corrigerende actie

Indicatorkolom
Vlotterprobleem De rode flappen onderaan de 

indicatorkolom worden 
weergegeven. De vlotter is tot op 
de bodem van de meetkamer 
gezonken.

Zorg ervoor dat de meetkamer niet 
helemaal leeg is.
Zorg ervoor dat de werkelijke 
dichtheid van de vloeistof 
correspondeert met de waarde die 
is opgegeven in de ordergegevens. 
Neem contact op met uw lokale 
verkoopkantoor om na te gaan of 
de vlotter geschikt is voor het 
vereiste dichtheidsbereik.
Als de vlotter beschadigd of 
gecorrodeerd is, moet hij 
vervangen worden. Bestel een 
nieuwe vlotter bij uw lokale 
verkoopkantoor. Isoleer de 
meetkamer en tap de vloeistof af. 
Verwijder de flens van de 
onderplaat en de vlotter.  1

Het vloeistofniveau is gelijk 
aan of hoger dan het 
maximumniveau, maar de 
indicatorkolom geeft nog niet 
aan dat het niveau zijn 
maximumlimiet heeft bereikt.

De dichtheid van de vloeistof is 
lager dan de waarde die is 
opgegeven in de ordergegevens 
van de klant. De vlotter bevindt zich 
te laag in de vloeistof.

Controleer of de vloeistofdichtheid 
stabiel is. Neem contact op met uw 
lokale verkoopkantoor voor advies.

De indicatorkolom geeft aan 
dat de vloeistof op of onder 
het minimumniveau is, maar 
het vloeistofniveau ligt nog 
steeds boven de 
minimumlimiet.

De dichtheid van de vloeistof is 
lager dan de waarde die is 
opgegeven in de ordergegevens 
van de klant. De vlotter is meer 
ondergedompeld dan hij zou 
moeten zijn.

Controleer of de vloeistofdichtheid 
stabiel is. Neem contact op met uw 
lokale verkoopkantoor voor advies.

Het vloeistofniveau ligt onder 
het maximumniveau, maar de 
indicatorkolom geeft aan dat 
het niveau de maximumlimiet 
al heeft bereikt.

De dichtheid van de vloeistof is 
hoger dan de waarde die is 
opgegeven in de ordergegevens 
van de klant. De vlotter is niet 
voldoende ondergedompeld.

Controleer of de vloeistofdichtheid 
stabiel is. Neem contact op met uw 
lokale verkoopkantoor voor advies.

De indicatorkolom is nog niet 
op het minimumniveau, maar 
het vloeistofniveau ligt op of 
onder de minimumlimiet.

De dichtheid van de vloeistof is 
hoger dan de waarde die is 
opgegeven in de ordergegevens 
van de klant. De vlotter is meer 
ondergedompeld dan hij zou 
moeten zijn.

Controleer of de vloeistofdichtheid 
stabiel is. Neem contact op met uw 
lokale verkoopkantoor voor advies.
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ER analoge transmitter
Status optionele LCD-
indicator: OL

Stroomuitgang is >22 mA (>20 mA, 
als deze optie is geselecteerd in de 
indicator). Overvullen. Het 
vloeistofniveau ligt boven de 
maximumlimiet (als de indicator 
geconfigureerd is voor niveau-
indicatie).

Verlaag het vloeistofniveau tot 
onder de maximumlimiet.

Stroomuitgang is >22 mA (>20 mA, 
als deze optie is geselecteerd in de 
indicator). De ER analoge 
transmitter is verplaatst. >20 mA 
vormt niet langer de 
maximumlimiet.

Neem contact op met uw lokale 
verkoopkantoor voor advies.

Stroomuitgang is >22 mA (>20 mA, 
als deze optie is geselecteerd in de 
indicator). De ER analoge 
transmitter is defect. >20 mA 
vormt niet langer de 
maximumlimiet.

Neem contact op met uw lokale 
verkoopkantoor voor advies.

Status optionele LCD-
indicator: -OL

Stroomuitgang is <3,6 mA (<4 mA, 
als deze optie is geselecteerd in de 
indicator). Het vloeistofniveau ligt 
onder de minimumlimiet (als de 
indicator geconfigureerd is voor 
niveau-indicatie).

Verhoog het vloeistofniveau totdat 
het boven de minimumlimiet ligt.

Stroomuitgang is <3,6 mA (<4 mA, 
als deze optie is geselecteerd in de 
indicator). De ER analoge 
transmitter is verplaatst. >4 mA 
vormt niet langer de 
minimumlimiet.

Neem contact op met uw lokale 
verkoopkantoor voor advies.

Stroomuitgang is <3,6 mA (<4 mA, 
als deze optie is geselecteerd in de 
indicator). De ER analoge 
transmitter is defect. >4 mA vormt 
niet langer de minimumlimiet.

Neem contact op met uw lokale 
verkoopkantoor voor advies.

Het vloeistofniveau is gelijk 
aan of hoger dan het 
maximumniveau, maar de ER 
analoge transmitteruitgang 
geeft nog niet aan dat het 
niveau de maximumlimiet 
heeft bereikt.

De dichtheid van de vloeistof is 
lager dan de waarde die is 
opgegeven in de ordergegevens 
van de klant. De vlotter bevindt zich 
te laag in de vloeistof.

Controleer of de vloeistofdichtheid 
stabiel is. Neem contact op met uw 
lokale verkoopkantoor voor advies.

De ER analoge 
transmitteruitgang geeft aan 
dat de vloeistof op of onder 
het minimumniveau is, maar 
het vloeistofniveau ligt nog 
steeds boven de 
minimumlimiet.

De dichtheid van de vloeistof is 
lager dan de waarde die is 
opgegeven in de ordergegevens 
van de klant. De vlotter bevindt zich 
te laag in de vloeistof.

Controleer of de vloeistofdichtheid 
stabiel is. Neem contact op met uw 
lokale verkoopkantoor voor advies.

Het vloeistofniveau ligt onder 
het maximumniveau, maar de 
ER analoge 
transmitteruitgang geeft aan 
dat het niveau de 
maximumlimiet al heeft 
bereikt.

De dichtheid van de vloeistof is 
hoger dan de waarde die is 
opgegeven in de ordergegevens 
van de klant. De vlotter bevindt zich 
te hoog in de vloeistof.

Controleer of de vloeistofdichtheid 
stabiel is. Neem contact op met uw 
lokale verkoopkantoor voor advies.

De ER analoge 
transmitteruitgang is nog niet 
op het minimumniveau, maar 
het vloeistofniveau ligt op of 
onder de minimumlimiet.

De dichtheid van de vloeistof is 
hoger dan de waarde die is 
opgegeven in de ordergegevens 
van de klant. De vlotter bevindt zich 
te hoog in de vloeistof.

Controleer of de vloeistofdichtheid 
stabiel is. Neem contact op met uw 
lokale verkoopkantoor voor advies.



 GEBRUIK 6

41

BM 26 BASIC/ADVANCED

www.krohne.com06/2010 - 4000901301 - HB BM 26 Basic/Adv R01 nl

Limietschakelaar
De limietschakelaar is in de 
hoog-hoogstand (maximum) 
en ingesteld op HOOG niveauHOOG niveauHOOG niveauHOOG niveau. 
Status GESLOTENGESLOTENGESLOTENGESLOTEN.

Overgevuld? Het vloeistofniveau 
ligt op of boven de maximumlimiet 
(als de indicator geconfigureerd is 
voor niveau-indicatie).

Verlaag het vloeistofniveau tot 
onder de maximumlimiet.

De limietschakelaar is op de 
laag-laagstand (minimum) en 
ingesteld op LAAG niveauLAAG niveauLAAG niveauLAAG niveau. 
Status GESLOTENGESLOTENGESLOTENGESLOTEN.

Tank leeg? Het vloeistofniveau ligt 
op of onder de minimumlimiet (als 
de indicator geconfigureerd is voor 
niveau-indicatie).

Verhoog het vloeistofniveau totdat 
het boven de minimumlimiet ligt.

De limietschakelaar is in de 
vlotterprobleemstand en 
ingesteld op LAAG niveauLAAG niveauLAAG niveauLAAG niveau. 
Status GESLOTENGESLOTENGESLOTENGESLOTEN.

Vlotterprobleem. De vlotter is tot 
op de bodem van de meetkamer 
gezonken.

De vlotter moet vervangen worden. 
Bestel een nieuwe vlotter bij uw 
lokale verkoopkantoor. Isoleer de 
meetkamer en tap de vloeistof af. 
Verwijder de flens van de 
onderplaat en de vlotter. Als uw 
apparaat een Basic versie is, kunt u 
de vlotter alleen verwijderen als de 
1¼NPT aansluiting aan de 
onderkant van de meetkamer zit.

De niveauschakelaar 
detecteert de minimumlimiet 
niet correct.

De limietschakelaar (ingesteld op 
LAAG niveauLAAG niveauLAAG niveauLAAG niveau) is ingeschakeld, 
maar het vloeistofniveau is nog 
steeds boven de minimumlimiet. 
De dichtheid van de vloeistof is 
lager dan de waarde die is 
opgegeven in de ordergegevens 
van de klant. 

Controleer of de vloeistofdichtheid 
stabiel is. Bereken de 
vloeistofdichtheid opnieuw en 
herhaal de installatieprocedure 
voor de limietschakelaar.

De limietschakelaar (ingesteld op 
LAAG niveauLAAG niveauLAAG niveauLAAG niveau) is nog niet 
ingeschakeld, maar het 
vloeistofniveau is op of onder de 
minimumlimiet. De dichtheid van 
de vloeistof is hoger dan de waarde 
die is opgegeven in de 
ordergegevens van de klant. 

De niveauschakelaar 
detecteert de maximumlimiet 
niet correct.

Het vloeistofniveau is op of boven 
het maximumniveau, maar de 
limietschakelaar (ingesteld op 
HOOG niveauHOOG niveauHOOG niveauHOOG niveau) is nog niet gesloten. 
De dichtheid van de vloeistof is 
lager dan de waarde die is 
opgegeven in de ordergegevens 
van de klant. 

Het vloeistofniveau is lager dan het 
maximumniveau, maar de 
limietschakelaar (ingesteld op 
HOOG niveauHOOG niveauHOOG niveauHOOG niveau) is gesloten. De 
dichtheid van de vloeistof is hoger 
dan de waarde die is opgegeven in 
de ordergegevens van de klant. 

1 als uw apparaat een Basic versie is, kunt u de vlotter alleen verwijderen als de 1¼NPT aansluiting aan de onderkant 
van de meetkamer zit
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7.1  Periodiek onderhoud

Dit toestel vereist gewoonlijk geen onderhoud. Als de vloeistof vervuild is of als er zich 
afzettingen kunnen vormen, adviseren we om het toestel regelmatig uit te spoelen.

Het toestel uitspoelen
•  Open de aftapplug of aftapklep.
•  Spoel de kamer uit.

Verwijderingsprocedure vlotter (niet voor de Basic versie zonder 1¼¨ plug)
•  Sluit de afsluitkleppen.
•  Verwijder de contraflens of plug van de onderste procesaansluiting.
•  Verwijder de vlotter en maak hem schoon.

WAARSCHUWING!
Gegevens betreffende de Richtlijn Drukapparatuur 97/23/EGGegevens betreffende de Richtlijn Drukapparatuur 97/23/EGGegevens betreffende de Richtlijn Drukapparatuur 97/23/EGGegevens betreffende de Richtlijn Drukapparatuur 97/23/EG
Op dit toestel moet regelmatig service worden verricht om te voldoen aan de regels en 
voorschriften die gelden op de plaats waar het toestel geïnstalleerd is.

WAARSCHUWING!
Volg de voorschriften voor ongevallenpreventie nauwgezet op als u werkt met tanks onder druk 
en gevaarlijke chemische producten.

WAARSCHUWING!
Sluit de afsluitkleppen als u de vlotter gaat verwijderen.
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7.2  Het toestel schoonhouden

7.3  Vervanging van onderdelen

7.3.1  Servicegarantie

Voor de meeste toepassingen is geen onderhoud nodig.

I.v.m. garantie is onderhoud door de klant beperkt tot
• Verwijdering en installatie van schakelaars. Voor meer gegevens, zie Optionele Optionele Optionele Optionele 

limietschakelaarlimietschakelaarlimietschakelaarlimietschakelaar op blz. 22.
• Verwijdering en installatie van de vlotter. Voor meer gegevens, zie Al het Al het Al het Al het 

verpakkingsmateriaal verwijderen voor de installatieverpakkingsmateriaal verwijderen voor de installatieverpakkingsmateriaal verwijderen voor de installatieverpakkingsmateriaal verwijderen voor de installatie op blz. 16.

De indicatorkolom en schakelaars kunnen worden verwijderd in procesomstandigheden.

Laat het instrument alleen repareren door door KROHNE geautoriseerd servicepersoneel.

7.4  Beschikbaarheid van reserveonderdelen

7.4.1  Algemene opmerkingen

Wij leveren reserveonderdelen en accessoires voor dit apparaat. Als u een reserveonderdeel of 
accessoire bestelt, gelieve de volgende referentienummers te vermelden:

7.4.2  Lijst met reserveonderdelen

Voor de meetkamer:
• vlotters

Voor de ER analoge transmitter:
• transmittermodules

GEVAAR!
Als u het optionele antivriesdeksel schoonwrijft met een droge doek, bestaat de kans op 
elektrostatische lading. Maak het optionele antivriesdeksel alleen schoon met een vochtige 
doek.

INFORMATIE!
Vermeld deze gegevens bij het bestellen van reserveonderdelen:
• Serienummer apparaat
• Ordernummer fabrikant
• Alleen vlotters: vlottermateriaal (op de sticker met vlottergegevens aan de onderkant van de 

indicatorkolom)
• Alleen vlotters: maximaal toegestane druk, Ps en testdruk, Pt (op de sticker met 

vlottergegevens)
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7.4.3  Lijst van accessoires

Voor de meetkamer:
• Limietschakelaar, niet-NAMUR
• Limietschakelaar, NAMUR

Voor de 2-draads, "loop-powered" ER analoge transmitter:
• AS 24 voedingseenheid 24 VDC/230 VAC
• AS 24 voedingseenheid 24 VDC/110 VAC
• PROF SI 24075 intrinsiek veilige voedingseenheid (met galvanische scheiding)
• C 95 Basic universele voeding (paneelbevestiging, 2 relais, lokaal display met 4 digits en niet-

Ex)
• C 95 Basic universele voeding (paneelbevestiging, 2 relais, 4…20 mA uitgang, lokaal display 

met 4 digits en niet-Ex)

7.5  Beschikbaarheid van service

De fabrikant biedt uiteenlopende diensten aan om klanten voor en na het verstrijken van de 
garantieperiode te ondersteunen.

Hiertoe behoren reparaties, technische ondersteuning en training.

INFORMATIE!
Voor meer gegevens over de limietschakelaars,  zie Technische gegevens: optionele 
limietschakelaars op blz. 54.

INFORMATIE!
Voor meer gegevens over de C 95 voeding, zie het technisch datablad in ons download centre.

INFORMATIE!
Voor gedetailleerde informatie, gelieve contact op te nemen met de plaatselijke 
servicevertegenwoordiger.
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7.6  Het toestel retourneren aan de fabrikant

7.6.1  Algemene informatie

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

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

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

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

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

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

worden gehanteerd en het gebruikte product vermeld wordt.
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7.6.2  (Te kopiëren) formulier om mee te sturen bij een te retourneren apparaat

7.7  Afvoer als afval

Bedrijf: Adres:

Afdeling: Naam:

Tel. nr.: Fax nr..:

Het bijgevoegde apparaat, type:

Ordernr. van de fabrikant of serienr.:

is gebruikt met de volgende vloeistof:

Deze vloeistof is: gevaarlijk voor water

giftig

bijtend

ontvlambaar

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

Wij hebben alle holten in het apparaat uitgespoeld en 
geneutraliseerd.

Bij deze bevestigen wij dat er bij het retourneren van dit apparaat geen risico bestaat voor mens en milieu 
door enige in het apparaat achtergebleven vloeistof.

Datum: Stempel van het bedrijf:

Handtekening:

VOORZICHTIG!
De afvoer als afval moet geschieden in overeenstemming met de wetgeving die van kracht is in 
uw land.
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8.1  Technische gegevens: algemene informatie

INFORMATIE!
• De volgende gegevens worden verstrekt voor algemene toepassingen. Als u gegevens nodig 

heeft die van belang zijn voor uw specifieke toepassing, gelieve contact op te nemen met ons 
of met uw plaatselijke vertegenwoordiger.

• Verdere informatie (certificaten, speciale gereedschappen, software,...) en de volledige 
productdocumentatie kan gratis worden gedownload van de website (Download Center).

BM 26 Basic BM 26 Advanced

Meetsysteem
Meetprincipe Bypass niveau-indicator (principe van communicerende vaten). Een 

vlotter in de meetkamer (Ø42 mm / 1,7¨) is magnetisch gekoppeld 
aan een mechanische niveau-indicator.

Toepassingsbereik Niveau-indicatie van vloeistoffen 
voor toepassingen met lage druk 
en in opslagtanks.

Niveau-indicatie van vloeistoffen 
voor toepassingen tot 40 bar / 
580 psig

Gemeten waardeGemeten waardeGemeten waardeGemeten waarde

Primaire gemeten waarde Niveau van vlottermagneten in de meetkamer

Secundaire gemeten waarde Niveau en volume van de vloeistof in de meetkamer

Ontwerp
Opties en variantenOpties en variantenOpties en variantenOpties en varianten

Varianten Procesaansluitingen zijdelings / zijdelings

Procesaansluitingen axiaal / axiaal

Procesaansluitingen zijdelings aan de bovenkant / axiaal aan de 
onderkant

Procesaansluitingen axiaal aan de bovenkant / zijdelings aan de 
onderkant

Opties Steunkraag (een wandsteun voor lange bypass niveau-indicatoren)

ER analoge transmitter zonder display (4...20 mA, 4...20 mA/HART® 
of PROFIBUS PA/FF converter gemonteerd aan de boven- of 
onderkant van de reed-chain)  1

ER analoge transmitter met display (4...20 mA of 4...20 mA/HART® 
converter gemonteerd aan de boven- of onderkant van de reed-chain)

1¼¨ deksel met schroefdraad 
(voor installatie/ verwijdering van 
de vlotter)

-

Antivriesdeksel voor glazen indicatorbuis (als de 
omgevingstemperatuur-40...-20°C / -40...-4°F bedraagt)

- OPTIFLEX 1300 C met 2 mm 
enkelvoudige kabelsensor (als de 
½BSP axiale aansluiting aan de 
bovenkant geselecteerd is)

- OPTIFLEX 1300 C (als de DN40 
PN40 axiale aansluiting aan de 
bovenkant geselecteerd is)

- OPTIWAVE 7300 C (als de gelaste 
antenne of DN40 PN40 axiale 
aansluiting aan de bovenkant 
geselecteerd is)

Accessoires MS 40 bistabiele limietschakelaars (NAMUR of niet-NAMUR)
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Meetbereik 0,3…6 m / 1…20 ft 0,3…6 m / 1…20 ft (langer op 
aanvraag)

Display en gebruikerinterfaceDisplay en gebruikerinterfaceDisplay en gebruikerinterfaceDisplay en gebruikerinterface

Display Indicatorkolom met magnetisch gekoppelde gele/zwarte draaiende 
flappen; geen indicatorkolom

Vlotterprobleemindicatie Rode/zwarte draaiende flappen aan de onderkant van de 
indicatorkolom

Opties voor schaalmarkeringen Geen schaal; m + cm; ft + inch; %

Nauwkeurigheid
Herhaalbaarheid ±10 mm / 0,4¨ (bij constante dichtheid)

Nauwkeurigheid ±10 mm / 0,4¨

Maximale snelheidsverandering 2 m/minuut / 6,5 ft/minuut

Bedrijfsomstandigheden
TemperatuurTemperatuurTemperatuurTemperatuur

Proces -40…+150°C / -40…+300°F
(Ex: zie aanvullende 
gebruiksinstructies of 
goedkeuringscertificaten)

-40...+300°C / -40…+570°F
(Ex: zie aanvullende 
gebruiksinstructies of 
goedkeuringscertificaten)

Omgevingstemperatuur  -40…+80°C / -40…+176°F (Ex: zie aanvullende gebruiksinstructies of 
goedkeuringscertificaten)

Opslagtemperatuur -50…+80°C / -58…+176°F

DrukDrukDrukDruk

Max. toegestane bedrijfsdruk 16 bar / 232 psig (afhankelijk van 
de lengte van de meetkamer.  Zie 
ook  zie Richtlijnen voor 
maximale bedrijfsdruk op blz. 
76.)

40 bar / 580 psig (afhankelijk van 
de nominale flensdruk. Zie ook  
zie Richtlijnen voor maximale 
bedrijfsdruk op blz. 76.)

Chemische eigenschappenChemische eigenschappenChemische eigenschappenChemische eigenschappen

Dichtheid 0,75…1,19 kg/l / 46,8...68,7 lb/ft³ 0,54…2 kg/l / 33,7...124,8 lb/ft³

Viscositeit ≤5000 mPas / ≤3,360 lb/ft.s

Andere omstandighedenAndere omstandighedenAndere omstandighedenAndere omstandigheden

Beschermingscategorie volgens 
EN 60529

IP 68

Voorwaarden voor de installatie
Aanbevelingen Verticaal monteren op de zijkant van tanks

Plaats isolatiekleppen op de procesaansluitingen om onderhoud van 
de bypass-kamer mogelijk te maken (optioneel)

Afmetingen en gewichten Zie de "Technische gegevens: Afmetingen en gewichten"

BM 26 Basic BM 26 Advanced
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Materialen
Kamer Standaard: Roestvast staal 

(1,4404 / 316 L)
Standaard: Roestvast staal 
(1,4404 / 316 L)

Optie: Hastelloy® C-276  2 Optie: Hastelloy® C-276

Vlotter Standaard: Roestvast staal 
(1,4571 / 316 Ti)

Roestvast staal (1,4571 / 316 Ti); 
Titanium (voor gegevens over 
materiaalselectie, zie Vlotters op 
blz. 78)

Optie: Hastelloy® C-276 Optie: Hastelloy® C-276

Indicatorrail Roestvast staal

Indicatorbuis Pyrex® glas (glazen buis met hermetische afdichting)  3

Schaal (optie) Roestvast staal

Procesaansluiting Standaard: Roestvast staal 
(1,4404 / 316 L)

Standaard: Roestvast staal 
(1,4404 / 316 L)

Optie: Hastelloy® C-276 (alleen 
voor de onderdelen die in 
aanraking komen met de 
vloeistof, van EN losse flenzen)

Optie: Hastelloy® C-276 (alleen 
voor de onderdelen die in 
aanmerking komen met de 
vloeistof, van EN losse flenzen)

Afdichtingen Teflon® tape  4 Standaard: Aramide; Teflon® 
tape

- Opties: Grafiet; PTFE

Gevlochten isolatie - Keramische vezel (isolatie tussen 
de indicatorkolom en de 
meetkamer als de 
procestemperatuur 
+100...+300°C / +210...+570°F 
bedraagt)

Antivriesdeksel voor glazen 
indicatorbuis (optie)

Plexiglas® Plexiglas®

Procesaansluitingen
Schroefpijpen ½...¾NPT; G½...¾ ½...¾NPT; G½...¾

Gladde buizen, 10S ½¨; ¾¨ in 10S ½¨; ¾¨ in 10S

Flens uitvoeringFlens uitvoeringFlens uitvoeringFlens uitvoering

EN DN15…40 (Form B1) in PN16 / 40
Opmerking: Hastelloy® C-276 
flensaansluitingen zijn alleen 
verkrijgbaar als losse flenzen 
met Form B1

DN15…50 (Form B1, C of E) in 
PN16 / 40;
DN15…50 (Form B1, C of E) in 
PN63 / 100; anderen zijn op 
aanvraag leverbaar
Opmerking: Hastelloy® C-276 
flensaansluitingen zijn alleen 
verkrijgbaar als losse flenzen 
met Form B1

 ASME ½…1½¨ (RF) in 150 lbs / 300 lbs ½…1½¨ (RF) in 150 lbs / 300 lbs; 
anderen zijn op aanvraag 
leverbaar

BM 26 Basic BM 26 Advanced
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Aftap- en ontluchtingsaansluitingen
AftapoptiesAftapoptiesAftapoptiesAftapopties

Schroefdraad Deksel met NPT 3/8 plug Standaard: flens met ½NPT plug

Opties:   op blz. 64

Flens - Opties: alle procesaansluiting 
opties

OntluchtingsoptiesOntluchtingsoptiesOntluchtingsoptiesOntluchtingsopties

Schroefdraad Standaard: zonder (convexe dop) Standaard: 3/8NPT plug

Optie: Deksel met NPT 3/8 plug Opties:  op blz. 64

Flens - Opties: alle procesaansluiting 
opties

Voeding
Niveauschakelaars Zie de "Technische gegevens: Optionele niveauschakelaars"

ER analoge transmitter Zie de "Technische gegevens: Optionele ER analoge transmitter"

Ingang en uitgang
Parameter Niveaudetectie of indicatie

Uitgangssignaal Zie de "Technische gegevens: optionele niveauschakelaars" en 
"Technische gegevens: optionele ER analoge transmitter"

Goedkeuringen en certificering
EG CE-markering niet van 

toepassing (niet onderhevig aan 
PED-testvoorwaarden)

Dit toestel voldoet aan alle 
verplichte eisen van de EG-
richtlijnen. Door aanbrenging van 
het CE-merkteken certificeert de 
fabrikant dat het product met 
succes is getest

ExplosiebeveiligingExplosiebeveiligingExplosiebeveiligingExplosiebeveiliging

ATEX ATEX II 1 G of ½ G c IIC T1...T6 (meetkamer)
Zie ook de goedkeuringen in "Technische gegevens: optionele 
niveauschakelaars" en "Technische gegevens: optionele ER analoge 
transmitter"

Andere normen en goedkeuringenAndere normen en goedkeuringenAndere normen en goedkeuringenAndere normen en goedkeuringen

PED (Richtlijn Drukapparatuur) PED-testvoorwaarden niet van 
toepassing

Richtlijn Druksystemen 97/23/EG 
in combinatie met CODAP 2005

Constructievoorschrift Standaard: CODAP 2005 Standaard: CODAP 2005

Optie: NACE MR0175 / ISO 15156 Optie: NACE MR0175 / ISO 15156

Op aanvraag: EN 13445 Op aanvraag: EN 13445

1 HART® is een geregistreerd handelsmerk van de HART Communication Foundation
2 Hastelloy® is een geregistreerd handelsmerk van Haynes International, Inc.
3 Pyrex® is een geregistreerd handelsmerk van Corning, Inc.
4 Teflon® is een geregistreerd handelsmerk van E.I. du Pont de Nemours and Company

BM 26 Basic BM 26 Advanced
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8.2  Technische gegevens: Optionele ER analoge transmitter

ER analoge transmitter

Transmittermodule-
code

TT 30 C TT 50 C PR 5350B TT 60 C

Versie uitgang 4...20 mA 4...20 mA / 
HART®

FF PROFIBUS PA

Meetsysteem
Meetprincipe Een reed-weerstandsketen die magnetisch wordt aangedreven door een 

magnetische vlotter in de meetkamer van de BM 26

Primaire gemeten 
waarde

Weerstand

Secundaire gemeten 
waarde

Niveau en volume van de vloeistof in de meetkamer

Ontwerp
Beschrijving van het 
toestel

Reed-weerstandsketen met 2-draadse "loop powered" transmittermodule 
bevestigd aan de meetkamer van de bypass niveau-indicator. Veranderingen in 
de weerstand worden geconverteerd in een uitgangssignaal via een 
transmittermodule.

Beschrijving van de 
transmittermodule

Veranderingen in 
de weerstand 
worden omgezet 
in analoge 
stroomsignalen.

Veranderingen in 
de weerstand 
worden omgezet 
in analoge of 
digitale 
stroomsignalen. 
Er kunnen tot 15 
transmitters 
worden 
aangesloten op 
een netwerk dat 
overeenstemt met 
het HART®-
communicatie-
protocol.

Veranderingen in 
de weerstand 
worden omgezet 
in signalen die 
overeenstemmen 
met het FF-
communicatie-
protocol.

Veranderingen in 
de weerstand 
worden omgezet 
in signalen die 
overeenstemmen 
met het 
PROFIBUS PA-
communicatie-
protocol.

Opties Converterpositie  1

LCD-display - -

Accessoires SU 600 voedingseenheid 24 V

SU 600 voedingseenheid 24 V met 
geïntegreerde Ex ia barrière

PROF SI 24075 intrinsiek veilige 
voedingseenheid (met galvanische 
scheiding)

C 95 Basic universele voeding 
(paneelbevestiging, 2 relais, lokaal 
display met 4 digits en niet-Ex)

C 95 Basic universele voeding 
(paneelbevestiging, 2 relais, 4…20 mA 
uitgang, lokaal display met 4 digits en 
niet-Ex)
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Display en gebruikerinterfaceDisplay en gebruikerinterfaceDisplay en gebruikerinterfaceDisplay en gebruikerinterface

Display Standaard: geen Geen Geen

Optie: 2-draads "loop-powered" LCD-
display

Functies Display van niveau in mm; inch; % 
(stickers voor optionele meeteenheden 
worden bij het toestel geleverd). 
Display met 4 tekens en minteken, 
toetsenbord met 3 toetsen.

- -

Display 2-draads "loop-powered" indicator
Display met 4 tekens en minteken, 
toetsenbord met 3 toetsen.

- -

Gebruik Keuzemogelijkheid aantal decimalen, 0 
tot 3. Open de behuizing om het toestel 
te configureren.

- -

Meetnauwkeurigheid
Meetnauwkeurigheid ±10 mm / 0,4¨ (bij constante dichtheid)

Bedrijfsomstandigheden
TemperatuurTemperatuurTemperatuurTemperatuur

Bedrijfstemperatuur, 
transmittermodule

-40…+85°C / -40…+185°F, als er isolatie is rondom de meetkamer, specificeer 
de temperatuur bij de bestelling. Geen isolatie aanbrengen rondom de 
transmitterbehuizing.

Bedrijfstemperatuur, 
LCD-display

-20…+70°C / -4…+158°F 2 - -

DrukDrukDrukDruk

Bedrijfsdruk Atmosferische druk

Andere omstandighedenAndere omstandighedenAndere omstandighedenAndere omstandigheden

Beschermings-
categorie volgens 
EN 60529

Transmitterbehuizing zonder LCD-display: IP 54
Transmitterbehuizing met LCD-display: IP 66

Voorwaarden voor de installatie
Opmerkingen De ER analoge transmitter is in de fabriek gekalibreerd en wordt voor levering 

aan de meetkamer bevestigd.

Afmetingen en 
gewicht

Zie het deel "Technische gegevens: Afmetingen en gewichten"

Materialen
Behuizing Aluminium met polyester topcoat (Brillux poedercoating FFG Type 5910)

Reed-chain buis Roestvast staal

Klem Roestvast staal

ER analoge transmitter

Transmittermodule-
code

TT 30 C TT 50 C PR 5350B TT 60 C

Versie uitgang 4...20 mA 4...20 mA / 
HART®

FF PROFIBUS PA
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Elektrische aansluitingen
VoedingVoedingVoedingVoeding

Spanning Niet-Ex:Niet-Ex:Niet-Ex:Niet-Ex:
12…35 VDC

Ex ia, zonder LCD-display:Ex ia, zonder LCD-display:Ex ia, zonder LCD-display:Ex ia, zonder LCD-display:
Zie aanvullende gebruiksinstructies of goedkeuringscertificaten

Ex ia, met LCD-display:Ex ia, met LCD-display:Ex ia, met LCD-display:Ex ia, met LCD-display:
Zie aanvullende gebruiksinstructies of 
goedkeuringscertificaten

- -

LCD-display; 
spanningsval

2,5 V - -

Kabelingang M20 × 1,5

Gegevens intrinsiek 
veilig circuit voor Ex 
ia-goedgekeurde 
toestellen

Zie aanvullende gebruiksinstructies of goedkeuringscertificaten

StroomuitgangStroomuitgangStroomuitgangStroomuitgang

Uitgangsbereik 4...20 mA 4...20 mA - -

Foutsignaal Keuzemogelijkhed
en:
Hoogste waarde: 
21,6 mA
Laagste waarde: 
3,5 mA

Keuzemogelijkhed
en:
Hoogste waarde: 
22,8 mA
Laagste waarde: 
3,5 mA

- -

HARTHARTHARTHART®
Beschrijving - HART®-protocol 

via passieve 
stroomuitgang

- -

Multidrop-werking - Ja, stroomuitgang 
= 4 mA
Multidrop-adres 
(1...15) instelbaar

- -

PROFIBUS PAPROFIBUS PAPROFIBUS PAPROFIBUS PA

Beschrijving - - - PROFIBUS PA 
protocol Profile 
A&B, ver.3.0 
(EN 50170 deel 2)

FOUNDATION FieldbusFOUNDATION FieldbusFOUNDATION FieldbusFOUNDATION Fieldbus

Beschrijving - - FOUNDATION 
Fieldbus-protocol

-

ER analoge transmitter

Transmittermodule-
code

TT 30 C TT 50 C PR 5350B TT 60 C

Versie uitgang 4...20 mA 4...20 mA / 
HART®

FF PROFIBUS PA



8 TECHNISCHE GEGEVENS 

54 

BM 26 BASIC/ADVANCED

www.krohne.com 06/2010 - 4000901301 - HB BM 26 Basic/Adv R01 nl

8.3  Technische gegevens: optionele limietschakelaars

Goedkeuringen en certificaten
EG Dit toestel voldoet aan alle verplichte eisen van de EG-richtlijnen. Door 

aanbrenging van het CE-merkteken certificeert de fabrikant dat het product met 
succes is getest.

ExplosiebeveiligingExplosiebeveiligingExplosiebeveiligingExplosiebeveiliging

ATEX - zonder LCD-
display

ATEX II 1 G Ex ia IIC T4...T6 ATEX II 1 G Ex ia IIC T4...T6 (traditionele 
of FISCO systemen) 

ATEX - met LCD-
display

ATEX II 1 G Ex ia IIC T5...T6 - -

1 de klant moet specificeren of de converter aan de bovenkant of de onderkant van de ER analoge transmitter geplaatst 
moet worden

2 als de bedrijfstemperatuur niet binnen deze waarden ligt, schakelt het display uit. De transmittermodule blijft werken 
boven en onder dit temperatuurbereik.

ER analoge transmitter

Transmittermodule-
code

TT 30 C TT 50 C PR 5350B TT 60 C

Versie uitgang 4...20 mA 4...20 mA / 
HART®

FF PROFIBUS PA

Versie MS 40 MS 40 NAMUR

Meetsysteem
Meetprincipe Een bistabiele reed-schakelaar die magnetisch wordt bekrachtigd door een vlotter 

in de meetkamer van de bypass niveau-indicator.

Toepassingen Niveaudetectie

Ontwerp
Beschrijving van 
het apparaat

Limietschakelaar bevestigd aan de meetkamer van de bypass niveau-indicator.

Meetnauwkeurigheid
Hysterese 28 mm / 1,1¨. Voor verdere gegevens, zie het deel "Optionele limietschakelaar" .

Bedrijfsomstandigheden
TemperatuurTemperatuurTemperatuurTemperatuur

Bedrijfstempera-
tuur

-40…+120°C / -40…+250°F, als er isolatie is rondom de meetkamer, specificeer de 
temperatuur bij de bestelling. Geen isolatie aanbrengen rondom de 
schakelaarbehuizing.

Opslag -40…+120°C / -40…+250°F

DrukDrukDrukDruk

Bedrijfsdruk Atmosferische druk

Andere omstandighedenAndere omstandighedenAndere omstandighedenAndere omstandigheden

Beschermingscate
gorie volgens 
EN 60529

IP 66
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Voorwaarden voor de installatie
Opmerkingen De schakelaar is bij levering niet aan de meetkamer bevestigd.

Pas de schakelaarpositie aan voor de hysterese en de vloeistofdichtheid

Afmetingen en 
gewichten

Zie de "Technische gegevens: Afmetingen en gewichten"

Materialen
Schakelaarbehuizi
ng

Aluminium met epoxypoeder coating

Beugel Roestvast staal

Klem Roestvast staal

Elektrische aansluitingen
Kabelingang M16 × 1,5

StuuringangStuuringangStuuringangStuuringang

Schakelcapaciteit 60 VA/W; 1 A; 250 VAC/VDC Overeenkomstig NAMUR 19234

Gegevens intrinsiek veilig circuitGegevens intrinsiek veilig circuitGegevens intrinsiek veilig circuitGegevens intrinsiek veilig circuit

Max. 
ingangsspanning

Ui ≤250 VAC/VDC Ui ≤24 V

Max. 
ingangsstroom

Ii ≤1 A Ii ≤0,1 A

Max. 
ingangsvermogen

Pi ≤60 VA/W Pi ≤0,21 W

Max. 
ingangscapaciteit

Ci ≈0 nF Ci ≈0 nF

Max. 
ingangsinductantie

Li =0 µH Li =0 µH

Opmerkingen De voeding moet intrinsiek veilig zijn -

Goedkeuringen en certificaten
EG Dit toestel voldoet aan alle verplichte eisen van de EG-richtlijnen. Door aanbrenging 

van het CE-merkteken certificeert de fabrikant dat het product met succes is 
getest.

ExplosiebeveiligingExplosiebeveiligingExplosiebeveiligingExplosiebeveiliging

ATEX ATEX II 1 G Ex ia IIC T6...T4

Versie MS 40 MS 40 NAMUR
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8.4  Basic versie: afmetingen en gewichten

N.B.: N.B.: N.B.: N.B.: 

• C-C = Lengte van middelpunt tot middelpunt (procesaansluitingen)
• ML = Meetlengte
• L = Totale lengte
• a = Afstand van de as van de onderste aansluiting tot de onderkant van het toestel;

b = Afstand van de as van de bovenste aansluiting tot de bovenkant van het toestel

Basic versie: procesaansluitingen zijdelings / zijdelings

Figuur 8-1: Procesaansluitingen zijdelings / zijdelings

1  Optionele ontluchting met 3/8NPT aansluiting (met plug). Optionele afvoer met 3/8 NPT - of een 1¼NPT plug voor ver-
wijdering van de vlotter vanaf de onderkant van het toestel

2  Gelaste deksel
3  Optionele limietschakelaar MS 40
4  Flensaansluiting
5  Optionele lange aansluiting (½¨ of ¾¨)
6  Optionele aansluiting met buitendraad (½... ¾NPT of G½...¾)
7  Niveau-indicator met optionele schaal
8  Niveau-indicator zonder optionele schaal

C-C

a a

b

L

t

d c

b

c c

c c

ML

1

1 1

2

3

5

6

7 8

5

4

4

6

p

q

k
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Afmetingen in mm

Afmetingen in inch

Gewichten in kg en lbs

Afmetingen [mm]

a b C-C ML c d k L p q t

Procesaansluitingen 
zijdelings / zijdelings

310 1 173 2 300…
6000

3 135 4 55,5 74 (C-C)
+483 5

38 63 Ø42,4

1 optionele afvoer met 1¼¨ plug: 323 mm
2 optionele gelaste deksel: 149 mm
3 dit is gelijk aan de maat C-C
4 optionele lange aansluiting: 130 mm. Optionele aansluiting met buitendraad: 58 mm.
5 optionele gelaste deksel: (C-C) +459 mm. Optionele 1¼¨ plug: (C-C) +500 mm. Optionele gelaste deksel + plug 1¼¨: (C-C) +476 mm.

Afmetingen [inch]

a b C-C ML c d k L p q t

Procesaansluitingen 
zijdelings / zijdelings

12,2 1 6,8 2 20…
236

3 5,3  4 2,2 2,9 (C-C)
+19 5

1,5 2,5 Ø1,7

1 optionele afvoer met 1¼¨ plug: 12,7¨
2 optionele gelaste deksel: 5,9¨
3 dit is gelijk aan de maat C-C
4 optionele lange aansluiting: 5,1¨. Optionele aansluiting met buitendraad: 2,3¨.
5 optionele gelaste deksel: (C-C) +18,1¨. Optionele 1¼¨ plug: (C-C) +19,7¨. Optionele gelaste deksel + 1¼¨ plug: (C-C) +18,7¨.

Gewichten Gewichten voor 
elke 100 mm meer

Gewichten voor 
elke 4 inch meer

[kg] [lbs] [kg] [lbs]

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

Max.: 1½¨ 300LB flenzen 11,2 1 24,7 2 0,3 0,7

Limietschakelaar 0,085 0,2

1 als L=500 mm
2 als L=20 inch
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N.B.: N.B.: N.B.: N.B.: 

• C-C = Lengte voorzijde tot voorzijde (procesaansluitingen)
• ML = Meetlengte
• L = Totale lengte
• a = onderste dode zone;

b = bovenste dode zone

Basic versie: procesaansluitingen axiaal / axiaal

Figuur 8-2: Procesaansluittingen axiaal / axiaal

1  3/8 NPT schroefdraadaansluiting
2  Optionele steunkraag - zie ook "Optionele steunkraag: afmetingen en gewicht"
3  Optionele limietschakelaar MS 40
4  Niveau-indicator met optionele schaal
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Afmetingen in mm

Afmetingen in inch

Gewichten in kg en lbs

Afmetingen [mm]

a b C-C ML d k L p q t

Procesaansluiting
en axiaal / axiaal

274 96 642…
6000

(C-C)
-370

55,5 74 (C-C)
+21

38 63 Ø42,4

Afmetingen [inch]

a b C-C ML d k L p q t

Procesaansluiting
en axiaal / axiaal

10,8 3,8 25…
236

(C-C)
-14,6

2,5 2,9 (C-C)
+0,8

1,5 2,5 Ø1,7

Gewichten Gewicht voor elke 
100 mm meer

Gewicht voor elke 
4 inch meer

[kg] [lbs] [kg] [lbs]

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

Limietschakelaar 0,085 0,2

1 als L=500 mm
2 als L=20 inch
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N.B.:
• C-C = Lengte van middelpunt tot voorzijde (procesaansluitingen)
• ML = Meetlengte
• L = Totale lengte
• a = onderste dode zone;

b = Afstand van de as van de bovenste aansluiting tot de bovenkant van het toestel

Basic versie: procesaansluitingen zijdelings aan de bovenkant / axiaal aan de 
onderkant

Figuur 8-3: Procesaansluitingen zijdelings aan de bovenkant / axiaal aan de onderkant

1  3/8 NPT schroefdraadaansluiting
2  Optionele afvoer of ontluchting met 3/8 NPT aansluiting (met plug)
3  Gelaste deksel
4  Flensaansluiting
5  Optionele lange aansluiting (½¨ of ¾¨)
6  Optionele aansluiting met buitendraad (½... ¾NPT of G½...¾)
7  Optionele limietschakelaar MS 40
8  Niveau-indicator met optionele schaal
9  Optionele steunkraag - zie ook "Optionele steunkraag: afmetingen en gewicht"

8
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Afmetingen in mm

Afmetingen in inch

Gewichten in kg en lbs

Afmetingen [mm]

a b C-C ML c d k L p q t

Procesaansluitingen 
zijdelings aan de bovenkant / 
axiaal aan de onderkant

300 173 1 670…
6000

(C-C)
-300

135 2 55,5 74 (C-C)
+194

3

38 63 Ø42,4

1 optionele gelaste deksel: 149 mm
2 optionele lange aansluiting: 130 mm. Optionele aansluiting met buitendraad: 58 mm.
3 optionele gelaste deksel: (C-C) +170 mm

Afmetingen [inch]

a b C-C ML c d k L p q t

Procesaansluitingen 
zijdelings aan de bovenkant / 
axiaal aan de onderkant

11,8 6,8 1 26…2
36

(C-C)
-11,8

5,3 2 2,2 2,9 (C-C)
+7,6

3

1,5 2,5 Ø1,7

1 optionele gelaste deksel: 5,9¨
2 optionele lange aansluiting: 5,1¨. Optionele aansluiting met buitendraad: 2,3¨.
3 optionele gelaste deksel: (C-C) +6,7¨

Gewichten Gewichten voor 
elke 100 mm meer

Gewichten voor 
elke 4 inch meer

[kg] [lbs] [kg] [lbs]

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

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

Limietschakelaar 0,085 0,2

1 als L = 500 mm
2 als L = 20¨



8 TECHNISCHE GEGEVENS 

62 

BM 26 BASIC/ADVANCED

www.krohne.com 06/2010 - 4000901301 - HB BM 26 Basic/Adv R01 nl

N.B.:
• C-C = Lengte van voorzijde tot middelpunt  (procesaansluitingen)
• ML = Meetlengte
• L = Totale lengte
• a = Afstand van de as van de onderste aansluiting tot de onderkant van het toestel;

b = bovenste dode zone

Basic versie: procesaansluitingen axiaal aan de bovenkant / zijdelings aan de 
onderkant

Figuur 8-4: Procesaansluitingen axiaal aan de bovenkant / zijdelings aan de onderkant

1  Optionele afvoer met 3/8NPT - of een 1¼NPT aansluiting (met plug - 1¼NPT aansluiting is voor verwijdering van de 
vlotter vanaf de onderkant van het toestel)

2  3/8 NPT schroefdraadaansluiting
3  Flensaansluiting
4  Optionele lange aansluiting (½¨ of ¾¨)
5  Optionele aansluiting met buitendraad (½... ¾NPT of G½...¾)
6  Optionele limietschakelaar MS 40
7  Niveau-indicator met optionele schaal
8  Optionele steunkraag - zie ook "Optionele steunkraag: afmetingen en gewicht"
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Afmetingen in mm

Afmetingen in inch

Gewichten in kg en lbs

Afmetingen [mm]

a b C-C ML c d k L p q t

Procesaansluitingen axiaal 
aan de bovenkant / 
zijdelings aan de onderkant

310 1 140 428…
6000

(C-C)
-140

135,2
2

55,5 74 (C-C)
+310

3

38 38 Ø42,4

1 optionele afvoer met 1¼¨ plug: 323 mm
2 optionele lange aansluiting: 130,2 mm. Optionele aansluiting met buitendraad: 58,2 mm.
3 optionele plug 1¼¨: (C-C) +327 mm

Afmetingen [inch]

a b C-C ML c d k L p q t

Procesaansluitingen axiaal 
aan de bovenkant / 
zijdelings aan de onderkant

12,2 1 5,5 16,9…
236

(C-C)
-5,5

5,3 2 2,2 2,9 (C-C)
+12,2

3

1,5 2,5 Ø1,7

1 optionele afvoer met 1¼¨ plug: 12,7¨
2 optionele lange aansluiting: 5,1¨. Optionele aansluiting met buitendraad: 2,3¨.
3 optionele plug 1¼¨: (C-C) +12,9¨

Gewichten Gewichten voor 
elke 100 mm meer

Gewichten voor 
elke 4 inch meer

[kg] [lbs] [kg] [lbs]

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

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

Limietschakelaar 0,085 0,2

1 als L = 500 mm
2 als L = 20¨
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8.5  Advanced versie: afmetingen en gewichten

N.B.:
• C-C = Lengte van middelpunt tot middelpunt (procesaansluitingen)
• ML = Meetlengte
• L = Totale lengte
• a = Afstand van de as van de onderste aansluiting tot de onderkant van het toestel; 

b = Afstand van de as van de bovenste aansluiting tot de bovenkant van het toestel

Advanced versie: procesaansluitingen zijdelings / zijdelings

Figuur 8-5: Procesaansluitingen zijdelings / zijdelings

1  Optionele ontluchting met 3/8NPT aansluiting (met plug) , of optionele ontluchting met 1/2NPT, G1/2 of G3/8 aanslui-
ting (met plug) op een plaatflens, of afvoer met 1/2NPT, 3/8NPT, G1/2 of G3/8 aansluiting (met plug) op een plaatflens

2  Procesaansluiting (flens)
3  Optionele gelaste antenne voor de OPTIWAVE 7300 Radar niveautransmitter met 1/4NPT aansluiting voor een spoel-

systeem
4  1/2¨BSP aansluiting voor OPTIFLEX 1300 TDR niveautransmitter met 1/2NPT zijdelingse ontluchting (met plug)
5  Optionele ontluchting en afvoer (flens)
6  Optionele DN 40 flens aan bovenzijde voor andere niveautransmitters
7  Optionele niveauschakelaar MS 40
8  Niveau-indicator met optionele schaal
9  Optionele aansluiting met buitendraad (½... ¾NPT of G½...¾) of lange aansluiting (½¨ of ¾¨)
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Afmetingen in mm

Afmetingen in inch

Gewichten in kg en lbs

Vloeistof-
dichtheid 

[kg/l]

Afmetingen [mm]

a b C-C ML c d e g k L p q r s t

Procesaans-
luitingen 
zijdelings / 
zijdelings

0,54…0,69 1 2 3 300…
6000

4 5 55,5 6 106 15 74 7 38 63 259 70 Ø42,4

0,7…0,98 1 8 3 4 5 55,5 6 106 15 74 7 38 63 259 70 Ø42,4

0,99…2,0 1 9 3 4 5 55,5 6 106 15 74 7 38 63 259 70 Ø42,4

1 voor verdere gegevens, zie "Vlotters" aan het einde van dit document
2 optionele 1/2NPT of 3/8NPT afvoer + plug: 480 mm. Optionele G1/2 of G3/8 afvoer + plug: 472 mm. Optionele afvoerflens: 580 mm.
3 optionele 3/8NPT ontluchting: 228 mm. Optionele 1/2NPT ontluchting: 228 mm. Optionele G1/2 ontluchting: 220 mm. Optionele gelaste 

OPTIWAVE 7300 transmitter: 542 mm. Optionele OPTIFLEX 1300 transmitter met enkelvoudige kabelsensor 2 mm: 454 mm. Optionele 
flensontluchting: 328 mm. Optionele DN40 flens: 193 mm.

4 dit is gelijk aan de maat C-C
5 EN flens, type B: 135 mm. EN flens, type C: 135 mm. EN flens, type E: 135 mm. Lange aansluiting: 130 mm. Aansluiting met buiten-

draad: 58 mm.
6 als omgevingstemperatuur -40...-20°C is: 85,5 mm (met Plexiglas® deksel)
7 afhankelijk van de geselecteerde opties. Neem contact op met uw lokale verkoopkantoor voor meer gegevens.
8 optionele 1/2NPT of 3/8NPT afvoer + plug: 299 mm. Optionele G1/2 of G3/8 afvoer + plug: 291 mm. Optionele afvoerflens: 399 mm.
9 optionele 1/2NPT of 3/8NPT afvoer + plug: 255 mm. Optionele G1/2 of G3/8 afvoer + plug: 247 mm. Optionele afvoerflens: 355 mm.

Vloeistof-
dichtheid 

[lb/ft³]

Afmetingen [inch]

a b C-C ML c d e g k L p q r s t

Procesaans-
luitingen 
zijdelings / 
zijdelings

33,7…43,1 1 2 3 12…
236

4 5 2,2 6 4,2 0,6 2,9 7 1,5 2,5 10,2 2,8 Ø1,7

43,2…61,2 1 8 3 4 5 2,2 6 4,2 0,6 2,9 7 1,5 2,5 10,2 2,8 Ø1,7

61,8…124,8 1 9 3 4 5 2,2 6 4,2 0,6 2,9 7 1,5 2,5 10,2 2,8 Ø1,7

1 voor meer gegevens, zie "Vlotters" aan het einde van dit document
2 optionele 1/2NPT of 3/8NPT afvoer + plug: 18,9¨. Optionele G1/2 of G3/8 afvoer + plug: 18,6¨. Optionele afvoerflens: 22,8¨.
3 optionele 3/8NPT ontluchting: 9,0¨. Optionele 1/2NPT ontluchting: 9,0¨. Optionele G1/2 ontluchting: 8,6¨. Optionele gelaste 

OPTIWAVE 7300 transmitter: 21,3¨.  Optionele OPTIFLEX 1300 transmitter met enkelvoudige kabelsensor 0,08¨: 17,9¨. Optionele flens-
ontluchting: 12,9¨. Optionele DN40 flens: 7,6¨.

4 dit is gelijk aan de maat C-C
5 EN flens, type B: 5,3¨. EN flens, type C: 5,1¨. EN flens, type E: 5,3¨. Lange aansluiting: 5,1¨. Aansluiting met buitendraad: 2,3¨.
6 als omgevingstemperatuur -40...-4°F is: 3,4¨ (met Plexiglas® deksel)
7 afhankelijk van de geselecteerde opties. Neem contact op met uw lokale verkoopkantoor voor meer gegevens.
8 optionele 1/2NPT of 3/8NPT afvoer + plug: 11,8¨. Optionele G1/2 of G3/8 afvoer + plug: 11,4¨. Optionele afvoerflens: 15,7¨.
9 optionele 1/2NPT of 3/8NPT afvoer + plug: 10¨. Optionele G1/2 of G3/8 afvoer + plug: 9,7¨. Optionele afvoerflens: 14,0¨.

Gewichten Gewichten voor elke 
100 mm meer

Gewichten voor elke 
4 inch meer

[kg] [lbs] [kg] [lbs]

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

Max.: 1½¨ 600LB flenzen 12,4…13 1 27,3…28,7 2 0,3 0,7

Limietschakelaar 0,085 0,2

1 als L=500 mm - als de vloeistofdichtheid laag is, is het gewicht hoger
2 als L=20 inch - als de vloeistofdichtheid laag is, is het gewicht hoger
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N.B.:
• C-C = Lengte voorzijde tot voorzijde (procesaansluitingen)
• ML = Meetlengte
• L = Totale lengte
• a = onderste dode zone; b = bovenste dode zone

Advanced versie: procesaansluitingen axiaal / axiaal

Figuur 8-6: Procesaansluitingen axiaal / axiaal

1  Procesaansluiting (flens)
2  Optionele limietschakelaar MS 40
3  Niveau-indicator met optionele schaal
4  Optionele steunkraag - zie ook "Optionele steunkraag: afmetingen en gewicht"
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Afmetingen in mm

Afmetingen in inch

Gewichten in kg en lb

Vloeistof-
dichtheid 

[kg/l]

Afmetingen [mm]

a b C-C ML d e k L p q t

Procesaansluiting
en axiaal / axiaal

0,54…0,69 1 570 250 1120...
6000

(C-C)
-820

55,5
2

106 74 3 38 63 Ø42,4

0,7…0,98 1 390 250 940...
6000

(C-C)
-640

55,5
2

106 74 3 38 63 Ø42,4

0,99…2,0 1 340 250  890...
6000

(C-C)
-590

55,5
2

106 74 3 38 63 Ø42,4

1 voor verdere gegevens, zie "Vlotters" aan het einde van dit document
2 als omgevingstemperatuur -40...-20°C is: 85,5 mm (met Plexiglas® deksel)
3 dit is gelijk aan de maat C-C

Vloeistof-
dichtheid 

[lb/ft³]

Afmetingen [inch]

a b C-C ML d e k L p q t

Procesaansluiting
en axiaal / axiaal

33,7…43,1 1 22,4 9,8 44...
236

(C-C)
-32,3

2,2
2

4,2 2,9 3 1,5 2,5 Ø1,7

43,2…61,2 1 15,3 9,8  37...
236

(C-C)
-25,2

2,2
2

4,2 2,9 3 1,5 2,5 Ø1,7

61,8…124,8 1 13,4 9,8  35...
236

(C-C)
-23,2

2,2
2

4,2 2,9 3 1,5 2,5 Ø1,7

1 voor verdere gegevens, zie "Vlotters" aan het einde van dit document
2 als omgevingstemperatuur -40...-4°F is: 3,4¨ (met Plexiglas® deksel)
3 dit is gelijk aan de maat C-C

Gewichten Gewichten voor elke 
100 mm meer

Gewichten voor elke 
4 inch meer

[kg] [lbs] [kg] [lbs]

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

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

Limietschakelaar 0,085 0,2

1 als L=500 mm - als de vloeistofdichtheid laag is, is het gewicht hoger
2 als L = 20¨ - als de vloeistofdichtheid laag is, is het gewicht hoger
3 als L = 500 mm - als de vloeistofdichtheid laag is, is het gewicht hoger
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N.B.:
• C-C = Lengte van middelpunt tot voorzijde (procesaansluitingen)
• ML = Meetlengte
• L = Totale lengte
• a = onderste dode zone; 

b = Afstand van de as van de bovenste aansluiting tot de bovenkant van het toestel

Advanced versie: procesaansluitingen zijdelings aan de bovenkant / axiaal aan de 
onderkant

Figuur 8-7: Procesaansluitingen zijdelings aan de bovenkant / axiaal aan de onderkant

1  Optionele afvoer of ontluchting met 3/8NPT aansluiting (met plug) of optionele ontluchting met ½NPT of G½ aanslui-
ting (met plug) op een plaatflens

2  Procesaansluiting (flens)
3  Optionele gelaste antenne voor de OPTIWAVE 7300 Radar niveautransmitter met ¼NPT aansluiting voor een spoelsys-

teem
4  ½¨BSP aansluiting voor OPTIFLEX 1300 TDR niveautransmitter met ½NPT zijdelingse ontluchting (met plug)
5  Optionele ontluchting (flens)
6  Optionele DN40 bovenflens voor de andere niveautransmitters met ½NPT zijdelingse ontluchting (met plug)
7  Optionele niveauschakelaar MS 40
8  Niveau-indicator met optionele schaal
9  Optionele aansluiting met buitendraad (½... ¾NPT of G½...¾) of lange aansluiting (½¨ of ¾¨)
10  Optionele steunkraag - zie ook "Optionele steunkraag: afmetingen en gewicht"
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Afmetingen in mm

Afmetingen in inch

Gewichten in kg en lbs

Vloeistof-
dichtheid 

[kg/l]

Afmetingen [mm]

a b C-C ML c d e g k L p q r s t

Procesaans-
luitingen 
zijdelings aan 
de bovenkant / 
axiaal aan de 
onderkant

0,54…0,69 1 580 2 880...
6000

(C-C)
-580

3 55,5
4

106 15 74 5 38 63 259 70 Ø42,4

0,7…0,98 1 400 2 700...
6000

(C-C)
-400

3 55,5
4

106 15 74 5 38 63 259 70 Ø42,4

0,99…2,0 1 360 2 660...
6000

(C-C)
-360

3 55,5
4

106 15 74 5 38 63 259 70 Ø42,4

1 voor verdere gegevens, zie "Vlotters" aan het einde van dit document
2 optionele 3/8NPT ontluchting: 228mm. Optionele 1/2NPT ontluchting: 228 mm. Optionele G1/2 ontluchting: 220 mm. Optionele gelaste 

OPTIWAVE 7300 transmitter: 542 mm. Optionele OPTIFLEX 1300 transmitter met enkelvoudige kabelsensor 2 mm: 454 mm. Optionele 
flensontluchting: 328 mm. Optionele DN40 flens: 193 mm.

3 EN flens, type B: 135,2 mm. EN flens, type C: 134,7 mm. EN flens, type E: 135,2 mm. Lange aansluiting: 130,2 mm. Aansluiting met 
buitendraad: 58,2 mm.

4 als omgevingstemperatuur -40...-20°C is: 85,5 mm (met Plexiglas® deksel)
5 afhankelijk van de geselecteerde opties. Neem contact op met uw lokale verkoopkantoor voor meer gegevens.

Vloeistof-
dichtheid 

[lb/ft³]

Afmetingen [inch]

a b C-C ML c d e g k L p q r s t

Procesaans-
luitingen 
zijdelings aan 
de bovenkant / 
axiaal aan de 
onderkant

33,7…43,1 1 22,8 2 35...
236

(C-C)
-22,8

3 2,2
4

4,2 0,6 2,9 5 1,5 2,5 10,2 2,8 Ø1,7

43,2…61,2 1 15,7 2 27,6...
236

(C-C)
-15,7

3 2,2
4

4,2 0,6 2,9 5 1,5 2,5 10,2 2,8 Ø1,7

61,8…124,8 1 14,2 2 26...
236

(C-C)
-14,2

3 2,2
4

4,2 0,6 2,9 5 1,5 2,5 10,2 2,8 Ø1,7

1 voor verdere gegevens, zie "Vlotters" aan het einde van dit document
2 optionele 3/8NPT ontluchting: 9,0¨. Optionele 1/2NPT ontluchting: 9,0¨. Optionele G1/2 ontluchting: 8,6¨. Optionele gelaste 

OPTIWAVE 7300 transmitter: 21,3¨. Optionele OPTIFLEX 1300 transmitter met enkelvoudige kabelsensor 0,08¨: 17,9¨. Optionele flens-
ontluchting: 12,9¨. Optionele DN40 flens: 7,6¨.

3 EN flens, type B: 5,3¨. EN flens, type C: 5,1¨. EN flens, type E: 5,3¨. Lange aansluiting: 5,1¨. Aansluiting met buitendraad: 2,3¨.
4 als omgevingstemperatuur -40...-4°F is: 3,4¨ (met Plexiglas® deksel)
5 afhankelijk van de geselecteerde opties. Neem contact op met uw lokale verkoopkantoor voor meer gegevens.

Gewichten Gewichten voor elke 
100 mm meer

Gewichten voor elke 
4 inch meer

[kg] [lbs] [kg] [lbs]

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

Max.: 1½¨ 600 lb flenzen 9,2…9,8 1 20,3…21,6 2 0,3 0,7

Limietschakelaar 0,085 0,2

1 als L = 500 mm - als de vloeistofdichtheid laag is, is het gewicht hoger
2 als L = 20¨ - als de vloeistofdichtheid laag is, is het gewicht hoger
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N.B.:
• C-C = Lengte van voorzijde tot middelpunt  (procesaansluitingen)
• ML = Meetlengte
• L = Totale lengte
• a = Afstand van de as van de onderste aansluiting tot de onderkant van het toestel; 

b = bovenste dode zone

Advanced versie: procesaansluitingen axiaal aan de bovenkant / zijdelings aan de 
onderkant

Figuur 8-8: Procesaansluitingen axiaal aan de bovenkant / zijdelings aan de onderkant

1  Procesaansluiting (flens)
2  Optionele aansluiting met buitendraad (½... ¾NPT of G½...¾) of lange aansluiting (½¨ of ¾¨)
3  Optionele niveauschakelaar MS 40
4  Niveau-indicator met optionele schaal
5  Optionele afvoer (flens)
6  Optionele afvoer met 1/2NPT, 3/8NPT, G1/2 of G3/8 aansluiting (met plug) op een plaatflens
7  Optionele steunkraag - zie ook "Optionele steunkraag: afmetingen en gewicht"

c
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Afmetingen in mm

Afmetingen in inch

Gewichten in kg en lbs

Vloeistof-
dichtheid 

[kg/l]

Afmetingen [mm]

a b C-C ML c d k L p q t

Procesaans-
luitingen 
axiaal aan de 
bovenkant / 
zijdelings aan 
de onderkant

0,54…0,69 1 2 330 630...
6000

(C-C)
-330

3 55,5
4

74 5 38 63 Ø42,4

0,7…0,98 1 6 310 610...
6000

(C-C)
-310

3 55,5
4

74 5 38 63 Ø42,4

0,99…2,0 1 7 320 620...
6000

(C-C)
-320

3 55,5
4

74 5 38 63 Ø42,4

1 voor verdere gegevens, zie "Vlotters" aan het einde van dit document
2 optionele 1/2NPT of 3/8NPT afvoer + plug: 480 mm. Optionele G1/2 of G3/8 afvoer + plug: 472 mm. Optionele afvoerflens: 580 mm.
3 EN flens, type B: 135,2 mm. EN flens, type C: 134,7 mm. EN flens, type E: 135,2 mm. Lange aansluiting: 130,2 mm. Aansluiting met 

buitendraad: 58,2 mm.
4 als omgevingstemperatuur -40...-20°C is: 85,5 mm (met Plexiglas® deksel)
5 afhankelijk van de geselecteerde opties. Neem contact op met uw lokale verkoopkantoor voor meer gegevens.
6 optionele 1/2NPT of 3/8NPT afvoer + plug: 299 mm. Optionele G1/2 of G3/8 afvoer + plug: 291 mm. Optionele afvoerflens: 399 mm.
7 optionele 1/2NPT of 3/8NPT afvoer + plug: 255 mm. Optionele G1/2 of G3/8 afvoer + plug: 247 mm. Optionele afvoerflens: 355 mm.

Vloeistof-
dichtheid 

[lb/ft³]

Afmetingen [inch]

a b C-C ML c d k L p q t

Procesaans-
luitingen 
axiaal aan de 
bovenkant /  
zijdelings aan 
de onderkant

33,7…43,1 1 2 13 24,8...
236

(C-C)
-13

3 2,2 4 2,9 5 1,5 2,5 Ø1,7

43,2…61,2 1 6 12,2 24...
236

(C-C)
-12,2

3 2,2 4 2,9 5 1,5 2,5 Ø1,7

61,8…124,8 1 7 12,6 24,4...
236

(C-C)
-12,6

3 2,2 4 2,9 5 1,5 2,5 Ø1,7

1 voor verdere gegevens, zie "Vlotters" aan het einde van dit document
2 optionele 1/2NPT of 3/8NPT afvoer + plug: 18,9¨. Optionele G1/2 of G3/8 afvoer + plug: 18,6¨. Optionele afvoerflens: 22,8¨.
3 EN flens, type B: 5,3¨. EN flens, type C (tong): 5,1¨. EN flens, type E: 5,3¨. Lange aansluiting: 5,1¨. Aansluiting met buitendraad: 2,3¨.
4 als omgevingstemperatuur -40...-4°F is: 3,4¨ (met Plexiglas® deksel)
5 afhankelijk van de geselecteerde opties. Neem contact op met uw lokale verkoopkantoor voor meer gegevens.
6 optionele 1/2NPT of 3/8NPT afvoer + plug: 11,8¨. Optionele G1/2 of G3/8 afvoer + plug: 11,4¨. Optionele afvoerflens: 15,7¨.
7 optionele 1/2NPT of 3/8NPT afvoer + plug: 10¨. Optionele G1/2 of G3/8 afvoer + plug: 9,7¨. Optionele afvoerflens: 14,0¨.

Gewichten Gewichten voor elke 
100 mm meer

Gewichten voor elke 
4 inch meer

[kg] [lbs] [kg] [lbs]

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

Max.: 1½¨ 600 lb flenzen 9,2…9,8 1 20,3…21,6 2 0,3 0,7

Limietschakelaar 0,085 0,2

1 als L = 500 mm - als de vloeistofdichtheid laag is, is het gewicht hoger
2 als L = 20¨ - als de vloeistofdichtheid laag is, is het gewicht hoger
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8.6  ER analoge transmitter: afmetingen en gewicht

Figuur 8-9: ER analoge transmitter

1  Niet-Ex of Ex i analoge transmitter (aan de bovenkant van de reed-chain)
2  Niet-Ex of Ex i analoge transmitter (aan de onderkant van de reed-chain)
3  Niet-Ex of Ex i analoge transmitter (aan de bovenkant van de reed-chain, met optionele LCD-indicator)
4  Niet-Ex of Ex i analoge transmitter (aan de onderkant van de reed-chain, met optionele LCD-indicator)

e

ML ML

a

e

b

a

b

cd cd

1

2

3

4
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Afmetingen in mm

Afmetingen in inch

Gewichten in kg en lbs

Converter Afmetingen [mm]

a b c ML d e

Niet-Ex of Ex i 52 103 189 1 83 50

Niet-Ex of Ex i, met 
optionele LCD-indicator

52 115 234 1 90 50

1 zie de afmeting ML voor elke apparaatversie

Converter Afmetingen [inch]

a b c ML d e

Niet-Ex of Ex i 2,1 4,1 7,4 1 3,3 2,0

Niet-Ex of Ex i, met 
optionele LCD-indicator

2,1 4,5 9,2 1 3,5 2,0

1 zie de afmeting ML voor elke apparaatversie

Converter Gewichten voor 
1 m

Gewichten voor 
40 inch

Gewichten voor elke 
1000 mm meer

Gewichten voor elke 
40 inch meer

[kg] [lbs] [kg] [lbs]

Niet-Ex of Ex i 1,32 2,9 +1 +2,20

Niet-Ex of Ex i, met 
optionele LCD-indicator

1,85 4,1 +1 +2,20
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8.7  Optionele steunkraag: afmetingen en gewicht

Figuur 8-10: Optionele steunkraag

1  Bevestig de kraag aan de meetkamer
2  Bevestig de plaat aan de tank

a

b

c

d

e

f

1

2
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Afmetingen en gewichten in mm en kg

Afmetingen en gewichten in inch en lbs

Afmetingen [mm] Gewichten 
[kg]

a b c d e f

Steunkraag 50 25 80 40 5 Ø15 0,22

Afmetingen [inch] Gewichten 
[lbs]

a b c d e f

Steunkraag 2 1 3,14 1,57 0,2 Ø0,6 0,48
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8.8  Richtlijnen voor maximale bedrijfsdruk

Zorg ervoor dat de toestellen worden gebruikt binnen hun bedrijfslimieten. Houd rekening met 
de volgende eisen:

Drukverminderingstabel voor de Basic versie in bar

1  Procesdruk, P [bar]
2  Lengte van de indicator, L [m]

Drukverminderingstabel voor de Basic versie in psig

1  Procesdruk, P [psig]
2  Lengte van de indicator, L [ft]
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INFORMATIE!
De EU-richtlijn inzake drukapparatuur is niet van toepassing op het gebruik van de BM 26 Basic.
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Drukverminderingstabel (Richtlijn Drukapparatuur 97/23/EG) voor de Advanced versie 
met een 316 L meetkamer in bar

1  Procesdruk, P [bar]
2  Procestemperatuur, T [°C]
3  PN40, PN63, PN100 (EN 1092-1), 300LB (ASME B16.5) flenzen, gelaste pijpen en pijpen met schroefdraad
4  150LB (ASME B16.5) flenzen

Drukverminderingstabel (Richtlijn Drukapparatuur 97/23/EG) voor de Advanced versie 
met een 316 L meetkamer in psig

1  Procesdruk, P [psig]
2  Procestemperatuur, T [°F]
3  PN40, PN63, PN100 (EN 1092-1), 300LB (ASME B16.5) flenzen, gelaste pijpen en pijpen met schroefdraad
4  150LB (ASME B16.5) flenzen
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8.9  Vlotters

Zorg ervoor dat de toestellen worden gebruikt binnen de bedrijfslimieten van de vlotters. Zie de 
volgende tabel en grafieken:

BM 26 Basic: toepassingslimieten van vlotters in °C, bar en kg/l

BM 26 Basic: toepassingslimieten van vlotters in °F, psi en lb/ft³

BM 26 Advanced: toepassingslimieten van vlotters in °C, bar en kg/l

BM 26 Advanced: toepassingslimieten van vlotters in °F, psi en lb/ft³

Afmetingen Materiaal Dichtheids-
bereik

Maximum bedrijfsdruk [bar]

[mm] [kg/l] 20°C 100°C 150°C

Vlotter Ø32 × 245 316 Ti 0,75…1,19 16 15,1 13,7

Afmetingen Materiaal Dichtheids-
bereik

Maximum bedrijfsdruk [psig]

[inch] [lb/ft³] 70°F 210°F 300°F

Vlotter Ø1,3 × 9,6 316 Ti 46,8…74,3 232 219 199

Afmetingen Materiaal Dichtheids-
bereik

Maximum bedrijfsdruk [bar]

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

Vlotter 1 Ø32 × 420 Titanium 0,54…0,69 40 37,9 34,4 31,8 29,8 27,6

Vlotter 2 Ø32 × 240 Titanium 0,7…0,98 40 37,9 34,4 31,8 29,8 27,6

Vlotter 3 Ø32 × 185 316 Ti  1 0,99…2,0 40 37,9 34,4 31,8 29,8 27,6

1 Hastelloy® C-276 is op verzoek leverbaar

Afmetingen Materiaal Dichtheids-
bereik

Maximum bedrijfsdruk [psig]

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

Vlotter 1 Ø1,3 × 16,5 Titanium 33,7…43,1 580 449 500 461 432 400

Vlotter 2 Ø1,3 × 9,4 Titanium 43,2…61,2 580 449 500 461 432 400

Vlotter 3 Ø1,3 × 7,3 316 Ti  1 61,8…124,8 580 449 500 461 432 400

1 Hastelloy® C-276 is op verzoek leverbaar
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9.1  Vloeistofniveau-offset: beschrijving

De vlotter bevat magneten die de flappen in de indicatorkolom op de zijkant van de meetkamer 
laten draaien. Aangezien de positie van de magneten niet correspondeert  met het 
vloeistofniveau, wordt de schaal in de fabriek zodanig ingesteld dat rekening gehouden wordt 
met dit verschil. De offset van de magneten hangt af van de vloeistofdichtheid. Zie de 
onderstaande illustratie:

Magneetoffset

Figuur 9-1: Magneetoffset

1  Werkelijk vloeistofniveau
2  Middellijn van vlottermagneet (die correspondeert met het niveau dat wordt aangegeven op de indicatorkolom)
3  Verschil (offset) tussen het werkelijke vloeistofniveau en de middellijn van de vlottermagneet (hangt af van de vloei-

stofdichtheid)
4  Indicatorkolom van gele/zwarte flappen (met de optionele schaal)

1

2
3

4

VOORZICHTIG!
Als de productdichtheid verandert, zal het toestel niet correct meer meten. Neem contact op 
met uw lokale verkoopkantoor voor meer gegevens en advies.

INFORMATIE!
De limietschakelaars zijn bij levering niet aan het instrument bevestigd, en er moet rekening 
gehouden worden met de offset van het vloeistofniveau. Voor de installatieprocedure van de 
limietschakelaars,  zie Optionele limietschakelaar op blz. 22. Voor de offset van 
vloeistofniveauschakelaars en andere correctiegegevens,  zie Vloeistofniveau-offset: 
correctiegegevens op blz. 80.
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9.2  Vloeistofniveau-offset: correctiegegevens

Vloeistofniveau-offset

Figuur 9-2: Vloeistofniveau-offset

1  Middelpunt van de magneten
2  Maximum vloeistofniveau
3  Minimum vloeistofniveau
h is de lengte van de vlotter,
a is de afstand van het middelpunt van de magneten tot de bovenkant van de vlotter
d is het vloeistofniveau dat betrekking heeft op het middelpunt van de magneet

+
-

d

h

a

1

2

3
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Afmetingen in mm en kg/l

Afmetingen in inch en lb/ft³

Vlotter Productdichtheid Afmetingen [mm]

[kg/l] a h d

Basic versie, vlotter 1 0,75…1,19 45 245 1

Advanced versie, vlotter 1 0,54…0,69 45 420 1

Advanced versie, vlotter 2 0,7…0,98 45 240 1

Advanced versie, vlotter 3 0,99…2,0 45 185 1

1 zie de volgende grafieken

Vlotter Productdichtheid Afmetingen [inch]

[lb/ft³] a h d

Basic versie, vlotter 1 46,8…74,3 1,8 9,6 1

Advanced versie, vlotter 1 33,7…43,1 1,8 16,5 1

Advanced versie, vlotter 2 43,2…61,2 1,8 9,4 1

Advanced versie, vlotter 3 61,8…124,8 1,8 7,3 1

1 zie de volgende grafieken
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Basic versie: vlottermagneetoffset in relatie tot het vloeistofniveau in mm

Figuur 9-3: Basic versie: vlottermagneetoffset in relatie tot het vloeistofniveau in mm

1  Vloeistofniveau in relatie tot het middelpunt van de magneet, d [mm]
2  Vloeistofdichtheid, ρ [g/cm³]
3  Curve voor vlotter Basic versie

Basic versie: vlottermagneetoffset in relatie tot het vloeistofniveau in inch

Figuur 9-4: Basic versie: vlottermagneetoffset in relatie tot het vloeistofniveau in inch

1  Vloeistofniveau in relatie tot het middelpunt van de magneet, d [inch]
2  Vloeistofdichtheid, ρ [lb/ft³]
3  Curve voor vlotter Basic versie
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Advanced versie: vlottermagneetoffset in relatie tot het vloeistofniveau in mm

Figuur 9-5: Advanced versie: vlottermagneetoffset in relatie tot het vloeistofniveau in mm

1  Vloeistofniveau in relatie tot het middelpunt van de magneet, d [mm]
2  Vloeistofdichtheid, ρ [g/cm³]
3  Curve voor vlotter 1 Advanced versie
4  Curve voor vlotter 2 Advanced versie
5  Curve voor vlotter 3 Advanced versie

Advanced versie: vlottermagneetoffset in relatie tot het vloeistofniveau in inch

Figuur 9-6: Advanced versie: vlottermagneetoffset in relatie tot het vloeistofniveau in inch

1  Vloeistofniveau in relatie tot het middelpunt van de magneet, d [inch]
2  Vloeistofdichtheid, ρ [lb/ft³]
3  Curve voor vlotter 1 Advanced versie
4  Curve voor vlotter 2 Advanced versie
5  Curve voor vlotter 3 Advanced versie
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Overzicht van KROHNE producten

• Elektromagnetische flowmeters

• Vlotterdebietmeters

• Ultrasone flowmeters

• Massaflowmeters

• Vortexflowmeters

• Flowregelaars

• Niveaumeters

• Temperatuurmeters

• Drukmeters

• Analyseproducten

• Meetsystemen voor de olie- en gasindustrie

• Meetsystemen voor zeetankschepen

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


