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1.1  Zamierzone użycie
Magnetyczny wskaźnik poziomu mierzy poziom lub objętość cieczy.

Urządzenie montowane jest po bocznej stronie zbiornika otwartego lub ciśnieniowego. 
Prawidłowo dobrane - jest odporne na trudne warunki pracy oraz działanie toksycznych, palnych 
lub korozyjnych cieczy.

1.2  Certyfikacja

Urządzenie spełnia zasadnicze wymagania dyrektyw UE:
• Dyrektywa zgodności elektromagnetycznej
• Dyrektywa niskonapięciowa, część dot. bezpieczeństwa
• BM 26 rozszerzony: Dyrektywa urządzeń ciśnieniowych
• Dla obszarów zagrożonych wybuchem: Dyrektywa ATEX

Nakładając znak CE, producent zaświadcza, że urządzenie spełniło wszystkie wymagane testy. 
Pozostałe dane dotyczące dyrektyw UE i standardów europejskich dla urządzenia - patrz: 
Deklaracja zgodności UE. Niniejszy dokument dostarczany jest z urządzeniem i może być 
skopiowany za darmo ze strony internetowej producenta (Download Center).

Uwaga! 
Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za właściwe użycie urządzeń pomiarowych w 
odniesieniu do ich zdatności, zamierzonego przeznaczenia i odporności na korozję użytych 
materiałów w odniesieniu do mierzonego medium.

Informacja! 
Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenie wynikłe z niepoprawnego 
użycia lub użycia niezgodnego z zamierzonym przeznaczeniem.

Niebezpieczeństwo! 
Dla urządzeń Ex zastosowanie mają dodatkowe uwagi dotyczące bezpieczeństwa - patrz: 
dokumentacja Ex.

Oznaczenie CE

Informacja! 
Optymalizowana konstrukcja wersji podstawowej nie podlega wymaganiom testów PED (nie 
stosuje się znaku CE). Wersja rozszerzona jest zgodna z wymaganiami dla oznaczenia CE.
Dyrektywa niskonapięciowa stosowana jest tylko dla łączników krańcowych (opcja nie-NAMUR).
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1.3  Instrukcje bezpieczeństwa producenta

1.3.1  Zrzeczenie się

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z użycia jego sprzętu, włączając 
w to, lecz nie ograniczając do szkód: bezpośrednich, pośrednich, przypadkowych i wynikłych. 

Zrzeczenie nie dotyczy przypadku, gdy producent działał celowo lub z wyraźną niedbałością. 
W przypadku gdy prawo nie dopuszcza takich ograniczeń na nałożone gwarancje lub wyłączeń 
ograniczeń dotyczących pewnych szkód, użytkownik może, jeśli to prawo ma do niego 
zastosowanie, nie podlegać częściowo lub w całości powyższemu zrzeczeniu, wyłączeniom lub 
ograniczeniom. 

Jakikolwiek produkt nabyty od producenta podlega gwarancji zgodnie z odpowiednią 
dokumentacją produktu oraz "Ogólnymi warunkami sprzedaży". 

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości dokumentacji, włączając w to niniejsze 
zrzeczenie, w dowolny sposób, w dowolnym czasie, z dowolnego powodu, bez uprzedniego 
powiadomienia, i nie ponosi odpowiedzialności za skutki takich zmian.
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1.3.2  Odpowiedzialność i gwarancja produktu

Bocznikowe wskaźniki poziomu KROHNE zaprojektowano wyłącznie do pomiaru poziomu 
i objętości cieczy.

Odpowiedzialność w zakresie poprawnego doboru i zamierzonego użycia urządzeń leży 
wyłącznie po stronie nabywcy. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z 
nieprawidłowego użycia urządzenia przez nabywcę. Niepoprawna instalacja lub obsługa 
urządzeń może prowadzić do utraty gwarancji. Ponadto, zastosowanie mają „Ogólne warunki 
sprzedaży”, będące podstawą umowy sprzedaży.

1.3.3  Informacja dotycząca dokumentacji

Celem ochrony przed utratą zdrowia lub uszkodzeniem sprzętu - należy zapoznać się z niniejszą 
dokumentacją oraz zastosować do obowiązujących standardów i przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy.

W przypadku jakiegokolwiek problemu ze zrozumieniem treści niniejszej dokumentacji, należy 
skontaktować się z lokalnym biurem producenta. Producent nie ponosi żadnej 
odpowiedzialności za skutki wynikłe z niewłaściwego zrozumienia treści niniejszej dokumentacji.

Celem niniejszej dokumentacji jest pomoc w stworzeniu warunków roboczych, zapewniających 
bezpieczne i efektywne użycie urządzenia. Specjalne uwarunkowania i środki ostrożności 
zaznacza się w niniejszym podręczniku za pośrednictwem poniższych ikon.
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1.3.4  Ostrzeżenia i użyte symbole

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa oznaczone są symbolami.

•  OBSŁUGA
Symbol używany do wskazania czynności, jakie powinien w podanej kolejności wykonać 
operator.

i SKUTEK
Symbol używany do wskazania wszystkich istotnych skutków podjętych uprzednio działań.

1.4  Instrukcje bezpieczeństwa dla operatora

Niebezpieczeństwo! 
To ostrzeżenie dotyczy bezpośredniego zagrożenia przy pracach elektrycznych.

Niebezpieczeństwo! 
To ostrzeżenie dotyczy ryzyka oparzeń od promieniowania ciepła lub gorącej powierzchni.

Niebezpieczeństwo! 
To ostrzeżenie dotyczy niebezpieczeństwa podczas użycia urządzenia w obszarze zagrożonym 
wybuchem.

Niebezpieczeństwo! 
Zalecenia, których bezwzględnie należy przestrzegać w całości. Nawet częściowe odstępstwo 
od zaleceń może zagrażać zdrowiu lub życiu. Istnieje także ryzyko poważnego uszkodzenia lub 
zniszczenia urządzenia lub części instalacji.

Uwaga! 
Nawet częściowe odstępstwo od tych zasad bezpieczeństwa może zagrażać zdrowiu. Istnieje 
także ryzyko poważnego uszkodzenia lub zniszczenia urządzenia lub części instalacji.

Uwaga! 
Odstępstwo od tych instrukcji może narazić urządzenie lub część instalacji na zniszczenie.

Informacja! 
Te instrukcje zawierają informacje istotne dla obsługi urządzenia.

Uwaga prawna! 
Ta uwaga dotyczy informacji o ustawowych dyrektywach i standardach.

Uwaga! 
Ogólnie: urządzenia producenta mogą być instalowane, uruchamiane, serwisowane 
i obsługiwane tylko przez właściwie przeszkolony i autoryzowany personel. 
Celem niniejszej dokumentacji jest pomoc w stworzeniu warunków roboczych, zapewniających 
bezpieczne i efektywne użycie urządzenia.
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2.1  Zakres dostawy

Informacja! 
Sprawdzić list przewozowy - upewnić się co do kompletności przesyłki. Urządzenie dostarczane 
jest w jednej paczce.

Informacja! 
Upewnić się, że opakowanie nie jest uszkodzone i obchodzono się z nim właściwie. W razie 
konieczności: poinformować przewoźnika i lokalne biuro producenta.

Rys. 2-1: Zakres dostawy

1  Komora pomiarowa z kolumną wskaźnika poziomu i opcjonalna skala pomiarowa
2  Opcjonalny przetwornik analogowy
3  Opcjonalne łączniki krańcowe (nie mocowane do urządzenia)
4  Magnes (do zerowania kolumny wskaźnika po instalacji)
5  Quick Start i podręcznik

Informacja! 
Niewymagane specjalne narzędzia i trening!
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2.2  Opis urządzenia
Magnetyczny wskaźnik poziomu posiada komorę pomiarową z magnetycznym pływakiem. 
Urządzenie montowane jest pionowo, po bocznej stronie zbiornika otwartego lub ciśnieniowego. 
Wskaźnik poziomu jest mocowany przylegająco do komory pomiarowej. Ruch pływaka w górę i 
w dół obraca kolumnę klapek wewnątrz szklanej rury wskaźnika. Jeśli przylegająco do komory 
pomiarowej zamocowano także analogowy przetwornik poziomu, możliwe jest uzyskanie prądu 
wyjściowego monitorowanego ze zdalnej lokalizacji. Opcjonalne łączniki bistabilne pozwalają na 
monitorowanie ograniczeń pomiaru.

Komora pomiarowa podstawowej wersji posiada maksymalne ciśnienie robocze 16 barg / 
232 psig (zależnie od długości komory). Nie ma konieczności testu komory bocznikowej wg 
Dyrektywy urządzeń ciśnieniowych UE, gdyż oznaczenie CE nie jest wymagane. Wersja ta 
doskonale nadaje się do pomiaru cieczy o gęstości ≥0,8 kg/l / ≥49,9 lb/ft³ oraz o temperaturze do 
+150°C / +300°F.

Wersja rozszerzona przeznaczona jest dla cieczy o gęstości 0,58...2,0 kg/l / 36,2...124,8 lb/ft³, 
temperaturze do +300°C / +570°F lub ciśnieniu do 40 barg / 580 psig.

Można zamówić także następujące akcesoria:

• Łączniki krańcowe

Uwaga! 
Dyrektywa urządzeń ciśnieniowych UE - dane
• Urządzenie zaprojektowano do pracy przy prawie stałych warunkach ciśnienia. Nie jest ono 

zaprojektowane dla warunków roboczych z wibracjami lub obciążeniem zmęczeniowym.
• Zdarzenia nie uwzględniane podczas obliczeń obejmują ryzyka dodatkowe, takie jak: 

trzęsienie ziemi, zła pogoda, ogień itp.
• Standardowe obliczenia projektowe nie uwzględniają teoretycznego współczynnika korozji. 

Produkt cyrkulujący w zbiorniku nie może mieć właściwości zwiększających erozję 
powierzchniową.

• Nasza deklaracja zgodności ograniczona jest do części urządzenia znajdujących się pod 
ciśnieniem. Nie obejmuje ona części demontowalnych (np. zaworów).



 Opis urządzenia 2

11

BM 26 Podst./Rozszerz.

www.krohne.com04/2017 - 4006076101 - HB BM26 Basic/Adv R05 en

2.3  Tabliczki znamionowe

2.3.1  Kontrola wizualna

•  Sprawdzić przesyłkę na okoliczność uszkodzeń.
•  Czy części w kontakcie z produktem (uszczelnienie, kołnierz i komora) są na niego odporne?
•  Porównać dane na tabliczce znamionowej z zamówieniem.

2.3.2  Tabliczki znamionowe

Informacja! 
Sprawdzając dane z tabliczki znamionowej należy upewnić się, czy urządzenie jest zgodne 
z zamówieniem. Dotyczy to w szczególności napięcia zasilania.

Rys. 2-2: Kontrola wizualna

Rys. 2-3: Lokalizacje tabliczek znamionowych

1  Tabliczka znamionowa komory pomiarowej
2  Tabliczka znamionowa przetwornika analogowego
3  Tabliczka znamionowa łącznika krańcowego (wieko obudowy)
4  Tabliczka znamionowa łącznika krańcowego (obudowa)
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Rys. 2-4: Wersja podstawowa: tabliczka znamionowa nie-Ex

Rys. 2-5: Wersja rozszerzona: tabliczka znamionowa nie-Ex

1  Data produkcji (rok-miesiąc-dzień)
2  Tylko urządzenia z dopuszczeniem Ex: kategoria dopuszczenia sprzętu (atmosfera wybuchowa - gaz), typy ochrony 

urządzeń, włączając dopuszczone grupy gazowe i klasy temperaturowe.
3  Oznaczenie PED. Patrz: następująca tabela - warunki dla każdego oznaczenia (bez oznaczenia, PED/G1/III, 

PED/G1/IV lub PED/G2/III). Powyższe oznaczenie jest zgodne z rekomendacją NAMUR NE 080.
4  Zakres temperatury procesowej (Ts)
5  Ciśnienie testowe (Pt)
6  Zakres ciśnienia procesowego (Ps)
7  Objętość komory pomiarowej (litry)
8  Nr TAG użytkownika
9  Fabryczny nr seryjny
10  Kod typu
11  Kod oznaczenia wg listy opcji
12  Tylko urządzenia z dopuszczeniem Ex: kod jednostki certyfikującej ATEX (0344)
13  Oznaczenie CE. Jeśli dyrektywy UE nie mają zastosowania do urządzenia, nie posiada ono oznaczenia CE (nie ma 

oznaczenia PED ani dopuszczenia Ex, opcji przetwornika i łączników krańcowych).
14  Kod jednostki certyfikującej PED (0036 – jeśli na tabliczce znamionowej jest oznaczenie PED). Patrz: poz. 3 na tej 

liście.
15  Nazwa modelu i numer
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Oznaczenie PED (tylko wersja rozszerzona)

Objętość = objętość komory pomiarowej. Dalsze dane dla oznaczenia PED - patrz: rysunek 
tabliczki znamionowej komory pomiarowej, poz. 3.

Warunek Oznaczenie 
PED

Kod jednostki 
certyfikującej PED

Grupa 1 ciecze Ps (bar) × objętość (L) ≤ 1000 PED/G1/III 0036

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

Objętość ≤ 1 L i Ps ≤ 200 bar, lub Ps 
(bar) × objętość (L) ≤ 25

— —

Grupa 2 ciecze Ps (bar) × objętość (L) ≤ 3000 PED/G2/III 0036

Rys. 2-6: Łącznik krańcowy: tabliczka znamionowa nie-Ex (wieko obudowy)

1  Opcja nie-NAMUR
2  Opcja NAMUR
3  Nazwa i adres pocztowy firmy
4  Kraj produkcji
5  Nazwa modelu i numer
6  Kod oznaczenia (kod VF podany w zamówieniu)
7  Data produkcji
8  Fabryczny nr seryjny i kod kreskowy
9  Nr TAG użytkownika
10  Dane elektryczne

Rys. 2-7: Łącznik krańcowy: tabliczka znamionowa nie-Ex (obudowa)

1  Opcja nie-NAMUR
2  Opcja NAMUR
3  Schemat elektryczny
4  Fabryczny nr seryjny

made inmade in
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2.3.3  Pozostałe dane urządzenia

Tabliczka z logo producenta, na dole, posiada naklejkę:

Rys. 2-8: Przetwornik analogowy: tabliczka znamionowa nie-Ex

1  Model
2  Kod oznaczenia (kod VF podany w zamówieniu)
3  Data produkcji
4  Fabryczny nr seryjny
5  Napięcie wejściowe

Rys. 2-9: Pozostałe dane urządzenia

1  Naklejka danych pływaka

Rys. 2-10: Naklejka danych pływaka

1  Ciśnienie testowe, PT, w barach
2  Maksymalne dopuszczalne ciśnienie, PS, w barach
3  Nr rys. pływaka
4  Materiał pływaka
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3.1  Magazynowanie

• Przechowywać urządzenie w miejscu suchym, bez kurzu.
• Przechowywać urządzenie w oryginalnym opakowaniu.

Rys. 3-1: Warunki magazynowania

1  Nie przechowywać urządzenia w pionowej pozycji.
2  Ułożyć urządzenie na boku.
3  Temperatura magazynowania: -50...+80°C / -58...+176°F
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3.2  Transport

3.3  Przed instalacją całkowicie rozpakować

Rys. 3-2: Transport

Uwaga! 
Kolumnę wskaźnika wykonano ze szkła Pyrex®.
Podnosić urządzenie ostrożnie - niebezpieczeństwo uszkodzenia urządzenia.

Uwaga! 
Upewnić się, że w komorze pomiarowej nie ma przypadkowych obiektów (brud itp.).

Usunięcie sworznia blokującego pływak (dla bocznych przyłączy procesowych)

Rys. 3-3: Usunięcie sworznia blokującego pływak (dla bocznych przyłączy procesowych)
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Usunięcie sworznia blokującego pływak (dla bocznych przyłączy procesowych)
1  Odszukać na komorze pomiarowej czerwoną etykietę przy dolnym przyłączu procesowym.
i Tekst etykiety: UWAGA! Usunąć zabezpieczenie transportowe pływaka.

2  Usunąć taśmę przylepną wokół przyłączy procesowych - górnego i dolnego.
3  Usunąć plastikowe zabezpieczenie z przyłączy procesowych - górnego i dolnego.
4  Znaleźć sworzeń blokujący pływak.
5  Usunąć sworzeń blokujący szczypcami.

Wprowadzenie pływaka do komory pomiarowej (jeśli dostarczono go oddzielnie)
•  Usunąć dolny kołnierz zaślepiający lub zaślepkę (dla wersji podstawowej ze spustem 1¼¨).
•  Wsunąć pływak do komory pomiarowej górną częścią pływaka (na której znajdują się dane 

pływaka).
•  Ustawić w osi uszczelnienia.
•  Dokręcić nakrętki kołnierza zaślepiającego właściwym momentem (11 Nm w warunkach 

roboczych, 23,5 Nm w warunkach testu). Zaślepkę 1¼¨ dokręcić we właściwy sposób (wg 
dobrej praktyki inżynierskiej).

Wprowadzenie pływaka do komory pomiarowej

Rys. 3-4: Wprowadzenie pływaka do komory pomiarowej (jeśli dostarczono go oddzielnie)

1  Umieścić pływak tutaj
2  Pływak
3  Dane pływaka (data produkcji, Ps/Pt, materiał itp.) muszą znajdować się w górnej części pływaka umieszczonego 

w komorze pomiarowej
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3.4  Wymagania ogólne

3.4.1  Zakresy ciśnień i temperatur

1  Temperatura procesowa
Wersja podstawowa: -40…+150°C / -40…300°F
Wersja rozszerzona: -40...+300°C / -40…570°F
Urządzenia Ex: patrz - instrukcja uzupełniająca

2  Max. ciśnienie procesowe
Wersja podstawowa: 16 barg / 232 psig (zależnie od długości komory pomiarowej. Więcej danych, patrz: Wytyczne 
dla maksymalnego ciśnienia roboczego strona 77).
Wersja rozszerzona: 40 barg / 580 psig (zależnie od ciśnienia znamionowego kołnierza. Więcej danych, patrz: 
Wytyczne dla maksymalnego ciśnienia roboczego strona 77).

3  Temperatura otoczenia
Urządzenia nie-Ex: -40...+80°C / -40...+176°F
Urządzenia Ex: patrz - instrukcja uzupełniająca

Uwaga! 
Patrz: dane o warunkach roboczych na tabliczce znamionowej urządzenia. Dane dotyczą 
urządzenia.

Uwaga! 
Wymaganie Dyrektywy urządzeń ciśnieniowych UE: Ciśnienie zewnętrzne musi być równe 
ciśnieniu atmosferycznemu.
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3.4.2  Mocowanie bocznikowego wskaźnika poziomu do zbiornika

Przestrzegać poniższych instrukcji:
• Sworznie i uszczelki (nie dostarczane) dobrać do wartości znamionowych ciśnienia dla 

przyłączy procesowych i ciśnienia roboczego.
• Bocznikowy wskaźnik poziomu mocować do zbiornika pionowo.
• Upewnić się, że w komorze pomiarowej nie ma zanieczyszczeń (brud itp.) i przypadkowych 

obiektów.
• Upewnić się, że obciążenia mechaniczne nie uszkodzą przyłączy procesowych. Jeśli 

konieczne, wzmocnić urządzenie wspornikami.
• Zaleca się montaż zaworów odcinających - czyszczenie urządzenia niezależnie od zbiornika. 

Osuszać urządzenie tylko po odcięciu go od zbiornika.

Rys. 3-5: Mocowanie bocznikowego wskaźnika poziomu do zbiornika

1  Opcjonalny zawór odcinający
2  Opcjonalny odpowietrznik
3  Opcjonalny dren z zaworem odcinającym
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Rys. 3-6: Nie stawać na przyłączach procesowych

Uwaga! 
Nie stawać na przyłączach procesowych. Stawanie na przyłączach procesowych może 
spowodować uszkodzenie urządzenia lub instalacji.

Niebezpieczeństwo! 
Zapewnić, aby temperatura zewnętrznej powierzchni urządzenia nie przekroczyła +60°C / 
+140°F. Jeśli temperatura powierzchni urządzenia przekracza +60°C / +140°F, należy 
zastosować odpowiednie środki, wymagane przez przepisy BHP.

Uwaga! 
Dyrektywa urządzeń ciśnieniowych UE - dane
• Przyłącza procesowe nie mogą przenosić naprężeń mechanicznych. Osie: przyłącza 

procesowego urządzenia oraz przyłacza procesowego zbiornika, muszą być do siebie 
równoległe i wycentrowane. Dokręcanie przyłączy procesowych musi być zgodne z kodem 
projektowym.

• Należy chronić urządzenie przed udarami (np. młot wodny). Instalacja powinna być 
wyposażona w zawór ograniczający ciśnienie.

• Ciśnienie skuteczne instalacji (max. wartość dopuszczona przez zawór ograniczający 
ciśnienie) nie może przekroczyć max. dopuszczalnego ciśnienia, Ps, podanego na tabliczce 
znamionowej urządzenia.

• Zapewnić zgodność (kompatybilność) materiałów pozostających w kontacie z cieczą - z tą 
cieczą, ponadto zapewnić zgodność charakterystyk starzenia środowiska pomiarowego 
ze stosowaną cieczą. W odniesieniu do powyższego, patrz - zalecenia niniejszej instrukcji lub 
wyszczególnienie w umowie sprzedaży.

• Ciśnienie zewnętrzne, Pext, musi być równe ciśnieniu atmosferycznemu, Patmos (Pext = 
Patmos).

• Przy dł. urządzenia ze stali k.o. ponad 6 m / 20 ft, zaleca się większą ilość punktów 
kotwiących.

Uwaga! 
Przed napełnieniem zbiornika kolumna obrotowych klapek powinna być wyzerowana (wszystkie 
klapki czarne). Brak powyższego może skutkować błędnym wskazaniem poziomu.
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Wymagane wyposażenie:
• Magnes (dostarczany z urządzeniem)

Upewnienie się, że kolumna obrotowych klapek jest wyzerowana
•  Przyłożyć magnes od przodu do szklanej rury, przy spodzie kolumny wskaźnika.
i Czerwony koniec magnesu powinien wskazywać na szklaną rurę.

•  Powoli przesunąć magnes wzdłuż szlanej rury, do szczytu.
i Wszystkie klapki obrócą się na kolor czarny. Kolumna wskaźnika została wyzerowana. 

Można napełnić zbiornik.

3.5  Kolumna wskaźnika poziomu
Przed dostawą kolumna wskaźnika poziomu jest mocowana do komory pomiarowej. Kalibracja 
jego położenia - w oparciu o dane użytkownika. Inne regulacje nie są wymagane.

Rys. 3-7: Wyzerować kolumnę wskaźnikową

1  Magnes - czerwony koniec powinien wskazywać na szklaną rurę.

Uwaga! 
Dane z zamówienia użytkownika stosowane są dla celów kalibracji. Przy zmianie gęstości 
cieczy, urządzenie nie będzie mierzyło poprawnie. Prosimy o kontakt z przedstawicielem.
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3.6  Opcjonalny przetwornik analogowy
Przetwornik analogowy mocowany jest do komory pomiarowej przed dostawą. Kalibracja jego 
położenia - w oparciu o dane użytkownika. Inne regulacje nie są wymagane.

Uwaga! 
Przegrzanie może uszkodzić przetwornik analogowy. Jeśli temp. procesu przekracza +120°C / 
+250°F, między przetwornikiem analogowym a komorą bocznikową należy umieścić izolację. 
Jeśli temp. procesu przekracza +150°C / +300°F, nie wolno zakrywać żadnej części 
przetwornika analogowego.

Rys. 3-8: Przetwornik analogowy oraz izolacja komory bocznikowej

1  Przetwornik analogowy
2  Komora bocznikowa (przekrój poprzeczny)
3  Jeśli temp. procesu przekracza +120°C / +250°F, między przetw. analogowym a komorą boczn. umieścić izolację.
4  Izolacja (przekrój poprzeczny). Jeśli temp. procesu przekracza +150°C / +300°F, nie zakrywać izolacją żadnej części 

przetw. analogowego.

Uwaga! 
Nie przemieszczać przetwornika analogowego. Po zmianie jego pozycji, wskazania wyj. 
prądowego będą niepoprawne.

Uwaga! 
Dane z zamówienia użytkownika stosowane są dla celów kalibracji. Przy zmianie gęstości 
cieczy, urządzenie nie będzie mierzyło poprawnie. Prosimy o kontakt z przedstawicielem.
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3.7  Opcjonalny łącznik krańcowy

Informacja! 
Przed dostawą łączniki krańcowe nie są mocowane do urządzenia. Wyjąć łączniki 
z opakowania, przestrzegać podanych instrukcji.

Uwaga! 
Przegrzanie może uszkodzić łącznik krańcowy. Po umieszczeniu izolacji wokół bocznikowego 
wskaźnika poziomu, nie przykrywać obudowy łącznika krańcowego. Zapewnić około 15 mm / 
0,6¨ pustej przestrzeni pomiędzy łącznikiem krańcowym a izolacją.

Rys. 3-9: Łączniki krańcowe oraz izolacja komory pomiarowej

1  Obudowa łącznika krańcowego
2  Izolacja wokół komory pomiarowej (przekrój poprzeczny)
3  Komora pomiarowa (przekrój poprzeczny)
Pusta przestrzeń pomiędzy łącznikiem krańcowym oraz izolacją komory pomiarowej, a ≥15 mm /0,6¨.

Uwaga! 
Przy zmianie gęstości cieczy, łącznik nie będzie wykrywał poziomu poprawnie. Przeliczyć 
pozycję łącznika według rzeczywistej gęstości cieczy oraz powtórzyć poniższą procedurę 
instalacyjną.

Uwaga! 
Punkt przełączenia łącznika przy wzroście poziomu cieczy różni się od punktu przełączenia 
łącznika przy obniżeniu poziomu cieczy. Czy łącznik ma zostać otwarty dla pływaka powyżej (dla 
łącznika HIGH), czy poniżej (dla łącznika LOW) punktu przełączenia? Więcej informacji - patrz: 
Definicja uchybu ustalonego dla punktu przełączenia.

Uwaga! 
Po umieszczeniu izolacji wokół bocznikowego wskaźnika poziomu, nie przykrywać obudowy 
łącznika krańcowego. Przegrzanie może uszkodzić łącznik krańcowy.
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Wymagane wyposażenie:
• Śrubokręt z szeroką końcówką (niedostarczany)

Procedura instalacyjna
•  Przymocować łącznik krańcowy do komory pomiarowej przy pomocy obejmy. Nie dociskać 

obejmy.
i Dławik kablowy musi znaleźć się na spodzie obudowy.

•  Przesuwać łącznik krańcowy, dopóki linia środkowa punktu przełączenia nie znajdzie się 
na żądanym poziomie. Pomoc przy pozycjonowaniu - patrz: skala wskaźnika.

i Jeśli kolumna wskaźnika nie posiada opcjonalnej skali, konieczne będzie obliczenie 
pionowego przesunięcia (uchybu) magnesu pływaka względem poziomu cieczy (zależy 
od gęstości cieczy). Wyregulować pozycję łącznika w odniesieniu do przesunięcia 
magnesu pływaka. Tabele pionowych przesunięć (uchybów) - patrz: dodatek 
w podręczniku.

•  Wyregulować pozycję łącznika dla przesunięcia punktu przełączenia.
i Jeśli łącznik nastawiono na poziom NISKI (łącznik jest otwarty dla pływaka poniżej punktu 

przełączenia), przesunąć łącznik lekko w górę, dla celów regulacji. Jeśli łącznik nastawiono 
na poziom WYSOKI (łącznik jest otwarty dla pływaka powyżej punktu przełączenia), 
przesunąć łącznik lekko w dół, dla celów regulacji. Pozostałe dane - patrz: Definicja 
uchybu punktu przełączenia oraz Wartości uchybu punktu przełączenia.

•  Docisnąć obejmę łącznika krańcowego.

Rys. 3-10: Sposób mocowania łącznika krańcowego

1  Łącznik krańcowy
2  Linia środkowa punktu przełączenia
3  Wskaźnik poziomu i opcjonalna skala pomiarowa
4  Obejma łącznika krańcowego

Uwaga! 
 Upewnić się, że dławik kablowy znajduje się na spodzie obudowy i jest prawidłowo dokręcony.

Informacja! 
Przesunięcie poziomu cieczy
Opis przesunięcia poziomu cieczy - patrz:, patrz: Uchyb poziomu cieczy: opis strona 80. Rysunki 
i pozostałe dane korekcyjne - patrz:, patrz: Uchyb poziomu cieczy: dane korekcyjne strona 81.
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Wartości uchybu punktu przełączenia

Instalacja łącznika krańcowego dla wykrycia awarii pływaka
•  Upewnić się, że komora pomiarowa jest pusta i znajduje się w niej pływak.
•  Przymocować łącznik krańcowy do spodniej części komory pomiarowej. Nie dociskać obejmy.
•  Podłączyć łącznik krańcowy do obwodu elektr. Upewnić się, że jest ustawiony na poziom 

NISKI. Więcej danych, patrz: Opcjonalne łączniki krańcowe strona 27.
•  Zasilić obwód elektryczny.
•  Przesuwać łącznik krańcowy w górę komory, dopóki jego status nie zmieni się na otwarty.
•  Trzymając łącznik krańcowy w tej pozycji, zacisnąć obejmę.
i Łącznik krańcowy jest w poprawnej pozycji.

Pozostałe dane – patrz: Błędy strona 37.

Określenie uchybu punktu przełączenia

Rys. 3-11: Uchyb punktu przełączenia

1  Punkt zerowy łącznika krańcowego
2  Punkt zerowy łącznika krańcowego
3  Pływak i magnes pływaka (punkt przełączenia odniesiony jest do góry magnesu)
4  Rzeczywisty punkt przełączenia nad łącznikiem (łącznik otwarty, gdy poziom cieczy wzrośnie nad ten punkt - łącznik: 

poziom WYSOKI)
5  Rzeczywisty punkt przełączenia pod łącznikiem (łącznik otwarty, gdy poziom cieczy opadnie pod ten punkt - łącznik: 

poziom NISKI)

Warunki Uchyb punktu przełączenia

mm cale

Gdy łącznik musi być otwarty nad punktem 
przełączenia (łącznik: poziom WYSOKI),
przesunąć łącznik pod punkt przełączenia:

15 0,6

Gdy łącznik musi być otwarty pod punktem 
przełączenia (łącznik: poziom NISKI),
przesunąć łącznik nad punkt przełączenia:

0 0

a

a

Informacja! 
Pływak może znaleźć się na spodzie komory pomiarowej z poniższych powodów:
• pływak uszkodzony lub skorodowany (awaria pływaka)
• gęstość cieczy nie jest zgodna z jej wartością podaną w specyfikacji zamówieniowej oraz
• brak cieczy w komorze pomiarowej
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4.1  Opcjonalny przetwornik analogowy
•  Zdjąć wieczko przedziału zaciskowego.
•  Podłączyć urządzenie do obwodu elektr. Przestrzegać obowiązujących przepisów.

Rys. 4-1: Schemat elektryczny dla modułu wyjściowego 4...20 mA

1  Zaciski zasilania
2  Wewn. okablowanie - przewód brązowy
3  Wewn. okablowanie - przewód czerwony
4  Opcjonalny wskaźnik LCD
5  Zasilanie (+) - jeśli podłączono opcjonalny LCD - przewód czerwony
6  Zasilanie (-) - jeśli podłączono opcjonalny LCD - przewód czarny
7  Zacisk zasilania LCD (10...35 VDC)

Rys. 4-2: Schemat elektryczny dla modułu wyjściowego 4...20 mA + HART

1  Zaciski zasilania
2  Wewn. okablowanie - przewód brązowy
3  Wewn. okablowanie - przewód czerwony
4  Opcjonalny wskaźnik LCD
5  Zasilanie (+) - jeśli podłączono opcjonalny LCD - przewód czerwony
6  Zasilanie (-) - jeśli podłączono opcjonalny LCD - przewód czarny
7  Zacisk zasilania LCD (10...35 VDC)
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Pozostałe dane elektryczne, patrz: Dane techniczne: opcjonalny przetwornik analog. strona 52.

4.2  Opcjonalne łączniki krańcowe

•  Zdjąć wieczko przedziału zaciskowego.
•  Podłączyć urządzenie do obwodu elektr. Przestrzegać obowiązujących przepisów.

Rys. 4-3: Schemat elektryczny dla modułu FOUNDATION™ Fieldbus / PROFIBUS PA

1  Zaciski łączeniowe magistrali
2  Sprzęg segmentowy
3  Terminator magistrali
4  Wewn. okablowanie - przewód pomarańczowy
5  Wewn. okablowanie - przewód brązowy

Rys. 4-4: Przedział zaciskowy

1  Wieczko przedziału zaciskowego
2  Bistabilny łącznik kontaktronowy
3  Zacisk wyjściowy

Uwaga! 
Jeśli łącznik nastawiono na poziom NISKI, upewnić się, że łącznik jest otwarty dla pływaka 
poniżej łącznika.
Jeśli łącznik nastawiono na poziom WYSOKI, upewnić się, że łącznik jest otwarty dla pływaka 
powyżej łącznika.
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Pozostałe dane elektryczne, patrz: Dane techniczne - opcjonalne łączniki krańcowe strona 57.

4.3  Kategoria ochronna
Kategorie IP dla osprzętu urządzenia, patrz: następująca tabela:

Kategorie ochronne wg EN 60529

Rys. 4-5: Schemat elektryczny

1  Wersja nie-NAMUR
2  Wersja NAMUR

Informacja! 
Łączniki krańcowe w obudowach ze stali k.o. dostępne są także na życzenie dla niskich 
temperatur (temperatura robocza: -60...+125°C / -76...+257°F). Pozostałe dane – patrz: strona:
http://www.euroswitch.co.uk

Obudowa wyposażenia Kategoria IP

Przetwornik analogowy
Nie-Ex / Ex i (bez wskaźnika) IP54

Nie-Ex / Ex i (ze wskaźnikiem) IP66

Łączniki krańcowe
Nie-Ex / Ex i IP66

Informacja! 
Łączniki krańcowe w obudowach ze stali k.o. dostępne są także na życzenie dla niskich 
temperatur (temperatura robocza: -60...+125°C / -76...+257°F). Pozostałe dane – patrz: strona:
http://www.euroswitch.co.uk

Niebezpieczeństwo! 
Zapewnić wodoszczelność dławika.
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Zapewnienie zgodności z kategorią ochronną dla instalacji elektrycznej
•  Upewnić się, że uszczelki są nieuszkodzone.
•  Upewnić się, że kable elektryczne są nieuszkodzone.
•  Upewnić się, że kable elektryczne są zgodne z obowiązującymi przepisami.
•  W celu zabezpieczenia przed dostępem wody, kable należy uformować w pętlę odciekową 1.
•  Dokręcić dławiki kablowe 2.
•  Nieużywane dławiki należy poprawnie zaślepić 3.

Rys. 4-6: Kategoria ochronna
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5.1  Uruchomienie - lista kontrolna

Sprawdzić przed użyciem urządzenia: 
• Czy części w kontakcie z produktem (uszczelnienie, kołnierz i komora) są na niego odporne?
• Czy dane tabliczki znamionowej urządzenia są zgodne z danymi roboczymi?
• Czy urządzenie zainstalowano poprawnie na zbiorniku?
• Czy przyłącza elektryczne są zgodne z obowiązującymi przepisami?

Procedura uruchomienia
•  Podłączyć korki spustowe lub zamknąć zawór zlewowy.
•  Powoli otworzyć zawory odcinające przy górnym i dolnym przyłączu procesowym.

Niebezpieczeństwo! 
Zapewnić zgodność urządzenia i instalacji z wymaganiami podanymi w stosownym świadectwie 
dopuszczenia Ex.

Uwaga! 
Ryzyko uszkodzenia urządzenia przy falach udarowych. Zawory otwierać powoli dla 
zabezpieczenia przed młotem wodnym. Stosować zawór ograniczający ciśnienie w celu ochrony 
instalacji.

Uwaga! 
Urządzenie musi być regularnie serwisowane i przeglądane, by spełnić wymagania przepisów 
dla miejsca instalacji.

Uwaga! 
Wersje wysokotemperaturowe: ryzyko oparzeń. Nie przebywać w pobliżu urządzenia.
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5.2  Koncepcja obsługi

Odczyt pomiarów na kilka sposobów:
• Poziom wskazywany jest przez kolumnę obrotowych klapek.
• Poziom wykrywany jest przez łączniki krańcowe zamontowane w istotnych punktach, 

przylegle do komory pomiarowej.
• Poziom monitorowany jest zdalnie dzięki opcjonalnemu analogowemu przetwornikowi

(2-przewodowy, łańcuch kontaktronów) przyległemu do komory pomiarowej. Szeroki wybór 
wyjść (4...20 mA, 4...20 mA + HART, FF i PROFIBUS PA). Przetwornik może opcjonalnie 
posiadać wyświetlacz LCD.

Uwaga! 
Dane z zamówienia użytkownika stosowane są dla celów kalibracji. Przy zmianie gęstości 
cieczy, urządzenie nie będzie mierzyło poprawnie. Więcej danych, patrz: Obsługa błędu strona 
38.
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6.1  Opcje miejscowego wyświetlacza

6.1.1  Kolumna wskaźnika poziomu

Rys. 6-1: Dane na kolumnie wskaźnika

1  Standardowy wskaźnik poziomu bez skali pomiarowej
2  Opcjonalna skala pomiarowa w m/cm, ft/in lub m³
3  Żółte klapki: poziom cieczy w zbiorniku
4  Czarne klapki: pusta objętość komory pomiarowej
5  Czerwone klapki: awaria pływaka

Uwaga! 
Jeśli widać czerwone klapki, albo:
• pływak zatonął i znajduje się na spodzie komory,
• komora pomiarowa została całkowicie opróżniona lub
• gęstość produktu jest mniejsza od podanej w zamówieniu.
 Prosimy o kontakt z przedstawicielem.
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6.1.2  Przetwornik analogowy (opcja)

Ogólne uwagi
Przetwornik analogowy posiada moduły wyjść: analogowego i cyfrowego. Użytkownik może 
skonfigurować moduły: 4...20 mA + HART®, FOUNDATION™ Fieldbus oraz PROFIBUS PA®. 
Poniższa tabela podaje odnośniki do skopiowania ze strony: oprogramowania i plików opisu 
urządzenia

Dane konfiguracyjne dla modułów przetwornika

Więcej danych o konfiguracji modułów 4...20 mA + HART®, FOUNDATION™ Fieldbus oraz 
PROFIBUS PA® - można skopiować dokumentację techniczną ze strony PR electronics: 
www.prelectronics.com (Download Center > Manuals - Data Sheets - Certificates).

Wskazania na wyświetlaczu LCD: domyślnie w milimetrach, dodatkowy wybór: % i cale. Sposób 
konfiguracji wskaźnika podano w poniższych procedurach.

Nadajnik Producent Konfiguracja użytkownika
Tak / Nie?

Oprogramowanie Pliki opisu urządzenia

4...20 mA INOR Nie - -

4...20 mA + 
HART®

PR Tak PReset 1 "PRetop 5335" HART 
DD, AMS i DTM (pliki) 1

FOUNDATIO
N™ Fieldbus

PR Tak PReset 1 "5350" DD (pliki) 1

PROFIBUS 
PA®

PR Tak PReset 1 "5350" GSD (pliki) 1

1 Przejście do strony PR electronics: www.prelectronics.com (Download Center > Software)

Rys. 6-2: Przetwornik analogowy z opcjonalnym wskaźnikiem

1  Opcja obudowy przetwornika nie-Ex oraz Ex i
2  4-pozycyjny wskaźnik (LCD)

Uwaga! 
Nie otwierać i nie konfigurować wskaźnika w obszarach zagrożonych wybuchem.
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Wymagane wyposażenie
• Arkusz naklejek z jednostkami pomiarowymi (mm, cale i %)
• Wkrętak z wąską końcówką (niedostarczany)

Dostęp do klawiatury na płycie wskaźnika
1  Zdjąć wieko obudowy przetwornika.
2  Usunąć wkręty mocujące płytę wskaźnika w obudowie.
3  Odwrócić płytę wskaźnika dla użycia 3 przycisków ([ ], [F] oraz [ ]) z tyłu płyty do zmiany 

jednostek. Patrz - poniższa tabela: funkcje przycisków i przykładowa procedura konfiguracji 
wskaźnika.

4  Przymocować płytę wskaźnika do obudowy.
5  Przymocować naklejkę z odpowiednimi jednostkami pomiaru pod ekranem wskaźnika.
6  Założyć wieko obudowy przetwornika.

Rys. 6-3: Dostęp do klawiatury na płycie wskaźnika



 Obsługa 6

35

BM 26 Podst./Rozszerz.

www.krohne.com04/2017 - 4006076101 - HB BM26 Basic/Adv R05 en

Funkcje przycisków

Rys. 6-4: Tylny i przedni widok wskaźnika

1  Tył płyty wskaźnika (3-przyciskowa klawiatura na spodzie)
2  Przód płyty wskaźnika (pokazane menu zakresu w trybie programowania)

Przycisk Poziom menu Poziom funkcji

[F] (3 sekundy) Dostęp do trybu programowania -

[F] (1 sekunda) Dostęp do funkcji Potwierdzenie nowego parametru 
i powrót do menu.

[ ] (w dół) Przesunięcie w dół listy funkcji Wybór parametru / zmniejszenie 
wartości parametru. Naciskać [ ] 
kilkukrotnie, aby zmniejszać wartość 
w krokach co 0,1. Naciskać [ ] ciągle, 
aby zmniejszać wartość w krokach co 1.

[ ] (w górę) Przesunięcie w górę listy funkcji Wybór parametru / zwiększenie wartości 
parametru. Naciskać [ ] kilkukrotnie, 
aby zwiększać wartość w krokach co 
0,1. Naciskać [ ] ciągle, aby zwiększać 
wartość w krokach co 1.

[ ] + [ ] Escape - powrót do wskazań Escape - powrót do menu 1

1 Nie potwierdza to wyboru nowego parametru
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Przegląd menu

Przykładowa procedura: zmiana jednostek wskaźnika z mm na %
•  Naciskać [F] przez 3 sekundy (przycisk z tyłu płyty wskaźnika) do wejścia w Tryb 

programowania.
i W trybie programowania wyświetlane jest dP.

•  Nacisnąć [ ] 1 raz dla dostępu do funkcji p-ktu zerowego (ZErO).
•  Nacisnąć [F] dla dostępu do parametru zakresu. Upewnić się, że wartość = 0,0. Nacisnąć [ ] 

+  [ ] (Escape) aby wrócić do menu.
•  Nacisnąć [ ] 1 raz dla dostępu do funkcji zakresu (SPAn).
•  Nacisnąć [F] dla dostępu do parametru zakresu.
i Bieżąca wartość = 600 (wartość przykładowa).

•  Nacisnąć [ ] aby zmniejszyć wartość do 100.
•  Nacisnąć [F] aby potwierdzić parametr i wrócić do menu.
•  Nacisnąć [ ] +  [ ] (Escape) aby wrócić do wskazań.
i Zostanie wyświetlona wartość pomiędzy 0 a 100 na podstawie wyjścia prądowego 

4...20 mA.

•  Przymocować nową naklejkę (%) z przodu płyty wskaźnika.

Funkcja Opis funkcji Zakres/Lista wyboru Domyślnie

P-kt dzies. (dP) Nacisnąć [ ] lub [ ] dla wyboru 
pozycji p-ktu dzies. Nacisnąć [F] dla 
potwierdzenia.

0…3 1

P-kt zerowy (ZErO) Nacisnąć [ ] lub [ ] dla wyboru wart. 
min. Nacisnąć [F] dla potwierdzenia.

-1999…+9999 0,0

Zakres (SPAn) Nacisnąć [ ] lub [ ] dla wyboru wart. 
maks. Nacisnąć [F] dla potwierdzenia.

-1999…+9999 100,0

Ogranicz. wej. prąd. (Li) Nie używać. n/a 0

Filtr (FiLt) Nie używać. n/a 2

Rozdzielczość (riS) Nie używać. n/a 1
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6.2  Błędy

6.2.1  Wskazania błędów

Kolumna wskaźnika

Przetwornik analogowy

Łączniki krańcowe
Łączniki krańcowe mogą wskazywać warunki błędu (awaria pływaka, wykrycie danego poziomu 
itp.). Więcej danych, patrz: Opcjonalny łącznik krańcowy strona 23.

Rys. 6-5: Błąd pokazany na kolumnie wskaźnika

1  Kolumna wskaźnika (obrotowe klapki)
2  Czerwone klapki: awaria pływaka

Rys. 6-6: Błąd pokazany na opcjonalnym wskaźniku LCD przetwornika analogowego

1  Komunikat błędu dla wyj. prądowego < 3,6 mA
2  Komunikat błędu dla wyj. prądowego > 22 mA

-OL OL
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6.2.2  Obsługa błędu

Błąd Opis Czynność naprawcza

Kolumna wskaźnika
Awaria pływaka Pokazane czerwone klapki 

na spodzie kolumny wskaźnika. 
Pływak zatonął i znajduje się na 
spodzie komory.

Upewnić się, że komora 
pomiarowa nie została całkowicie 
opróżniona.
Upewnić się, że rzeczywista 
gęstość produktu odpowiada 
gęstości podanej w zamówieniu. 
Kontakt z przedstawicielem, celem 
potwierdzenia, że pływak dobrano 
dla poprawnego zakresu gęstości.
Pływak uszkodzony lub 
skorodowany wymaga wymiany. 
Zamówić nowy pływak 
u przedstawiciela. Odizolować 
komorę pomiarową i usunąć z niej 
ciecz. Zdjąć dolny kołnierz i wyjąć 
pływak. Jeśli urządzenie występuje 
w wersji podstawowej, pływak 
można wyjąć tylko gdy przyłącze 
na spodzie komory pomiarowej jest 
przyłączem 1¼ NPT.

Poziom cieczy jest 
maksymalny lub znajduje się 
powyżej, jednak kolumna 
wskaźnika nie wskazuje 
jeszcze, że poziom osiągnął 
swoje maksimum.

Rzeczywista gęstość produktu jest 
niższa od gęstości podanej 
w zamówieniu. Pływak unosi się 
zbyt nisko w cieczy.

Upewnić się, że gęstość cieczy jest 
stała. Pomoc - prosimy o kontakt 
z przedstawicielem.

Kolumna wskaźnika 
wskazuje, że ciecz jest na 
poziomie minimalnym lub 
niżej, jednak ciecz wciąż 
znajduje się powyżej swego 
minimum.

Rzeczywista gęstość produktu jest 
niższa od gęstości podanej 
w zamówieniu. Pływak zanurzony 
jest bardziej, niż powinien.

Upewnić się, że gęstość cieczy jest 
stała. Pomoc - prosimy o kontakt 
z przedstawicielem.

Poziom cieczy jest poniżej 
poziomu maksymalnego, 
jednak kolumna wskaźnika 
wskazuje, że poziom osiągnął 
już swoje maksimum.

Rzeczywista gęstość produktu jest 
wyższa od gęstości podanej 
w zamówieniu. Pływak jest zbyt 
mało zanurzony.

Upewnić się, że gęstość cieczy jest 
stała. Pomoc - prosimy o kontakt 
z przedstawicielem.

Kolumna wskaźnika nie 
wskazuje jeszcze poziomu 
minimalnego, jednak ciecz 
jest na poziomie minimalnym 
lub niżej.

Rzeczywista gęstość produktu jest 
wyższa od gęstości podanej 
w zamówieniu. Pływak zanurzony 
jest mniej, niż powinien.

Upewnić się, że gęstość cieczy jest 
stała. Pomoc - prosimy o kontakt 
z przedstawicielem.
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Przetwornik analogowy
Status opcj. wskaźnika LCD: 
OL

Prąd wyjścia większy niż 22 mA 
(większy niż 20 mA, gdy wybrano 
taką opcję we wskaźniku). 
Przepełnienie. Poziom cieczy jest 
powyżej maksymalnego 
ograniczenia (gdy wskaźnik 
skonfigurowano do wskazywania 
poziomu).

Obniżyć poziom cieczy poniżej 
maksymalnego poziomu.

Prąd wyjścia większy niż 22 mA 
(większy niż 20 mA, gdy wybrano 
taką opcję we wskaźniku). 
Przetwornik analogowy został 
przesunięty. Wartość powyżej 
20 mA nie reprezentuje już 
maksymalnego ograniczenia.

 Pomoc - prosimy o kontakt 
z przedstawicielem.

Prąd wyjścia większy niż 22 mA 
(większy niż 20 mA, gdy wybrano 
taką opcję we wskaźniku). Awaria 
przetwornika analogowego. 
Wartość powyżej 20 mA nie 
reprezentuje już maksymalnego 
ograniczenia.

 Pomoc - prosimy o kontakt 
z przedstawicielem.

Status opcj. wskaźnika LCD: -
OL

Prąd wyjścia mniejszy niż 3,6 mA 
(mniejszy niż 4 mA, gdy wybrano 
taką opcję we wskaźniku). Poziom 
cieczy jest poniżej minimalnego 
ograniczenia (gdy wskaźnik 
skonfigurowano do wskazywania 
poziomu).

Zwiększyć poziom cieczy ponad 
ograniczenie minimum.

Prąd wyjścia mniejszy niż 3,6 mA 
(mniejszy niż 4 mA, gdy wybrano 
taką opcję we wskaźniku). 
Przetwornik analogowy został 
przesunięty. Wartość poniżej 4 mA 
nie reprezentuje już minimalnego 
ograniczenia.

 Pomoc - prosimy o kontakt 
z przedstawicielem.

Prąd wyjścia mniejszy niż 3,6 mA 
(mniejszy niż 4 mA, gdy wybrano 
taką opcję we wskaźniku). Awaria 
przetwornika analogowego. 
Wartość poniżej 4 mA nie 
reprezentuje już minimalnego 
ograniczenia.

 Pomoc - prosimy o kontakt 
z przedstawicielem.

Poziom cieczy jest 
maksymalny lub znajduje się 
powyżej, jednak wyjście 
przetwornika analogowego 
nie wskazuje jeszcze, że 
poziom osiągnął swoje 
maksimum.

Rzeczywista gęstość produktu jest 
niższa od gęstości podanej 
w zamówieniu. Pływak unosi się 
zbyt nisko w cieczy.

Upewnić się, że gęstość cieczy jest 
stała. Pomoc - prosimy o kontakt 
z przedstawicielem.

Wyjście przetwornika 
analogowego wskazuje, że 
ciecz jest na poziomie 
minimalnym lub niżej, jednak 
ciecz wciąż znajduje się 
powyżej swego minimum.

Rzeczywista gęstość produktu jest 
niższa od gęstości podanej 
w zamówieniu. Pływak unosi się 
zbyt nisko w cieczy.

Upewnić się, że gęstość cieczy jest 
stała. Pomoc - prosimy o kontakt 
z przedstawicielem.

Poziom cieczy jest poniżej 
poziomu maksymalnego, 
jednak wyjście przetwornika 
analogowego wskazuje, że 
poziom osiągnął już swoje 
maksimum.

Rzeczywista gęstość produktu jest 
wyższa od gęstości podanej 
w zamówieniu. Pływak unosi się 
zbyt wysoko w cieczy.

Upewnić się, że gęstość cieczy jest 
stała. Pomoc - prosimy o kontakt 
z przedstawicielem.

Błąd Opis Czynność naprawcza
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Wyjście przetwornika 
analogowego nie wskazuje 
jeszcze poziomu 
minimalnego, jednak ciecz 
jest na poziomie minimalnym 
lub niżej.

Rzeczywista gęstość produktu jest 
wyższa od gęstości podanej 
w zamówieniu. Pływak unosi się 
zbyt wysoko w cieczy.

Upewnić się, że gęstość cieczy jest 
stała. Pomoc - prosimy o kontakt 
z przedstawicielem.

Łącznik krańcowy
Łącznik krańcowy jest 
w pozycji wysoki-wysoki 
(maksimum) i ustawiony na 
HIGH limit. Status OPEN.

Przepełnienie? Poziom cieczy jest 
na lub powyżej maksymalnego 
ograniczenia (gdy wskaźnik 
skonfig. do wskazywania poziomu).

Obniżyć poziom cieczy poniżej 
maksymalnego poziomu.

Łącznik krańcowy jest 
w pozycji niski-niski 
(minimum) i ustawiony na 
LOW limit. Status OPEN.

Zbiornik pusty? Poziom cieczy jest 
na lub poniżej minimalnego 
ograniczenia (gdy wskaźnik 
skonfig. do wskazywania poziomu).

Zwiększyć poziom cieczy ponad 
ograniczenie minimum.

Łącznik krańcowy jest 
w pozycji awarii pływaka 
i ustawiony na LOW limit. 
Status OPEN.

Awaria pływaka. Pływak zatonął i 
znajduje się na spodzie komory.

Pływak wymaga wymiany. 
Zamówić nowy pływak 
u przedstawiciela. Odizolować 
komorę pomiarową i usunąć z niej 
ciecz. Zdjąć dolny kołnierz i wyjąć 
pływak. Jeśli urządzenie występuje 
w wersji podstawowej, pływak 
można wyjąć tylko gdy przyłącze 
na spodzie komory pomiarowej jest 
przyłączem 1¼ NPT.

Łącznik krańcowy nie 
wykrywa poprawnie 
minimalnego ograniczenia.

Łącznik krańcowy (ustawiony na 
LOW limit) jest otwarty (off), 
jednak poziom cieczy jest wciąż 
nad ograniczeniem minimum. 
Rzeczywista gęstość produktu jest 
niższa od gęstości podanej 
w zamówieniu.

Upewnić się, że gęstość cieczy jest 
stała. Przeliczyć gęstości cieczy 
oraz powtórzyć procedurę 
instalacyjną dla łącznika 
krańcowego.

Łącznik krańcowy (ustawiony na 
LOW limit) nie jest jeszcze otwarty 
(off), jednak poziom cieczy jest na 
lub pod ograniczeniem minimum. 
Rzeczywista gęstość produktu jest 
wyższa od gęstości podanej 
w zamówieniu.

Łącznik krańcowy nie 
wykrywa poprawnie 
maksymalnego ograniczenia.

Poziom cieczy jest na lub nad 
poziomem maksymalnym, jednak 
łącznik krańcowy (ustawiony na 
HIGH limit) nie jest jeszcze otwarty 
(off). Rzeczywista gęstość 
produktu jest niższa od gęstości 
podanej w zamówieniu.

Poziom cieczy jest pod poziomem 
maksymalnym, jednak łącznik 
krańcowy (ustawiony na HIGH 
limit) jest otwarty (off). 
Rzeczywista gęstość produktu jest 
wyższa od gęstości podanej 
w zamówieniu.

Błąd Opis Czynność naprawcza
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7.1  Okresowa obsługa
Urządzenie normalnie nie wymaga obsługi. Jeśli ciecz jest zanieczyszczona lub tworzą się 
osady, zalecamy regularne przepłukiwanie urządzenia.

Przepłukiwanie urządzenia
•  Otworzyć korek lub zawór spustowy.
•  Przepłukać komorę.

Procedura wyjmowania pływaka (nie dotyczy wersji podstawowej bez złącza 1¼¨)
•  Zamknąć zawory odcinające.
•  Zdjąć przeciwkołnierz dolnego przyłącza procesowego lub korek.
•  Wyjąć i oczyścić pływak.

7.2  Utrzymanie urządzenia w czystości

7.3  Wymiana podzespołów urządzenia

7.3.1  Gwarancja serwisu

Dla większości zastosowań obsługa nie jest wymagana.

Serwis przez użytkownika jest ograniczony gwarancją do:
• Zdejmowania i instalacji łączników. Więcej danych - patrz: Opcjonalny łącznik krańcowy 

strona 23.
• Wyjmowania i instalowania pływaka. Więcej danych - patrz: Usunąć całe opakowanie przed 

instalacją strona 16.

Kolumna wskaźnika i łączniki mogą być zdejmowane w warunkach procesu.

Naprawa urządzenia - tylko przez autoryzowany serwis KROHNE.

Uwaga! 
Dyrektywa urządzeń ciśnieniowych UE - dane
Urządzenie musi być regularnie serwisowane i przeglądane, by spełnić wymagania przepisów 
dotyczących miejsca instalacji.

Uwaga! 
W przypadku zbiorników ciśnieniowych lub niebezpiecznych produktów chemicznych należy 
dostosować się do przepisów bezpieczeństwa.

Uwaga! 
Przy wyjęciu pływaka, zamknąć zawory odcinające.

Niebezpieczeństwo! 
Przetarcie niezamarzającej osłony suchą szmatką grozi wyładowaniem elektrostatycznym. 
Należy przecierać niezamarzającą osłonę wyłącznie wilgotną szmatką.
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7.4  Dostępność usług
Po wygaśnięciu okresu gwarancji producent oferuje szereg usług uzupełniających. 
Najistotniejsze to: naprawa, konserwacja, wsparcie techniczne oraz szkolenia.

7.4.1  Ogólne uwagi

Zapewniamy części zapasowe i akcesoria dla tego urządzenia. Przy zamawianiu części 
zapasowych lub akcesoriów, należy podać numery odniesienia:

7.4.2  Lista części zapasowych

Dla komory pomiarowej
• Pływaki

Dla przetwornika analogowego:
• Moduły przetwornika. Więcej danych, patrz: Kod zamówienia strona 85.

Informacja! 
W celu uzyskania informacji, należy kontaktować się z przedstawicielem.

Oznaczenie pływaka Gęstość produktu Numer części

[kg/l] [lb/ft³]

Wersja podstawowa
Pływak 1 0,8...1,19 49,9...74,3 F3187980500

Wersja rozszerzona
Pływak 1 0,58...0,7 36,2...43,7 F3187981900

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

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

Informacja! 
Przy zamawianiu części zapasowych podać dane:
• Nr seryjny urządzenia
• Nr zamówienia producenta
• Tylko pływaki: materiał pływaka (naklejka z danymi pływaka na spodzie kolumny wskaźnika)
• Tylko pływaki: maksymalne dopuszczalne ciśnienie, Ps i ciśnienie testowe, Pt (na naklejce 

z danymi pływaka)
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7.4.3  Lista akcesoriów

Dla komory pomiarowej
• Łącznik krańcowy, nie-NAMUR
• Łącznik krańcowy, NAMUR

Dla przetwornika analogowego (zasilanego z pętli, 2-przewodowego):
• AS 24 zasilacz 24 VDC / 230 VAC
• AS 24 zasilacz 24 VDC / 110 VAC
• Zasilacz iskrobezpieczny PROF SI 24075 (z separacją galwaniczną)
• Podstawowy, uniwersalny zasilacz C 95 (panelowy, 2 przekaźniki, 4-poz. wskaźnik cyfrowy, 

nie-Ex)
• Podstawowy, uniwersalny zasilacz C 95 (panelowy, 2 przekaźniki, wyj. 4...20 mA, 4-poz. 

wskaźnik cyfrowy, nie-Ex)

7.5  Dostępność usług
Po wygaśnięciu okresu gwarancji producent oferuje szereg usług uzupełniających. 
Najistotniejsze to: naprawa, konserwacja, wsparcie techniczne oraz szkolenia.

Informacja! 
Więcej danych o łączniku krańcowym, patrz: Dane techniczne - opcjonalne łączniki krańcowe 
strona 57.

Informacja! 
Więcej danych o zasilaczu C 95 - patrz: dane techniczne do ściągnięcia ze strony download 
centre.

Informacja! 
W celu uzyskania informacji, należy kontaktować się z przedstawicielem.
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7.6  Zwrot urządzenia do producenta

7.6.1  Ogólne informacje

Niniejsze urządzenie zostało starannie wyprodukowane i sprawdzone. Zainstalowane 
i obsługiwane zgodnie z niniejszą dokumentacją, nie powinno sprawiać żadnych problemów.

Uwaga! 
Jeśli jednak zajdzie konieczność odesłania urządzenia do przeglądu lub naprawy, należy 
zastosować się do następujących punktów:
• Z powodu uregulowań prawnych dotyczących ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa 

i zdrowia personelu, producent może obsługiwać, testować lub naprawiać zwrócone 
urządzenia, tylko jeśli pozostawały one w kontakcie z produktem bezpiecznym dla personelu 
i środowiska.

• Powyższe oznacza, że producent może przyjąć urządzenie, tylko jeśli dołączono do niego 
świadectwo (patrz: następny rozdział) potwierdzające, że urządzenie jest bezpieczne dla 
obsługi.

Uwaga! 
Jeśli urządzenie stykało się z produktami toksycznymi, żrącymi, palnymi lub niebezpiecznymi 
w odniesieniu do wody, należy:
• zapewnić - jeśli konieczne przez płukanie i neutralizację - że wszystkie przestrzenie wolne są 

od niebezpiecznych substancji,
• dołączyć certyfikat potwierdzający bezpieczeństwo urządzenia, z podaniem substancji, 

z jakimi się stykało.
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7.6.2  Formularz (do skopiowania) i odesłania wraz z urządzeniem

Firma: Adres:

Wydział: Nazwisko:

Tel.: Fax:

Załączone urządzenie, typ:

Nr zamówienia lub nr seryjny:

pozostawało w kontakcie z następującą cieczą:

Ponieważ ciecz ta jest: niebezpieczna dla wody

toksyczna

żrąca

łatwopalna

Zapewniamy, że wszystkie przestrzenie urządzenia są 
wolne od w/w substancji.

Wszystkie przestrzenie zostały przepłukane 
i zneutralizowane.

Niniejszym zapewniamy, że przesyłane urządzenie jest bezpieczne dla personelu i środowiska ze strony 
resztek substancji, jakie mogą w nim wystąpić.

Data: Pieczęć firmowa:

Podpis:
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7.7  Usuwanie

Uwaga prawna! 
Procedurę likwidacji należy przeprowadzić wg obowiązujących w danym kraju przepisów.

Segregacja WEEE (Zużyty osprzęt elektryczny i elektroniczny) w ramach UE:
Wg dyrektywy 2012/19/EU, urządzenia monitorujące i sterujące oznaczone symbolem WEEE 
i kończące okres użytkowania nie mogą być wyrzucane z innymi rodzajami odpadów.
Użytkownik musi pozbyć się urządzeń WEEE w wyznaczonym punkcie, zajmującym się 
recyklingiem lub przesłać je do naszej lokalnej organizacji lub przedstawicielstwa.
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8.1  Zasada pomiaru
Urządzenie pracuje na zasadzie naczyń połączonych. Komora pomiarowa zamocowana jest 
przylegająco do zbiornika. Warunki procesowe zarówno w zbiorniku jak i w komorze pomiarowej 
są identyczne.

W komorze pomiarowej znajduje się pływak. Pływak zawiera magnesy, które obracają klapki 
w kolumnie wskaźnika i aktywują opcjonalne łączniki krańcowe oraz przetwornik poziomu 
umieszczony z boku komory pomiarowej. Położenie magnesów pływaka nie odpowiada 
dokładnie poziomowi cieczy - aby uwzględnić tę różnicę, skala jest fabrycznie przesuwana 
o ustalony uchyb. Przesunięcie skali względem położenia magnesów zależy od gęstości cieczy. 
Patrz - rysunek:

Przesunięcie (uchyb) magnesów pływaka

Rys. 8-1: Przesunięcie (uchyb) magnesów pływaka

1  Rzeczywisty poziom cieczy
2  Górny brzeg magnesu pływaka (odpowiadający poziomowi pokazanemu na kolumnie wskaźnika)
3  Różnica (uchyb) między rzeczywistym poziomem cieczy a górnym brzegiem magnesu pływaka (zależy od gęstości 

cieczy)
4  Kolumna wskaźnika żółtych / czarnych obrotowych klapek (z opcjonalną skalą)
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8.2  Dane techniczne: ogólne informacje

Informacja! 
• Następujące dane dotyczą zastosowań ogólnych. W celu uzyskania danych właściwych dla 

określonej aplikacji, należy skontaktować się z lokalnym biurem producenta.
• Dodatkowe informacje (certyfikaty, oprogramowanie,...) oraz kompletną dokumentację 

produktu można kopiować bez opłaty - ze strony internetowej (Downloadcenter).

Podstawowa Rozszerzony

System pomiarowy
Zasada pomiaru Bocznikowy wskaźnik poziomu (zasada naczyń połączonych). 

Pływak w komorze pomiarowej (∅42 mm / 1,7¨) jest magnetycznie 
sprzężony z mechanicznym wskaźnikiem poziomu.

Zakres zastosowań Wskazanie poziomu cieczy 
w zbiornikach o niskim ciśnieniu i 
- magazynowych

Wskazanie poziomu cieczy 
w aplikacjach do 40 barg / 
580 psig

Wartość mierzona
Podstawowa wartość mierzona Poziom magnetycznego pływaka w komorze pomiarowej

Wtórna wartość mierzona Poziom i objętość cieczy w komorze pomiarowej

Konstrukcja
Opcje i warianty
Warianty Przyłącza procesowe: boczne / boczne

Przyłącza procesowe: osiowe / osiowe

Przyłącza procesowe: górne boczne / dolne osiowe

Przyłącza procesowe: górne osiowe / dolne boczne

Opcje Uchwyt mocujący (mocowanie do ściany długich wskaźników 
poziomu)

Przetwornik analogowy bez wyświetlacza (przetwornik z modułem 
wyj. 4...20 mA, 4...20 mA + HART® lub PROFIBUS PA/FF - 
montowany na górze lub spodzie łańcucha kontaktronów)  1

Przetwornik analogowy z wyświetlaczem (4...20 mA lub 4...20 mA + 
HART® - montowany na górze lub spodzie łańcucha kontaktronów)

Gwintowane wieko 1¼¨ 
(instalacja / usuwanie pływaka)

—

Niezamarzająca osłona szklanej rury wskaźnikowej (dla temperatury 
otoczenia -60...-20°C / -76...-4°F)

— OPTIFLEX 1300 C z sondą: 
pojedyncza linka ∅2 mm (dla 
wyboru górnego osiowego 
przyłącza ½ BSPP)

— OPTIFLEX 1300 C (dla wyboru 
górnego osiowego przyłącza 
DN40 PN40)

Akcesoria Bistabilne łączniki krańcowe (NAMUR lub nie-NAMUR)

Zakres pomiarowy (ML) 0,3…5,3 m / 1…17,4 ft 0,3…5,3 m / 1…17,4 ft (dłuższe 
na życzenie)

Wyświetlacz i interfejs użytkownika
Wyświetlacz Kolumna wskaźnika z magnetycznymi żółtymi/czarnymi obrotowymi 

klapkami; bez kolumny wskaźnika

Wskazanie awarii pływaka Czerwone/czarne obrotowe klapki na spodzie kolumny wskaźnika
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Opcje oznaczenia skali Bez skali; m + cm; ft + cale; %

Dokładność pomiaru
Dokładność ±10 mm / 0,4¨

Powtarzalność ±10 mm / 0,4¨ (przy stałej gęstości)

Max. szybkość zmian 2 m/min. / 6,5 ft/min.

Warunki robocze
Temperatura
Proces -40…+150°C / -40…+300°F

(Ex: patrz: uzupełniająca 
instrukcja lub świadectwa 
dopuszczeń)

-40...+300°C / -40…+570°F
(Ex: patrz: uzupełniająca 
instrukcja lub świadectwa 
dopuszczeń)

Temperatura otoczenia -40…+80°C / -40…+176°F (Ex: 
patrz: uzupełniająca instrukcja 
lub świadectwa dopuszczeń)

-60…+80°C / -76…+176°F (Ex: 
patrz: uzupełniająca instrukcja 
lub świadectwa dopuszczeń)

Temperatura magazynowania -50…+80°C / -58…+176°F

Ciśnienie
Maksymalne dopuszczalne 
ciśnienie robocze

16 barg / 232 psig
(zależnie od długości komory 
pomiarowej. Patrz także:  patrz: 
Wytyczne dla maksymalnego 
ciśnienia roboczego strona 77.)

40 barg / 580 psig (zależnie od 
ciśnienia znamionowego 
kołnierza. Patrz także: patrz: 
Wytyczne dla maksymalnego 
ciśnienia roboczego strona 77.)

Własności chemiczne
Gęstość 0,8…1,19 kg/l / 49,9...68,7 lb/ft³ 0,58…2 kg/l / 36,2...124,8 lb/ft³

Lepkość ≤ 5000 mPa·s / ≤ 5000 cP

Pozostałe warunki
Kategoria ochronna (EN 60529) IP68

Warunki instalacyjne
Zalecenia Montaż pionowy z boku zbiornika

Przyłącza procesowe wyposażyć w zawory odcinające, 
umożliwiające obsługę komory pomiarowej (opcja)

Wymiary i wagi Patrz: "Dane techniczne: Wymiary i wagi"

Materiały
Komora Standard: stal k.o. (1.4404 / 316L)

— Opcja: HASTELLOY® C-276  2

Pływak Standard: stal k.o. (1.4404 / 
316L)

Stal k.o. (1.4404 / 316L); tytan 
(dane dot. wyboru materiału, 
patrz: Pływaki strona 79)

— Opcja: Hastelloy®

Szyna wskaźnika Stal k.o.

Rura wskaźnika Szkło Pyrex® (rura szklana z hermetycznym uszczelnieniem)  3

Skala (opcja) Stal k.o.

Osprzęt procesowy Standard: stal k.o. (1.4404 / 316L)

— Opcja: HASTELLOY® C-276 
(tylko dla części kołnierzy 
luźnych EN w kontakcie z cieczą)

Podstawowa Rozszerzony
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Uszczelnienia Taśma Teflon®  4 Standard: Aramid; taśma Teflon®

— Opcje: Grafit; PTFE

Oplot izolujący — Włókno ceramiczne (izolacja 
pomiędzy kolumną wskaźnika 
a komorą pomiarową, dla 
temperatury procesowej 
+100...+300°C / +210...+570°F)

Niezamarzająca osłona dla 
szklanej rury wskaźnika (opcja)

Plexiglas®

Przyłącza procesowe
Rurowe gwintowe ½...¾ NPT; G ½...¾

Gładkie rurowe, 10S ½¨; ¾¨ dla 10S

Wersja kołnierza
EN DN15…40 (typ B1) dla PN16 / 40 DN15…50 (typ B1, C lub E) dla 

PN16 / 40;
DN15…50 (typ B1, C lub E) dla 
PN63 / 100; inne dostępne na 
życzenie
Uwaga: przyłącza kołnierzowe 
HASTELLOY® C-276 dostępne 
tylko jako kołnierze luźne, pow. 
czołowa typ B1

ASME ½…1½¨ (RF) w 150 lb / 300 lb ½…1½¨ (RF) w 150 lbs / 300 lbs; 
inne dostępne na życzenie

Przyłącza drenu i odpowietrznika
Opcje spustu
Gwint Standard: wieko z zaślepką 

3/8 NPT
Standard: kołnierz z zaślepką 
½NPT

Opcja: wieko z zaślepką 1¼ NPT Opcje:  strona 67

Kołnierz — Opcje: wszystkie opcje przyłącza 
proces.

Opcje odpowietrzenia
Gwint Standard: bez (wypukły kołpak) Standard: zaślepka 3/8NPT

Opcja: wieko z zaślepką 3/8 NPT Opcje: kołn. z zaślepką ½ NPT; 
kołn. z zaśl. G ½; górny kołn. 
DN40 (dla radaru TDR) z boczn. 
zaślepką odpowietrz. ½ NPT; 
antena spawana z boczn. 
zaślepką odpowietrz. ½ NPT; 
przyłącze wkręcane ½ BSPP dla 
OPTIFLEX 1300 C i pojed. sondy 
linowej 2 mm, z boczn. zaślepką 
odpowietrz. ½ NPT; wszystkie 
opcje przył. proces.

Kołnierz — Opcje: wszystkie opcje przyłącza 
proces.

Zasilanie
Łączniki krańcowe Patrz: "Dane techniczne - opcjonalne łączniki krańcowe"

Przetwornik analogowy Patrz: "Dane techniczne - opcjonalny przetwornik analogowy"

Podstawowa Rozszerzony
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Wejście i wyjście
Parametr Wskazanie lub detekcja poziomu

Sygnał wyjściowy Patrz: "Dane techniczne - opcjon. łączniki krańcowe" i "Dane 
techniczne - opcjon. przetwornik analogowy"

Dopuszczenia i certyfikaty
CE Oznaczenie CE nie ma 

zastosowania (nie podlega 
wymogom testu PED)

Urządzenie spełnia zasadnicze 
wymagania dyrektyw UE. 
Nakładając znak CE, producent 
zaświadcza, że urządzenie 
spełniło wszystkie wymagane 
testy.

Pozostałe dane dotyczące 
dyrektyw UE i standardów 
europejskich dla urządzenia - 
patrz: Deklaracja zgodności UE. 
Niniejszy dokument dostarczany 
jest z urządzeniem i może być 
skopiowany za darmo ze strony 
internetowej producenta 
(Download Center).

Ochrona przeciwwybuchowa
ATEX II 1 G lub II 1/2 G (komora pomiarowa)

Patrz: dopuszcz. w: "Dane techniczne - opcjon. łączniki krańcowe" 
i "Dane techniczne - opcjon. przetwornik analogowy"

Pozostałe standardy i dopuszczenia
PED Nie podlega wymogom testu 

PED
Dyrektywa Urządzeń 
Ciśnieniowych

Odporność na wibracje Klasa wibracji 4M4 wg EN 60721-3-4

Kod konstrukcyjny Standard: "CODAP® 2010"

Opcja: NACE MR0175 / ISO 15156

Na życzenie: EN 13445
1 HART® jest znakiem handlowym HART Communication Foundation
2 HASTELLOY® jest znakiem handlowym Haynes International, Inc.
3 Pyrex® jest znakiem handlowym Corning, Inc.
4 Teflon® jest znakiem handlowym E.I. du Pont de Nemours and Company

Podstawowa Rozszerzony
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8.3  Dane techniczne: opcjonalny przetwornik analog.

Moduły komunikacyjne: wyj. analogowe lub HART®

Wyj. modułu 4...20 mA 4...20 mA / HART®

Kod zamówienia xF45xBxxxxx 
(bez wskaźnika LCD)

xF45xExxxxx 
(ze wskaźnikiem LCD)

xF45xWxxxxx
(bez wskaźnika LCD)

xF45xGxxxxx
(ze wskaźnikiem LCD)

System pomiarowy
Zasada pomiaru Łańcuch styków kontaktronowych, aktywowanych przez pływak 

magnetyczny z komory pomiarowej BM 26

Podstawowa wartość mierzona Rezystancja

Wtórna wartość mierzona Poziom i objętość cieczy w komorze pomiarowej

Konstrukcja
Opis urządzenia Łańcuch rezystorów i styków kontaktronowych z 2-przewodowym, 

zasilanym z pętli modułem przetwornika - montowany przylegająco 
do komory pomiarowej. Zmiany rezystancji przekształcane są na 
sygn. wyj. przez moduł przetwornika.

Opis modułu przetwornika Zmiany rezystancji 
przekształcane są na analogowy 
sygnał prądowy.

Zmiany rezystancji 
przekształcane są na analogowy 
lub cyfrowy sygnał prądowy. 
Możliwość podłączenia max. 15 
przetworników do sieci zgodnej 
z protokołem komunikacyjnym 
HART®.

Opcje Pozycja przetwornika - użytkownik musi określić pozycję 
przetwornika: na górze lub na spodzie łańcucha kontaktronów

Wskaźnik LCD

Akcesoria Zasilacz SU 600, 24 V

Zasilacz SU 600, 24 V, z zabudowaną barierą Ex ia

Zasilacz iskrobezpieczny PROF SI 24075 (z separacją galwaniczną)

Podstawowy, uniwersalny zasilacz C 95 (panelowy, 2 przekaźniki, 
4-poz. wskaźnik cyfrowy, nie-Ex)

Podstawowy, uniwersalny zasilacz C 95 (panelowy, 2 przekaźniki, 
wyj. 4...20 mA, 4-poz. wskaźnik cyfrowy, nie-Ex)

Wyświetlacz i interfejs użytkownika
Wyświetlacz Standard: bez

Opcja: 2-przewodowy, zasilany 
z pętli wskaźnik LCD

Opcja: 2-przewodowy, zasilany 
z pętli wskaźnik LCD

Funkcje Wyświetl. poziomu w mm; 
calach; % (naklejki 
z opcjonalnymi jednostkami 
dostarczane z urządzeniem). 
4-poz. wyświetlacz LCD ze 
znakiem minus, 3 przyciski.

Wyświetl. poziomu w mm; 
calach; % (naklejki 
z opcjonalnymi jednostkami 
dostarczane z urządzeniem). 
4-poz. wyświetlacz LCD ze 
znakiem minus, 3 przyciski.

Wyświetlacz 2-przew., zasilany z pętli 
wskaźnik
4-poz. wyśw. LCD ze znakiem 
minus, 3 przyciski

2-przew., zasilany z pętli 
wskaźnik
4-poz. wyśw. LCD ze znakiem 
minus, 3 przyciski

Obsługa Wybierana ilość miejsc 
dziesiętnych, 0 do 3. 
Konfiguracja - po otwarciu 
obudowy.

Wybierana ilość miejsc 
dziesiętnych, 0 do 3. 
Konfiguracja - po otwarciu 
obudowy.



 Dane techniczne 8

53

BM 26 Podst./Rozszerz.

www.krohne.com04/2017 - 4006076101 - HB BM26 Basic/Adv R05 en

Dokładność pomiaru
Dokładność ±10 mm / 0,4¨ (przy stałej 

gęstości)
≤ ±0,1% zakresu

±10 mm / 0,4¨ (przy stałej 
gęstości)
≤ ±0,05% zakresu

Wsp. temperaturowy ≤ ±0,01% zakresu/°C ≤ ±0,005% zakresu/°C

Podatność na zakł. EMC < ±0,1% zakresu < ±0,1% zakresu

Warunki robocze
Temperatura
Temperatura robocza, moduł 
przetwornika

 -40…+85°C / -40…+185°F, w przypadku izolacji wokół komory 
pomiarowej specyfikować temperaturę w zamówieniu. Nie 
umieszczać izolacji wokół obudowy przetwornika.

Temperatura robocza, wskaźnik 
LCD

-20…+70°C / -4…+158°F 1

Ciśnienie
Ciśnienie robocze Ciśnienie atmosferyczne

Pozostałe warunki
Czas rozgrzewania 5...10 minut 30 s

Czas odpowiedzi 1,5 s 1....60 s 2

Kategoria IP
(EN 60529)

Obudowa przetwornika bez wskaźnika LCD: IP 54
Obudowa przetwornika ze wskaźnikiem LCD: IP 66

Warunki instalacyjne
Uwagi Przetwornik analogowy jest fabrycznie kalibrowany i mocowany 

do komory pomiarowej przed dostawą.

Wymiary i wagi Patrz - rozdział: "Dane techniczne: Wymiary i wagi"

Materiały
Obudowa Aluminium kryte poliestrem

Rura z kontaktr. Stal k.o.

Clamp Stal k.o.

Przyłącza elektryczne
Zasilanie
Napięcie Nie-Ex:

8...30 VDC 8…30 VDC

Ex ia, bez wskaźnika LCD:
Patrz: uzupełniająca instrukcja lub świadectwa dopuszczeń

Ex ia, ze wskaźnikiem LCD:
Patrz: uzupełniająca instrukcja 
lub świadectwa dopuszczeń

—

Wskaźnik LCD; spadek napięcia 2,5 V 2,5 V

Wyj. modułu 4...20 mA 4...20 mA / HART®

Kod zamówienia xF45xBxxxxx 
(bez wskaźnika LCD)

xF45xExxxxx 
(ze wskaźnikiem LCD)

xF45xWxxxxx
(bez wskaźnika LCD)

xF45xGxxxxx
(ze wskaźnikiem LCD)
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Wpust kablowy M20 × 1,5

Dane obwodu iskrobezpiecznego 
dla urządzeń z dopuszcz. Ex ia

Patrz: uzupełniająca instrukcja lub świadectwa dopuszczeń

Wejście i wyjście
Wyjście prądowe
Zakres wyjścia 4…20 mA

Sygnał błędu Wartość górna, wybierana

21,6 mA 23 mA

Wartość dolna, wybierana

3,5 mA

HART®
Opis — Protokół HART® przez wyj. 

prądowe pasywne

Operacja multidrop — Tak, wyj. prądowe = 4 mA
Adres Multidrop nastawiany 
(1…15)

Dopuszczenia i certyfikaty
CE Urządzenie spełnia zasadnicze wymagania dyrektyw UE. Nakładając 

znak CE, producent zaświadcza, że urządzenie spełniło wszystkie 
wymagane testy.

Pozostałe dane dotyczące dyrektyw UE i standardów europejskich 
dla urządzenia - patrz: Deklaracja zgodności UE. Niniejszy dokument 
dostarczany jest z urządzeniem i może być skopiowany za darmo ze 
strony internetowej producenta (Download Center).

Ochrona przeciwwybuchowa
ATEX - bez wskaźnika LCD II 1 G Ex ia IIC T4...T6 II 1 G Ex ia IIC T4 lub T6

ATEX - ze wskaźnikiem LCD II 1 G Ex ia IIC T5 —

Pozostałe standardy i dopuszczenia
EMC Dyrektywa zgodności 

elektromagnetycznej
Dyrektywa zgodności 
elektromagnetycznej
NAMUR NE 21 3

Odporność na wibracje Klasa wibracji 4M4 wg EN 60721-3-4

NAMUR NAMUR NE 43 4

1 Dla temperatury otoczenia poza tym zakresem, wyświetlacz wyłączy się. Moduł przetwornika kontynuuje działanie 
poza podanym przedziałem temperatur.

2 Wartość programowana
3 Zgodność elektromagnetyczna sterujących urządzeń przemysłowych i laboratoryjnych
4 Standaryzacja poziomu sygnału dla informacji o błędzie przetworników cyfrowych

Wyj. modułu 4...20 mA 4...20 mA / HART®

Kod zamówienia xF45xBxxxxx 
(bez wskaźnika LCD)

xF45xExxxxx 
(ze wskaźnikiem LCD)

xF45xWxxxxx
(bez wskaźnika LCD)

xF45xGxxxxx
(ze wskaźnikiem LCD)
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Moduły magistrali

Wyj. modułu FOUNDATION™ fieldbus PROFIBUS PA

Kod zamówienia xF45xDxxxxx (PR) xF45xXxxxxx (PR)

System pomiarowy
Zasada pomiaru Łańcuch styków kontaktronowych, aktywowanych przez pływak 

magnetyczny z komory pomiarowej BM 26

Podstawowa wartość mierzona Rezystancja

Wtórna wartość mierzona Poziom i objętość cieczy w komorze pomiarowej

Konstrukcja
Opis urządzenia Łańcuch rezystorów i styków kontaktronowych z 2-przewodowym, 

zasilanym z pętli modułem przetwornika - montowany przylegająco 
do komory pomiarowej. Zmiany rezystancji przekształcane są na 
sygn. wyj. przez moduł przetwornika.

Opis modułu przetwornika Zmiany rezystancji 
przekształcane są na sygnał 
zgodny z protokołem 
komunikacyjnym FF.

Zmiany rezystancji 
przekształcane są na sygnał 
zgodny z protokołem 
komunikacyjnym Profibus PA.

Opcje Pozycja przetwornika 1

Akcesoria Zasilacz SU 600, 24 V

Wyświetlacz i interfejs użytkownika
Wyświetlacz Brak

Dokładność pomiaru
Dokładność ±10 mm / 0,4¨ (przy stałej gęstości)

Warunki robocze
Temperatura
Temperatura robocza, moduł 
przetwornika

 -40…+85°C / -40…+185°F, w przypadku izolacji wokół komory 
pomiarowej specyfikować temperaturę w zamówieniu. Nie 
umieszczać izolacji wokół obudowy przetwornika.

Ciśnienie
Ciśnienie robocze Ciśnienie atmosferyczne

Pozostałe warunki
Kategoria IP
(EN 60529)

Obudowa przetwornika bez wskaźnika LCD: IP 54
Obudowa przetwornika ze wskaźnikiem LCD: IP 66

Warunki instalacyjne
Uwagi Przetwornik analogowy jest fabrycznie kalibrowany i mocowany 

do komory pomiarowej przed dostawą.

Wymiary i wagi Patrz - rozdział: "Dane techniczne: Wymiary i wagi"

Materiały
Obudowa Aluminium kryte poliestrem

Rura z kontaktr. Stal k.o.

Clamp Stal k.o.
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Przyłącza elektryczne
Zasilanie
Napięcie Nie-Ex:

9...30 VDC

Ex ia:
Patrz: uzupełniająca instrukcja lub świadectwa dopuszczeń

Wpust kablowy M20 × 1,5

Dane obwodu iskrobezpiecznego 
dla urządzeń z dopuszcz. Ex ia

Patrz: uzupełniająca instrukcja lub świadectwa dopuszczeń

PROFIBUS PA
Opis — Protokół PROFIBUS PA, Profile 

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

FOUNDATION™ fieldbus
Opis Protokół FOUNDATION™ 

fieldbus
—

Dopuszczenia i certyfikaty
CE Urządzenie spełnia zasadnicze wymagania dyrektyw UE. Nakładając 

znak CE, producent zaświadcza, że urządzenie spełniło wszystkie 
wymagane testy.

Pozostałe dane dotyczące dyrektyw UE i standardów europejskich 
dla urządzenia - patrz: Deklaracja zgodności UE. Niniejszy dokument 
dostarczany jest z urządzeniem i może być skopiowany za darmo ze 
strony internetowej producenta (Download Center).

Ochrona przeciwwybuchowa
ATEX II 1 G Ex ia IIC T4...T6 2 II 1 G Ex ia IIC T4...T6 2

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

Pozostałe standardy i dopuszczenia
EMC Dyrektywa zgodności elektromagnetycznej

Odporność na wibracje Klasa wibracji 4M4 wg EN 60721-3-4
1 Użytkownik musi określić pozycję przetwornika: na górze lub na spodzie łańcucha kontaktronów
2 Systemy iskrobezpieczne konwencjonalne lub FISCO
3 Systemy iskrobezpieczne FISCO

Wyj. modułu FOUNDATION™ fieldbus PROFIBUS PA

Kod zamówienia xF45xDxxxxx (PR) xF45xXxxxxx (PR)
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8.4  Dane techniczne - opcjonalne łączniki krańcowe

Wersja Nie-NAMUR NAMUR

System pomiarowy
Zasada pomiaru Bistabilny łącznik kontaktronowy, magnetycznie pobudzany przez 

pływak w komorze pomiarowej bocznikowego wskaźnika poziomu.

Zakres zastosowań Detekcja poziomu

Konstrukcja
Opis urządzenia Łącznik krańcowy mocowany przylegająco do komory pomiarowej 

bocznik. wskaźnika poziomu.

Dokładność pomiaru
Histereza 28 mm / 1,1¨. Pozostałe dane - patrz rozdział: "Opcjonalny łącznik 

krańcowy".

Warunki robocze 
Temperatura
Temperatura robocza  -40…+120°C / -40…+250°F, w przypadku izolacji wokół komory 

pomiarowej specyfikować temperaturę w zamówieniu. Nie 
umieszczać izolacji wokół obudowy łącznika.

Magazynowanie -40…+120°C / -40…+250°F

Ciśnienie
Ciśnienie robocze Ciśnienie atmosferyczne

Pozostałe warunki
Kategoria IP
(EN 60529)

IP66

Warunki instalacyjne
Uwagi Przed dostawą łącznik nie jest mocowany do komory pomiarowej

Ustawić pozycję łącznika zależnie od histerezy i gęstości cieczy

Wymiary i wagi Patrz: "Dane techniczne: Wymiary i wagi"

Materiały
Obudowa łącznika Aluminium z epoksydową farbą proszkową

Wspornik Stal k.o.

Clamp Stal k.o.

Przyłącza elektryczne
Wpust kablowy M16 × 1,5

Wejście sterujące
Zdolność przełączania 60 VA/W; 1 A; 250 VAC/VDC Według NAMUR 19234; Umax = 

27 VDC

Dane obwodu iskrobezpiecznego Patrz: uzupełniająca instrukcja lub świadectwa dopuszczeń.
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Dopuszczenia i certyfikaty
CE Urządzenie spełnia zasadnicze wymagania dyrektyw UE. Nakładając 

znak CE, producent zaświadcza, że urządzenie spełniło wszystkie 
wymagane testy.

Pozostałe dane dotyczące dyrektyw UE i standardów europejskich 
dla urządzenia - patrz: Deklaracja zgodności UE. Niniejszy dokument 
dostarczany jest z urządzeniem i może być skopiowany za darmo ze 
strony internetowej producenta (Download Center).

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

Pozostałe standardy i dopuszczenia
LVD Zasadnicze wymagania 

Dyrektywy niskonapięciowej 
(LVD)

—

Odporność na wibracje Klasa wibracji 4M5 wg EN 60721-3-4

Wersja Nie-NAMUR NAMUR

Informacja! 
Łączniki krańcowe w obudowach ze stali k.o. dostępne są także na życzenie dla niskich 
temperatur (temperatura robocza: -60...+125°C / -76...+257°F). Pozostałe dane – patrz: strona:
http://www.euroswitch.co.uk



 Dane techniczne 8

59

BM 26 Podst./Rozszerz.

www.krohne.com04/2017 - 4006076101 - HB BM26 Basic/Adv R05 en

8.5  Wersja podstawowa: wymiary i wagi

Uwaga: 

• C-C = wymiar oś-oś (przyłączy procesowych)
• ML = długość pomiarowa
• L = długość całkowita
• a = odległość od osi dolnego przyłącza do dolnej krawędzi urządzenia;

b = odległość od osi górnego przyłącza do górnej krawędzi urządzenia

Wersja podstawowa: przyłącza procesowe boczne / boczne

Rys. 8-2: Przyłącza procesowe: boczne / boczne

1  Opcjonalny odpowietrznik, przyłącze 3/8 NPT (z zaślepką). Opcjonalny spust 3/8 NPT - lub zaślepka 1¼ NPT dla 
usunięcia pływaka od spodu urządzenia

2  Spawany kołpak
3  Opcjonalny łącznik krańcowy
4  Przyłącze kołnierzowe
5  Opcjonalne przyłącze z długim króćcem (½¨ lub ¾¨)
6  Opcjonalne przyłącze gwintowe męskie (½... ¾ NPT lub G ½...¾)
7  Wskaźnik poziomu z opcjonalną skalą
8  Wskaźnik poziomu bez opcjonalnej skali

c
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Wymiary w mm

Wymiary w calach

Wagi w kg i lb

Wymiary [mm]

a b C-C ML c d k L p q ∅t

Przyłącza procesowe: 
boczne / boczne

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

1 Opcjonalny spust z zaślepką 1¼¨: 323 mm
2 Opcja spawanego kołpaka: 149 mm
3 Równe wymiarowi ML
4 Opcja długiego króćca: 130 mm. Opcja przyłącza gwint. męsk.: 58 mm.
5 Opcja spaw. kołpaka: (C-C) +459 mm. 1¼¨ opcja zaślepki: (C-C) +500 mm. Opcje spaw. kołpaka + zaślepki 1¼¨: (C-C) +476 mm.

Wymiary [cale]

a b C-C ML c d k L p q ∅t

Przyłącza procesowe: 
boczne / boczne

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

1 Opcjonalny spust z zaślepką 1¼¨: 12,7¨
2 Opcja spaw. kołpaka: 5,9¨
3 Równe wymiarowi ML
4 Opcja dług. króćca: 5,1¨. Opcja przyłącza gwint. męsk: 2,3¨.
5 Opcja spaw. kołpaka: (C-C) +18,1¨. Opcja zaślepki 1¼¨: (C-C) +19,7¨. Opcje spaw. kołpaka + zaślepki 1¼¨: (C-C) +18,7¨.

Wagi Waga dla każdych 
dodatkowych 100 mm

Waga dla każdych 
dodatkowych 4 cali

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

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

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

Łącznik krańcowy 0,085 0,2
1 Dla L=500 mm
2 Dla L=20¨
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Uwaga: 

• C-C = wymiar czoło-czoło (przyłączy procesowych)
• ML = długość pomiarowa
• L = długość całkowita
• a = dolna strefa martwa;

b = górna strefa martwa

Wersja podstawowa: przyłącza procesowe osiowe / osiowe

Rys. 8-3: Przyłącza procesowe: osiowe / osiowe

1  Przyłącze gwintowe 3/8 NPT
2  Opcjonalny uchwyt mocujący, patrz także: "Opcja uchwytu mocującego: Wymiary i wagi"
3  Opcjonalny łącznik krańcowy
4  Wskaźnik poziomu z opcjonalną skalą

b
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Wymiary w mm

Wymiary w calach

Wagi w kg i lb

Wymiary [mm]

a b C-C ML d k L p q ∅t

Przyłącza procesowe: 
osiowe / osiowe

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

Wymiary [cale]

a b C-C ML d k L p q ∅t

Przyłącza procesowe: 
osiowe / osiowe

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

Wagi Waga dla każdych 
dodatkowych 100 mm

Waga dla każdych 
dodatkowych 4 cali

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

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

Łącznik krańcowy 0,085 0,2
1 Dla L=500 mm
2 Dla L=20¨
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Uwaga:
• C-C = wymiar oś-czoło (przyłączy procesowych)
• ML = długość pomiarowa
• L = długość całkowita
• a = dolna strefa martwa; 

b = odległość od osi górnego przyłącza do górnej krawędzi urządzenia

Wersja podstawowa: przyłącza procesowe górne boczne / dolne osiowe

Rys. 8-4: Przyłącza procesowe: górne boczne / dolne osiowe

1  Przyłącze gwintowe 3/8 NPT
2  Opcj. spust lub odpowietrznik, przyłącze 3/8 NPT (z zaślepką)
3  Spawany kołpak
4  Przyłącze kołnierzowe
5  Opcjonalne przyłącze z długim króćcem (½¨ lub ¾¨)
6  Opcjonalne przyłącze gwintowe męskie (½... ¾ NPT lub G ½...¾)
7  Opcjonalny łącznik krańcowy
8  Wskaźnik poziomu z opcjonalną skalą
9  Opcjonalny uchwyt mocujący, patrz także: "Opcja uchwytu mocującego: Wymiary i wagi"
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Wymiary w mm

Wymiary w calach

Wagi w kg i lb

Wymiary [mm]

a b C-C ML c d k L p q ∅t

Przyłącza procesowe: 
górne boczne / dolne 
osiowe

300 173 1 ML
+300

370…5300 135 2 55,5 74 (C-C)
+194 3

32 113 42,4

1 Opcja spawanego kołpaka: 149 mm
2 Opcja długiego króćca: 130 mm. Opcja przyłącza gwint. męsk.: 58 mm.
3 Opcja spaw. kołpaka: (C-C) +170 mm

Wymiary [cale]

a b C-C ML c d k L p q ∅t

Przyłącza procesowe: 
górne boczne / dolne 
osiowe

11,8 6,8 1 ML +11,8 14,6…208 5,3 2 2,2 2,9 (C-C) +7,6  3 1,3 4,4 1,7

1 Opcja spaw. kołpaka: 5,9¨
2 Opcja dług. króćca: 5,1¨. Opcja przyłącza gwint. męsk: 2,3¨.
3 Opcja spaw. kołpaka: (C-C) +6,7¨

Wagi Waga dla każdych 
dodatkowych 100 mm

Waga dla każdych 
dodatkowych 4 cali

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

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

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

Łącznik krańcowy 0,085 0,2
1 Dla L=500 mm
2 Dla L=20¨
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Uwaga:
• C-C = wymiar czoło-oś (przyłączy procesowych)
• ML = długość pomiarowa
• L = długość całkowita
• a = odległość od osi dolnego przyłącza do dolnej krawędzi urządzenia; 

b = górna strefa martwa

Wersja podstawowa: przyłącza procesowe górne osiowe / dolne boczne

Rys. 8-5: Przyłącza procesowe: górne osiowe / dolne boczne

1  Opcjonalny spust z przyłączem 3/8 NPT lub 1¼ NPT (z zaślepką - przyłącze 1¼ NPT służy do usunięcia pływaka od 
spodu urządzenia)

2  Przyłącze gwintowe 3/8 NPT
3  Przyłącze kołnierzowe
4  Opcjonalne przyłącze z długim króćcem (½¨ lub ¾¨)
5  Opcjonalne przyłącze gwintowe męskie (½... ¾ NPT lub G ½...¾)
6  Opcjonalny łącznik krańcowy
7  Wskaźnik poziomu z opcjonalną skalą
8  Opcjonalny uchwyt mocujący, patrz także: "Opcja uchwytu mocującego: Wymiary i wagi"
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Wymiary w mm

Wymiary w calach

Wagi w kg i lb

Wymiary [mm]

a b C-C ML c d k L p q ∅t

Przyłącza procesowe: 
górne osiowe / dolne 
boczne

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

32 113 42,4

1 Opcjonalny spust z zaślepką 1¼¨: 323 mm
2 Opcja długiego króćca: 130,2 mm. Opcja przyłącza gwint. męsk.: 58,2 mm.
3 Opcja zaślepki 1¼¨: (C-C) +327 mm

Wymiary [cale]

a b C-C ML c d k L p q ∅t

Przyłącza procesowe: 
górne osiowe / dolne 
boczne

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

1,3 4,4 1,7

1 Opcjonalny spust z zaślepką 1¼¨: 12,7¨
2 Opcja dług. króćca: 5,1¨. Opcja przyłącza gwint. męsk: 2,3¨.
3 Opcja zaślepki 1¼¨: (C-C) +12,9¨

Wagi Waga dla każdych 
dodatkowych 100 mm

Waga dla każdych 
dodatkowych 4 cali

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

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

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

Łącznik krańcowy 0,085 0,2
1 Dla L=500 mm
2 Dla L=20¨
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8.6  Wersja rozszerzona: wymiary i wagi

Uwaga:
• C-C = wymiar oś-oś (przyłączy procesowych)
• ML = długość pomiarowa
• L = długość całkowita
• a = odległość od osi dolnego przyłącza do dolnej krawędzi urządzenia; 

b = odległość od osi górnego przyłącza do górnej krawędzi urządzenia

Wersja rozszerzona: przyłącza procesowe boczne / boczne

Rys. 8-6: Przyłącza procesowe: boczne / boczne

1  Opcj. odowietrznik z przył. 3/8 NPT (z zaślepką), lub opcj. odpowietrznik z przył. 1/2 NPT, G 1/2 lub G 3/8 (z zaślepką) 
na płaskim kołnierzu, lub spust z przył. 1/2 NPT, 3/8 NPT, G 1/2 lub G 3/8 (z zaślepką) na płaskim kołnierzu

2  Przyłącze procesowe (kołnierz)
3  Przyłącze ½ BSP dla radaru TDR, OPTIFLEX 1300,z bocznym odpowietrznikiem ½ NPT (z zaślepką)
4  Opcj. odpow. i spust (kołnierz)
5  Opcj. górny kołnierz DN40 dla innych przetw. poziomu
6  Opcjonalny łącznik krańcowy
7  Wskaźnik poziomu z opcjonalną skalą
8  Opcjonalne przyłącze gwintowe męskie (½... ¾ NPT lub G ½...¾) lub długi króciec (½¨ lub ¾¨)

a

Informacja! 
Inne wymiary dostępne na życzenie.
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Wymiary w mm

Wymiary w calach

Wagi w kg i lb

Gęstość 
cieczy [kg/l]

Wymiary [mm]

a b C-C ML c d e g k L p q r ∅t

Przyłącza procesowe: 
boczne / boczne

0,58…0,7 1 2 3 4 300…
5300

5 55,
5 6

106 15 74 7 32 113 259 42,4

0,7…0,99 1 8 3 4 5 55,
5 6

106 15 74 7 32 113 259 42,4

0,99…2,0 1 9 3 4 5 55,
5 6

106 15 74 7 32 113 259 42,4

1 Pozostałe dane, patrz: "Pływaki" na końcu dokumentacji
2 Opcj. spust 1/2NPT lub 3/8NPT + zaślepka: 480 mm. Opcj. spust G1/2 lub G3/8 + zaślepka: 472 mm. Opcj. kołn. spustu: 580 mm.
3 Opcj. odpow. 3/8NPT: 228 mm. Opcj. odpow. 1/2NPT: 228 mm. Opcj. odpow. G1/2: 220 mm. Opcj. przetwornik OPTIFLEX 1300 

z sondą poj. linka 2 mm: 454 mm. Opcj. odpow. kołnierz: 328 mm. Opcjonalny kołnierz DN40: 193 mm.
4 Równe wymiarowi C-C
5 Kołnierz EN typ B: 135 mm. Kołnierz EN typ C: 135 mm. Kołnierz EN typ E: 135 mm. Długi króciec: 130 mm. Przył. gwint. męsk.: 

58 mm.
6 Dla temperatury otoczenia -60...-20°C: 85,5 mm (z osłoną Plexiglas®)
7 Zależnie od wybranej opcji. Pozostałe dane: kontakt z przedstawicielem firmy.
8 Opcj. spust 1/2NPT lub 3/8NPT + zaślepka: 299 mm. Opcj. spust G1/2 lub G3/8 + zaślepka: 291 mm. Opcj. kołn. spustu: 399 mm.
9 Opcj. spust 1/2NPT lub 3/8NPT + zaślepka: 255 mm. Opcj. spust G1/2 lub G3/8 + zaślepka: 247 mm. Opcj. kołn. spustu: 355 mm.

Gęstość 
cieczy [lb/ft³]

Wymiary [cale]

a b C-C ML c d e g k L p q r ∅t

Przyłącza procesowe: 
boczne / boczne

36,2…43,7 1 2 3 4 12…
208

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

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

61,8…124,8 1 9 3 4 5 2,2 6 4,2 0,6 2,9 7 1,3 4,4 10,2 1,7
1 Pozostałe dane, patrz: "Pływaki" na końcu dokumentacji
2 Opcj. spust 1/2NPT lub 3/8NPT + zaślepka: 18,9¨. Opcj. spust G1/2 lub G3/8 + zaślepka: 18,6¨. Opcj. kołn. spustu: 22,8¨.
3 Opcj. odpow. 3/8NPT: 9,0¨. Opcj. odpow. 1/2NPT: 9,0¨. Opcj. odpow. G1/2: 8,6¨. Opcj. przetwornik OPTIFLEX 1300 z sondą poj. linka 

0,08¨: 17,9¨. Opcj. spust kołnierz: 12,9¨. Opcj. kołnierz DN40: 7,6¨.
4 Równe wymiarowi C-C
5 Kołnierz EN typ B: 5,3¨. Kołnierz EN typ C: 5,1¨. Kołnierz EN typ E: 5,3¨. Długi króciec: 5,1¨. Przył. gwint. męsk.: 2,3¨.
6 Dla temperatury otoczenia -76...-4°F: 3,4¨ (z osłoną Plexiglas®)
7 Zależnie od wybranej opcji. Pozostałe dane: kontakt z przedstawicielem firmy.
8 Opcj. spust 1/2NPT lub 3/8NPT + zaślepka: 11,8¨. Opcj. spust G1/2 lub G3/8 + zaślepka: 11,4¨. Opcj. kołn. spustu: 15,7¨.
9 Opcj. spust 1/2NPT lub 3/8NPT + zaślepka: 10¨. Opcj. spust G1/2 lub G3/8 + zaślepka: 9,7¨. Opcj. kołn. spustu: 14,0¨.

Wagi Waga dla każdego 
dodatkowego 100 mm

Waga dla każdych 
dodatkowych 4 cali

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

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

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

Łącznik krańcowy 0,085 0,2
1 Dla L=500 mm - dla niskiej gęstości cieczy waga jest większa
2 Dla L=20¨ - dla niskiej gęstości cieczy waga jest większa
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Uwaga:
• C-C = wymiar czoło-czoło (przyłączy procesowych)
• ML = długość pomiarowa
• L = długość całkowita
• a = dolna strefa martwa;

b = górna strefa martwa

Wersja rozszerzona: przyłącza procesowe osiowe / osiowe

Rys. 8-7: Przyłącza procesowe: osiowe / osiowe

1  Przyłącze procesowe (kołnierz)
2  Opcjonalny łącznik krańcowy
3  Wskaźnik poziomu z opcjonalną skalą
4  Opcjonalny uchwyt mocujący, patrz także: "Opcja uchwytu mocującego: Wymiary i wagi"

t

Informacja! 
Inne wymiary dostępne na życzenie.
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Wymiary w mm

Wymiary w calach

Wagi w kg i lb

Gęstość 
cieczy [kg/l]

Wymiary [mm]

a b C-C ML d e k L p q ∅t

Przyłącza procesowe: 
osiowe / osiowe

0,58…0,7 1 570 250 ML +820 300...
5300

55,5 2 106 74 3 32 113 42,4

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

0,99…2,0 1 340 250 ML +590 55,5 2 106 74 3 32 113 42,4
1 Pozostałe dane, patrz: "Pływaki" na końcu dokumentacji
2 Dla temperatury otoczenia -60...-20°C: 85,5 mm (z osłoną Plexiglas®)
3 Równe wymiarowi C-C

Gęstość 
cieczy [lb/ft³]

Wymiary [cale]

a b C-C ML d e k L p q ∅t

Przyłącza procesowe: 
osiowe / osiowe

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

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

61,8…124,8 1 13,4 9,8 ML +23,2 2,2 2 4,2 2,9 3 1,3 4,4 1,7
1 Pozostałe dane, patrz: "Pływaki" na końcu dokumentacji
2 Dla temperatury otoczenia -76...-4°F: 3,4¨ (z osłoną Plexiglas®)
3 Równe wymiarowi C-C

Wagi Waga dla każdego 
dodatkowego 100 mm

Waga dla każdych 
dodatkowych 4 cali

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

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

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

Łącznik krańcowy 0,085 0,2
1 Dla L=500 mm - dla niskiej gęstości cieczy waga jest większa
2 Dla L=20¨ - dla niskiej gęstości cieczy waga jest większa
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Uwaga:
• C-C = wymiar oś-czoło (przyłączy procesowych)
• ML = długość pomiarowa
• L = długość całkowita
• a = dolna strefa martwa; 

b = odległość od osi górnego przyłącza do górnej krawędzi urządzenia

Wersja rozszerzona: przyłącza procesowe górne boczne / dolne osiowe

Rys. 8-8: Przyłącza procesowe: górne boczne / dolne osiowe

1  Opcj. odpowietrznik z przył. 3/8 NPT (z zaślepką) lub opcj. odpow. z przył. 1/2 NPT lub G 1/2 (z zaślepką) na płaskim 
kołnierzu

2  Przyłącze procesowe (kołnierz)
3  Przyłącze ½ BSP dla radaru TDR, OPTIFLEX 1300,z bocznym odpowietrznikiem ½ NPT (z zaślepką)
4  Opcj. odpow. (kołnierz)
5  Opcj. górny kołnierz DN40 dla innych przetw. poziomu z bocznym odpow. ½ NPT (z zaślepką)
6  Opcj. łącznik krańcowy
7  Wskaźnik poziomu z opcjonalną skalą
8  Opcjonalne przyłącze gwintowe męskie (½... ¾ NPT lub G ½...¾) lub długi króciec (½¨ lub ¾¨)
9  Opcjonalny uchwyt mocujący, patrz także: "Opcja uchwytu mocującego: Wymiary i wagi"

2

b

Informacja! 
Inne wymiary dostępne na życzenie.
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Wymiary w mm

Wymiary w calach

Wagi w kg i lb

Gęstość 
cieczy [kg/l]

Wymiary [mm]

a b C-C ML c d e g k L p q r ∅t

Przyłącza 
procesowe: górne 
boczne / dolne 
osiowe

0,58…0,7 1 580 2 ML +580 300...
5300

3 55,5
4

106 15 74 5 32 113 259 42,4

0,7…0,99 1 400 2 ML +400 3 55,5
4

106 15 74 5 32 113 259 42,4

0,99…2,0 1 360 2 ML +360 3 55,5
4

106 15 74 5 32 113 259 42,4

1 Pozostałe dane, patrz: "Pływaki" na końcu dokumentacji
2 Opcj. odpow. 3/8NPT: 228 mm. Opcj. odpow. 1/2NPT: 228 mm. Opcj. odpow. G1/2: 220 mm. Opcj. przetwornik OPTIFLEX 1300 

z sondą poj. linka 2 mm: 454 mm. Opcj. odpow. kołnierz: 328 mm. Opcj. kołnierz DN40: 193 mm.
3 Kołnierz EN typ B: 135,2 mm. Kołnierz EN typ C: 134,7 mm. Kołnierz EN typ E: 135,2 mm. Długi króciec: 130,2 mm. Przył. gwint. męsk.: 

58,2 mm.
4 Dla temperatury otoczenia -60...-20°C: 85,5 mm (z osłoną Plexiglas®)
5 Zależnie od wybranej opcji. Pozostałe dane: kontakt z przedstawicielem firmy.

Gęstość 
cieczy [lb/ft³]

Wymiary [cale]

a b C-C ML c d e g k L p q r ∅t

Przyłącza 
procesowe: górne 
boczne / dolne 
osiowe

36,2…43,7 1 22,8 2 ML
+22,8

11,8..
.208

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

43,7…61,8 1 15,7 2 ML
+15,7

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

61,8…124,8 
1

14,2 2  ML
+14,2

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

1 Pozostałe dane, patrz: "Pływaki" na końcu dokumentacji
2 Opcj. odpow. 3/8NPT: 9,0¨. Opcj. odpow. 1/2NPT: 9,0¨. Opcj. odpow. G1/2: 8,6¨. Opcj. przetwornik OPTIFLEX 1300 z sondą poj. linka 

0,08¨: 17,9¨. Opcj. spust kołnierz: 12,9¨. Opcj. kołnierz DN40: 7,6¨.
3 Kołnierz EN typ B: 5,3¨. Kołnierz EN typ C: 5,1¨. Kołnierz EN typ E: 5,3¨. Długi króciec: 5,1¨. Przył. gwint. męsk.: 2,3¨.
4 Dla temperatury otoczenia -76...-4°F: 3,4¨ (z osłoną Plexiglas®)
5 Zależnie od wybranej opcji. Pozostałe dane: kontakt z przedstawicielem firmy.

Wagi Waga dla każdego 
dodatkowego 100 mm

Waga dla każdych 
dodatkowych 4 cali

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

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

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

Łącznik krańcowy 0,085 0,2
1 Dla L=500 mm - dla niskiej gęstości cieczy waga jest większa
2 Dla L=20¨ - dla niskiej gęstości cieczy waga jest większa
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Uwaga:
• C-C = wymiar czoło-oś (przyłączy procesowych)
• ML = długość pomiarowa
• L = długość całkowita
• a = odległość od osi dolnego przyłącza do dolnej krawędzi urządzenia;

b = górna strefa martwa

Wersja rozszerzona: przyłącza procesowe górne osiowe / dolne boczne

Rys. 8-9: Przyłącza procesowe: górne osiowe / dolne boczne

1  Przyłącze procesowe (kołnierz)
2  Opcjonalne przyłącze gwintowe męskie (½... ¾ NPT lub G ½...¾) lub długi króciec (½¨ lub ¾¨)
3  Opcj. łącznik krańcowy
4  Wskaźnik poziomu z opcjonalną skalą
5  Opcj. dren (kołnierz)
6  Opcj. spust z przył. 1/2 NPT, 3/8 NPT, G 1/2 lub G 3/8 (z zaślepką) na płaskim kołnierzu
7  Opcjonalny uchwyt mocujący, patrz także: "Opcja uchwytu mocującego: Wymiary i wagi"

Informacja! 
Inne wymiary dostępne na życzenie.
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Wymiary w mm

Wymiary w calach

Wagi w kg i lb

Gęstość 
cieczy [kg/l]

Wymiary [mm]

a b C-C ML c d k L p q ∅t

Przyłącza procesowe: 
górne osiowe / dolne 
boczne

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

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

0,99…2,0 1 7 320 ML +320 3 55,5 4 74 5 32 113 42,4
1 Pozostałe dane, patrz: "Pływaki" na końcu dokumentacji
2 Opcj. spust 1/2NPT lub 3/8NPT + zaślepka: 480 mm. Opcj. spust G1/2 lub G3/8 + zaślepka: 472 mm. Opcj. kołn. spustu: 580 mm.
3 Kołnierz EN typ B: 135,2 mm. Kołnierz EN typ C: 134,7 mm. Kołnierz EN typ E: 135,2 mm. Długi króciec: 130,2 mm. Przył. gwint. męsk.: 

58,2 mm.
4 Dla temperatury otoczenia -60...-20°C: 85,5 mm (z osłoną Plexiglas®)
5 Zależnie od wybranej opcji. Pozostałe dane: kontakt z przedstawicielem firmy.
6 Opcj. spust 1/2NPT lub 3/8NPT + zaślepka: 299 mm. Opcj. spust G1/2 lub G3/8 + zaślepka: 291 mm. Opcj. kołn. spustu: 399 mm.
7 Opcj. spust 1/2NPT lub 3/8NPT + zaślepka: 255 mm. Opcj. spust G1/2 lub G3/8 + zaślepka: 247 mm. Opcj. kołn. spustu: 355 mm.

Gęstość 
cieczy [lb/ft³]

Wymiary [cale]

a b C-C ML c d k L p q ∅t

Przyłącza procesowe: 
górne osiowe / dolne 
boczne

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

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

61,8…124,8 1 7 12,6  ML +12,6 3 2,2 4 2,9 5 1,3 4,4 1,7
1 Pozostałe dane, patrz: "Pływaki" na końcu dokumentacji
2 Opcj. spust 1/2NPT lub 3/8NPT + zaślepka: 18,9¨. Opcj. spust G1/2 lub G3/8 + zaślepka: 18,6¨. Opcj. kołn. spustu: 22,8¨.
3 Kołnierz EN typ B: 5,3¨. Kołnierz EN typ C (pióro): 5,1¨. Kołnierz EN typ E: 5,3¨. Długi króciec: 5,1¨. Przył. gwint. męsk.: 2,3¨.
4 Dla temperatury otoczenia -76...-4°F: 3,4¨ (z osłoną Plexiglas®)
5 Zależnie od wybranej opcji. Pozostałe dane: kontakt z przedstawicielem firmy.
6 Opcj. spust 1/2NPT lub 3/8NPT + zaślepka: 11,8¨. Opcj. spust G1/2 lub G3/8 + zaślepka: 11,4¨. Opcj. kołn. spustu: 15,7¨.
7 Opcj. spust 1/2NPT lub 3/8NPT + zaślepka: 10¨. Opcj. spust G1/2 lub G3/8 + zaślepka: 9,7¨. Opcj. kołn. spustu: 14,0¨.

Wagi Waga dla każdego 
dodatkowego 100 mm

Waga dla każdych 
dodatkowych 4 cali

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

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

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

Łącznik krańcowy 0,085 0,2
1 Dla L=500 mm - dla niskiej gęstości cieczy waga jest większa
2 Dla L=20¨ - dla niskiej gęstości cieczy waga jest większa
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8.7  Przetwornik analogowy: wymiary i wagi

Wymiary w mm

Wymiary w calach

Wagi w kg i lb

Rys. 8-10: Przetwornik analogowy

1  Przetwornik analog. nie-Ex lub Ex i (na górze łańcucha kontaktronów)
2  Przetwornik analog. nie-Ex lub Ex i (na spodzie łańcucha kontaktronów)
3  Przetwornik analog. nie-Ex lub Ex i (na górze łańcucha kontaktronów, z opcj. wskaźnikiem LCD)
4  Przetwornik analog. nie-Ex lub Ex i (na spodzie łańcucha kontaktronów, z opcj. wskaźnikiem LCD)

Przetwornik Wymiary [mm]

a b c ML d e

Nie-Ex lub Ex i 52 103 189 1 83 50

Nie-Ex lub Ex i, z opcj. wskaźnikiem LCD 52 115 234 1 90 50
1 Patrz: wymiar ML dla każdej wersji urządzenia

Przetwornik Wymiary [cale]

a b c ML d e

Nie-Ex lub Ex i 2,1 4,1 7,4 1 3,3 2,0

Nie-Ex lub Ex i, z opcj. wskaźnikiem LCD 2,1 4,5 9,2 1 3,5 2,0
1 Patrz: wymiar ML dla każdej wersji urządzenia

Przetwornik Waga dla 
1 m

Waga dla 
40 cali

Waga dla każdego 
dodatkowego 1000 mm

Waga dla każdych 
dodatkowych 40 cali

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

Nie-Ex lub Ex i 1,32 2,9 +1 +2,20

Nie-Ex lub Ex i, z opcj. wskaźnikiem LCD 1,85 4,1 +1 +2,20
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8.8  Opcja uchwytu mocującego: wymiary i waga

Wymiary mm

Wymiary w calach

Waga uchwytu mocującego: 0,22 kg / 0,48 lb.

Rys. 8-11: Opcja uchwytu mocującego

1  Przymocować pierścień do komory pomiarowej
2  Przymocować płytę do zbiornika

Wymiary [mm]

a b c d e ∅f ∅g h j k m n p s t u

Uchwyt 
mocujący

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

Wymiary [cale]

a b c d e ∅f ∅g h j k m n p s t u

Uchwyt 
mocujący

2,87 0,12 2,05 1,12 0,16 0,33 0,59 0,59 1,97 3,15 1,02 0,47 0,65 1,30 0,16 2,28
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8.9  Wytyczne dla maksymalnego ciśnienia roboczego
Należy użytkować urządzenie w zakresie jego parametrów granicznych. Stosować się do 
poniższych wymagań:

Obniżenie ciśnienia znamion. dla wer. podstawowej w barg

Rys. 8-12: Obniżenie ciśnienia znamion. dla wer. podstawowej w barg

1  Ciśnienie procesowe, P [barg]
2  Długość wskaźnika, L [m]

Obniżenie ciśnienia znamionowego dla wer. podstawowej [psig]

Rys. 8-13: Obniżenie ciśnienia znamionowego dla wer. podstawowej [psig]

1  Ciśnienie procesowe, P [psig]
2  Długość wskaźnika, L [ft]

Informacja! 
Dyrektywa Urządzeń Ciśnieniowych UE nie ma zastosowania do wersji podstawowej BM 26.
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Obniżenie ciśnienia znamionowego (PED 2014/68/EU) dla wer. rozszerzonej z komorą 
pomiarową 316 L w barg

Rys. 8-14: Obniżenie ciśnienia znamionowego (PED 2014/68/EU) dla wer. rozszerzonej z komorą pomiarową 316 L 
w barg

1  Ciśnienie procesowe, P [barg]
2  Temperatura procesowa, T [°C]
3  Kołnierze PN40, PN63, PN100 (EN 1092-1), Klasa 300 (ASME B16.5), rury spawane i gwintowane
4  Kołnierze Klasa 150 (ASME B16.5)

Obniżenie ciśnienia znamionowego (PED 2014/68/EU) dla wer. rozszerzonej z komorą 
pomiarową 316 L w psig

Rys. 8-15: Obniżenie ciśnienia znamionowego (PED 2014/68/EU) dla wer. rozszerzonej z komorą pomiarową 316 L w 
psig

1  Ciśnienie procesowe, P [psig]
2  Temperatura procesowa, T [°F]
3  Kołnierze PN40, PN63, PN100 (EN 1092-1), Klasa 300 (ASME B16.5), rury spawane i gwintowane
4  Kołnierze Klasa 150 (ASME B16.5)
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8.10  Pływaki
Należy użytkować urządzenie w zakresie parametrów granicznych pływaków. Patrz - 
następujące tabele i wykresy:

Podstawowy BM 26: ograniczenia aplikacyjne pływaków [°C, bar, kg/l]

Podstawowy BM 26: ograniczenia aplikacyjne pływaków [°F, psi, lb/ft³]

Rozszerzony BM 26: ograniczenia aplikacyjne pływaków [°C, bar, kg/l]

Rozszerzony BM 26: ograniczenia aplikacyjne pływaków [°F, psi, lb/ft³]

Wymiary Materiał Zakres gęstości Max. ciśnienie robocze [barg]

[mm] [kg/l] 20°C 100°C 150°C

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

Wymiary Materiał Zakres gęstości Max. ciśnienie robocze [psig]

[cale] [lb/ft³] 70°F 210°F 300°F

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

Wymiary Materiał Zakres 
gęstości

Max. ciśnienie robocze [barg]

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

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

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

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

Wymiary Materiał Zakres 
gęstości

Max. ciśnienie robocze [psig]

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

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

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

Pływak 3 ∅1,3 × 7,3 316L 1 61,8…124,8 580 449 500 461 432 400
1 HASTELLOY® C-276 na życzenie

Informacja! 
Pozostałe pływaki dostępne na życzenie.
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9.1  Uchyb poziomu cieczy: opis
Pływak zawiera magnesy, które obracają klapki w kolumnie wskaźnika umieszczonej z boku 
komory pomiarowej. Położenie magnesów pływaka nie odpowiada dokładnie poziomowi cieczy - 
aby uwzględnić tę różnicę, skala jest fabrycznie przesuwana o ustalony uchyb. Przesunięcie 
skali względem położenia magnesów zależy od gęstości cieczy. Patrz - rysunek:

Przesunięcie (uchyb) magnesów pływaka

Rys. 9-1: Przesunięcie (uchyb) magnesów pływaka

1  Rzeczywisty poziom cieczy
2  Górny brzeg magnesu pływaka (odpowiadający poziomowi pokazanemu na kolumnie wskaźnika)
3  Różnica (uchyb) między rzeczywistym poziomem cieczy a górnym brzegiem magnesu pływaka (zależy od gęstości 

cieczy)
4  Kolumna wskaźnika żółtych / czarnych obrotowych klapek (z opcjonalną skalą)

Uwaga! 
Przy zmianie gęstości cieczy, urządzenie nie będzie mierzyło poprawnie. Pozostałe dane 
i pomoc: kontakt z przedstawicielem firmy.

Informacja! 
Przy dostawie łączniki krańcowe nie są mocowane do urządzenia - montując je należy 
uwzględnić uchyb poziomu cieczy. Procedura instalacyjna łącznika krańcowego, patrz: 
Opcjonalny łącznik krańcowy strona 23. Uchyb poziomu cieczy i inne dane korekcyjne, patrz: 
Uchyb poziomu cieczy: dane korekcyjne strona 81.
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9.2  Uchyb poziomu cieczy: dane korekcyjne

Wymiary w mm i kg/l

Wymiary w calach i lb/ft³

Przesunięcie poziomu cieczy

Rys. 9-2: Przesunięcie poziomu cieczy

1  Górny brzeg magnesów
2  Maksymalny poziom cieczy
3  Minimalny poziom cieczy
h oznacza długość pływaka,
a jest odległością od górnego brzegu pływaka do zerowego p-ktu magnesów
d oznacza poziom cieczy względem p-ktu zerowego magnesu

Pływak Gęstość produktu Wymiary [mm]

[kg/l] a h d

Wersja podstawowa, pływak 1 0,8…1,19 45 245 1

Wersja rozszerzona, pływak 1 0,58…0,7 45 420 1

Wersja rozszerzona, pływak 2 0,7…0,99 45 240 1

Wersja rozszerzona, pływak 3 0,99…2,0 45 185 1

1 Patrz - następujące wykresy

Pływak Gęstość produktu Wymiary [cale]

[lb/ft³] a h d

Wersja podstawowa, pływak 1 49,9…74,3 1,8 9,6 1

Wersja rozszerzona, pływak 1 36,2…43,7 1,8 16,5 1

Wersja rozszerzona, pływak 2 43,7…61,8 1,8 9,4 1

Wersja rozszerzona, pływak 3 61,8…124,8 1,8 7,3 1

1 Patrz - następujące wykresy
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Wersja podstawowa: uchyb magnesu pływaka względem poziomu cieczy w mm

Rys. 9-3: Wersja podstawowa: uchyb magnesu pływaka względem poziomu cieczy w mm

1  Poziom cieczy względem p-ktu zerowego magnesu, d [mm]
2  Gęstość cieczy, ρ [g/cm³]
3  Krzywa dla pływaka w wersji podstawowej

Wersja podstawowa: uchyb magnesu pływaka względem poziomu cieczy w calach

Rys. 9-4: Wersja podstawowa: uchyb magnesu pływaka względem poziomu cieczy w calach

1  Poziom cieczy względem p-ktu zerowego magnesu, d [cale]
2  Gęstość cieczy, ρ [lb/ft³]
3  Krzywa dla pływaka w wersji podstawowej
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Wersja rozszerzona: uchyb magnesu pływaka względem poziomu cieczy w mm

Rys. 9-5: Wersja rozszerzona: uchyb magnesu pływaka względem poziomu cieczy w mm

1  Poziom cieczy względem p-ktu zerowego magnesu, d [mm]
2  Gęstość cieczy, ρ [g/cm³]
3  Krzywa dla pływaka 1 w wersji rozszerzonej
4  Krzywa dla pływaka 2 w wersji rozszerzonej
5  Krzywa dla pływaka 3 w wersji rozszerzonej

Wersja rozszerzona: uchyb magnesu pływaka względem poziomu cieczy w calach

Rys. 9-6: Wersja rozszerzona: uchyb magnesu pływaka względem poziomu cieczy w calach

1  Poziom cieczy względem p-ktu zerowego magnesu, d [cale]
2  Gęstość cieczy, ρ [lb/ft³]
3  Krzywa dla pływaka 1 w wersji rozszerzonej
4  Krzywa dla pływaka 2 w wersji rozszerzonej
5  Krzywa dla pływaka 3 w wersji rozszerzonej
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9.3  Słownik

K

L

P

R

T

Komora pomiarowa Komora bocznikowa mocowana przylegle do zbiornika. Wyposażona 
w dwa przyłącza procesowe: górne oraz dolne. W komorze pomiarowej 
swobodnie porusza się pływak. Opcje wyposażenia obejmują: osiowe lub 
boczne warianty (konfiguracje) przyłączy procesowych, odpowietrzenia, 
spusty oraz pierścienie podtrzymujące.

Łącznik krańcowy Opcjonalne urządzenie ze stykiem kontaktronowym, pobudzane przez pole 
magnetyczne magnesu pływaka. Jest on mocowany punktowo, 
przylegająco do komory pomiarowej. Wskazuje poziom cieczy, która 
osiągnęła określony punkt wysokości. Łącznik jest bistabilny. Łącznik 
pozostaje "otwarty" lub "zamknięty", dopóki pływak nie minie go ponownie.

Pływak Pusty, uszczelniony cylinder z magnesem w środku. Pływak unosi się na 
powierzchni cieczy w komorze pomiarowej. Pole magnetyczne magnesu 
pływaka pobudza elementy zamontowane przylegle do komory 
pomiarowej: kolumnę wskaźnika poziomu, opcjonalny przetwornik 
analogowy oraz opcjonalne łączniki krańcowe.

Przetwornik analogowy Opcjonalne urządzenie przekształcające pozycję pływaka względem 
łańcucha kontaktronów na sygnał wyjściowy. Rura łańcucha kontaktronów 
jest mocowana przylegająco do komory pomiarowej. Sygnał wyjściowy 
obejmuje: 4...20 mA, HART, PROFIBUS PA oraz FOUNDATION™ 
Fieldbus.

Radarowy przetwornik 
poziomu

Opcjonalne urządzenie emitujące sygnał wysokiej częstotliwości, podczas 
fazy pomiaru liniowo zwiększający częstotliwość (tzw. cykl odchylenia 
częstotliwości). Po wyemitowaniu i odbiciu, sygnał wraca do przetwornika 
z opóźnieniem czasowym. Różnica częstotliwości odzwierciedla odległość 
od anteny do powierzchni cieczy. Odległość jest zamieniana na sygnał 
wyjściowy. Pozostałe dane – patrz: techniczna dokumentacja OPTIWAVE 
7300 C.

Radarowy przetwornik 
poziomu TDR

Opcjonalne urządzenie (mocowane na szczycie komory pomiarowej), 
emitujące niskoenergetyczną falę elektromagnetyczną wzdłuż sztywnego 
lub giętkiego falowodu (przewodnika). Po osiągnięciu powierzchni 
produktu, fala odbija się od niej i powraca do przetwornika. Urządzenie 
mierzy czas od wyemitowania do powrotu fali: połowa tego czasu jest 
proporcjonalna do odległości od punktu odniesienia (koniec gwintu 
przyłącza przetwornika) do powierzchni produktu. Wartość czasu 
przekształcana jest na sygnał wyjściowy. Pozostałe dane – patrz: 
techniczna dokumentacja OPTILEX 1300 C.

TDR Time domain reflectometry (TDR). Zasada działania radarowych 
przetworników poziomu TDR. Pozostałe dane – patrz: techniczna 
dokumentacja OPTILEX 1300 C.
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W

Z

9.4  Kod zamówienia
Oznaczenia kodu zamówienia w kolorze jasnoszarym opisują wartości standardowe.

Wersja podstawowa

Wskaźnik poziomu Jest to kolumna 2-kolorowych, obrotowych klapek (lub wskaźnika 
punktowego - jeśli ta opcja jest dostępna) uszczelniona w rurze 
z termoodpornego szkła. Opcjonalna skala pokazuje poziom cieczy w m + 
cm, stopach + calach lub %.

Zgodność 
elektromagnetyczna

Definiuje, w jakim stopniu urządzenie wpływa lub podlega wpływowi innych 
urządzeń elektromagnetycznych podczas pracy. Dalsze szczegóły - patrz: 
norma europejska EN 61326-1 oraz EN 61326-2-3.

VF41 4 BM 26, Podstawowy bocznikowy magnetyczny wskaźnik poziomu - ekonomiczne urządzenie dla 
podstawowych zastosowań:
Maks. ciśnienie robocze: 16 barg (232 psig) przy +150°C (+302°F) – zakres temperatury procesowej: -
40…+150°C (-40…+302°F)
Materiał
0 316L

Dopuszczenie
0 Nie Ex

1 ATEX

0 Temperatura procesowa
0 -40...+150°C (-40...+300°F)

Gęstość [kg/l]/materiał pływaka
1 0,8...1,19 / 316L

Orientacja przyłączy procesowych
0 Boczne / boczne

1 Górne osiowe / dolne boczne

2 Górne boczne / dolne osiowe

3 Osiowe / osiowe

4 Górne osiowe / dolne boczne + 1 uchwyt mocujący

5 Górne boczne / dolne osiowe + 1 uchwyt mocujący

6 Osiowe / osiowe + 2 uchwyty mocujące

Typ przyłącza procesowego
0 Bez (3/8 NPTF dla przyłączy procesowych osiowych)

1 Przyłącze kołnierzowe

2 Przyłącze spawane

3 Przyłącze gwintowe (męskie)

VF41 4 0 0 0 1 Kod zamówienia (dalsza część kodu na kolejnych stronach)
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Przyłącze procesowe
0 Bez

1 DN15 PN40

3 DN20 PN40

5 DN25 PN40

7 DN40 PN40

D ½¨ 150 lb

E ½¨ 300 lb

F ¾¨ 150 lb

G ¾¨ 300 lb

H 1¨ 150 lb

K 1¨ 300 lb

L 1½¨ 150 lb

M 1½¨ 300 lb

R Rura spawana ½¨, Sch10, dług. 107 mm

S Rura spawana ¾¨, Sch10, dług. 107 mm

T Rura gwintowa ¾ NPT, Sch. 10, męska, dł. 35 mm

U Rura gwintowa ½ NPT, Sch. 10, męska, dł. 35 mm

V Rura gwintowa G ¾, Sch. 10, męska, dł. 35 mm

W Rura gwintowa G ½, Sch. 10, męska, dł. 35 mm

Czoło kołnierza
0 Bez (opcje bez przyłącza kołnierzowego)

B Typ B1 (EN 1092-1, przylga podn.)

F RF (ASME B16.5, przylga podn.)

Odpowietrznik
0 Bez

1 3/8 NPT + zaślepka

Spust
1 3/8 NPT + zaślepka

2 1¼ NPT + zaślepka (bez kołnierza)

Uszczelnienie
0 Bez

Wskaźnik / skala ze stali k.o.
0 Bez wskazania

1 Klapki / bez skali

2 Klapki / m + cm

3 Klapki / stopy + cale

4 Klapki / % (uproszcz.)

VF41 4 0 0 0 1 0 Kod zamówienia (dalsza część kodu na kolejnych 
stronach)
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Pozycja nadajnika / przetwornika
0 Bez

D LT40 (4-20 mA) + wyświetlacz / góra komory

E LT40 (4-20 mA+HART) + wyświetlacz / góra komory 1

F LT40 (4-20 mA) / góra komory

G LT40 (4-20 mA+HART) / góra komory

H LT40 (FF) / góra komory

K LT40 (PROFIBUS PA) / góra komory

N LT40 (4-20 mA) + wyświetlacz / dół komory

P LT40 (4-20 mA+HART) + wyświetlacz / dół komory 1

R LT40 (4-20 mA) / dół komory

S LT40 (4-20 mA+HART) / dół komory

T LT40 (FF) / dół komory

U LT40 (PROFIBUS PA) / dół komory

Dopuszczenie przetwornika
0 Bez

1 Ex i

Ilość łączników krańcowych
0 Bez

1 1 łącznik

2 2 łączniki

3 3 łączniki

4 4 łączniki

5 5 łączników

Dopuszczenie łączn. krańc.
0 Bez

1 Ex i

A Namur (DIN 19234)

B Namur (DIN 19234), Ex i

0 0 Certyfikat regulacji
0 Bez

1 Certyfikat regulacji

0 Nr p-ktu.
0 Bez

2 Nr TAG na tabliczce stal k.o.

VF41 4 0 0 0 1 0 0 0 0 Kod zamówienia (dalsza 
część kodu na kolejnych 
stronach)
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Długość C-C
0 0 m

1 1 m

2 2 m

3 3 m

4 4 m

5 5 m (5,3 m max.)

Długość C-C
0 0 mm

1 100 mm

2 200 mm

3 300 mm

4 400 mm

5 500 mm

6 600 mm

7 700 mm

8 800 mm

A 900 mm

VF41 4 0 0 0 1 0 0 0 0 Kod zamówienia
1 Tylko dla urządzeń nie-Ex
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Wersja rozszerzona (bez radarowego przetwornika poziomu OPTIWAVE 1010)
VF42 4 BM 26, Rozszerzony magnetyczny bocznikowy wskaźnik poziomu dla ogólnych zastosowań:

Maks. ciśnienie robocze: 40 barg (580 psig) przy +20°C (+68°F) / 27,6 barg (400 psig) przy +300°C 
(+572°F) – zakres temperatury procesowej: -40…+300°C (-40…+572°F)
Materiał
0 316L

Dopuszczenie
0 Nie Ex

1 ATEX

Inne dopuszczenia
0 Bez

B EAC Rosja

C EAC Białoruś

K EAC Kazachstan

Temperatura procesowa
0 -40...+20°C (-40...+68°F)

1 -40...+50°C (-40...+122°F)

2 -40...+100°C (-40...+212°F)

3 -40...+150°C (-40...+302°F)

4 -40...+200°C (-40...+392°F)

5 -40...+250°C (-40...+122°F)

6 -40...+300°C (-40...+572°F)

Gęstość [kg/l]/materiał pływaka
0 Bez 1

1 0,58...0,70 / tytan

2 0,70...0,99 / tytan

3 0,99...2 / 316L

A 0,99...2 / Hastelloy® (na życzenie)

Orientacja przyłączy procesowych
0 Boczne / boczne

1 Górne osiowe / dolne boczne

2 Górne boczne / dolne osiowe

3 Osiowe / osiowe

4 Górne osiowe / dolne boczne + 1 uchwyt mocujący

5 Górne boczne / dolne osiowe + 1 uchwyt mocujący

6 Osiowe / osiowe + 2 uchwyty mocujące

Typ przyłącza procesowego
0 Bez

1 Przyłącze kołnierzowe

2 Przyłącze spawane

3 Przyłącze gwintowe (męskie)

4 Kołnierz luźny EN

VF42 4 0 0 Kod zamówienia (dalsza część kodu na kolejnych stronach)
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Przyłącze procesowe
0 Bez

1 DN15 PN40

2 DN15 PN100

3 DN20 PN40

4 DN20 P100

5 DN25 PN40

6 DN25 PN100

7 DN40 PN40

8 DN40 PN100

A DN50 PN40

B DN50 PN63

C DN50 PN100

D ½¨ 150 lb

E ½¨ 300 lb

F ¾¨ 150 lb

G ¾¨ 300 lb

H 1¨ 150 lb

K 1¨ 300 lb

L 1½¨ 150 lb

M 1½¨ 300 lb

N 2¨ 150 lb

P 2¨ 300 lb

R Rura spawana ½¨, Sch10, dług. 107 mm

S Rura spawana ¾¨, Sch10, dług. 107 mm

T Rura gwintowa ¾ NPT, Sch. 10, męska, dł. 35 mm

U Rura gwintowa ½ NPT, Sch. 10, męska, dł. 35 mm

V Rura gwintowa G ¾, Sch. 10, męska, dł. 35 mm

W Rura gwintowa G ½, Sch. 10, męska, dł. 35 mm

Czoło kołnierza
0 Bez (opcje bez przyłącza kołnierzowego)

B Typ B1 (EN 1092-1, przylga podn.)

C Typ C (EN 1092-1, pióro)

E Typ E (EN 1092-1, czop)

F RF (ASME B16.5, przylga podn.)

Odpowietrznik
0 Bez

1 3/8 NPT + zaślepka

3 ½ NPT

4 DN40 PN40 górny kołnierz + odpow. boczne ½ NPT (z zaślepką)

6 G ½

A Wg przyłącza procesowego

VF42 4 0 0 Kod zamówienia (dalsza część kodu na kolejnych stronach)
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Spust
1 Kołnierz + 3/8 NPT

2 Kołnierz + ½ NPT

3 Kołnierz + G 3/8

4 Kołnierz + G ½

A Kołnierz (wg przyłącza procesowego)

Uszczelnienie
0 Bez

1 Standard (aramid bez azbestu)

2 316L grafit

3 PTFE

Wskaźnik / skala ze stali k.o.
0 Bez wskazania

1 Klapki / bez skali

2 Klapki / m + cm

3 Klapki / stopy + cale

4 Klapki / % (uproszcz.)

Typ przetwornika
0 Bez

1 OPTIFLEX 1300 z sondą: poj. linka 2 mm (0,08¨) / bez 
pływaka

2 OPTIFLEX 1300 + kołnierz (DN40 PN40) / bez pływaka

3 OPTIFLEX 2200 + kołnierz DN40 PN40 / bez pływaka

A Pozostałe (boczna komora z kołnierzem DN40 PN40 dla 
przetwornika poziomu)

D LT40 (4-20 mA) + wyświetlacz / góra komory

E LT40 (4-20 mA+HART) + wyświetlacz / góra komory 2

F LT40 (4-20 mA) / góra komory

G LT40 (4-20 mA+HART) / góra komory

H LT40 (FF) / góra komory

K LT40 (PROFIBUS PA) / góra komory

N LT40 (4-20 mA) + wyświetlacz / dół komory

P LT40 (4-20 mA+HART) + wyświetlacz / dół komory 2

R LT40 (4-20 mA) / dół komory

S LT40 (4-20 mA+HART) / dół komory

T LT40 (FF) / dół komory

U LT40 (PROFIBUS PA) / dół komory

Dopuszczenie przetwornika
0 Bez

1 Ex i

VF42 4 0 0 Kod zamówienia (dalsza część kodu na kolejnych 
stronach)
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Ilość łączników krańcowych
0 Bez

1 1 łącznik

2 2 łączniki

3 3 łączniki

4 4 łączniki

5 5 łączników

Dopuszczenie łączn. krańc.
0 Bez

1 Ex i

A Namur (DIN 19234)

B Namur (DIN 19234), Ex i

0 0 Certyfikat regulacji
0 Bez

1 Certyfikat regulacji

Specjalny wymóg
0 Bez

2 Konstrukcja NACE (MR 0175 / 
MR 0103 / ISO 15156)

Nr p-ktu.
0 Bez

2 Nr TAG na tabliczce stal k.o.

Długość C-C
0 0 m

1 1 m

2 2 m

3 3 m

4 4 m

5 5 m (maks. 5,3 m - 
dłuższe na życzenie)

VF42 4 0 0 0 0 Kod zamówienia 
(dalsza część kodu na 
kolejnych stronach)
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Długość C-C
0 0 mm

1 100 mm

2 200 mm

3 300 mm

4 400 mm

5 500 mm

6 600 mm

7 700 mm

8 800 mm

A 900 mm

VF42 4 0 0 0 0 Kod zamówienia
1 Urządzenie jest komorą pomiarową bez pływaka. Wskaźnik i łączniki krańcowe nie są dostępne.
2 Tylko dla urządzeń nie-Ex
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System pomiarowy z OPTIWAVE 1010 posiada 2 części:
• BM26 Rozszerzony (magnetyczny wskaźnik poziomu (MLI) lub komora bocznikowa). Kod 

zamówieniowy - patrz: poniższa tabela.
• OPTIWAVE 1010 - radarowy przetwornik poziomu (FMCW). Kod zamówieniowy – patrz: 

tabela w karcie katalogowej OPTIWAVE 1010.

BM 26 W 1010 (wersja Rozszerzona dla radarowego przetwornika poziomu OPTIWAVE 1010)
VF42 4 BM 26 W 1010 magnetyczny bocznikowy wskaźnik poziomu dla radarowego przetwornika poziomu 

OPTIWAVE 1010:
Maks. ciśnienie robocze: 40 barg (580 psig) przy +20°C (+68°F) / 34,4 barg (499 psig) przy +150°C 
(+302°F) – zakres temperatury procesowej: -40…+150°C (-40…+302°F)
Materiał
0 316L

Dopuszczenie
0 Nie Ex

1 ATEX

Inne dopuszczenia
0 Bez

B EAC Rosja (w przygotowaniu)

C EAC Białoruś (w przygotowaniu)

K EAC Kazachstan (w przygotowaniu)

Temperatura procesowa
0 -40...+20°C (-40...+68°F)

1 -40...+50°C (-40...+122°F)

2 -40...+100°C (-40...+212°F)

3 -40...+150°C (-40...+302°F)

Gęstość [kg/l]/materiał pływaka
0 Bez 1

4 0,58...0,81 / tytan dla OPTIWAVE 1010

5 0,81...0,98 / tytan dla OPTIWAVE 1010

6 0,98...1,2 / 316L dla OPTIWAVE 1010

VF42 4 0 0 Kod zamówienia (dalsza część kodu na kolejnych stronach)
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Orientacja przyłączy procesowych
0 Boczne / boczne

Typ przyłącza procesowego
0 Bez

1 Przyłącze kołnierzowe

2 Przyłącze spawane

3 Przyłącze gwintowe (męskie)

4 Kołnierz luźny EN

Przyłącze procesowe
0 Bez

1 DN15 PN40

3 DN20 PN40

5 DN25 PN40

7 DN40 PN40

A DN50 PN40

D ½¨ 150 lb

E ½¨ 300 lb

F ¾¨ 150 lb

G ¾¨ 300 lb

H 1¨ 150 lb

K 1¨ 300 lb

L 1½¨ 150 lb

M 1½¨ 300 lb

N 2¨ 150 lb

P 2¨ 300 lb

R Rura spawana ½¨, Sch10, dług. 107 mm

S Rura spawana ¾¨, Sch10, dług. 107 mm

T Rura gwintowa ¾ NPT, Sch. 10, męska, dł. 35 mm

U Rura gwintowa ½ NPT, Sch. 10, męska, dł. 35 mm

V Rura gwintowa G ¾, Sch. 10, męska, dł. 35 mm

W Rura gwintowa G ½, Sch. 10, męska, dł. 35 mm

Czoło kołnierza
0 Bez (opcje bez przyłącza kołnierzowego)

B Typ B1 (EN 1092-1, przylga podn.)

C Typ C (EN 1092-1, pióro)

E Typ E (EN 1092-1, czop)

F RF (ASME B16.5, przylga podn.)

Odpowietrz. 2
0 Bez

3 ½ NPT

6 G ½

VF42 4 0 0 0 Kod zamówienia (dalsza część kodu na kolejnych stronach)
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Spust
1 Kołnierz + 3/8 NPT

2 Kołnierz + ½ NPT

3 Kołnierz + G 3/8

4 Kołnierz + G ½

A Kołnierz (wg przyłącza procesowego)

Uszczelnienie
0 Bez

1 Standard (aramid bez azbestu)

2 316L grafit

3 PTFE

Wskaźnik / skala ze stali k.o.
0 Bez wskaźnika / skali (używane jako komora bocznikowa)

1 Klapki / bez skali

2 Klapki / m + cm

3 Klapki / stopy + cale

4 Klapki / % (uproszcz.)

Typ przetwornika
6 OPTIWAVE 1010 z Metapeek – maks. 16 barg (232 psig)

7 OPTIWAVE 1010 z Metaglas – maks. 40 barg (580 psig)

0 Ilość łączników krańcowych
0 Bez

1 1 łącznik

2 2 łączniki

3 3 łączniki

4 4 łączniki

5 5 łączników

Dopuszczenie łączn. krańc.
0 Bez

1 Ex i

A Namur (DIN 19234)

B Namur (DIN 19234), Ex i

0 0 Certyfikat regulacji
0 Bez

1 Certyfikat regulacji

Specjalny wymóg
0 Bez

2 Konstrukcja NACE (MR 0175 / 
MR 0103 / ISO 15156)

VF42 4 0 0 0 0 0 0 Kod zamówienia (dalsza część 
kodu na kolejnych stronach)
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Nr p-ktu.
0 Bez

2 Nr TAG na tabliczce stal k.o.

Długość C-C
0 0 m

1 1 m

2 2 m

3 3 m

4 4 m

5 5 m (5,3 m maks. - 
dłuższe na życzenie)

Długość C-C
0 0 mm

1 100 mm

2 200 mm

3 300 mm

4 400 mm

5 500 mm

6 600 mm

7 700 mm

8 800 mm

A 900 mm

VF42 4 0 0 0 0 0 0 Kod zamówienia
1 Urządzenie jest komorą pomiarową bez pływaka (dla cieczy o stałej dielektrycznej > 3). Wskaźnik i łączniki krańcowe nie są dostępne.
2 Dostępne tylko odpowietrz. przyłącza boczne
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9.5  Kod części zapasowych
Oznaczenia kodu zamówienia w kolorze jasnoszarym opisują wartości standardowe. Należy 
także podać numer początkowego zamówienia z kodem części zapasowej.

Łącznik krańcowy

VF40 4 Łącznik krańcowy
Użyty z...
0 BM 26 podstawowy

1 BM 26 rozszerzony

Dopuszczenie
0 Nie Ex

1 ATEX

Temperatura procesowa
0 -40...+150°C (-40...+300°F)

1 -80...+300°C (-112...+572°F)

Typ dopuszczenia
0 Bez

1 Ex i

A Namur  (DIN 19234)

B Namur  (DIN 19234), Ex i

VF40 4 Kod zamówienia

Informacja! 
Łączniki krańcowe w obudowach ze stali k.o. dostępne są także na życzenie dla niskich 
temperatur (temperatura robocza: -60...+125°C / -76...+257°F). Pozostałe dane – patrz: strona:
http://www.euroswitch.co.uk
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Przetwornik analogowy
VF45 4 Przetwornik analogowy

Moduł
B 4...20 mA

D FOUNDATION™ Fieldbus

E 4...20 mA ze wskaźn. LCD 1

G 4...20 mA+HART ze wskaźn. LCD 2

W 4...20 mA+HART

X PROFIBUS PA

Dopuszczenie
0 Nie Ex

1 Ex i

Pozycja montażowa
1 Góra

B Dół

Długość C-C
0 0 m

1 1 m

2 2m

3 3 m

4 4 m

5 5 m (5,3 m max. - dłuższe na życzenie)

Długość C-C (> 1000 mm)
0 0 mm

1 100 mm

2 200 mm

3 300 mm

4 400 mm

5 500 mm

6 600 mm

7 700 mm

8 800 mm

A 900 mm

Zasilanie
0 Bez

VF45 4 Kod zamówienia
1 Jednostki (mm, % etc.) specyfikowane przy zamówieniu
2 Jednostki (mm, % etc.) specyfikowane przy zamówieniu. Tylko dla urządzeń nie-Ex



KROHNE - Oprzyrządowanie procesowe i rozwiązania pomiarowe

• Przepływ

• Poziom

• Temperatura

• Ciśnienie

• Analityka procesu

• Serwis

Biuro główne - KROHNE Messtechnik GmbH
Ludwig-Krohne-Str. 5
47058 Duisburg (Niemcy)
Tel.: +49 203 301 0
Fax: +49 203 301 10389
info@krohne.com
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Bieżąca lista przedstawicielstw KROHNE podana jest na:
www.krohne.com


