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Všeobecné informace o bezpečnosti 
 
Tento návod obsahuje kompletní sadu pokynů pro montáž, provoz a údržbu plovákového 
stavoznaku BM 26 A v provedení do normálního prostředí a do prostředí s nebezpečím výbuchu 
podle ATEX. 
 

Tento přístroj je konstruován pro provoz za téměř konstantního tlaku. 
 

Montáž a obsluhu zařízení smí provádět pouze pracovníci s příslušnou kvalifikací. 
 

Naše prohlášení o shodě je omezeno na části stavoznaku, které jsou pod tlakem, a nevztahuje se 
na části, které mohou být demontovány (např. armatury). 
 

Ve výpočtech nejsou uvažovány následující stavy: mimořádná nebezpečí jako zemětřesení, 
nepříznivé počasí, úmyslné poškození (např. sabotáž, vandalismus, terorismus atd.) a požár. 
  

    

UPOZORNĚNÍ 
 

Při použití přístrojů s titanovými plováky v prostředí s nebezpečím výbuchu je 
nutno přijmout zvláštní opatření, aby nemohlo docházet k nárazům nebo tření 
součástí z titanu a korozivzdorné oceli, a tím ke vzniku jisker. 
 

Standardní konstrukční výpočet nebere v úvahu teoretický koeficient koroze. 
Cirkulace média v nádrži nesmí zvýšit erozi povrchu stavoznaku. 
 

Přístroje s certifikací Ex: Pokud je přístroj v příslušném provedení, platí pro jeho 
použití v nebezpečných prostorech speciální pokyny. Tyto pokyny jsou uvedeny 
v této příručce. Další podrobnosti viz certifikát Ex dodávaný spolu s přístrojem. 

 
Popis: Obtokový plovákový stavoznak BM 26 A s magnetickými terčíky nebo 
stupnicí 
 
Stavoznak BM 26 A se používá pro měření výšky hladiny, rozhraní nebo objemu v otevřených nebo 
tlakových nádobách. Je umístěn vedle nádrže a využívá principu spojených nádob – výška hladiny 
v měřicí trubici je shodná s výškou hladiny v nádrži. Vzhledem ke své konstrukci je tento přístroj 
vhodný i pro měření agresivních, jedovatých nebo hořlavých kapalin za obtížných provozních 
podmínek. 
 
Místní ukazování je tvořeno: 
 terčíkovým ukazatelem (s permanentním magnetem) v trubici ze skla Pyrex (standard) 
 nebo klapkovým ukazatelem (s černo-žlutými magnetickými klapkami) v trubici ze skla Pyrex.  
Pro místní ukazování není nutno přístroj napájet. 
Na přání může být přístroj vybaven (příp. i dodatečně doplněn na místě) převodníkem s proudovým 
výstupem a / nebo mezními spínači. 
 
Použití v prostředí s nebezpečím výbuchu 
Stavoznak BM 26 A v patřičném provedení je schválen pro použití v prostředí s nebezpečím 
výbuchu. Je naprosto nezbytné dodržovat všechny pokyny, podmínky a omezení, uvedené 
v příslušném certifikátu přezkoušení typu. 
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Symboly použité v dokumentaci 
  

 

UPOZORNĚNÍ 
Pokud upozornění, uvedeného za tímto symbolem, není věnována pozornost, 
může dojít k chybám měření, zranění obsluhy a/nebo k poškození přístroje. 

  

 

VAROVÁNÍ 
Pokud varování, uvedeného za tímto symbolem, není uposlechnuto, může dojít 
k chybnému měření, zranění obsluhy a/nebo k poškození přístroje. 

  

 

Informace týkající se přístrojů v prostředí s nebezpečím výbuchu 
Informace a pokyny, které je nutno dodržet pro montáž, provoz a údržbu přístrojů 
v prostředí s nebezpečím výbuchu. Pokud nejsou pokyny dodrženy, může dojít 
k chybám měření, zranění obsluhy a/nebo k poškození přístroje. 

 
  
Manipulace s přístrojem 
 

  

 

VAROVÁNÍ 
Přístroj obvykle váží od 14,5 kg nebo 32 lb do 40 kg nebo 88 lb. Měly by jej 
přenášet nejméně 2 osoby, a to za provozní připojení. Rovněž je možno použít 
zvedací zařízení, avšak v žádném případě nelze přístroj zvedat za stupnici, 
převodník nebo jiné připevněné příslušenství. 

 
 
Odpovědnost za přístroj a záruky 
 
Plovákový stavoznak BM 26 A je určen výhradně pro měření výšky hladiny kapalin, rozhraní mezi 
dvěma kapalinami nebo objemu v závislosti na zvoleném typu stupnice a plováku. 
Pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu platí speciální směrnice a nařízení. 
Odpovědnost za přiměřené použití plovákového stavoznaku nese výhradně uživatel. 
Záruky se nevztahují na závady vzniklé v důsledku nesprávně provedené montáže nebo 
nevhodného použití 
Základem smluvního vztahu je kupní smlouva, případně “Všeobecné dodací a obchodní podmínky 
skupiny KROHNE”. 
Je-li nutno vrátit plovákový stavoznak firmě KROHNE, postupujte laskavě podle pokynů na konci 
tohoto návodu. 
 
 
Položky zahrnuté v dodávce 
 
 plovákový stavoznak BM 26 A v objednaném provedení: s/bez proudového výstupu a/nebo 

mezních spínačů 
 tento návod k montáži a obsluze 
 certifikáty / prohlášení shody (pouze pro zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu) 
 
Stavoznak je dodáván bez montážního materiálu (svorníky, těsnění přírub, kabely) – ten si zajišťuje 
uživatel. 
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Speciální certifikáty (dodávány pouze jako doplněk na přání zákazníka)  
 Certifikáty o zkouškách podle EN 10204: tlaková zkouška, zjišťování vad barevnou indikací, 

rentgenová zkouška, zkouška netěsnosti, zkouška ultrazvukem, zkouška netěsnosti heliem, 
čištění povrchu, materiálové certifikáty 

 
 
Normy / Schválení 
  
V souladu s evropskou Směrnicí 2014/34/EU vyhovují obtokové plovákové 
stavoznaky v příslušném provedení, které jsou popsány v tomto návodu, 
evropským normám EN 13463-1, EN 50014 +1 +2, EN 50018, EN 50020 a 
EN 50284 a jsou schváleny pro použití v nebezpečných prostorech notifikovanou 
osobou INERIS, certifikát INERIS 02ATEX0088X.  

 

 

VAROVÁNÍ 
Je naprosto nezbytné dodržovat všechny pokyny, podmínky a omezení, uvedené v 
tomto certifikátu. 
 

Stavoznaky BM 26 A rovněž vyhovují evropské Směrnici pro tlaková zařízení (PED) 2014/68/EU. 

 
Bezpečnostní pokyny pro nebezpečné prostory (Ex) 
 
Stavoznaky řady BM 26 A, certifikované podle směrnice ATEX, jsou vhodné pro použití ve 
výbušných atmosférách všech hořlavých substancí skupiny plynů IIC (s výjimkami uvedenými 
v tomto návodu) a pro aplikace vyžadující zařízení kategorie 1/2 G a 1G. Přístroj může být 
montován a obsluhován pouze patřičně vyškolenými pracovníky. 
 
 
Definice kategorie zařízení 
 
Zařízení kategorie 1/2 G 
(pro aplikace, kde je použito pouzdro s ochranou typu pevný závěr Ex d) 
Převodník signálu pro proudový výstup a mezní spínače jsou umístěny v nebezpečných prostorech 
vyžadujících zařízení kategorie 2. Provozní připojení a stěna nádrže tvoří hranici mezi zónami 
vyžadujícími zařízení kategorie 1 a 2.  Měřicí trubice s plovákem a ukazatelem jsou klasifikovány 
jako zařízení kategorie 1.  Písmeno G udává, že přístroj je určen pro použití v prostředí 
s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par. 
 
Zařízení kategorie 1G 
Převodník signálu pro proudový výstup, mezní spínače a měřicí trubice s plovákem a ukazatelem 
jsou umístěny v nebezpečných prostorech vyžadujících zařízení kategorie 1. 
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Schválení a certifikáty 
 
Aplikace Schváleno Verze přístroje Označení certifikátu 
Certifikace dle ATEX 
 
 

INERIS BM 26 A certifikát č. 
INERIS 02ATEX0088X* 

* Tento ES certifikát přezkoušení typu je k dispozici v Centru stahování (Download center) na 
stránkách firmy KROHNE http://www.krohne.com. 
 
Základní součásti přístroje 
   
 
 
 
 

                           
 
 
 

 
 
1 

 
 
převodník 
(kabelové 
vývodky nejsou 
součástí 
dodávky) 
 

2 provozní 
připojení 
 

3 měřicí trubice 
(obtoková 
komora) 
obsahující 
plovák 
s magnety 
 

4 mezní spínač      
MS 15 /EXD 
(kabelová 
vývodka není 
součástí 
dodávky) 
 

5 mezní spínač   
MS 15 /STD 
nebo /EXI 
 

6 stupnice 
připevněná 
k měřicí trubici, 
včetně trubice 
ze skla Pyrex 
s terčíkovým 
ukazatelem. 

 
 

http://www.krohne.com/
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1 Montáž 

1.1 Balení a skladování 
 
Plováky balené samostatně 
 
1 

 
Při montáži sejměte dolní přírubu a vložte plovák – správnou stranou nahoru – do vodicí 
trubice. 

2 Vystřeďte těsnění. 
3 Utáhněte matice správným utahovacím momentem s ohledem na velikost šroubů, určených 

pro daný jmenovitý tlak nádrže, připojovací příruby a materiálové provedení. 
 

 
 
 

 

UPOZORNĚNÍ 

Ujistěte se, že měřicí trubice neobsahuje nečistoty ani cizí tělesa. 

 
 
Plováky zajištěné přepravní pojistkou – plastovou svorkou 
Tato svorka musí být před montáží z měřicí trubice odstraněna otvorem v dolní připojovací přírubě. 
Postupujte podle následujících pokynů: 
 
Krok 1 Zkontrolujte, zda je na měřicí trubici vedle dolního provozního připojení následující 

červená nálepka (překlad textu: POZOR! Odstraňte přepravní pojistku z plováku!“). 
 

 
 ATTENTION!  

Retirer la tige de sécurité 
maintenant le flotteur 

ATTENTION ! 
Take away transport safety 

device for float 
ACHTUNG ! 

Transportsicherung für 
Schwimmer entfernen 
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Krok 2 Sejměte lepicí pásku z dolního 

provozního připojení 
Krok 3 Sejměte plastový ochranný kryt 

z provozního připojení 
 

 

 

 
 
 
 
Krok 4 Vytáhněte trochu zajišťovací svorku Krok 5 Odstraňte svorku kleštění 
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1.2 Konstrukční provedení BM 26 A 
 
Na následujícím obrázku je zobrazeno standardní provedení BM 26 A/C/RR bez analogového 
převodníku a mezních spínačů 
 

 

1 odvzdušnění 
  
2 měřicí trubice 
  
3 červená referenční značka 

(trojúhelník) udávající vypočtenou 
polohu nuly na stupnici z výrobního 
závodu e 

  
4 skleněná trubice ukazatele 
  
5 stupnice 
  
6 plovák (s magnety v dolní polovině) 
  
7 výška hladiny kapaliny 
  
8 střed ukazatele 
  
9 ukazatel (standard – terčík) * 
  
10 nulový bod měření 

(osa dolní připojovací příruby) 
  
11 nula na stupnici 
  
12 stop (červený plech s nálepkou) 
  
13 identifikační štítek 
  
  

* na přání dodáván klapkový ukazatel (viz kap. 8) 
 
 
Popis: 
Položka 12 – červený plech dole na stupnici (položka 5) s nálepkou KROHNE, kde jsou uvedeny 
technické parametry plováku (číslo strojního výkresu, maximální povolený pracovní tlak (PS), 
zkušební tlak (PE) a materiál plováku). Například: 
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Položka 13 – tovární štítek hladinoměru BM 26 A  
 

                       
 
1 Datum výroby (rok-měsíc-den) 
2 Jen pro přístroje v provedení Ex: kategorie zařízení (výbušná atmosféra – plyn), typy 

ochrany přístroje včetně schválených skupin plynů a teplotních tříd 
3 Značení podle Směrnice pro tlaková zařízení PED. Podmínky pro každé označení viz 

následující tabulka (bez označení, PED/G1/III, PED/G1/IV nebo PED/G2/III). Toto označení 
je v souladu s Doporučením NAMUR NE 080. 

4 Maximální povolená pracovní teplota (Ts) 
5 Zkušební tlak (Pt) 
6 Maximální povolený pracovní tlak (Ps) 
7 Objem měřicí trubice (litry) 
8 Označení přístroje (tag) 
9 Výrobní číslo 
10 Kód typu přístroje (např. BM26 A / C / RR / ER / K) * 
11 Kód označení podle vybavení přístroje (VF06…) ** 
12 Jen pro přístroje v provedení Ex: kód notifikované osoby podle ATEX (0344) 
13 Kód notifikované osoby podle PED (0036 – pokud je přístroj označen podle PED – pol. 3) 
14 Název modelu a číslo 
  
* Položka 3 – označení podle Směrnice PED: 

Podmínky Označení 
podle PED  

Kód notifik. osoby dle 
PED (pol. 13) 

Tekutiny 
skupiny 1  

Ps (bar) × objem (L) ≤ 1000 PED/G1/III 0036 
Ps (bar) × objem (L) > 1000 PED/G1/IV 0036 
objem ≤ 1 L a Ps ≤ 200 bar, nebo 
Ps (bar) × objem (L) ≤ 25 

 
— 

 
— 

Tekutiny 
skupiny 2  

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

 
**    Kód typu přístroje je definován následovně: 
       Označení přístroje/Provozní připojení/Materiál/Provedení/Převodník/Spínače/Schválení 
***  Seznam standardních variant a kódy typu přístroje jsou uvedeny v prospektu pro BM 26 A 
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Položka 10 – Kód typu přístroje 
 
Prvek kódu typu  Označení Popis označení 
Označení výrobku              BM 26 A obtokový plovákový stavoznak (model A) 
Provozní připojení   C 

D 
E 
F 

dvě boční připojení 
dvě osová připojení 
jedno horní boční a jedno dolní osové připojení 
jedno dolní boční a jedno horní osové připojení 

Kód materiál. provedení RR korozivzdorná ocel 
Provedení bez označení 

B 
AG 
IC/TR 
IC/HR 

standardní provedení 
otápění 
s ochranou proti namrzání -40°C / -40°F 
s izolací proti nízkým teplotám 
s izolací proti vysokým teplotám  

Převodník bez označení 
ER 

bez převodníku 
s převodníkem  

Mezní spínače bez označení 
K 

bez mezních spínačů 
s mezními spínači 

Schválení bez označení 
EXI 
EXD 

bez schválení 
pro Ex – jiskrově bezpečné provedení 
pro Ex – provedení pevný závěr 

   
 
1.3 Pokyny pro mechanickou montáž 
 
Je naprosto nezbytné dodržovat následující pokyny: 
 
 Skutečný tlak v nádrži v místě montáže (maximum, na které je nastaven pojistný ventil) nesmí 

být nikdy vyšší než maximální povolený provozní tlak Ps, uvedený na štítku přístroje. Zkušební 
tlak Pt je uveden v potvrzení objednávky a rovněž na štítku BM 26 A. 

 Uživatel je povinen se ujistit, že materiály částí přicházejících do styku s měřeným médiem 
(měřicí trubice, plovák, těsnění atd.) mu chemicky odolávají a že rovněž odolávají 
dlouhodobému působení měřeného média a okolního prostředí. Tyto údaje jsou buď uvedeny 
v návodu nebo tvoří zvláštní přílohu kupní smlouvy. 

 Vnější tlak (Pext) musí být shodný s atmosférickým tlakem (Patmos). 
 

 

1 nádrž 
 
 
 

2 měřená kapalina 
 
 
 

3 stavoznak BM 26 A (měřicí 
trubice): 
Montáž pouze ve svislé 
poloze! 
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1.4 Montáž na nádrž 
 

 Stavoznak BM 26 A je možno instalovat pouze ve svislé poloze. 
 Při montáži stavoznaku BM 26 A, ať už s převodníkem nebo bez převodníku, dbejte na to, aby 

měření nebylo narušováno magnetickými poli, vytvářenými okolním zařízením. 
 Zvolte šrouby a těsnění (zajišťuje si zákazník), které odpovídají jmenovitému tlaku připojovacích 

přírub a provoznímu tlaku. 
 Provozní připojení (příruby) musí být vystředěné, vzájemně rovnoběžné a správně 

přišroubované, aby na přístroj nepůsobilo žádné mechanické namáhání od okolního zařízení. 
 V nádrži nesmí být žádné nečistoty. Doporučuje se umístit mezi nádrž a stavoznak uzavírací 

armatury, které umožní případné samostatné čištění stavoznaku (bez vypouštění nádrže). 
Odvodňovací zátka v dolní přírubě by rovněž měla být nahrazena vhodným vypouštěcím 
kohoutem s vypouštěcím potrubím. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
uzavírací armatury (horní a dolní) 
 

 
 
2 

 
 
vypouštěcí armatura s navazujícím potrubím 

 
 
 
3 

 
 
 
odvzdušnění 
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 Pro velmi dlouhé přístroje (nad 6 m pro přístroje z korozivzdorné oceli) se doporučuje použít 

přídavné ukotvení mezi BM 26 A a nádrží. Standardní ukotvení je tvořeno sadou objímek 
navařených na pásku z ploché oceli s otvorem. Tato sada je na přání dodávána firmou 
KROHNE. Pohled z boku a shora a rozměry v mm a v palcích (inches) jsou na následujícím 
obrázku. 

 

 
(1) Kotvicí objímka (2 kusy) 
(2) Pásek z ploché oceli pro připevnění k nádrži 

Rozměry [mm] [inches] 
a 73 2,87 
b 3 0,12 
c 52 2,05 
d 28,5 1,12 
e 4 0,16 
Øf 8,4 0,33 
Øg 15 0,59 
h 15 0,59 
j 50 1,97 
k 80 3,15 
m 26 1,02 
n 12 0,47 
o 4 0,16 
p 16,5 0,65 
q 64,85 2,55 
r 34,64 1,36 
s 33 1,31 
t 4 0,16 
u 58 2,28 

 
 
1.5 Uvedení do provozu 
 

 

 
VAROVÁNÍ 
Při práci na tlakových nádržích dodržujte příslušná bezpečnostní opatření. 

 
 
Krok Činnost 
1 Uzavřete odvodňovací zátku a/nebo vypouštěcí armaturu. 
2 Otevřete uzavírací armatury u horní a dolní příruby. 
3 Nastavte stupnici tak, aby výška hladiny na stupnici přesně 

odpovídala skutečné výšce hladiny, viz kap. 1.6. 
 
 

 

VAROVÁNÍ 
 Uživatel musí zajistit ochranu instalovaného přístroje proti vodním rázům. Pojistný 

ventil musí odpovídajícím způsobem chránit celé tlakové zařízení.  
 Přístroj musí být zahrnut do programu pravidelných kontrol, které jsou podle 

příslušných norem předepsány pro dané místo, ve kterém je namontován.  
 U vysokoteplotního provedení je nutno zajistit ochranu obsluhy před případným 

popálením nebo opařením. 
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1.6 Zobrazení skutečné výšky hladiny 
 
1.6.1 Místní ukazování a stupnice 
 
Plovák je vybaven systémem permanentních magnetů pro přenos měřené hodnoty na ukazatel.  
Ukazatel má magnetickou vazbu se systémem magnetů v plováku.  
 
Z konstrukčních důvodů je minimální výška hladiny stavoznaku dána osou dolní připojovací příruby, 
umístěné z boku, takže že skutečná nulová výška hladiny leží v ose dolní připojovací příruby. Jak je 
vidět na obrázku plováku a ukazatele v kapitole 1.2, ukazatel sleduje plovák i pod úroveň minimální 
výšky hladiny. 
 
Rozdíl mezi skutečnou výškou hladiny a nulou na stupnici je způsoben tím, že: 
 plovák je ponořen do určité hloubky v závislosti na jeho typu a hustotě měřené kapaliny  
 magnety v plováku jsou umístěny pod vodorovnou osou plováku, aby měl dobrou stabilitu. 
 
Stupnice je dodána nastavená pro měření média uvedeného v objednávce. Červená referenční 
značka v horní části stupnice (položka 1 na následujícím obrázku) udává, kde musí být připevněna 
stupnice, aby ukazatel zobrazoval přesnou hodnotu výšky hladiny. Při uvedení do provozu již žádné 
další nastavení přístroje není potřebné. 
 
Poznámka 
Jestliže dojde k velké změně hustoty měřeného média, k výměně plováku za jiný typ nebo ke změně 
měřeného média, může být zapotřebí upravit polohu stupnice stavoznaku BM 26 A pro získání 
správných měřených hodnot. Konzultujte tuto situaci s nejbližší pobočkou firmy KROHNE (viz také 
kapitola 1.6.4 – Oprava polohy stupnice). 
 
 

 

  
 9 
  
  
  
  
1 referenční značka: horní hrana horního 

červeného štítku KROHNE se musí dotýkat 
dolní špičky trojúhelníku 

  
  
2 stupnice 
  
  
3 měřicí trubice s plovákem 
  
  
4 horní objímka pro připevnění stupnice 
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1.6.2 Plováky 
 
Pro měření výšky hladiny kapalin se používají plováky čtyř typů. 
  
 Plováky 1 a 2 jsou vyrobeny z korozivzdorné oceli 316L nebo 316Ti (dle objednávky). 
 
 Plováky 3 a 4 jsou vyrobeny z titanu 
 
Číslo plováku definuje tloušťku jeho stěny a použitý materiál. 
 
Rozměr „a“ v nákresech dále udává vzdálenost od základny plováku k ose zabudovaného systému 
permanentních magnetů. Tato vzdálenost slouží k výpočtu úpravy polohy stupnice, kterou je nutno 
provádět v důsledku rozdílu mezi skutečnou a zobrazenou výškou hladiny (viz kap. 1.6.4). 
 
Plováky č.1 a 2 z korozivzd. oceli 316L nebo 
316Ti  

Titanové plováky č.3 a 4 

 

 

 

 
kde a = 47 mm nebo 1,85“ kde a = 48 mm nebo 1,89“ 
a: 
tloušťka stěny plováku č. 1 = 1 mm    nebo 0,04”, 
tloušťka stěny plováku č.2 = 0,5 mm nebo 0,02” 

a: 
tloušťka stěny plováku č.3 = 0,6 mm nebo 0,024” 
tloušťka stěny plováku č.4 = 1 mm    nebo 0,04” 

 
Rozměry v mm (inches) 
 
Poznámka 
Další varianty výše uvedených typů plováků se používají pro speciální aplikace: měření kapalin 
s velmi malou hustotou, měření rozhraní apod. Podrobnější informace obdržíte u nejbližší pobočky 
firmy KROHNE. 
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Mezní hodnoty hustoty a provozní teploty pro plováky 
 
Typ 
plováku 

Mezní hodnoty hustoty a provozní teploty pro plováky 

Č. Min. hustota média Teplota měřeného média 
  Min.  Max.  
 [kg/l] [lb/ft3] [°C] [°F] [°C] [°F] 
BM 26 A / standardní provedení bez schválení 
1 0,82 

 
51,19 -200 -325 +300 +570 

2 0,55 34,34 -200 -325 +300 +570 
3 0,50 

 
31,21 -200 -325 +300 +570 

4 0,60 37,46 -200 -325 +300 +570 
Přístroje schválené pro použití v prostorech s nebezpečím výbuchu 
BM 26 A / ATEX (místní ukazování + elektrické příslušenství) 
1 0,82 51,19 -40 -40 +70…+195* +160…+380* 
2 0,55 34,34 -40 -40 +70…+195* +160…+380* 
3 0,50 31,21 -40 -40 +70…+195* +160…+380* 
4 0,60 37,46 -40 -40 +70…+195* +160…+380* 
 
* Maximální přípustná teplota měřené kapaliny závisí na teplotní třídě BM 26 A ATEX (T3 … T6), 
podrobnosti viz kap. 7.1. 
 
 
Mezní hodnoty provozního tlaku 
 
Typ plováku 
BM 26 A 

Mezní hodnoty provozního tlaku pro plováky 

Č. Max. povolený provozní tlak 
 Při +20°C / +70°F Při +100°C / 

+210°F 
Při +200°C / 
+390°F 

Při +300°C / 
+570°F 

 [barg] [psig] [barg] [psig] [barg] [psig] [barg] [psig] 
Standardní provedení bez schválení 
1 55 800 41 600 37 535 32 465 
2 23 335 12 175 10 145 9 130 
3 23 335 13 190 10 145 8 115 
4 55 800 31 450 24 350 19 275 
Přístroje schválené pro použití v zóně 0 
BM 26 A/ATEX (místní ukazatel s elektrickým příslušenstvím) 
1 55 800 41 600 – – – – 
2 23 335 12 175 – – – – 
3 23 335 13 190 – – – – 
4 55 800 31 450 – – – – 
 
 
Důležitá poznámka 
Tlakové zkoušky plováků jsou prováděny v souladu se Směrnicí pro tlaková zařízení 2014/68/EU a 
oficiálním schválením. 
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1.6.3 Změna provozních podmínek 
 
Jestliže si uživatel přeje použít hladinoměr BM 26 A pro měření jiné než původně zamýšlené 
kapaliny, je nutno provést následující:  
 
 Kontaktujte pracovníky firmy KROHNE, zda je Váš hladinoměr pro nové médium vhodný. a to 

zejména při použití v nebezpečných prostorech.  
 
 I po změně média musejí být splněny požadavky Směrnice pro tlaková zařízení 2014/68/EU, 

pokud se na danou aplikaci vztahují. 
 
 Hloubka ponoření plováku „c” (viz kap. 1.6.4) roste s klesající hustotou měřené kapaliny. Tato 

hloubka rovněž závisí na typu plováku (č.1, 2 ,3 nebo 4) a použitém materiálu (korozivzdorná 
ocel 316L, 316Ti nebo titan). Novou hodnotu hloubky ponoření plováku „c“ můžete odečíst 
z následujících grafů. Další informace potřebné pro přesnou kalibraci přístroje Vám na požádání 
sdělí pracovníci firmy KROHNE. V tomto případě si laskavě připravte následující údaje: 

 − referenční číslo zakázky firmy KROHNE (objednací/výrobní č. hladinoměru BM 26 A 
 − údaje o novém médiu – složení, hustota, provozní podmínky 
 − údaje o původní aplikaci – plovák mohl být speciálně upraven – např. pro určitou 

hustotu (natlakován), pro měření rozhraní dvou kapalin nebo kapalin s malou 
hustotou. 

   
 Pro zajištění spolehlivého pohybu plováku v měřené kapalině, a tedy i dostatečně přesného 

měření nesmí být plovák vynořen z měřené kapaliny více než 35 mm nebo 1,38”. 
 

Graf 1: hloubka ponoření plováku v závislosti na hustotě měřené kapaliny 
Křivka 1: plovák č.1 z kor. oceli 316Ti (1.4571) n. 316L (1.4404), tloušťka stěny 1 mm n. 0,04” 
Křivka 2: plovák č.2 z kor. oceli 316Ti (1.4571) n. 316L (1.4404), tloušťka stěny 0,6 mm n. 0,02” 

              
Kde c je hloubka ponoření plováku a  je hustota měřeného média 
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Graf 2: hloubka ponoření plováku v závislosti na hustotě měřené kapaliny 
Křivka 3: plovák č. 3 z titanu, tloušťka stěny 0,6 mm nebo 0,024” 
Křivka 4: plovák č. 4 z titanu, tloušťka stěny 1 mm nebo 0,04” 

          
Kde c je hloubka ponoření plováku a  je hustota měřeného média 
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1.6.4 Korekce polohy stupnice pro přesné odečítání skutečné výšky hladiny 
  
Polohu stupnice* může uživatel upravit následujícím způsobem: 
Krok Činnost 
1 Určete hloubku ponoření plováku „c“ (kontaktujte firmu KROHNE, viz také kap. 1.6.3). 
  
2 Odečtěte hodnotu “a”, vzdálenost od osy magnetického systému k základně plováku (viz 

obrázek s rozměry plováku v kap. 1.6.2), od hodnoty “c”, a získáte hodnotu “b”, což je 
vzdálenost pro úpravu polohy stupnice. 

  
 Pol. Popis 

 
 

 b = c – a (rozdíl mezi výškou hladiny a 
hodnotou na stupnici vzhledem 
k hustotě kapaliny) 

 

 c = hloubka ponoření plováku (funkce 
hustoty kapaliny), viz kap. 1.6.3. 

 a = vzdálenost od osy magnetického 
systému k základně plováku, viz 
okótované nákresy plováku v kap. 
1.6.2. 

 1 = plovák 
 

 2 = sledovací magnet ukazatele (nebo 
mezního spínače) 

 3 = poloha magnetů v plováku 

  
3 Povolte dvě objímky, připevňující stupnici k trubici ukazatele (šroubovákem nebo klíčem 

8 mm. 
 

4 Nastavte bod 0 na stupnici (horní hranu dolní červené značky KROHNE) do stejné výšky, 
v jaké se nachází osa dolního provozního připojení. 

  
4a Povolte horní objímku 
   

 

  
  
  
1 stupnice 
  
2 měřicí trubice 
  
3 horní objímka stupnice 
  
  
  
  
  
  
  
  

* Tento postup se použije stejným způsobem i pro první nastavení mezních spínačů, je však rovněž 
nutno vzít v úvahu hysterezi spínačů, viz kap. 3.6). 
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4b Povolte dolní objímku   
    
4c Nastavte stupnici na 0 (základní poloha)   
   

 

1 stupnice 
  
2 nejnižší bod stupnice (pol. 1) a 

horní hrana červené značky 
KROHNE jsou ve stejné rovině jako 
osa dolního připojení 3. 

  
3 osa dolního provozního připojení 
  
4 dolní objímka 
  

 
5 Posuňte stupnici dolů o vzdálenost “b” mm. 
   

 

1 osa dolního provozního připojení 
  
2 nejnižší bod stupnice (pol. 1) - horní 

hrana červené značky KROHNE 
  
3 poloha plováku (přerušovaná čára) 

v okamžiku, kdy je měřicí trubice 
zaplněna po osu dolního 
provozního připojení 

  
B posun stupnice dolů o “b” mm. Nula 

na stupnici pak bude ve stejné 
výšce jako osa magnetů v plováku 

  
6 Utáhněte znovu objímky připevňující stupnici k měřicí trubici 
   

 

  
  
  
  
  
  
1 šroub objímky stupnice 
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1.6.5 Funkční kontrola místního ukazování výšky hladiny (jen terčíkový ukazatel) 
 
Krok Činnost Komentář 
1 Magnetickým perem zrušte magnetickou 

vazbu mezi plovákem a ukazatelem. 
Ukazatel (terčík - 9*) spadne dolů a zmizí 
za červenou značkou (12*) přední 
stupnice. 

2 Nadzvedněte terčík (ukazatel) pomocí 
permanentního magnetu, dokud není 
opět zachycen plovákem. 

Terčík je viditelný, obnoví se magnetická 
vazba, zobrazí se správná hodnota výšky 
hladiny. 

3 Konec procedury. Nedojde-li k obnovení magnetické vazby, 
kontaktujte nejbližší pobočku firmy 
KROHNE. 

   
* Viz obrázek v kapitole 1.2. 
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2 Převodník  

2.1 Základní informace 
 
Kromě místního ukazování může být hladinoměr BM 26 A vybaven převodníkem, který převádí 
hodnotu výšky hladiny na analogový proudový signál 4 až 20 mA pro sledování hladiny mimo 
prostředí s nebezpečím výbuchu.  
 
Převodník je tvořen trubicí z korozivzdorné oceli, obsahující odporovou dekádu a jazýčkové kontakty 
připevněné k měřicí trubici. Poloha magnetu plováku v měřicí trubici určuje výstupní signál. Tento 
výstup je kalibrován ve výrobním závodě a při uvedení hladinoměru BM 26 A do provozu na něm 
není nutno provádět žádná další nastavení.  
 
Měřená hodnota je převáděna na proudový signál 4 až 20 mA převodníkem umístěným v krytu 
přístroje. Typy modulů převodníku viz následující podkapitola (podrobné technické viz kap. 7.2). 
U jiskrově bezpečného provedení BM 26 A EEx ia může být jiskrově bezpečný převodník používán 
s výstupem 4 až 20 mA s galvanickým oddělením nebo bez galvanického oddělení. 
 
BM 26 A Std / EEx I / EEx d s převodníkem (převodník v hliníkovém krytu) 
 

 

1 Kabelová vývodka 
 V nebezpečných prostorech 

je nutno používat pouze 
certifikované kabelové 
vývodky a další komponenty 
s ochranou Ex i nebo Ex d! 

 Se závitem M20 × 1,5 
Na přání: M25 × 1,5 
                NPT ¾  

2 Kryt (pouzdro) převodníku 

3 Odporová dekáda a jazýčkové 
kontakty zapouzdřené v trubici 
z korozivzdorné oceli 
 

4 Měřicí trubice hladinoměru 
BM 26 A a stupnice 
s terčíkovým ukazatelem  

5 Zemnicí svorky PE  
 Obě svorky musejí být 

připojeny k zemi! 

  

Rozměry v mm a (inches) 
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2.2 Typy převodníků 
 
Hladinoměr BM 26 A může být vybaven převodníky v různém provedení. Provedení převodníku je 
určeno typem použité komunikace (ER – dálková elektronická), typem ochrany krytu (Ex d, Ex I 
atd.), materiálem krytu (AL – hliník) a modulem převodníku. 
 
 
2.2.1 Dodávaná provedení převodníků pro BM 26 A 
 
Označen provedení Typ ochrany krytu Modul převodníku 
ER/STD/AL/D bez ochrany (bez Ex) D PR 5343B 

4-20 mA ER/EXI/AL/D EXI (EEx ia) 
ER/EXD/AL/D EXD (EEx d) 
ER/STD/AL/E bez ochrany (bez Ex) E PR 5350B 

PROFIBUS PA / FF ER/EXI/AL/E EXI (EEx ia) 
ER/EXD/AL/E EXD (EEx d) 
ER/STD/AL/F bez ochrany (bez Ex) F PR 5335D 

4-20 mA + HART ER/EXI/AL/F EXI (EEx ia) 
ER/EXD/AL/F EXD (EEx d) 
 
 
 
2.2.2 Elektrické připojení 
 

 

UPOZORNĚNÍ 
Před sejmutím krytu převodníku vždy nejprve odpojte napájení. 

 
 
PR 5343B: 4-20 mA (pohled shora) 
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PR 5350B: PROFIBUS PA / FF 
 

                                         
 
PR 5335D: 4-20 mA + HART® 
 

                                      
 

 

UPOZORNĚNÍ 
Technické údaje týkající se použití v prostředí s nebezpečím výbuchu jsou uvedeny 
v kapitole 7.2. 

 
 



 

26   Montážní a provozní předpis BM 26 A  

 
3 Mezní spínače /kontakty 

 
3.1 Základní údaje 
 
Pro signalizaci určité výšky hladiny může být stavoznak BM 26 A mezními spínači, které jsou 
připevněny k měřicí trubici a jsou nastavitelné v rámci celého měřicího rozsahu. Spínače jsou 
aktivovány magnetem v plováku hladinoměru. Typ mezního spínače je nutno vhodně zvolit podle 
provozních podmínek, za kterých bude hladinoměr provozován. Podrobné technické údaje mezních 
spínačů jsou uvedeny v kapitole 7.3.  
 
Mezní spínače jsou dodávány odděleně od hladinoměru BM 26 A a musí být namontovány až na 
místě aplikace. Pokyny k montáži jsou uvedeny v kapitolách 3.5 až 3.6. 
 
Další podrobnosti o používání mezních spínačů MS 40 viz Doplňkový návod ke stavoznaku 
BM 26 A pro mezní spínače MS 40. 
 
 
3.2 Kód označení mezních spínačů 
 
Typ ochrany Vypínací výkon Materiál krytu Shoda s 

NAMUR 
Provozní 
teplota  

STD (bez) LC (nízký) PC (Polykarbonát / 
standard) 

NN (není dle 
NAMUR) 

BT (nízké 
teploty) 

EXI (EEx ia) 
 

HC (vysoký) AL (hliník) NO (NAMUR) HT (vysoké 
teploty) 

EXD (EEx d) 
 
 
 
3.3 Mezní spínače pro standardní provedení BM 26 A (bez certifikace Ex) 
 
Označení Typ ochrany 

krytu 
Materiál 
krytu 

Vypínací výkon Provozní teplota Teplota 
prostředí 
/ °C 

Teplota 
prostředí 
/ °F  

MS 15/STD/L
C/PC/NO/BT 

bez PC NAMUR <250°C <480°F -20...+120 
 

-5...+245 

MS 15/STD/L
C/AL/NN/HT 

bez Al 20 VA 
1,5 A 
250 Vstř 

<300°C <570°F -20...+120 
 

-5...+245 

MS 15/STD/L
C/AL/NO/HT 

bez Al NAMUR <300°C <570°F -20...+120 
 

-5...+245 

MS 15/STD/H
C/PC/NN/BT 

bez PC Max.: 100 VA 
Min.:  3 VA 
1,5 A 
250 Vstř 

<250°C <480°F -20...+120 
 

-5...+245 

MS 15/STD/H
C/AL/NN/HT 

bez Al Max.: 100 VA 
Min.:  3 VA 
1,5 A 
250 Vstř 

<300°C <570°F -20...+120 
 

-5...+245 
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3.4 Mezní spínače pro BM 26 A – Ex (provedení podle ATEX) 
 
Označení Typ ochrany Materiál 

krytu 
Vypínací 
výkon 

Provozní 
teplota 

Teplota 
prostředí 

Parametry napájení 

MS 15/EXI/LC/ 
PC/NO/BT 

EXI* PC NAMUR ** ** Ui 
Ii 
Ci 
Li 

24 V 
*** 
0 
0 

MS 15/EXI/ 
LC/AL/NN/HT 

EXI* Al 1.5 A* 
 

** ** Ui 
Ii 
Ci 
Li 

**** 
500 mA 
0 

MS 15/EXI/ 
LC/AL/NO/HT 

EXI* Al NAMUR ** ** Ui 
Ii 
Ci 
Li 

24 V 
*** 
0 
0 

MS 15/EXD/LC/
AL/NN/HT 

EXD Al 20 VA 
1,5 A 
250 Vstř 

** ** Umax 
Imax 
Pmax 

380 Vstř 
1,5 A 
20 VA 

MS 15/EXD/LC/
AL/NO/HT 

EXD Al NAMUR ** ** Umax 
Imax 
Pmax 

380 Vstř 
1,5 A 
20 VA 

MS 15/EXD/HC/
AL/NN/HT 

EXD Al Max.:***** 
Min.: 3 VA 
1,5 A 
250 Vstř 

** ** Umax 
Imax 
Pmax 

380 Vstř 
1,5 A 
20 VA 

 
*       Pouze pro připojení k certifikovanému jiskrově bezpečnému zdroji napětí. 
**      Závisí na teplotní třídě dle ATEX. Podrobnosti viz kapitola 7.1. 
***    Hodnota proudu není předepsána, napájení však musí být jiskrově bezpečné. 
****   Napětí není definováno, napájení však musí být jiskrově bezpečné. 
 
 
3.5 Použití mezních spínačů 
 
3.5.1 Popis funkce 
 
Mezní spínače MS 15/STD, MS 15/EXI a MS 15/EXD obsahují jazýčkový kontakt, který je aktivován 
přímo magnety v plováku. Spínače jsou bistabilní, stav spínače zůstává zachován až do okamžiku, 
kdy je znovu magnetem v plováku aktivován v opačném směru. Doporučuje se připojit mezní 
spínače přes vhodná oddělovací relé. 
 
Další podrobnosti o používání mezních spínačů MS 40 viz Doplňkový návod ke stavoznaku 
BM 26 A pro mezní spínače MS 40. 
 
3.5.2 Montáž 
 
1 Připevněte mezní spínač k měřicí trubici v příslušné výšce pomocí dodané kovové objímky. 
2 Při nastavování spínané výšky hladiny berte v úvahu rozdíl mezi zobrazenou a skutečnou 

výškou hladiny (viz kap. 1.6.4). 
3 Při nastavování spínané výšky hladiny berte v úvahu pásmo necitlivosti spínače (viz kap. 

3.6.2). 
Pozn.: Vzhledem k bistabilnímu charakteru může být spínač, je-li správně zapojen,  

provozován jako N/C (normálně sepnutý) nebo N/O (normálně rozepnutý) (viz kap. 3.5.5 
Elektrické připojení. 
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Připevnění k měřicí trubici 
MS 15 /STD/…/PC/…/BT nebo MS 15/EXI/…/PC/…/BT 
                         

              

1 objímka mezního 
spínače  
 

2 úchyty mezního 
spínače 
 

3 objímka pro 
připevnění stupnice 
 

4 měřicí trubice 
 

5 2 šrouby M4 (pro 
objímky) 
 

6 osa bodu sepnutí 
Nastavení: 
viz pokyny v kap. 3.6 
 

7 kryt spínače MS 15 
/STD nebo /EXI  
 
 

 
MS 15 /STD/…/AL/…/HT, MS 15/EXD/…/AL/…/HT nebo MS 15 /EXI/…/AL/…/HT 
          
 

              

1 1 x pojistný šroub M6 
s vnitř. šestihranem 
(klíč 3 mm) 
 

2 úchyty mezního 
spínače 

3 objímka mezního 
spínače  

4 měřicí trubice 

5 objímka pro 
připevnění stupnice 

6 osa bodu sepnutí 
Nastavení: 
viz pokyny v kap. 3.6 
 

7 upevnění krytu: 
šroub M3 s vnitř. 
šestihr. (klíč 2 mm) 
 

8 kryt spínače MS 15/ 
EXD 
 

9 kabelová vývodka 
(zajišťuje si uživatel) 
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3.5.3 Celkové rozměry mezních spínačů namontovaných na měřicí trubici 
  
MS 15 /STD/…/PC/…/BT a 
MS 15 /EXI/…/PC/…/BT  

MS 15 /STD/…/AL/…/HT, 
MS 15 /EXI/…/AL/…/HT, a /EXD/…/AL/…/HT 

  

  
* položka 1: napínací šroub s objímkou 
 
Rozměry v mm (inches) 
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3.5.4 Rozměry mezních spínačů (bez montážního příslušenství) 
 
 
MS 15 /STD/…/PC/…/BT 
a MS 15 /EXI/STD/…/PC/…/BT 
s kabelovou vývodkou PG 13,5  

MS 15 /STD/…/AL/…/HT, 
MS 15 /EXI/…/AL/…/HT, 
a MS 15 /EXD/…/AL/…/HT 
bez kabelové vývodky (zajišťuje si uživatel) 

Pohled z boku Pohled z boku  
 

 

 

Pohled shora 
 

      

Rozměry v mm (inches) 
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3.5.5 Elektrické připojení 
 
Odšroubujte víčko vzadu na krytu. Technické údaje jsou uvedeny v kap. 7.3. Pro přístroje s krytem 
typu EXD postupujte podle předpisů pro typ ochrany Ex d. Připojení proveďte podle obrázků níže: 
 

 

UPOZORNĚNÍ 
Před demontáží víčka krytu mezního spínače vždy nejprve vypněte napájení! 

 
 
Mezní spínače MS 15  
 
Svorky pro provedení STD/…/PC/…/BT nebo EXI/…/PC/…/BT  
Svorky pro provedení STD/…/PC/NO/BT nebo EXI/…/PC/NO/BT (NAMUR)  

            
1 Svorky 
2 Kabelová vývodka (PG 13,5) 
3 Mezní spínač, který není podle NAMUR (schéma připojení) 
4 Mezní spínač podle NAMUR (schéma připojení) 
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Svorky provedení STD/…/AL/…/HT, EXI/…AL/…/HT nebo EXD/…/AL/…/HT  

 
1 Svorky 
2 Otvor se závitem M20 × 1,5. Kabelovou vývodku si zajišťuje uživatel 
3 Mezní spínač, který není podle NAMUR (schéma připojení) 
4 Mezní spínač podle NAMUR (schéma připojení) 
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3.6 Nastavení bodu sepnutí mezního spínače 
 
3.6.1 Základní údaje 
 
Vzhledem ke způsobu, jakým se spínač přepíná z jednoho stavu do druhého, a vzhledem ke 
geometrii magnetů v plováku je při pohybu plováku nahoru a dolů dosaženo odlišných bodů sepnutí. 
Při montáži mezního spínače je pak nutno mít tuto skutečnost na zřeteli. 
 
Při montáži je vždy potřeba pamatovat na to, že stejně jako u místního ukazatele je zobrazená 
(signalizovaná) hladina níže než skutečná výška hladiny. 
 
Standardně je zobrazená hladina o „b” mm níže než skutečná hladina, příslušná úprava se provádí 
při uvedení hladinoměru do provozu (viz kap. 1.6.4), pokud tak již nebylo učiněno ve výrobním 
závodě.  Při pohybu plováku nahoru se mezní spínač sepne s odchylkou „d”, při pohybu plováku 
dolů s odchylkou „e” (viz kap. 3.6.3). 
 
Hystereze: viz kap. 7.3. 
 
Další podrobnosti o používání mezních spínačů MS 40 viz Doplňkový návod ke stavoznaku BM 26 A 
pro mezní spínače MS 40. 
 
 
3.6.2 Úprava bodu sepnutí mezního spínače 
 
Krok Činnost 
1 Zvolte skutečnou výšku hladiny, kterou má mezní spínač signalizovat.  
2 Upravte polohu spínače pomocí postupu v kapitole 1.6.4, přičemž berte v úvahu rozdíl mezi 

skutečnou a zobrazenou výškou hladiny (polohu magnetu). Změňte polohu spínače směrem 
dolů o „b” mm. 

3 V tabulce v kap. 3.6.3: „Odchylky bodů sepnutí“ najděte příslušnou hodnotu odchylky pro 
Váš typ spínače a směr, ve kterém se pohybuje plovák, když má spínač sepnout. Např. má-li 
spínač MS 15/STD sepnout při pohybu plováku nahoru, pak je ho nutno posunout dolů o 
5 mm nebo 0,2 ”. 

4 Povolte objímku pro upevnění mezního spínače k měřicí trubici. 
5 Nyní znovu upravte polohu spínače s ohledem na odchylku bodu sepnutí – posuňte spínač 

nahoru nebo dolů o příslušnou hodnotu odchylky uvedenou v tabulce a na nákresu v 
kapitole 3.6.3. 

6 Připevněte znovu spínač objímkou k měřicí trubici. 
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3.6.3 Nákres bodů sepnutí a odchylky pro mezní spínače 
 

Pol. Popis 
0  značka nuly na stupnici 
b  rozdíl mezi výškou hladiny a hodnotou na stupnici v závislosti na hustotě měřené kapaliny  
L  zobrazená hodnota výšky hladiny (mezní hodnota) na stupnici 
d  odchylka bodu sepnutí mezního spínače při pohybu plováku nahoru (vzdálenost mezi osou 

spínače a zobrazenou výškou hladiny nebo mezní hodnotou – viz tabulku dále) 
e  odchylka bodu sepnutí mezního spínače při pohybu plováku dolů (vzdálenost mezi osou 

spínače a zobrazenou výškou hladiny nebo mezní hodnotou) 
 

 

 
 
 
Odchylky bodů sepnutí 
 
 Odchylka v závislosti na 

směru pohybu plováku 
Mezní 
spínač 

d (nahoru) e (dolů) 

 [mm] [inch] [mm] [inch] 
MS 15/STD 
 

 
 
– 5 
 

 
 
– 0.2 

  
  
 – 5 
  

 
 
– 0.2 
 

MS 15/EXI 
 
MS 15/EXD 
 
     

 

Rozměry v mm (inches) 
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4 Speciální provedení 

4.1 Provedení pro nízké teploty AG, TR nebo IC/TR 
 
Provedení BM 26 A/AG: do -40°C nebo -40°F 
Provedení BM 26 A/TR: do -200°C nebo -330°F 
Provedení BM 26 A/IC/TR: do -200°C nebo -330°F 
 
Všechny součásti jsou vyrobeny z korozivzdorné oceli třídy 316 Ti (ekvivalent 1.4571) nebo 316 L 
(ekvivalent 1.4404). Měřicí trubice má u BM 26 A/IC/TR izolaci z keramické vaty a hliníkový plášť. 
Magnety v plováku jsou vyrobeny ze speciálního materiál 
 
Místní ukazování na stupnici je pro snadnější odečítání zvýrazněno pomocí plexiskla. V objednávce 
je nutno uvést teplotu prostředí a teplotu měřené kapaliny, aby byla izolace vhodná pro danou 
aplikaci. Jestliže si izolaci zajišťuje uživatel, je nutno v objednávce uvést délku nátrubku připojovací 
příruby (tloušťku izolace). 
 
Provedení AG Provedení TR Provedení IC/TR 
1 plexisklo 1 plexisklo 1 měřicí trubice 
2 stupnice ukazatele 2 stupnice ukazatele 2 izolace  
3 trubice ukazatele 3 trubice ukazatele 3 trubice ukazatele 
4 měřicí trubice 4 měřicí trubice 4 plexisklo 
  5 hliníkový plášť 
 

        
Rozměry v mm (inches) 
 
4.2 Vysokoteplotní provedení HR nebo IC/HR 
 
Provedení BM 26 A/HR a BM 26 A/IC/HR jsou vhodné pro rozsah teplot od +200°C nebo +390°F do 
+300°C nebo +570°F. Všechny součásti jsou vyrobeny z korozivzdorné oceli. Měřicí trubice má u 
BM 26 A/IC/TR izolaci z keramické vaty a hliníkový plášť. 
  

 

  
  
1 měřicí trubice 
  
2 izolace  
  
3 trubice ukazatele 
  
4 hliníkový plášť 
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4.3 Otápění měřicí trubice BM 26 A/B 
 
Pro extrémní provozní podmínky může být měřicí trubice vybavena topným pláštěm se dvěma 
standardními připojeními Ermeto 12 pro topnou kapalinu nebo páru. Technické podrobnosti viz kap. 
7.1. 
 
Maximální povolený tlak topného média Pmax závisí na délce měřicí trubice. 
 
Délka měřicí trubice, L Pmax* 
[m] [ft] [barg] [psig] 
0 < L ≤ 2 0 < L ≤ 6.5 10 145 
2 < L ≤ 4 6,5 < L ≤ 13 7 101,5 
4 < L ≤ 6 13 < L ≤ 19,5 5 72,5 
    
 
* Topné nebo chladicí médium musí mít teplotu v rozmezí -200°C až +400°C / 
   -330°F až 750°F. Doporučuje se izolovat měřicí trubici. 
 
Jestliže provozní podmínky vaší aplikace překračují výše uvedená omezení, kontaktujte prosím 
nejbližší pobočku firmy KROHNE. 
 

 

1. přívod topného média 
  
2. topný had 
  
3. měřicí trubice 
  
  
  
  
  
  

 
 
4.4 Měření výšky rozhraní dvou kapalin BM 26 A/TS 
 
Jestliže nádrž obsahuje dvě nemísitelné kapaliny s rozdílnými hustotami, je možno měřit jejich 
rozhraní pomocí hladinoměru BM 26 A se speciálním plovákem se zátěží. Plovák plave na hladině 
těžší kapaliny a propadá se lehčí kapalinou. Rozdíl hustot musí činit alespoň 100 g/l nebo 6,24 lb/ft3, 
plovák musí být v lehčí kapalině zcela ponořen. 
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5 Údržba 

 
Za normálních okolností nevyžaduje hladinoměr žádnou údržbu. Je-li ovšem měřená kapalina 
znečištěna nebo má tendenci k vytváření usazenin, doporučuje se občasné propláchnutí přístroje. 
Otevřete vypouštěcí armaturu a přístroj propláchněte. Je-li rovněž nutno očistit plovák, uzavřete 
uzavírací armatury, odmontujte dolní přírubu, vyjměte plovák a po vyčištění vše smontujte zpět. 
  

 

VAROVÁNÍ 
Při údržbě dodržujte příslušné předpisy týkající se tlakových zařízení, zacházení 
s nebezpečnými látkami a bezpečnosti a ochrany zdraví. 

  
  
6 Objednávání náhradních dílů 

 
Při objednávání náhradních dílů je nutno uvést následující údaje: 
 
1.  Číslo zakázky (viz štítek na přístroji)  
2. Typ přístroje, jeho provedení, jmenovitou světlost provozních připojení (DN) 
3. Materiálové provedení 
 
Poznámka: Uvádějte laskavě vzdálenost mezi přírubami (měřicí rozsah, tj. vzdálenost mezi 

osami provozních připojení) nebo zakázkové číslo KROHNE (Comm. No.) z původní 
objednávky. 
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7 Technické údaje 

7.1 Technické údaje: BM 26 A 
 
Označení přístroje BM 26 A 
Měřicí rozsah     
Standard  0,3 … 5,5 m    /    1 … 18 ft 
Chyba měření ± 10 mm   /   ± 0,4”   z měřené hodnoty 
Hustota měřené kapaliny 0,5 … 3,0 kg/l   /   31,2 … 187 lb/ft3 
Viskozita  5000 mPa·s   /   3.360 lb/ft·s 
Max. přípustný provozní tlak 
při 20°C  /  70°F* 

40 barg   /   580 psig (informace o vyšších 
tlacích na požádání) 

Ukazatel  
Standard lineární ukazatel se stupnicí v cm/m 
Na přání lineární stupnice v inch/feet, % nebo 

jednotkách objemu 
 stupnice podle požadavků; klapkový ukazatel 

bez stupnice; klapkový ukazatel se stupnicí v 
cm/m, inch/feet, % nebo jednotkách objemu, 
dle požadavků 

Montážní poloha svislá 
Krytí (ukazatel) podle EN 60529 IP68 (ekvivalent NEMA 6) 
Schválení pro tlaková zařízení Směrnice pro tlaková zařízení 2014/68/EU. 
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) podle EN 61326-1 (další podrobnosti viz EU 

Prohlášení o shodě) 
Provozní teplota   
Standard, s lineárním nebo klapkovým 
ukazatelem 

-20°C … +200°C nebo -4 … +390°F 

Provedení AG, s lineárním nebo klapkovým 
ukazatelem 

-40°C … +200°C nebo -40 … +390°F 

Na přání, do normálního prostředí (bez Ex) -200°C … +300°C / -325 … +570°F *, ** 
 
Další schválení  
ATEX 
INERIS 02ATEX0088 X 

ATEX II 1/2 G nebo ATEX II 1 G 
EEx d ia IIC T3 … T6 nebo EEx d IIC T3…T6; 
EEx ia IIC T3 … T6 ATEX II 1/2 G or ATEX II 1 G 

  
Aplikace podle Směrnice ATEX: zvláštní podmínky pro bezpečné použití 
 
Obtokový plovákový stavoznak BM 26 A ve všech provedeních 
Teplotní třída*** Provozní teplota Rozsah teploty prostředí 

 
T6 T(kapaliny) <= +70°C / +158°F -40 … +60°C / -40 … +140°F 
T5 T(kapaliny) <= +95°C / +203°F -40 … +50°C / -40 … +122°F 
T4 T(kapaliny) <= +130°C / +266°F -40 … +50°C / -40 … +122°F 
T3 T(kapaliny) <= +195°C / +383°F -40 … +40°C / -40 … +104°F 
 
*     v závislosti na materiálu, jmenovitém tlaku přírub a odolnosti plováku vůči tlaku 
**    vyšší na požádání 
***  teplotní třída BM 26 A závisí na doplňcích ukazatele, teplotě prostředí a provozní teplotě 
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Připojovací příruby  
podle EN 1092-1:  
Standard  DN25, PN40, typ B1 
Na přání DN15 to DN50, PN16 nebo PN40 
podle ASME B16.5: ½” to 2”, 150LB/RF nebo 300LB/RF 
pro topný plášť  
Připojení (standard) šroubení Ermeto 12  
podle 1092-1 DN15 PN40 
podle ASME B16.5 ½”, 150LB/RF nebo 300LB/RF 
Nátrubky 12 × 1 mm (0,47” × 0,04”) 
 
Informace o jiných připojeních a jmenovitých tlacích jsou poskytovány na požádání.  
 
Materiálové provedení (BM 26 A bez příslušenství) korozivzdorná ocel 316 L nebo Ti 
Převodník (odporová dekáda) proudový výstup 4 … 20 mA 

proudový výstup 4 … 20 mA + HART 
výstup PROFIBUS PA / FF 

 technické údaje a dodávaná provedení 
modulů převodníku viz kap. 7.2 
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7.2 Technické údaje: moduly převodníku 
  
Název PRETOP 5343B PR 5350B  PR 5335D 
Popis 4 … 20 mA. Převod 

naměřené hodnoty 
odporu na proudový 
signál. 

PROFIBUS PA nebo FF. 
Převod naměřené 
hodnoty odporu. 

4-20mA+HART®. Převod 
naměřené hodnoty odporu 
na proudový signál. 
Paralelní připojení až 15 
převodníků k digitálnímu 
2vodičovému signálu s 
komunikací HART. 

 
 
 

Výstup 4 … 20 mA 
(meze: 3,5 & 23 mA)  

PROFIBUS® PA protokol 
Profil A&B, ver. 3.0 (EN 
50170 sv.2) nebo 
protokol 
FOUNDATION™ 
fieldbus  

4 … 20 mA 
(meze: 3,5 & 23 mA) a 
protokol HART (po 
smyčce) 

 

Max. zátěž RL     (U – 8) Ω 

     0,023 
-               (U – 8) Ω 

     0,023 
Chyba měření   

          ± 10 mm 
 

Napájení 8 … 35 Vss 
8 … 30 Vss (ATEX) 

9 … 32 Vss 
9 … 30 Vss (ATEX) 

8 … 35 Vss 
8 … 30 Vss (ATEX) 

Teplota 
prostředí 

 
Viz tabulka “Aplikace podle Směrnice ATEX: zvláštní podmínky pro bezpečné 
použití”, kapitola 7.1 

    
Schválení  
Ex                                                         EEx ia, EEx d 
Max. ztrátový 
výkon krytu 
Exd, Pmax 

 
 
                                                             5 W 

Max. napájecí 
napětí pro kryt 
Exd, Umax 

 
                                                             36 V 

Max. bezpečné 
hodnoty pro 
aplikace Exi 

   

Svorky  
Ui 

 
28 V 

  
30 V 

  
28 V 

Ii 120 mA 120 mA 120 mA 
Pi 0,84 W 0,84 W 0,84 W 
Ci 1 nF 2 nF 1 nF 
Li 10 µH 1 µH 10 µH 
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7.3 Technické údaje: mezní spínače 
 
 
Mezní spínač MS 15/STD MS 15/EXI MS 15/EXD MS 15/*/ 

NAMUR 
Max. spínaný výkon 20 VA 1,5 A 20 VA 

1,5 A 
250 Vstř***** 

Podle 
LC (nízký vypínací 
výkon) 

1,5 A, 250 Vstř  NAMUR 19234 

Max. spínaný výkon Max. 100 VA 
Min. 3 VA 
1,5 A 
250 Vstř 

— Min. 3 VA 
1,5 A 
250 Vstř***** 

— 
HC (vysoký vypínací 
výkon) 

Teplota prostředí –20°C…+120°C *** *** * 
 –4°F…+250°F    
Provozní teplota HT 
(vysoká) 

< +250°C 
< +480°F 

*** *** * 

Provozní teplota BT  
(nízká) 

< +300°C 
< +570°F 

*** *** * 

Krytí IP65 IP65 IP65 * 
podle EN 60529 NEMA 4/4X NEMA 4/4X NEMA 4/4X  
Závit pro vývodku        PC 
                                       AL 

PG 13,5 
M20 × 1,5** 

PG 13,5 
M20 × 1,5** 

— 
M20 × 1,5** 

* 

Max. bezpečné hodnoty — Ui =**** **** 
Ii =500 mA 500 mA 
Ci =0 nF, 
Li =0 µH 

***** *. Pro Exi:  
Ui =24 V, 
Ii = ****,  
Ci=0 nF, 
Li=0 µF 

Materiál krytu               BT 
                                       HT 

polykarbonát 
hliník 

polykarbonát 
hliník 

 
hliník 

* 

Hystereze 0 0 0 * 
Hmotnost                      PC 
                                       AL 

130 g / 0,3 lb 
1200 g/ 2,6 lb 

130 g / 0,3 lb 
1200 g / 2,6 lb 

— 
1200 g / 2,6 lb 

* 

    
* Tyto parametry – viz ostatní sloupce v tabulce se spínači označenými „STD“ (tj. provedení 

bez Ex), EXI nebo EXD –  v závislosti na tom, které provedení bylo zvoleno 
** Standardní závit (vývodky nejsou součástí dodávky), na přání: M 25 x 1,5 nebo NPT ¾. 
*** Viz tabulka “Aplikace podle Směrnice ATEX: zvláštní podmínky pro bezpečné použití”, 

kapitola 7.1 
**** Hodnota není definovaná, napájení však musí být jiskrově bezpečné 
***** Umax =380 VAC, Imax =1.5 A, Pmax =20 VA 
  
  
Další podrobnosti o používání mezních spínačů MS 40 viz Doplňkový návod ke stavoznaku 
BM 26 A pro mezní spínače MS 40. 
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7.4 Materiálové provedení měřicí trubice 
 
Provedení Příruba Těsnění Měřicí trubice 
   Materiál Průměr  
    [mm] [inches] 
BM 26 A korozivzd. 

ocel 316Ti 
(1.4571) 
316L (1.4404) 

aramid 
(na přání PTFE) 

korozivzd. ocel 
316Ti (1.4571) 
316L (1.4404) 

72 × 2,3 2,83 × 0,091 

      
 

7.4.1 Max. provoz. podmínky pro BM 26 A s měř. trubicí z korozivzd. oceli 316 Ti 
           podle evropské Směrnice pro tlaková zařízení 2014/68/EU 
 
Graf zobrazuje max. přípustný tlak Ps pro danou provozní teplotu Ts v měřicí trubici z korozivzdorné 
oceli 316Ti o určité jmenovité světlosti (příruby jsou rozděleny do 4 kategorií). 
 

      
 
Vyšší provozní tlaky musí být předem schváleny výrobcem po analýze aplikace zákazníka. 
Maximální teplota měřené kapaliny závisí na aplikaci a je uvedena zákazníkem v objednávce. 
 
 
7.4.2 Kategorie přírub pro prov. podmínky v měř. trubici z korozivzd. oceli 316Ti  
 
Kategorie přírub 
1 2 3 4 
DN15 PN40 DN50 PN40 DN40 PN40 ½ " ASME 150LB 
DN20 PN40 DN50 PN40 (přivař.) DN40 PN40 (přivař.) ¾ " ASME 150LB 
DN25 PN40 2" ASME 300LB  1" ASME 150LB 
DN15 PN40 (přivař.)   1"½ ASME 150LB 
DN20 PN40 (přivař.)   2" ASME 150LB 
DN25 PN40 (přivař.)    
½ " ASME 300LB    
¾ " ASME 300LB    
1" ASME 300LB    
1"½ ASME 300LB    
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7.4.3 Max. provoz. podmínky pro BM 26 A s měř. trubicí z korozivzd. oceli 316L 
           podle evropské Směrnice pro tlaková zařízení 2014/68/EU 
 
Graf zobrazuje max. přípustný tlak Ps pro danou provozní teplotu Ts v měřicí trubici z korozivzdorné 
oceli 316L o určité jmenovité světlosti (příruby jsou rozděleny do 4 kategorií) 
 

        
 
Vyšší provozní tlaky musí být předem schváleny výrobcem po analýze aplikace zákazníka. 
Maximální teplota měřené kapaliny závisí na aplikaci a je uvedena zákazníkem v objednávce. 
 
 
7.4.4 Kategorie přírub pro prov. podmínky v měř. trubici z korozivzd. oceli 316L  
 
Kategorie přírub 
1 2 3 4 
DN15 PN40 DN25 PN40 DN40 PN40 ½ " ASME 150LB 
DN20 PN40 DN25 PN40 (přivař.) DN40 PN40 (přivař.) ¾ " ASME 150LB 
DN15 PN40 (přivař.) 1" ASME 300LB DN50 PN40 1" ASME 150LB 
DN20 PN40 (přivař.)  DN50 PN40 (přivař.) 1"½ ASME 150LB 
½ " ASME 300LB  1"½ ASME 300LB 2“ ASME 150LB 
¾ " ASME 300LB  2“ ASME 300LB  
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7.5 BM 26 A – rozměry a hmotnosti 
 
7.5.1 Hmotnosti 
  
Pro přístroje se vzdáleností mezi přírubami 1 m nebo 3,28 ft. Hmotnost prodloužení o 100 mm nebo 
3,94’’ je uvedena v závorce. 
Provedení Hmotnost v  
 [kg] [lb]   
BM 26 A/STD 14,5 (+0,51) 31,96 (+1,12)   
BM 26 A/EXD 20,6 (+0,82) 45,50 (+1,81)   
 
 
7.5.2 Rozměry ukazatele 
  
BM 26 A se standardním ukazatelem BM 26 A s klapkovým ukazatelem 

  
 
Rozměry v mm (inches) 
 
7.5.3 Celkové rozměry měř. trubice (s točivými nebo přivařovacími přírubami) 
Měřicí trubice BM 26 A je rozdělena do 4 tříd v závislosti na poloze provozních připojení: 
 
Třída měřicí trubice 
BM 26 A  

Popis 

BM 26 A/C se dvěma bočními připojeními 
BM 26 A/D se dvěma osovými připojeními  
BM 26 A/E s 1 dolním osovým připojením a 1 dolním bočním připojením 
BM 26 A/F s 1 horním osovým připojením a 1 horním bočním připojením 
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BM 26 A/C/RR BM 26 A/C/RR  
Přivařovací krkové (WN) 
příruby 

Točivé (EN) příruby  

 
      

 

  
 
 

             
 

 

   
   
BM 26 A/C/B BM 26 A/C/AG BM 26 A/C/IC/TR nebo /HR 

(s izolací) 
(otápění, připojení typu C) (proti namrzání, připojení typu C) TR pro nízké, HR pro 

vysoké teploty 
Točivé (EN) příruby Přivařovací krkové (WN) příruby Točivé (EN) příruby 
 
 
 
 

 

        

        
 
 

 
 
 
 

      

Rozměry jsou uvedeny v mm (inches) 
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BM 26 A/D/RR BM 26 A/D/RR 
Přivařovací krkové (WN) příruby Točivé (EN) příruby 

 

                                          
  
  
BM 26 A/E/RR BM 26 A/E/RR 
Přivařovací krkové (WN) příruby Točivé (EN) příruby 

 

               
           

 
Rozměry jsou uvedeny v mm (inches). 

 

 

            
(2.83’’) 
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BM 26 A/F/RR BM 26 A/F/RR 
Přivařovací krkové (WN) příruby Točivé (EN) příruby 

 

  
 
Rozměry jsou uvedeny v mm (inches). 
 
 
 

 

7.5.4 Vzdálenost osy měřicí trubice od těsnicí lišty přivařovací krkové příruby 
  
Viz obrázky v kapitole 7.5.3 
  
Připojovací příruby Rozměr „X“ – vzdál. 

osy měřicí trubice od 
těsnicí lišty příruby * 
[mm] [inch] 

DN15 PN40, přivařovací krkové příruby 79,5 3,13 
DN20 PN40, přivařovací krkové příruby 81,5 3,21 
DN25 PN40, přivařovací krkové příruby 81,5 3,21 
DN40 PN40, přivařovací krkové příruby 86,5 3,41 
DN50 PN40, přivařovací krkové příruby 89,5 3,52 
½”  ASME 150LB, přivařovací krkové příruby 89,5 3,52 
1”  ASME 150LB, přivařovací krkové příruby 97,5 3,84 
1”½  ASME 150LB, přivařovací krkové příruby 103,5 4,07 
2”  ASME 150LB, přivařovací krkové příruby 104,5 4,11 
¾”  ASME 150LB, přivařovací krkové příruby 93,5 3,68 
½”  ASME 300LB, přivařovací krkové příruby 93,5 3,68 
¾”  ASME 300LB, přivařovací krkové příruby 98,5 3,88 
1”  ASME 300LB, přivařovací krkové příruby 103,5 4,07 
1”½  ASME 300LB, přivařovací krkové příruby 109,5 4,31 
2”  ASME 300LB, přivařovací krkové příruby 111,5 4,39 
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8 Měřicí princip 

Přístroj pracuje na principu komunikativní trubky. Měřicí trubice je připojena k nádrži jako spojená 
nádoba, takže v ní jsou shodné provozní podmínky. 
Plovák obsahuje permanentní magnety, které slouží k přenosu měřených hodnot na místní ukazatel. 
Místní ukazatel je dodáván ve dvou provedeních: 
 
Standardní terčíkový ukazatel 
Trubice ukazatele obsahuje magnetický terčík, který sleduje polohu plováku.  
 

 

1 trubice ukazatele 
  
2 terčík (ukazatel polohy plováku) 
  
3 stupnice 
  
4 soustava magnetů v plováku  
  
5 měřicí trubice 
  

 
Klapkový ukazatel dodávaný na přání 
Magnety v plováku aktivují (otáčejí) magnetické klapky ukazatele v souladu s okamžitou výškou 
hladiny v měřicí trubici. Sloupec otočených žlutých klapek, resp. svislá poloha sledovacího magnetu, 
slouží k indikaci výšky hladiny kapaliny. Kromě toho lze výšku hladiny odečítat z dobře čitelné 
stupnice v různých jednotkách délky nebo objemu nebo v procentech. 
 

 

1 klapky natočené černou stranou 
  
2 klapka se otáčí při průchodu 

magnetu v plováku kolem tohoto 
bodu  

  
3 otočené klapky – žlutá strana  
  
4 trubice ukazatele s klapkami 
  
5 soustava magnetů v plováku  
  
6 měřicí trubice 
  
7 stupnice 

  
Dálkový přenos měřených hodnot je umožněn prostřednictvím analogového převodníku a mezních 
spínačů. Informace o principu funkce těchto doplňků a jejich technické specifikace jsou uvedeny 
v kapitolách 2 a 3. 
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Poznámky 
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Poznámky 
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Pokyny pro vrácení přístrojů firmě KROHNE k opravě nebo přezkoušení 
 
Budete-li při montáži a uvedení do provozu postupovat dle tohoto montážního a provozního 
předpisu, mohou při provozu přístroje nastat problémy jen výjimečně. 
V případě, že budete přesto nuceni zaslat plovákový stavoznak BM 26 A firmě KROHNE k 
přezkoušení nebo k opravě, dodržte, prosím, následující pokyny:  
Vzhledem k zákonným nařízením týkajícím se ochrany životního prostředí a zdraví a bezpečnosti 
osob může firma KROHNE přijímat k přezkoušení nebo opravě pouze přístroje, které nemohou 
způsobit ohrožení životního prostředí nebo zdraví osob.  To znamená, že firma KROHNE může 
provádět servisní zásahy pouze u přístrojů, které byly zaslány spolu s průvodním dokladem podle 
následujícího vzoru, který obsahuje potvrzení o tom, že přiložený přístroj je bezpečný.  
 
V případě, že přístroj přišel do styku s hořlavou, dráždivou, jedovatou kapalinou nebo kapalinou, 
která může znečistit životní prostředí, laskavě 
 zajistěte propláchnutí a případnou neutralizaci přístroje tak, aby neobsahoval zbytky 

nebezpečných látek.  
(pokyny, jak zjistit, zda má být přístroj rozmontován a pak propláchnut nebo neutralizován, 
obdržíte na požádání v nejbližší pobočce firmy KROHNE) 

 přiložte k přístroji doklad o tom, že přístroj je bezpečný, obsahující informace o měřeném médiu. 
Bez tohoto potvrzení bohužel firma KROHNE Váš přístroj nemůže přijmout k opravě nebo 
přezkoušení. 
 
Vzor certifikátu (překlad originálu do češtiny) 
Společnost:  Adresa:  
    
Oddělení:  Jméno:  
    
Tel. č.:    
    
Přiložený hladinoměr    
    
Typ:  
    
Zakázkové nebo výrobní číslo 
KROHNE: 

 

 
byl provozován s následující kapalinou:  
 
Jelikož tato kapalina je 
  nebezpečná životnímu prostředí   
  jedovatá   
  žíravá   
  hořlavá    
potvrzujeme, že jsme 
 zajistili, aby dutiny přístroje neobsahovaly zbytky měřené kapaliny  
 propláchli a neutralizovali všechny dutiny v přístroji 
 
Potvrzujeme, že při manipulaci s přístrojem nemůže dojít k ohrožení životního prostředí nebo zdraví 
a bezpečnosti osob obsaženými zbytky měřené kapaliny. 
 
Datum:  Podpis:  
 
Razítko: 
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