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Bezpieczeństwo - ogólne uwagi 
 
Podręcznik dostarcza kompletnego zestawu instrukcji do instalacji, obsługi i konserwacji wersji 
ATEX bocznikowego wskaźnika poziomu BM 26 A. 
 

Urządzenie zaprojektowano do pracy przy prawie stałych warunkach ciśnienia. 
 

Instalacja i użytkowanie - tylko przez odpowiednio przeszkolony personel. 
 

Nasza deklaracja zgodności ograniczona jest do części wskaźnika poziomu znajdujących się pod 
ciśnieniem, wyłączając części demontowalne (np. zawory). 
 

Zdarzenia nie uwzględniane podczas obliczeń obejmują: ryzyka dodatkowe, takie jak trzęsienie 
ziemi, zła pogoda, akty zniszczenia (sabotaż, terroryzm, wandalizm itp.) oraz oddziaływanie ognia. 
  

    

Ostrzeżenie 
 

Należy podjąć specjalne kroki podczas użycia pływaka tytanowego, w celu 
uniknięcia tarcia między tytanem i stalą k.o. powodującego iskrzenie w otoczeniu 
łatwopalnego gazu. 
 

Standardowe obliczenia projektowe nie uwzględniają teoretycznego współczynnika 
korozji. Produkt cyrkulujący w zbiorniku nie może mieć właściwości zwiększających 
erozję powierzchniową. 
 

Urządzenia z dopuszczeniem Ex: jeśli urządzenie posiada stosowne opcje, 
zastosowanie mają specjalne uregulowania co do użytkowania osprzętu w 
obszarach zagrożonych wybuchem. Uregulowania te opisano w niniejszej 
dokumentacji. Dalsze dane: dopuszczenie Ex dostarczane z urządzeniem. 

 
Opis: bocznikowy wskaźnik poziomu BM 26 A z klapkami magnetycznymi lub 
wskaźnikiem pływakowym 
 
BM 26 A używany jest do pomiaru poziomu, warstwy rozdziału lub objętości w zbiornikach otwartych 
lub ciśnieniowych. Montowany jest w pozycji przylegającej do zbiornika i używa zasady naczyń 
połączonych – poziom cieczy w rurze pomiarowej odpowiada poziomowi cieczy w zbiorniku. Dzięki 
swojej konstrukcji, urządzenie stosowane jest w przypadku substancji korozyjnych, toksycznych i 
palnych, oraz - w trudnych warunkach pracy. 
 
Wskaźnik lokalny składa się z: 
 wskaźnika ze znacznikiem (magnes prowadzący) w rurze szklanej Pyrex – standard 
 lub wskaźnika klapkowego (żółte/czarne klapki magnetyczne) w rurze szklanej Pyrex. 
Wskazania poziomu cieczy nie wymagają użycia zasilania. 
Opcjonalnie, urządzenie może zostać wyposażone w analogowy, elektryczny system przetwornika 
poziomu i/lub łączniki krańcowe. 
 
Użycie w obszarach zagrożonych wybuchem 
BM 26 A dopuszczony jest do stosowania w atmosferze wybuchowej w przypadku, gdy wyposażono 
go zgodnie ze stosowną opcją. Bezwzględnie należy przestrzegać warunków granicznych i 
szczegółowych postanowień dopuszczenia. 
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Symbole w dokumentacji 
  

 

UWAGA 
Informacja, jeśli nie przestrzegana, może powodować akcje skutkujące 
niepoprawnym funkcjonowaniem urządzenia. 

  

 

Ostrzeżenie 
Informacja, jeśli nie przestrzegana, może powodować akcje skutkujące błędem 
pomiarowym, narażeniem zdrowia i/lub zniszczeniem urządzenia. 

  

 

Informacje i instrukcje dla zastosowań Ex 
Informacje konieczne do przestrzegania wymagań bezpieczeństwa przy instalacji, 
obsłudze i konserwacji w obszarach zagrożonych wybuchem. Nieprzestrzeganie 
instrukcji może skutkować narażeniem zdrowia, zniszczeniem i/lub niepoprawnym 
funkcjonowaniem urządzenia. 

 
  
Obsługa 
 

  

 

Ostrzeżenie 
Normalna waga urządzenia mieści się w zakresie od 14,5 kg (32 lb) do 40 kg (88 
lb). Urządzenie powinno być przenoszone przez co najmniej 2 osoby za przyłącza 
procesowe. Można korzystać z mechanizmów podnoszących - nie podnosić za 
skalę pomiarową, przetwornik poziomu lub inny dołączony osprzęt. 

 
 
Odpowiedzialność i gwarancja produktu 
 
BM 26 A został zaprojektowany wyłącznie dla celów pomiaru poziomu cieczy, warstwy rozdziału 
cieczy lub pomiaru objętości – zależnie od wybranej przez użytkownika skali i pływaka. 
W obszarach zagrożonych wybuchem, zastosowanie ma specjalny system kodowania i przepisy. 
Odpowiedzialność w zakresie poprawnego doboru i zamierzonego użycia urządzenia leży wyłącznie 
po stronie nabywcy. 
Niepoprawny montaż, instalacja, jak również obsługa urządzenia, mogą prowadzić do utraty 
gwarancji. 
Niniejszym zastosowanie mają „Ogólne warunki sprzedaży”, będące podstawą umowy sprzedaży. 
W przypadku konieczności odesłania urządzenia do firmy KROHNE, należy zastosować się do 
instrukcji zamieszczonych na końcu dokumentacji. 
 
 
Kompletacja dostawy 
 
 BM 26 A – zależnie od opcji: z wyjściem prądowym lub łącznikami krańcowymi, bądź bez nich 
 Niniejsza Instrukcja montażu i obsługi urządzenia 
 Dopuszczenia / świadectwa zgodności (tylko dla wersji Ex urządzenia) 
 
Dostarczany bez akcesoriów montażowych (śruby, uszczelki kołnierzowe i okablowanie – 
dostarczane przez użytkownika) 
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Świadectwa specjalne (opcja: dostarczane tylko na życzenie użytkownika) 
 Świadectwo testu wg EN 10204: test ciśnieniowy, przebarwienia, radiograficzny, próba 

szczelności, test ultradźwiękowy, helowa próba szczelności, czystość powierzchniowa i materiał 
 
 
Standardy / Dopuszczenia 
  
Zgodnie z  Europejską Dyrektywą 2014/34/EU, bocznikowe wskaźniki poziomu 
opisane w niniejszej Instrukcji odpowiadają Standardom Europejskim EN 13463-1, 
EN 50014 +1 +2, EN 50018, EN 50020 i EN 50284 oraz dopuszczone są do 
stosowania w obszarach zagrożonych wybuchem przez agencję certyfikującą 
INERIS wg INERIS 02ATEX0088X pod warunkiem wyposażenia w stosowne 
opcje. 

 

 

 

Ostrzeżenie 
Należy stosować się do warunków granicznych i szczegółowych postanowień 
świadectwa dopuszczenia. 
 

Urządzenie niniejsze jest też zgodne z Dyrektywą urządzeń ciśnieniowych (PED) 2014/68/EU. 
 
 
Instrukcje bezpieczeństwa Ex 
 
Dopuszczony wg ATEX BM 26 A może być użytkowany w atmosferze wybuchowej dowolnych 
substancji palnych z Grupy Gazów IIC (z wyłączeniem przypadków podanych w niniejszej Instrukcji) 
oraz zastosowań wymagających Kategorii Oprzyrządowania 1/2 G oraz 1 G. Instalacja i 
użytkowanie - tylko przez odpowiednio przeszkolony personel. 
 
 
Definicje Kategorii Oprzyrządowania Ex 
 
Kategoria 1/2 G – przyrządy  
(dla zastosowań, w których użytkuje się obudowę przeciwwybuchową Exd) 
Przetworniki pomiarowe z opcjami wyjścia prądowego i łącznika krańcowego użytkowane są w 
obszarach zagrożonych wybuchem, wymagających oprzyrządowania kategorii 2. Przyłącze 
procesowe i ściana zbiornika tworzą warstwę przejściową między obszarami dla kategorii 
oprzyrządowania 1 i 2. Elementy pomiarowe wskaźnika (pływak i rura pomiarowa) należą do 
kategorii 1. „G” oznacza urządzenia stosowane w środowisku gazowym. 
 
Kategoria 1G - urządzenia 
Przetworniki z opcjami wyjścia prądowego i łącznika krańcowego i komponentami pomiarowymi 
użytkowane są w obszarach zagrożonych wybuchem, wymagających oprzyrządowania kategorii 1. 
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Oficjalne dopuszczenia i świadectwa 
 
Aplikacja Dopuszczenie przez Wersja urządzenia Znak dopuszczenia 
Świadectwo ATEX 
 
 

INERIS BM 26 A Nr świadectwa 
INERIS 02ATEX0088X* 

*Niniejsze Świadectwo Badania Typu dostępne jest na „Download Centre” na korporacyjnej stronie 
http://www.krohne.com 
 
Zasadnicze komponenty urządzenia 
   
 
 
 
 

                           
 
 
 

 
 
1 

 
 
Przetwornik 
poziomu (wpusty 
kablowe nie 
dostarczane) 
 

2 Przyłącza 
procesowe 
 

3 Rura pomiarowa 
(komora bocznika  
z pływakiem 
zaopatrzonym w 
magnesy) 
 

4 MS 15 /EXD łącznik 
krańcowy (bez 
wpustów 
kablowych) 
 

5 MS 15 /STD lub 
/EXI łącznik 
krańcowy 
 

6 Skala przyległa do 
rury pomiarowej, z 
rurą Pyrex (ze 
wskaźnikiem 
wiedzionym przez 
pływak) 

 
 

http://www.krohne.com/
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1 Instalacja 

1.1 Pakowanie i magazynowanie 
 
Pływaki zapakowane oddzielnie 
 
1 

 
W celu instalacji należy usunąć tylny kołnierz i włożyć pływak właściwą stroną do góry – do 
komory. 

2 Dopasować uszczelki. 
3 Docisnąć nakrętki właściwym momentem dociskowym; uwaga na wytrzymałość śrub, 

kołnierza i materiału, w odniesieniu do ciśnienia znamionowego zbiornika. 
 

 
 
 

 

UWAGA 
Upewnić się, że komora pozbawiona jest elementów obcych (brud, zostawione 
części...). 

 
 
Podczas transportu, pływaki utrzymywane są przez plastikowy zatrzask. 
Przed instalacją zatrzask powinien zostać usunięty przez tylny kołnierz. Należy postępować zgodnie 
z poniższą procedurą: 
 
Krok 1 Odszukać na komorze pomiarowej czerwoną etykietę przy dolnym przyłączu 

procesowym. 
 

 
 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 Usunąć taśmę klejącą z tylnego 

przyłącza procesowego. 
Krok 3 Usunąć plastikową pokrywkę 

ochronną z przyłącza procesowego. 
 

 

 

 
 
 
 
Krok 4 Zlokalizować zatrzask. Krok 5 Usunąć zatrzask szczypcami. 
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1.2 Szczegóły konstrukcyjne BM 26 A 
 
Poniższy schemat ukazuje standardowy BM 26 A/C/RR bez przetwornika poziomu i łączników. 
 

 

1 Korek odpowietrzenia 
  
2 Rura pomiarowa 
  
3 Czerwony, trójkątny znacznik 

odniesienia – fabryczne położenie 
zera skali pomiarowej 

  
4 Rura szklana wskaźnika 
  
5 Skala 
  
6 Pływak (magnesy w części dolnej) 
  
7 Poziom cieczy 
  
8 Punkt środkowy wskaźnika 
  
9 Wskaźnik (magnes nadążny)** 
  
10 Punkt zerowy pomiaru (oś dolnego 

kołnierza przyłącza) 
  
11 Zero skali 
  
12 Ogranicznik (czerwona tabliczka 

KROHNE) 
  
13 Tabliczka znamionowa 
  
  

** dostępny opcjonalny wskaźnik klapkowy (patrz: rozdział 8) 
 
 
Szczegóły: 
Poz. 12 – Czerwona tabliczka KROHNE na spodzie skali (element 5) z etykietą podającą 
charakterystyki techniczne pływaka (nr rysunku inżynierskiego, maksymalne dopuszczalne ciśnienie 
robocze (PS), ciśnienie testowe (PE) i materiał pływaka). Na przykład: 
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Poz. 13 – tabliczka znamionowa BM 26 A 
 

                       
 
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 Maksymalna dopuszczalna temperatura robocza (Ts) 
5 Ciśnienie testowe (Pt) 
6 Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze (Ps) 
7 Objętość komory pomiarowej (litry) 
8 Nr TAG użytkownika 
9 Fabryczny nr seryjny 
10 Kod typu (np. BM26 A / C / RR / ER / K) * 
11 Kod oznaczenia wg listy opcji (VF06…) ** 
12 Tylko urządzenia z dopuszczeniem Ex: kod jednostki certyfikującej ATEX (0344) 
13 Kod jednostki certyfikującej PED (0036 – dla oznaczenia PED w pozycji 3) 
14 Nazwa modelu i numer 
  
* Poz. 3 – oznaczenie PED: 

Warunek Oznaczenie 
PED 

Kod jednostki 
certyfikującej PED 

(poz. 13) 
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 
 
** Kod typu zdefiniowany jako: 
Kod produktu/Przyłącze procesowe/Kod materiału/Konstrukcja/Przetwornik 
poziomu/Styk/Dopuszenie 
*** Patrz: karta katalogowa BM 26 A – lista opcji standardowych i kodów oznaczeń 
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Poz. 10 – Kod typu 
 
Poz. kodu typu Kod Definicja kodu 
Kod produktu BM 26 A Bocznikowy wskaźnik poziomu (model A) 
Przyłącza procesowe C 

D 
E 
F 

Dwa przyłącza boczne 
Dwa przyłącza osiowe 
Wlot górny – boczny, wylot dolny - osiowy 
Wlot dolny – boczny, wylot górny - osiowy 

Kod materiałowy RR Stal k.o. 
Konstrukcja Brak info. 

B 
AG 
IC/TR 
IC/HR 

Wykonanie std. 
Ogrzewanie 
Wersja mrozoodporna -40°C / -40°F 
Z izolacją niskotemperaturową 
Z izolacją wysokotemperaturową 

Przetwornik poziomu Brak info. 
ER 

Bez przetwornika poziomu 
Z przetwornikiem poziomu 

Zestyk Brak info. 
K 

Bez łączników krańcowych 
Z łącznikami krańcowymi 

Dopuszczenie Brak info. 
EXI 
EXD 

Standardowe, bez dopuszczeń 
Dla EEx – zastosowania iskrobezpieczne 
Dla EEx – zastosowania ognioszczelne 

   
 
1.3 Mechaniczne wymagania instalacyjne 
 
Należy zapewnić spełnienie poniższych wymagań: 
 

 Ciśnienie instalacji (wartość maksymalna ciśnieniowego zaworu ograniczającego) nie może 
przekraczać dopuszczalnego ciśnienia Ps, podanego na tabliczce znamionowej urządzenia. 
Ciśnienie testowe Pt, podane jest w dokumentacji zamówienia oraz na tabliczce znamionowej 
BM 26 A. 

 Użytkownik musi upewnić się co do zgodności użytych materiałów z cieczą, z którą się stykają 
(komora pomiarowa, pływak, uszczelki itp.) oraz - w odniesieniu do zgodności z 
charakterystykami starzenia cieczy i środowiskiem pomiarowym. W odniesieniu do powyższego, 
patrz - zalecenia niniejszej instrukcji lub wyszczególnienie w umowie sprzedaży. 

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

 

1 Zbiornik 
 
 
 

2 Ciekły produkt 
 
 
 

3 BM 26A wskaźnik poziomu 
cieczy (komora pomiarowa): 
Wyłącznie instalacja 
pionowa! 
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1.4 Montaż w zbiorniku 
 

 Urządzenie BM 26 A musi zostać zainstalowane w pozycji pionowej. 
 Podczas instalacji BM 26 A wyposażonego lub nie - w system elektrycznego przetwornika 

poziomu, należy upewnić się, że pomiar nie ulegnie zakłóceniu przez inne, zewnętrzne pola 
magnetyczne. 

 Należy stosować śruby i uszczelki (dostarczane przez użytkownika) zgodne z ciśnieniem 
znamionowym przyłącza kołnierzowego i ciśnieniem roboczym. 

 Przyłącza procesowe (kołnierze) należy dokładnie dopasować – muszą być wycentrowane, 
umieszczone równolegle i przyśrubowane w profesjonalny sposób tak, aby uniknąć naprężeń 
mechanicznych. 

 Zbiornik należy oczyścić. Zaleca się instalowanie urządzeń odcinających (zawory, kurki itp.) 
pomiędzy zbiornikiem i bocznikowym wskaźnikiem poziomu tak, by mógł on być czyszczony 
niezależnie od zbiornika. Korek spustowy przy dolnym kołnierzu powinien być wymieniony na 
zawór zlewowy przewodu spustowego. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zawór odcinający (góra i dół) 
 

 
 
2 

 
 
Zawór zlewowy do przewodu spustowego 

 
 
 
3 

 
 
 
Korek odpowietrzenia 
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 W wysokich instalacjach (powyżej 6 metrów długości dla stali k.o.) zaleca się stosowanie 

dodatkowych punktów kotwienia pomiędzy BM 26 A oraz zbiornikiem. Standardowe kotwienie 
wykorzystuje zestaw spawanych do płyty pierścieni. Jest on dostępny na życzenie. Poniższy 
rysunek przedstawia rzut główny i boczny oraz wymiary w mm i calach. 

 

 
(1) Pierścień komory (2 pierścienie) 
(2) Płyta do przyśrubowania do zbiornika 

Wymiary [mm] [cale] 
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 Procedura uruchomienia 
 

 

 
Ostrzeżenie 
Przy pracy ze zbiornikami ciśnieniowymi przedsięwziąć konieczne środki 
bezpieczeństwa. 

 
 
Krok Czynność 
1 Zamknąć korek spustowy i/lub zawór zlewowy. 
2 Otworzyć elementy odcinające na górnym i dolnym kołnierzu 

przyłącza. 
3 Ustawić lokalną skalę pomiarową tak, by poziom skali 

odpowiadał dokładnie faktycznemu poziomowi, patrz: 
rozdział 1.6. 

 
 

 

Ostrzeżenie 
 Należy przedsięwziąć stosowne kroki, by zabezpieczyć przyrząd przed falą 

uderzeniową (tzw. młot wodny). Ciśnieniowe zawory ograniczające muszą także 
chronić instalację. 

 Urządzenie musi być regularnie serwisowane i przeglądane, by spełnić 
wymagania przepisów i rozporządzeń dotyczących miejsca instalacji. 

 Wersje wysokotemperaturowe – należy zabezpieczyć obsługę przed 
poparzeniem. 
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1.6 Wskazanie poziomu rzeczywistego 
 
1.6.1 Pomiar poziomu z użyciem lokalnego wskaźnika oraz skali 
 
Pływak wyposażony jest w pierścieniowy system stałych magnesów, przekazujących sygnał o 
poziomie cieczy do wskaźnika. Wskaźnik sprzężony jest magnetycznie z magnesami pływaka. 
 
Konstrukcyjnie, minimalny poziom cieczy w rurze pomiarowej wyznaczony jest przez oś dolnego, 
bocznego przyłącza kołnierzowego – poziom zerowy cieczy wyznacza linia centralna dolnego 
kołnierza. Jak pokazano na schemacie pływaka i wskaźnika w rozdziale 1.2, wskaźnik podąża za 
pływakiem poniżej poziomu cieczy. 
 
Różnica pomiędzy rzeczywistym poziomem cieczy a pozycją wskaźnika wynika z: 
 zanurzenia pływaka na głębokość zależną od gęstości cieczy i rodzaju pływaka, 
 rozmieszczenia magnesów pływaka poniżej jego osi, w celu nadania pływakowi stabilności. 
 
Skala (podziałka) dostarczana jest w postaci gotowej do stosowania dla produktu (cieczy) określonej 
w zamówieniu. Czerwony znacznik odniesienia w górnej części rury (pozycja 1 na poniższym 
schemacie) wyznacza punkt mocowania górnej części skali w zacisku - dla uzyskania dokładnego 
wskazania poziomu. Nie są wymagane żadne inne czynności regulacyjne. 
 
Uwaga 
Przy znacznej zmianie gęstości produktu, pomiarze produktu innego, niż podany w zamówieniu lub 
zastosowaniu innego pływaka, skala BM 26 A – w celu uzyskania dokładnego pomiaru – może 
wymagać regulacji. Wówczas należy skontaktować się z firmą KROHNE (patrz: rozdział 1.6.4 – 
korekta położenia skali). 
 
 

 

  
  
  
  
  
  
1 Znacznik odniesienia: górna krawędź 

czerwonej płytki KROHNE musi stykać się z 
wierzchołkiem trójkąta 

  
  
2 Skala 
  
  
3 Komora pomiarowa (z pływakiem) 
  
  
4 Górny pierścień zaciskowy (skala – komora 

pomiarowa) 
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1.6.2 Pływaki 
 
Dla pomiaru poziomu cieczy stosuje się 4 typy pływaków. 
  
 Pływaki 1 i 2 wykonane są ze stali 316L albo 316Ti (wg zamówienia). 
 
 Pływaki 3 i 4 wykonane są z tytanu. 
 
Numer pływaka identyfikuje grubość jego ścianki i użyty materiał. 
 
Wymiar „a” na schematach podaje odległość od podstawy pływaka do linii centralnej zabudowanego 
systemu magnesów. Wymiar ten powinien zostać użyty w obliczeniach dotyczących regulacji skali 
pomiarowej, spowodowanych różnicą pomiędzy zerem rzeczywistej powierzchni cieczy a zerem 
skali (patrz: rozdział 1.6.4). 
 
Pływaki 316 L lub 316 Ti - nr.1 i 2 Pływaki tytanowe - nr. 3 i 4 
 

 

 

 
gdzie a = 47 mm lub 1,85“ gdzie a = 48 mm lub 1,89“ 
oraz: 
Pływak nr 1 – grubość ścianki = 1 mm lub 0,04” 
Pływak nr 2 – grubość ścianki = 0,5 mm lub 0,02” 

oraz: 
Pływak nr 3 – grubość ścianki = 0,6 mm lub 
0,024” 
Pływak nr 4 – grubość ścianki = 1 mm lub 0,04” 

 
Wymiary w mm (cale) 
 
Uwaga 
Dla szczególnych rodzajów aplikacji stosuje się mniejsze odmiany pływaków: produkty o bardzo 
niskiej gęstości, pomiary warstw rozdziału itp. Dalsze informacje - kontakt KROHNE. 
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Ograniczenia gęstości i temperatury roboczej 
 
typ 
pływaka 

Ograniczenia gęstości i temperatury roboczej 

Nr Min. gęstość produktu Temperatura produktu 
  Min.  Maks.  
 [kg/l] [lb/ft3] [°C] [°F] [°C] [°F] 
BM 26 A / wersje standardowe bez dopuszczeń 
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 
Przyrządy dopuszczone do obszarów zagrożonych wybuchem (Ex) 
BM 26 A / ATEX (wskaźnik lokalny z wyposażeniem elektrycznym) 
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* 
 
* Temperatura produktu zależy od klasy temperaturowej (T3...T6) BM 26 A ATEX. dalsze 
informacje: patrz rozdział 7.1. 
 
 
Ograniczenia ciśnienia roboczego 
 
typ pływaka 
BM 26 A 

Ograniczenia ciśnienia roboczego pływaka 

Nr Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 
 Dla  

+20°C / +70°F 
Dla 
+100°C /+210°F 

Dla  
+200°C / +390°F 

Dla  
+300°C / +570°F 

 [barg] [psig] [barg] [psig] [barg] [psig] [barg] [psig] 
Wersje standardowe bez dopuszczeń 
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 
Przyrządy dopuszczone do Strefy 0 
BM 26 A/ATEX (wskaźnik lokalny z wyposażeniem elektrycznym) 
1 55 800 41 600 – – – – 
2 23 335 12 175 – – – – 
3 23 335 13 190 – – – – 
4 55 800 31 450 – – – – 
 
 
Ważne 
Test ciśnieniowy pływaka: wg Dyrektywy urządzeń ciśnieniowych 2014/68/EU oraz oficjalnych 
dopuszczeń. 
 



 

18   Instrukcja instalacji i obsługi BM 26 A  

 
1.6.3 Zmiana warunków procesowych 
 
W przypadku zastosowania BM 26 A do pomiaru innego produktu, należy zwrócić uwagę na 
poniższe punkty:  
 
 Skonsultować z KROHNE zgodność między produktem i urządzeniem, szczególnie przy 

użytkowaniu w obszarach zagrożonych wybuchem. 
 
 Zapewnić przestrzeganie Dyrektywy urządzeń ciśnieniowych 2014/68/EU, gdy dotyczy. 
 
 Głębokość zanurzenia „c” (rozdz. 1.6.4) pływaka zwiększa się wraz ze zmniejszeniem gęstości 

cieczy. Zależy ona również od modelu pływaka (nr 1, 2, 3 lub 4) i użytego materiału (316L, 316Ti 
lub tytan). Nowa wartość zanurzenia „c” pokazana jest na poniższych 2-liniowych wykresach. 
Dalsze informacje konieczne do przeprowadzenia dokładnej kalibracji dostępne są w KROHNE. 
Podczas kontaktowania się z KROHNE należy: 

 − podać nr zamówienia i nr seryjny stosowanego urządzenia BM 26 A, 
 − określić nowy produkt, podając jego gęstość w nowych warunkach pracy, 
 − podać informacje dot. poprzedniej aplikacji. Pływaki mogły zostać dostosowane do 

konkretnych aplikacji; np. dostosowane do gęstości (ciśnieniowe) lub przygotowane 
dla niskich gęstości, zaopatrzone w balast dla celów pomiaru warstwy rozdziału. 

   
 Górna część pływaka nie może wystawać więcej, niż 35 mm (1,38”) nad powierzchnię cieczy – 

dla zapewnienia poprawnego wyporu i dokładnego pomiaru. 
 

Rysunek 1: głębokość zanurzenia pływaka w funkcji gęstości produktu 
Linia 1: pływak nr 1, 316Ti (1.4571) lub 316L (1.4404), grubość ścianki 1 mm lub 0,04” 
Linia 2: pływak nr 2, 316Ti (1.4571) lub 316L (1.4404), grubość ścianki 0,6 mm lub 0,02” 

              
Gdzie c - głębokość zanurzenia,  - gęstość produktu. 
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Rysunek 2: głębokość zanurzenia pływaka w funkcji gęstości produktu 
Linia 3: pływak nr 3, tytan, grubość ścianki 0,6 mm lub 0,024” 
Linia 4: pływak nr 4, tytan, grubość ścianki 1 mm lub 0,04” 

          
Gdzie c - głębokość zanurzenia,  - gęstość produktu. 
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1.6.4 Korekta położenia skali dla dokładnego odczytu rzeczywistej powierzchni cieczy 
  
Położenie skali* może zostać skorygowane przez użytkownika zgodnie z poniższym: 
Krok Czynność 
1 Znaleźć głębokość zanurzenia pływaka „c” (dostarczony przez KROHNE, patrz: rozdz. 

1.6.3). 
  
2 Odjąć wymiar „a”, podstawa pływaka do osi magnesu (podany na rysunku wymiarowym 

pływaka w rozdziale 1.6.2), od „c” – aby uzyskać wymiar „b”, współczynnik korekcji skali. 
  
 Pozycj

a 
Opis 
 

 

 b = c – a (różnica między poziomem 
cieczy a pozycją wskaźnika – z 
powodu gęstości produktu) 

 

 c = Głębokość zanurzenia pływaka 
(funkcja gęstości produktu) – rozdz. 
1.6.3. 

 a = Odległość od osi systemu 
magnesów do podstawy pływaka, 
patrz: rysunek wymiarowy pływaka 
w rozdziale 1.6.2. 

 1 = Pływak 
 

 2 = Magnes nadążny wskaźnika (lub 
łącznik krańcowy) 

 3 = Położenie magnesów montowanych 
w pływaku 

  
3 Poluzować oba pierścienie zaciskowe, utrzymujące skalę pomiarową na rurze pomiarowej 

wkrętakiem lub kluczem (8 mm). 
 

4 Ulokować punkt „zero” (górna część dolnej, czerwonej płytki KROHNE) na skali, w miejscu 
linii centralnej dolnego, bocznego przyłącza procesowego. 

  
4a Zwolnić górny pierścień 
   

 

  
  
  
1 Skala pomiarowa 
  
2 Rura pomiarowa 
  
3 Górny pierścień skali pomiarowej 
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* Informacje dotyczące również początkowych ustawień łączników krańcowych – należy jednak 
wówczas uwzględnić uchyb (przesunięcie) punktu wyzwolenia łącznika krańcowego (rozdz. 3.6). 
 
4b Zwolnić dolny pierścień.   
    
4c Wyzerować (ustawić) skalę (domyślnie).   
   

 

1 Skala pomiarowa 
  
2 Spód skali (poz. 1) oznaczony 

przez górną krawędź czerwonej 
tabliczki KROHNE. Pozycja 
domyślna - ten sam poziom, jak 
element 3. 

  
3 Linia centralna dolnego, bocznego 

przyłącza procesowego. 
  
4 Dolny zacisk skali pomiarowej. 
  

 
5 Przesunąć skalę w dół rury pomiarowej i ustalić położenie na „b” mm. 
   

 

1 Linia centralna dolnego, bocznego 
przyłącza procesowego. 

  
2 Spód skali (poz. 1) oznaczony 

przez górną krawędź czerwonej 
tabliczki KROHNE. 

  
3 Położenie pływaka (linia kreskowa) 

przy wypełnieniu rury do linii 
centralnej dolnego, bocznego 
przyłącza procesowego. 

  
B Przesunięcie skali w dół o „b” mm. 

Spód skali znajdzie się na poziomie 
magnesów pływaka. 

  
6 Zacisnąć na powrót oba pierścienie utrzymujące skalę na rurze pomiarowej. 
   

 

  
  
  
  
  
  
1 Wkręt pierścienia skali pomiarowej. 
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1.6.5 Funkcjonalne sprawdzenie lokalnego wskaźnika poziomu (tylko wskaźnik ze 

znacznikiem) 
 
Krok Czynność Komentarze 
1 Przerwać sprzęg magnetyczny między 

pływakiem a systemem wskaźnika - 
magnesem prętowym. 

Wskaźnik (9*) opadnie i zniknie poza 
czerwoną przykrywką (12*) umieszczoną 
na skali. 

2 Podnieść wskaźnik ze spodu komory 
pomiarowej magnesem prętowym. 

Wskaźnik ponownie odzyska sprzęg 
magnetyczny z pływakiem na poprawnie 
wskazywanej wartości. 

3 Koniec procedury. Jeśli wskaźnik nie uzyska sprzęgu 
magnetycznego z pływakiem - kontakt z 
KROHNE. 

   
* Patrz: schemat w rozdziale 1.2. 
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2 Przetwornik poziomu 

2.1 Ogólne uwagi 
 
Oprócz wskaźnika lokalnego (skali), BM 26 A może zostać wyposażony w przetwornik poziomu, 
transmitujący magnetycznie pobudzany, analogowy, prądowy sygnał wyjściowy, 4 – 20 mA, poza 
obszar zagrożony wybuchem. 
 
Taki rodzaj wskazania wykorzystuje rurę ze stali nierdzewnej, zawierającą rezystorowy łańcuch 
zestyków kontaktronowych, mocowany przylegająco do rury pomiarowej. Położenie magnesu 
pływaka w rurze określa wartość sygnału wyjścia. Wyjście to podlega kalibracji fabrycznej i nie 
wymaga żadnych innych regulacji po uruchomieniu wskaźnika BM 26 A. 
 
Odczyt przetwornika konwertowany jest na sygnał wyjścia prądowego 4 – 20 mA przez przetwornik, 
znajdujący się w obudowie. Moduł przetwornika opisany jest w kolejnym podrozdziale (szczegóły 
techniczne podano w rozdz. 7.2). W przypadku wersji BM 26 A EEx ia, iskrobezpieczny przetwornik 
może być użyty z wyjściem prądowym 4...20 mA z- lub bez- izolacji galwanicznej. 
 
BM 26 A Std / EEx i /EEx d z przetwornikiem poziomu (aluminiowa obudowa przetwornika) 
 

 

1 Wpust kablowy 
 Podłączać tylko komponenty 

i dławiki kablowe z 
dopuszczeniem Ex i lub Ex d! 

 Z gwintem M20 x 1,5 
Opcjonalnie: M25 x 1,5 
                NPT ¾ 

2 Obudowa przetwornika 
poziomu 

3 Łańcuch kontaktronowy w 
rurze ze stali k.o. 
 

4 Rura pomiarowa i skala 
BM 26 A, z nadążnym, 
magnetycznym wskaźnikiem 
poziomu 

5 Zaciski uziemienia PE 
 Oba zaciski muszą być 

uziemione! 

  

Wymiary w mm i (calach) 
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2.2 Przetworniki 
 
BM 26 A może być wyposażony w przetwornik poziomu. Przetwornik poziomu definiowany jest 
poprzez typ stosowanej komunikacji (ER – elektronika zdalna), ochronę obudowy (Ex d, Ex I itp.), 
materiał obudowy (AL - aluminium) i moduł przetwornika. 
 
 
2.2.1 Wersje przetwornika dla BM 26 A 
 
Oznaczenie wersji Ochrona obudowy Moduł przetwornika 
ER/STD/AL/D Bez (nie-Ex) D PR 5343B 

4-20mA ER/EXI/AL/D EXI (EEx ia) 
ER/EXD/AL/D EXD (EEx d ) 
ER/STD/AL/E Bez (nie-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 (nie-Ex) F PR 5335D 

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

 

Ostrzeżenie 
Nie należy zdejmować pokrywy przetwornika przed odłączeniem zasilania. 

 
 
PR 5343B : 4-20mA (widok z góry) 
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PR 5350B : PROFIBUS PA / FF 
 

                                         
 
PR 5335D : 4-20mA+HART® 
 

                                      
 

 

Ostrzeżenie 
Patrz: rozdział 7.2 - informacje techniczne dotyczące użycia sprzętu w obszarach 
zagrożonych wybuchem. 
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3 Łączniki krańcowe / styki 

 
3.1 Ogólne uwagi 
 
Do sygnalizowania określonych wartości poziomu, BM 26 A może zostać wyposażony w łączniki 
krańcowe, mocowane zaciskowo na rurze pomiarowej, pozycjonowane w całym zakresie 
pomiarowym. Są one pobudzane przez magnesy pływaka. Parametry robocze (warunki pracy) 
definiują, które łączniki krańcowe mogą być użyte. W rozdziale 7.3 podano szczegółowe dane 
techniczne każdego typu łącznika krańcowego. 
 
Łączniki krańcowe dostarczane są oddzielnie od BM 26 A i są montowane w miejscu instalacji. 
Instrukcje montażowe i instalacyjne – rozdziały: 3.5 do 3.6. 
 
Dane dotyczące instalacji łączników krańcowych MS 40 - patrz: Dodatek MS 40 dla bocznikowego 
wskaźnika poziomu BM 26 A. 
 
 
3.2 Oznaczenia kodowe definiujące wersje łączników krańcowych 
 
Obudowa 
ochrona 

Odłączające 
zasilanie 

Obudowa 
materiał 

NAMUR 
zgodność 

Temperatura 
procesowa 

STD (bez) LC (niska moc 
odcina) 

PC (Poliwęglan / 
Standard) 

NN (Nie-
NAMUR) 

BT (Niska 
temp.) 

EXI (EEx ia) 
 

HC (wysoka moc 
odcina) 

AL (Aluminium) NO (NAMUR) HT (Wysoka 
temp.) 

EXD (EEx d) 
 
 
 
3.3 Opcje łączników krańcowych dla BM 26 A (nie-Ex) 
 
Oznaczenie Ochrona 

obudowy 
Materiał 
obudowy 

Odcięcie 
zasilania 

Temperatura 
procesowa 

Temperatura 
otoczenia 
/ °C 

Temperatura 
otoczenia 
/ °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 ALU 20 VA 
1,5 A 
250 VAC 

<300°C <570°F -20...+120 
 

-5...+245 

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

Bez ALU 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 VAC 

<250°C <480°F -20...+120 
 

-5...+245 

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

Bez ALU Max.: 100 VA 
Min.:  3 VA 
1,5 A 
250 VAC 

<300°C <570°F -20...+120 
 

-5...+245 
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3.4 Opcje łączników krańcowych dla BM 26 A (wersja ATEX) 
 
Oznaczenie Ochrona 

obudowy 
Materiał 
obudowy 

Zasilanie 
odcięcie 

Temperatura 
procesowa 

Temperatura 
otoczenia 

Charakterystyka 
zasilania 

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* ALU 1,5 A* 
 

** ** Ui 
Ii 
Ci 
Li 

**** 
500 mA 
0 

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

EXI* ALU NAMUR ** ** Ui 
Ii 
Ci 
Li 

24 V 
*** 
0 
0 

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

EXD ALU 20 VA 
1,5 A 
250 VAC 

** ** Umax 
Imax 
Pmax 

380 VAC 
1,5 A 
20 VA 

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

EXD ALU NAMUR ** ** Umax 
Imax 
Pmax 

380 VAC 
1,5 A 
20 VA 

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

EXD ALU Max.:***** 
Min.: 3 VA 
1,5 A 
250 VAC 

** ** Umax 
Imax 
Pmax 

380 VAC 
1,5 A 
20 VA 

 
*       Podłączać jedynie do zasilania dopuszczonego iskrobezpiecznego. 
**      Zależnie od klasy temperaturowej ATEX. Dalsze informacje – rozdział 7.1. 
***    Wartość prądu nie została narzucona, jednak zasilanie musi być iskrobezpieczne. 
****   Wartość napięcia nie została zdefiniowana, jednak zasilanie musi być iskrobezpieczne. 
3.5 Sposób użycia łączników krańcowych 
 
3.5.1 Zasada działania 
 
Łączniki krańcowe MS 15/STD, MS 15/EXI i MS 15/EXD zawierają styk kontaktronowy, pobudzany 
bezpośrednio przez magnesy pływaka. Ze względu na bistabilną charakterystykę przełączania, stan 
po przełączeniu utrzymywany jest do chwili powrotu pływaka (poruszającego się w przeciwnym 
kierunku). Zalecane jest podłączenie od strony linii izolującego wzmacniacza przełączającego. 
 
Dane dotyczące instalacji łączników krańcowych MS 40 - patrz: Dodatek MS 40 dla bocznikowego 
wskaźnika poziomu BM 26 A. 
 
3.5.2 Instalacja 
 
1 Przymocować łącznik do rury pomiarowej na żądanym poziomie, dostarczonym metalowym 

pierścieniem. 
2 Ustawić poziom przełączenia z uwzględnieniem różnicy między poziomem wskazywanym a 

rzeczywistym (rozdział 1.6.4). 
3 Ustawić poziom przełączenia z uwzględnieniem uchybu punktu wyzwolenia łącznika (rozdz. 

3.6.2). 
Uwaga: Z powodu bistabilnej charakterystyki, łącznik może pracować w trybie obwodu otwartego 

lub zamkniętego (rozdz. 3.5.5 „Podłączenie elektryczne”) – zależnie od sposobu 
podłączenia. 
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Zamocowanie na rurze pomiarowej w odpowiednim położeniu 
MS 15 /STD/…/PC/…/BT lub MS 15/EXI/…/PC/…/BT 
                         

              

1 Obejma łącznika 
krańcowego 
 

2 Wspornik łącznika 
 

3 Zacisk skali pomiarowej 
 

4 Rura pomiarowa 
 

5 Wkręty 2 x M4 (do 
wspornika) 
 

6 Oś punktu przełączania 
Dokładna regulacja: 
procedura w rozdz. 3.6 
 

7 MS 15 /STD lub /EXI 
pokrywka łącznika 
 

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

              

1 1 x wkręty blokujące M6 
– użyć klucza 
sześciokątnego 3 mm 
 

2 Łącznik krańcowy 
wspornik 

3 Obejma łącznika 
krańcowego 

4 Rura pomiarowa 

5 Zacisk skali pomiarowej 

6 Oś punktu przełączania 
Dokładna regulacja: 
procedura w rozdz. 3.6 
 

7 Blokada wieczka: 
wkręt M3 -  
użyć klucza 
sześciokątnego 2 mm 
 

8 MS 15 EXD 
pokrywka łącznika 

9 Osprzęt kablowy 
(niedostarczany przez 
KROHNE) 
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3.5.3 Wymiary całkowite łączników krańcowych montowanych na rurze pomiarowej 
  
MS 15 /STD/…/PC/…/BT oraz 
MS 15 /EXI/…/PC/…/BT  

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

  

  
* Pozycja 1: wkręt pierścienia łącznika 
 
Wymiary w mm (cale) 
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3.5.4 Wymiary łącznika krańcowego (bez wspornika i pierścienia) 
 
 
MS 15 /STD/…/PC/…/BT 
oraz MS 15 /EXI/STD/…/PC/…/BT 
z dławikiem PG 13,5 

MS 15 /STD/…/AL/…/HT, 
MS 15 /EXI/…/AL/…/HT, 
oraz MS 15 /EXD/…/AL/…/HT 
bez dławika (dostarczany przez użytkownika) 

Widok z boku Widok z boku 
 

 

 

Widok z góry 
 

      

Wymiary w mm (cale) 
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3.5.5 Przyłącza elektryczne 
 
Odkręcić tylne wieko obudowy. Dalsze dane techniczne – rozdział 7.3. Użyć podłączeń 
dopuszczonych do zastosowań Ex d, dla obudów EXD. Okablowanie pokazano poniżej: 
 

 

Ostrzeżenie 
Nie zdejmować wieczka łącznika granicznego przed odłączeniem zasilania. 

 
 
Łączniki krańcowe MS 15 
 
zaciski STD/…/PC/…/BT lub EXI/…/PC/…/BT 
zaciski STD/…/PC/NO/BT lub EXI/…/PC/NO/BT (NAMUR) 

            
1 Zaciski 
2 Dławik kablowy (PG 13,5) 
3 Opcja łącznika nie-NAMUR (okablowanie) 
4 Opcja łącznika NAMUR (okablowanie) 
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zaciski STD/…/AL/…/HT, EXI/…AL/…/HT, lub EXD/…/AL/…/HT 

 
1 Zaciski 
2 Otwór z gwintem M20 x 1,5. Dławik kablowy dostarczany przez użytkownika. 
3 Opcja łącznika nie-NAMUR (okablowanie) 
4 Opcja łącznika NAMUR (okablowanie) 
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3.6 Dokładna regulacja punktu wyzwalania łącznika krańcowego 
 
3.6.1 Ogólne uwagi 
 
Z powodu sposobu przełączania łącznika kontaktronowego i geometrii magnesów pływaka, przy 
ruchu pływaka w dół bądź w górę - uzyskuje się różne punkty przełączenia. Powyższe należy 
uwzględnić przy pozycjonowaniu łącznika krańcowego. 
 
Należy również pamiętać, że, jak w przypadku lokalnego wskaźnika, pozycjonowanie łącznika musi 
uwzględnić fakt niższego położenia poziomu wskazywanego w stosunku do poziomu rzeczywistego. 
 
Z założenia, poziom wskazywany jest niższy od poziomu rzeczywistego o „b” mm. Należy to 
uwzględnić w czasie uruchomienia (rozdz. 1.6.4). Podczas ruchu pływaka w górę, łącznik 
wyzwalany jest z uchybem „d” mm. Podczas ruchu pływaka w dół jest wyzwalany z uchybem „e” mm 
(patrz: rozdział 3.6.3). 
 
Histereza: patrz – rozdział 7.3. 
 
Dane dotyczące punktów przełączenia łączników krańcowych MS 40 - patrz: Dodatek MS 40 dla 
bocznikowego wskaźnika poziomu BM 26 A. 
 
 
3.6.2 Dokładna regulacja punktu wyzwalania łącznika krańcowego 
 
Krok Czynność 
1 Wybrać rzeczywisty poziom, na którym łącznik powinien zadziałać. 
2 Ustawić łącznik w odpowiedniej pozycji (rozdział 1.6.4) uwzględniając różnicę między 

rzeczywistym poziomem cieczy a poziomem wskazywanym (pozycja magnesu). Przesunąć 
łącznik w dół rury pomiarowej o „b” mm. 

3 Odnieść się do tabeli w rozdz. 3.6.3: „Uchyby punktu przełączania”. Znaleźć uchyb dla 
wyzwalania danego typu łącznika krańcowego i kierunku ruchu pływaka. Przykład: dla 
wyzwalania łącznika przy ruchu pływaka w górę, typ MS 15/STD wymaga przesunięcia w dół 
rury pomiarowej o 5 mm (0,2”). 

4 Zwolnić pierścień utrzymujący łącznik krańcowy na rurze pomiarowej. 
5 Zmienić pozycję łącznika stosownie do punktu wyzwalania – poprzez przesunięcie go w dół 

lub w górę rury pomiarowej o wartość uchybu podaną w tabeli oraz pokazaną na rysunku w 
rozdziale 3.6.3. 

6 Ponownie zacisnąć pierścień utrzymujący łącznik na rurze pomiarowej. 
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3.6.3 Schemat punktu przełączania i wartości uchybu dla łączników krańcowych 
 

Pozy
cja 

Opis 

0  Znacznik zera skali 
b  Różnica między poziomem cieczy i odczytem skali z powodu gęstości produktu. 
L  Wskazanie poziomu (wartość graniczna) na skali. 
d  Uchyb punktu przełączania łącznika przy ruchu pływaka w górę (odległość między osią styku 

i wskazaniem poziomu lub wartością graniczną – patrz: tabela). 
e  Uchyb punktu przełączania łącznika przy ruchu pływaka w dół (odległość między osią styku i 

wskazaniem poziomu lub wartością graniczną). 
 

 

 
 
 
Uchyby punktu przełączania 
 
 Uchyb dla kierunku 

przemieszczania się 
pływaka 

Łącznik 
krańcowy 

d (w górę) e (w dół) 

 [mm] [cale] [mm] [cale] 
MS 15/STD 
 

 
 
– 5 
 

 
 
– 0,2 

  
  
 – 5 
  

 
 
– 0,2 
 

MS 15/EXI 
 
MS 15/EXD 
 
     

 

Wymiary w mm (cale) 
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4 Wersje specjalne 

4.1 Wersje niskotemperaturowe AG, TR lub IC/TR 
 
Wersja BM 26 A/AG: do -40°C lub -40°F 
Wersja BM 26 A/TR: do -200°C lub -330°F 
Wersja BM 26 A/IC/TR: do -200°C lub -330°F 
 
Wszystkie komponenty wykonano ze stali CrNi 316 Ti (odpowiednik 1.4571) lub 316L (odpowiednik 
1.4404). Rura pomiarowa BM 26 A/IC/TR posiada izolację z waty szklanej i aluminiową okładzinę. 
Magnesy pływaka wykonano z materiałów specjalnych. 
 
Wskazania skali powiększane są, dla łatwiejszego odczytu, przez szkło plexitherm. Temperatura 
otoczenia i produktu, określone będą przez użytkownika – w celu zagwarantowania właściwej 
izolacji. Długość gniazda do kołnierza przyłącza określona zostanie przez użytkownika, jeśli 
użytkownik dostarcza izolację. 
 
Wersja AG Wersja TR Wersja IC/TR 
1 Szkło plexitherm 1 Rura pomiarowa 1 Rura pomiarowa 
2 Skala wskaźnika 2 Rura wskaz. ze wskaźnikiem 2 Izolacja (otulina) 
3 Rura wskaz. ze wskaźnikiem 3 Szkło plexitherm 3 Rura wskaz. ze wskaźnikiem 
4 Rura pomiarowa 4 Skala wskaźnika 4 Szkło plexitherm 
  5 Okładzina aluminiowa 
 

        
Wymiary w mm (cale) 
 
4.2 Wersje wysokotemperaturowe HR lub IC/HR 
 
Wersje BM 26 A/HR oraz BM 26 A/IC/HR przeznaczone są do zastosowań w zakresie od +200°C 
(390°F) do +300°C (570°F). Wszystkie komponenty wykonano ze stali nierdzewnej CrNi. Rura 
pomiarowa BM 26 A/IC/HR posiada izolację z waty szklanej i aluminiową okładzinę. 
  

 

  
  
1 Rura pomiarowa 
  
2 Izolacja (otulina) 
  
3 Rura wskaz. ze wskaźnikiem 
  
4 Okładzina aluminiowa 
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4.3 System grzewczy rury pomiarowej BM 26 A/B 
 
W przypadku ekstremalnych warunków pracy, rurę pomiarową doposaża się w płaszcz grzewczy z 2 
standardowymi przyłączami Ermeto 12 do doprowadzenia cieczy lub pary grzewczej. Więcej danych 
technicznych - rozdz. 7.1. 
 
Dopuszczalne ciśnienie robocze, Pmax, medium grzewczego zależy od długości komory (rury) 
pomiarowej. 
 
Długość komory pomiarowej, 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 
    
 
* Para grzewcza lub ciecz chłodząca muszą mieć temperaturę w zakresie -200°C do +400°C / 
   -330°F to 750°F. Zalecane jest izolowanie rury pomiarowej. 
 
Jeśli wymagane warunki robocze przekraczają podany zakres - kontakt z KROHNE. 
 

 

1. Dolot medium grzewczego 
  
2. System grzewczy 
  
3. Rura pomiarowa 
  
  
  
  
  
  

 
 
4.4 Pomiar warstwy rozdziału ciecz/ciecz BM 26 A/TS 
 
Jeśli w zbiorniku znajdują się dwie ciecze o różnej gęstości, za pomocą specjalnego pływaka 
wyposażonego w balast, możliwy jest pomiar położenia warstwy rozdziału. Własności wyporowe 
pływaka umożliwiają jego unoszenie się na powierzchni cięższej cieczy. Różnica gęstości cieczy 
musi wynosić co najmniej 100 g/l lub 6,24 lb/ft3, aby pływak mógł całkowicie zanurzyć się w cieczy 
lżejszej. 
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5 Obsługa okresowa i konserwacja 

 
W normalnych warunkach przyrząd nie wymaga konserwacji. Jednak w przypadku produktów 
brudzących lub tworzących warstwy osadów zaleca się jego okresowe przepłukiwanie. Należy 
wówczas otworzyć korek (lub zawór) spustowy i dokonać przepłukania. Jeśli pływak wymaga 
czyszczenia, należy wyjąć go od spodu rury pomiarowej po uprzednim zamknięciu elementów 
odcinających. 
  

 

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

  
  
6 Zamawianie części zapasowych 

 
W celu zamówienia części zapasowych należy podać poniższe: 
 
1.  Numer eksploatacyjny przyrządu (patrz: tabliczka znamionowa) 
2. Typ przyrządu, model, opis, średnice znamionowe przyłączy procesowych (DN) 
3. Materiały konstrukcyjne 
 
Uwaga: Podać odległości międzykołnierzowe (zakres pomiarowy tzn. odległość pomiędzy osiami 

przyłączy procesowych) lub nr eksploatacyjny KROHNE z początkowego zamówienia. 
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7 Dane techniczne 

7.1 Dane techniczne: BM 26 A 
 
Typ urządzenia BM 26 A 
Zakres pomiarowy   
Standard  0,3 … 5,5 m    /    1 … 18 ft 
Dokładność ±10 mm / ±0,4” wartości mierzonej 
Min. gęstość produktu 0,5 … 3,0 kg/l / 31,2 … 187 lb/ft3 
Lepkość  5000 mPa·s / 3.360 lb/ft·s 
Maksymalne dopuszczalne robocze 
ciśnienie przy +20°C  /  +70°F* 

40 barg / 580 psig (informacje dotyczące 
wyższych ciśnień – na życzenie) 

Wskaźnik  
Standard Wskaźnik liniowy z podziałką cm/m 
Opcjonalnie Skala liniowa cal/stopa, % lub pojemność 
 Podziałka, wg wymagań; wskaźnik klapkowy 

bez skali; wskaźnik klapkowy ze skalą cm/m, 
cale/stopy, % lub objętość, na życzenie. 

Pozycja montażowa pionowa 
Kategoria ochronna (wskaźnik) wg EN 60529 IP 68 (równoważna NEMA 6) 
Zbiorniki ciśnieniowe - dopuszczenia Dyrektywa urządzeń ciśnieniowych 

2014/68/EU. 
Zgodność elektromagnetyczna (EMC) wg EN 61326-1 (pozostałe dane - patrz: 

Deklaracja zgodności EU) 
Temperatura procesowa  
Standard, ze wskaźnikiem klapkowym lub - ze 
znacznikiem 

-20°C … +200°C lub -4 … +390°F 

Wersja AG, ze wskaźnikiem klapkowym lub - ze 
znacznikiem 

-40°C … +200°C lub -40 … +390°F 

Opcjonalnie, nie-Ex -200°C … +300°C / -325 … +570°F *,** 
 
Pozostałe dopuszczenia  
ATEX 
INERIS 02ATEX0088 X 

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

  
Aplikacje ATEX: warunki specjalne dla bezpiecznego użytkowania 
 
BM 26 A bocznikowy wskaźnik poziomu dla wszystkich opcji 
Klasa 
temperaturowa*** 

Temperatura procesowa Zakres temperatury otoczenia 
 

T6 T(ciecz) <= +70°C / +158°F -40 … +60°C / -40 … +140°F 
T5 T(ciecz) <= +95°C / +203°F -40 … +50°C / -40 … +122°F 
T4 T(ciecz) <= +130°C / +266°F -40 … +50°C / -40 … +122°F 
T3 T(ciecz) <= +195°C / +383°F -40 … +40°C / -40 … +104°F 
 
*    zależnie od materiału, ciśn. znamionowego kołnierza i odporn. ciśn. pływaka 
**   wyższe na życzenie 
*** kategoria temperaturowa BM 26 A zależy od opcjonalnego osprzętu wskaźnika, 
temperatury otoczenia i procesowej. 
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Kołnierze przyłączeniowe  
wg EN 1092-1:  
Standard DN25, PN40 typ B1 
Opcja DN15 do DN50, PN16 lub PN40 
wg ASME B16.5: ½” do 2”, 150LB/RF lub 300LB/RF 
dla płaszcza grzewczego  
przyłącze gwintowe (standard) dla złącza gwintowego Ermeto 12 
wg EN 1092-1 DN15 PN40 
wg ASME B16.5 ½”, 150LB/RF lub 300LB/RF 
rura 12 × 1 mm (0,47” × 0,04”) 
 
Informacja dotycząca innych standardów i ciśnień znamionowych – na życzenie. 
 
Materiały (BM 26 A bez opcji) Stal k.o. 316 L lub Ti 
Przetwornik poziomu (łańcuch kontaktronowy) wyj. prądowe 4 … 20 mA 

wyj. prądowe 4 … 20 mA + HART 
wyjście PROFIBUS PA / FF 

 patrz: rozdział 7.2 - dane techniczne 
opcji modułu przetwornika 
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7.2 Dane techniczne: moduły przetwornika poziomu 
  
Nazwa PRETOP 5343B PR 5350B  PR 5335D 
Opis 4 … 20mA. 

Konwersja zmian 
rezystancji na 
analogowy sygnał 
prądowy. 

PROFIBUS PA lub FF. 
Konwersja zmian 
rezystancji. 

4-20mA+HART®. 
Konwersja zmian 
rezystancji na analogowy 
sygnał prądowy. 
Podłączenie do 15 
przetworników do 
cyfrowego sygnału 2-
przewodowego 
z komunikacją HART. 

 
 
 

Wyjście 4 … 20 mA 
(ograniczenia: 3,5 
oraz 23 mA)  

PROFIBUS® PA, Profil A 
i B, ver. 3.0 (EN 50170 
vol.2) lub 
FOUNDATION™ 
fieldbus 

4 … 20 mA 
(ograniczenia: 3,5 i 23 mA) 
i protokół HART® (pętla) 

 

Maks. obciążenie 
RL 

    (U – 8)  om 
     0,023 

-               (U – 8)  om 
     0,023 

Błąd pomiaru   
          ± 10 mm 

 

Zasilanie 8 … 35 VDC 
8 … 30 VDC (ATEX) 

9 … 32 VDC 
9 … 30 VDC (ATEX) 

8 … 35 VDC 
8 … 30 VDC (ATEX) 

Temperatura 
otoczenia 

 
Patrz - tabela: “Aplikacje ATEX: warunki specjalne dla bezpiecznego 
użytkowania”, rozdział 7.1. 

    
Dopuszczenia  
Ex EEx ia, EEx d 
Maksymalna moc 
rozpraszana przez 
obudowę Ex d, 
Pmax 

 
 
5 W 

Maks. napięcie dla 
obudowy Ex d, 
Umax 

 
36 V 

Maks. wartości 
bezpieczne dla 
aplikacji Ex i 

   

Blok 
zacisków 

 
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 Dane techniczne: łączniki krańcowe 
 
 
Łącznik krańcowy MS 15/STD MS 15/EXI MS 15/EXD MS 15/*/NAMU

R 
Maks. zdolność 
przełączania 

20 VA 1,5 A 20 VA 
1,5 A 
250 VAC***** 

wg 

LC (niska moc odcina) 1,5 A, 250 VAC  NAMUR 19234 
Maks. zdolność 
przełączania 

Maks. 100 VA 
Min. 3 VA 
1,5 A 
250 VAC 

— Min. 3 VA 
1,5 A 
250 VAC***** 

— 

HC (wysoka moc odcina) 

Temperatura otoczenia –20°C…+120°C *** *** * 
 –4°F…+250°F    
Temperatura procesowa 
HT (wysoka) 

< +250°C 
< +480°F 

*** *** * 

Temperatura procesowa 
BT (niska) 

< +300°C 
< +570°F 

*** *** * 

Kategoria ochronna IP65 IP65 IP65 * 
wg EN 60529 NEMA 4/4X NEMA 4/4X NEMA 4/4X  
Wpust kablowy PC 
AL 

PG 13,5 
M20 × 1,5** 

PG 13,5 
M20 × 1,5** 

— 
M20 × 1,5** 

* 

Maks. wart. bezpieczne — Ui =**** **** 
Ii =500 mA 500 mA 
Ci =0 nF, Li 
=0 µH 

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

Materiał obudowy BT 
HT 

Poliwęglan 
Aluminium 

Poliwęglan 
Aluminium 

 
Aluminium 

* 

Histereza 0 0 0 * 
Waga 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 

* 

    
* Niniejsze charakterystyki – patrz: inne kolumny powyższej tabeli, dla łączników STD (tzn. 

nie-Ex), EXI lub EXD – zależnie od wyboru rodzaju oficjalnego dopuszczenia. 
** gwint standardowy (dławik niedostarczany). Opcjonalnie: M25 x 1,5 lub NPT ¾. 
*** Patrz - tabela: “Aplikacje ATEX: warunki specjalne dla bezpiecznego użytkowania”, rozdział 

7.1. 
**** Wartość nie została zdefiniowana, jednak zasilanie musi być iskrobezpieczne. 
***** Umax =380 VAC, Imax =1,5 A, Pmax =20 VA 
  
  
Dane dotyczące instalacji łączników krańcowych MS 40 - patrz: Dodatek MS 40 dla bocznikowego 
wskaźnika poziomu BM 26 A. 
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7.4 Materiały montażowe rury pomiarowej 
 
Wersja Kołnierz Uszczelnienia Rura pomiarowa 
   Materiał Średnica  
    [mm] [cale] 
BM 26 A 316Ti (1.4571) 

316L (1.4404) 
aramid 
(PTFE - opcja) 

316Ti (1.4571) 
316L (1.4404) 

72 × 2,3 2,83 × 0,091 

      
 

7.4.1 Maksymalne warunki robocze dla BM 26 A z rurą pomiarową 316Ti 
wg Dyrektywy urządzeń ciśnieniowych 2014/68/EU 
 
Poniższy wykres pokazuje dopuszczalne ciśnienie robocze, Ps, dla danej temperatury procesowej, 
Ts, w komorze pomiarowej 316Ti, dla danej średnicy znamionowej (kołnierze zgrupowano w 4 
kategoriach). 
 

      
 
Wyższe ciśnienie robocze może zostać dopuszczone przez KROHNE na podstawie analizy danych 
użytkownika. Maksymalna temperatura produktu zależna jest od aplikacji i definiowana jest przez 
użytkownika na liście opcji w zamówieniu. 
 
 
7.4.2 Kategorie kołnierzy dla parametrów roboczych rury pomiarowej ze stali 316Ti 
 
Kategorie kołnierzy 
1 2 3 4 
DN15 PN40 DN50 PN40 DN40 PN40 ½ " ASME 150LB 
DN20 PN40 DN50 PN40 WN DN40 PN40  WN ¾ " ASME 150LB 
DN25 PN40 2" ASME 300LB  1" ASME 150LB 
DN15 PN40 WN   1"½ ASME 150LB 
DN20 PN40 WN   2" ASME 150LB 
DN25 PN40 WN    
½ " ASME 300LB    
¾ " ASME 300LB    
1" ASME 300LB    
1"½  ASME 300LB    
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7.4.3 Maksymalne warunki robocze dla BM 26 A z rurą pomiarową 316L 
wg Dyrektywy urządzeń ciśnieniowych 2014/68/EU 
 
Poniższy wykres pokazuje dopuszczalne ciśnienie robocze, Ps, dla danej temperatury procesowej, 
Ts, w komorze pomiarowej 316L, dla danej średnicy znamionowej (kołnierze zgrupowano w 4 
kategoriach). 
 

        
 
Wyższe ciśnienie robocze może zostać dopuszczone przez KROHNE na podstawie analizy danych 
użytkownika. Maksymalna temperatura produktu zależna jest od aplikacji i definiowana jest przez 
użytkownika na liście opcji w zamówieniu. 
 
 
7.4.4 Kategorie kołnierzy dla parametrów roboczych rury pomiarowej ze stali 316L 
 
Kategorie kołnierzy 
1 2 3 4 
DN15 PN40 DN25 PN40 DN40 PN40 ½ " ASME 150LB 
DN20 PN40 DN25 PN40 WN DN40 PN40  WN ¾ " ASME 150LB 
DN15 PN40 WN 1" ASME 300LB DN50 PN40 1" ASME 150LB 
DN20 PN40 WN  DN50 PN40  WN 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 - wymiary i wagi 
 
7.5.1 Wagi 
  
Dla urządzeń z odległością między kołnierzami 1 m (3,28 ft). Waga dla każdego, dodatkowego 
odcinka 100 mm (3,94”) między kołnierzami, w nawiasach. 
Wersja Waga w  
 [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 Wymiary wskaźnika 
  
BM 26 A ze standardowym wskaźnikiem 
znacznikowym 

BM 26 A z opcjonalnym wsk. klapkowym 

  
 
Wymiary w mm i (calach) 
 
7.5.3 Wymiary całkowite klas rur pomiarowych (z kołnierzami swobodnymi lub szyjkowymi) 
Rury pomiarowe BM 26 A podzielone zostały na 4 różne klasy, definiujące położenie przyłączy 
procesowych. 
 
Klasa rury pomiar. 
BM 26 A  

Opis 

BM 26 A/C Wyposażona w dwa przyłącza boczne 
BM 26 A/D Wyposażona w dwa przyłącza osiowe 
BM 26 A/E Wyposażona w jedno przyłącze boczne i jedno – dolne, osiowe, wylotowe 
BM 26 A/F Wyposażona w jedno przyłącze boczne i jedno – górne, osiowe, wylotowe 
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BM 26 A/C/RR BM 26 A/C/RR  
Kołnierz szyjkowy spawany 
(WN) 

Kołnierz luźny (EN)  

 

       

  

 
 

 

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

(okładzina) 
(ogrzewanie podtyp C) (mrozoodporny podtyp C) TR niska, HR wysoka temp. 
Kołnierz luźny (EN) Kołnierz szyjkowy spawany (WN) Kołnierz luźny (EN) 
 
 
 
 

 

        

        
 
 

 
 
 
 

      

Wymiary podano w mm (calach). 



 

46   Instrukcja instalacji i obsługi BM 26 A  

 
BM 26 A/D/RR BM 26 A/D/RR 
Kołnierz szyjkowy spawany (WN) Kołnierz luźny (EN) 

 

                                          
  
  
BM 26 A/E/RR BM 26 A/E/RR 
Kołnierz szyjkowy spawany (WN) Kołnierz luźny (EN) 

 

                          
 
Wymiary podano w mm (calach). 

 

 

             
72 

 
 
 

            
(2,83’’) 
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BM 26 A/F/RR BM 26 A/F/RR 
Kołnierz szyjkowy spawany (WN) Kołnierz luźny (EN) 

 

  
 
Wymiary podano w mm (calach). 
 
 
 

 

7.5.4 Odległość czoła spawanego kołnierza szyjkowego od osi rury pomiarowej 
  
Patrz: schematy w rozdziale 7.5.3. 
  
Kołnierz, znamiona przyłącza procesowego X, BM 26 A od osi 

rury do czoła 
kołnierza 
[mm] [cale] 

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

Przyrząd pracuje w oparciu o zasadę naczyń połączonych. Rura pomiarowa umiejscowiona jest w 
pozycji przylegającej do zbiornika (jako komora bocznikowa), podlegając takim samym warunkom, 
jakie panują w zbiorniku. 
Pływak wyposażony jest w układ trwałych magnesów, przekazujących wartość mierzoną do 
lokalnego wskaźnika. Używane są dwie metody lokalnych wskazań: 
 
Standardowy wskaźnik ze znacznikiem 
W rurze znajduje się namagnetyzowany znacznik wskaźnika, nadążający za zmianami położenia 
pływaka. 
 

 

1 Rura wskaźnika 
  
2 Znacznik (nadążający za 

zmianami położenia pływaka) 
  
3 Skala pomiarowa 
  
4 Magnesy wewnątrz pływaka 
  
5 Rura pomiarowa 
  

 
Opcjonalny wskaźnik klapkowy 
Zestaw magnesów umieszczonych w pływaku aktywuje (obraca) magnetyczne klapki, stosownie do 
poziomu cieczy w sekcji wskaźnika. Wskazanie poziomu cieczy dokonywane jest poprzez kolumnę 
odwróconych (żółtych) klapek, lub pionowe umiejscowienie nadążnego magnesu. Ponadto, poziom 
cieczy może być odczytywany ze skali, w różnych jednostkach długości lub podziałkach 
pokazujących procent lub objętość. 
 

 

1 Czarna powierzchnia czołowa 
wskaźnika klapkowego 

  
2 Klapka obraca się po przejściu 

pływaka 
  
3 Żółta, tylna powierzchnia 

wskaźnika klapkowego 
  
4 Rura wskaźnika klapkowego 
  
5 Magnesy wewnątrz pływaka 
  
6 Rura pomiarowa 
  
7 Skala pomiarowa 

  
Możliwe jest wskazywanie zdalne, poprzez wybór przetwornika poziomu i opcji łącznika. Informacje 
dot. stosownych zasad pracy i charakterystyk podano w rozdziałach 2 i 3. 
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Uwagi 
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Uwagi 
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Odesłanie urządzenia do firmy KROHNE w celu wykonania testu lub naprawy 
 
Przy montażu i eksploatacji zgodnej ze wskazówkami zawartymi w niniejszej instrukcji, urządzenie 
nie powinno sprawiać kłopotów. 
Gdyby jednak zaszła potrzeba odesłania wskaźnika BM 26 A w celu przeglądu lub naprawy, 
prosimy o ścisłe stosowanie się do poniższych wskazówek: 
Z uwagi na ustawowe uregulowania prawne dotyczące ochrony środowiska i bezpieczeństwa 
naszego personelu, przyrządy stykające się z cieczami mogą być przyjmowane, przeglądane i 
naprawiane przez firmę KROHNE, tylko gdy nie stanowią zagrożenia dla w/w personelu i 
środowiska. KROHNE może więc świadczyć wymienione wyżej usługi tylko gdy przyrząd został 
dostarczony z zaświadczeniem, wg wzoru formularza, stwierdzającym brak zagrożenia ze strony 
przyrządu. 
 
Jeśli przyrząd stykał się z substancjami: żrącymi, trującymi, palnymi lub stanowiącymi zagrożenie 
dla wody, należy: 
 zapewnić - jeśli konieczne przez płukanie i neutralizację - że wszystkie przestrzenie wolne są 

od niebezpiecznych substancji. (Wskazówki, jak stwierdzić, czy przyrząd wymaga otwarcia i 
przepłukania lub neutralizacji można uzyskać na życzenie od firmy KROHNE). 

 dołączyć certyfikat potwierdzający bezpieczeństwo urządzenia, z podaniem substancji, z jakimi 
się stykało. 

Bez wyżej wspomnianego zaświadczenia firma KROHNE nie może, niestety, przyjąć Państwa 
przesyłki. 
 
Formularz do skopiowania i wypełnienia 
Firma:  Adres:  
    
Wydział:  Nazwisko:  
    
Tel.:    
    
Załączone urządzenie:    
    
Typ:  
    
Nr zamówienia KROHNE lub nr 
seryjny 

 

 
pozostawało w kontakcie z następującą 
cieczą: 

 

 
Ponieważ ciecz ta jest: 
  niebezpieczna dla wody   
  toksyczna   
  żrąca   
  łatwopalna   
dokonaliśmy 
 sprawdzenia, że wszystkie przestrzenie urządzenia są wolne od w/w substancji 
 przepłukania i zneutralizowania wszystkich przestrzeni urządzenia 
 
Zapewniamy, że to urządzenie jest bezpieczne dla personelu i środowiska ze strony resztek 
substancji, jakie mogą w nim wystąpić. 
 
Data:  Podpis:  
 
Pieczęć firmowa: 
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