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Conselhos gerais sobre segurança 
 
O presente manual fornece um conjunto completo de instruções para a instalação, funcionamento e 
manutenção da versão ATEX do Indicador de Nível em Bypass BM 26 A. 
 

Este instrumento foi concebido para funcionar em condições quase constantes de pressão. 
 

O instrumento deve ser instalado e usado por pessoal adequadamente qualificado. 
 

A nossa declaração de conformidade limita-se às peças do indicador de nível que estão sob 
pressão, excluindo as peças que podem ser desmontadas (p. ex. válvulas). 
 

Os eventos que não são tidos em conta nos cálculos incluem: riscos excepcionais, tais como 
sismos, mau tempo, actos de destruição (tais como, sabotagem, terrorismo, vandalismo, etc.) e 
incêndios. 
  

AVISO 

    

Aplicam-se regulamentos especiais para utilização de equipamentos em locais 
perigosos e os mesmos encontram-se descritos nesta brochura. São fornecidos 
dados sobre protecção contra explosões. 
 

Devem ser tomadas medidas especiais ao usar flutuadores de titânio, para evitar 
que a fricção entre o titânio e o aço inoxidável cause faíscas num ambiente com 
gases inflamáveis. 
 

O cálculo de projecto standard não tem em conta o coeficiente teórico de corrosão. 
O produto a circular no vaso não deve conter propriedades que dêem origem a 
corrosão das superfícies. 

 
Descrição: Indicador de nível em bypass BM 26 A com abas magnéticas ou barra de 
escala 
 
O indicador de nível em bypass BM 26 A é usado para medição de nível, interface ou volume em 
tanques abertos ou pressurizados. É montado adjacente ao tanque e usa o princípio dos vasos 
comunicantes - o nível de líquido no tubo de medição corresponde ao nível de líquido no tanque. 
Devido ao seu design, a unidade é adequada para uso em ligação com substâncias corrosivas, 
tóxicas ou inflamáveis e em condições agressivas de funcionamento. 
 
O indicador local é composto por: 
• Um indicador de barra (magneto seguidor) num tubo de vidro Pyrex, como standard 
• ou um indicador com abas (abas magnéticas amarelas/pretas) num tubo de vidro Pyrex.  
Não é necessária alimentação para a indicação local do nível de líquido. 
Opcionalmente, a unidade pode ser equipada ou apetrechada com um sistema de transdutor 
analógico eléctrico de nível e/ou interruptores limite. 
 
Utilização em áreas perigosas 
O indicador de nível em bypass BM 26 A está aprovado para utilização em atmosferas explosivas, 
quando equipado com as opções adequadas. É imperativo que as especificações do certificado de 
aprovação e as condições limite sejam observadas. 
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Símbolos da documentação 
  

CUIDADO 

 

Informação que, se não for respeitada, poderá levar a acções que resultam no 
funcionamento incorrecto do dispositivo. 

  
AVISO 

 

Informação que, se não for respeitada, poderá levar a acções que resultam num 
erro de medição, lesões pessoais e/ou danos no dispositivo. 

  
Informações e instruções para aplicações Ex 

 

Informações que têm que ser usadas para observar os requisitos de segurança 
para a instalação, funcionamento e manutenção em áreas perigosas. Se as 
instruções não forem respeitadas, isso poderá resultar em lesões pessoais, danos 
no dispositivo e/ou funcionamento incorrecto do mesmo. 

 
  
Manuseamento 
 

  
AVISO 

 

Normalmente, o peso do dispositivo varia de 14,5 kg (32 lb) a 40kg (88 lb). 
Transporte o aparelho usando pelo menos duas pessoas, levantando-o pelas 
ligações de processo. Pode também ser usado um aparelho de elevação, mas não 
se deve tentar levantar o dispositivo pela escala de medição, pelo transdutor de 
nível ou outro equipamento anexado. 

 
 
Responsabilidade e garantia do produto 
 
O indicador de nível em bypass BM 26 A foi exclusivamente criado para nível de líquido, interface 
de líquido-líquido ou medição de volum, dependendo da escala e flutuador seleccionados pelo 
cliente. 
Códigos e regulamentos especiais aplicam-se à sua utilização em áreas perigosas. 
A responsabilidade relativa à adequabilidade e finalidade deste indicador de nível em bypass é 
inteiramente do operador. 
Uma utilização e funcionamento incorrecto destes indicadores de nível em bypass poderão resultar 
numa perda da garantia. 
Para além disso, são aplicadas as “Condições gerais de venda“ que formam a base do contrato de 
aquisição. 
Se o indicador de nível em bypass tiver que ser devolvido à KROHNE, leia e siga as instruções 
fornecidas no final do manual. 
 
 
Artigos fornecidos 
 
• Opção do indicador de nível em bypass BM 26: com ou sem saída de corrente ou interruptores 

limite 
• Estas instruções de instalação e funcionamento 
• Documentos de aprovação / certificados de conformidade (apenas para trabalho perigoso) 
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Fornecido sem acessórios de montagem (pernos de fixação, juntas de flanges e cabalgem devem 
ser fornecidos pelo cliente). 
 
 
Certificados especiais (Opcional: apenas fornecido mediante solicitação do cliente) 
• Certificado de teste relativo à EN 10204: teste de pressão, teste de penetração de corantes, 

ensaio radiográfico, estanquicidade a fugas, teste ultra-sónico, teste a fugas de hélio, limpeza 
da superfície e material 

 
 
Normas / Aprovações 
  
Em conformidade com a Directiva Europeia 94/9/EC (ATEX 100a), os indicadores 
de nível em bypass descritos nestas instruções estão em conformidade com as 
Normas Europeias EN50014, EN 50020, EN50018, EN13463-1 e EN 50284 e 
estão certificados para utlização em locais perigosos pela agência de certificação 
INERIS ao abrigo da INERIS 02ATEX0088X, quando equipados com as opções 
apropriadas. 

 

 
AVISO 

 

As informações fornecidas neste certificado de aprovação juntamente com as 
respectivas condições limite têm que ser observadas.  
 

Este instrumento está também em conformidade com a Directiva da União Europeia para 
Equipamentos de Pressão 97/23/CE.  
 
 
Instruções de Segurança EX  
 
Os indicadores de nível BM 26 A certificados pela ATEX podem ser usados em atmosferas 
explosivas de todas as substâncias inflamáveis do Grupo de Gases IIC (com a excepção dos casos 
indicados nestas instruções) e em aplicações que requerem equipamento da Categoria 1 / 2 G e 1 
G. O instrumento deve ser instalado e usado por pessoal adequadamente qualificado. 
 
 
Definições da Categoria de Equipamento EX 
 
Categoria 1 / 2 G – instrumentos  
(para aplicações nas quais é usada caixa anti deflagrante com clessificação Exd) 
O conversor de sinal para saída de corrente e opções de interruptor limite ficam situados em áreas 
perigosas que requerem instrumentos qualificados como pertencentes à categoria 2. A ligação de 
processo e a parede do tanque formam um interface entre as zonas para equipamento de categoria 
1 e 2. Os elementos de medição do indicador (flutuador e tubo de medição) estão qualificados 
como pertencentes à categoria 1. A classificação G significa que o instrumento está qualificado 
para ambientes onde existam gases. 
 
Categoria 1 G - instrumentos 
O conversor de sinal para saída de corrente,opções de interruptor limite e componentes de medição 
ficam situados em áreas perigosas que requerem instrumentos qualificados como pertencentes à 
categoria 1. 
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Aprovações e certificados oficiais 
 
Aplicação Aprovado por Versão do 

instrumento 
Marca da certificação 

Certificação ATEX   
 
 

INERIS BM 26 A Nº. do Certificado 
INERIS 02ATEX0088X*

*Este Certificado de Exame tipo CE está disponível no centro de downloads da página web da 
KROHNE http://www.krohne.com. 
 
Principais componentes do instrumento 

 
 
1 

 
 
Transdutor de nível 

ão fornecido)  
 

2 Ligações de processo  
 

3 Tubo de medição 
bypass) contendo 
carregado com 

s  
 

4 interruptor limite MS 15 
ucim não fornecido)  

 
5 Interruptor limite MS 15 

/EXI  
 

6 Interruptor limite MS 20 
/STD ou /EXI (mostrado 
separado do conjunto, 
poderá substituir ou ser 
usado com os artigos 4 
e 5)  
 

   
 
 
 
 

       
 
 
 

7 Escala fixada adjacente 
ao tubo de medição 
integrando um tubo 
Pyrex com barra 
indicadora de 
seguimento do flutuador.
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1 Instalação 

1.1 Embalagem e armazenamento 
 
Flutuadores embalados em separado 
 
1 

 
Para instalar, remover a flange inferior e introduzir o flutuador - lado certo para cima - na 
câmara de guia. 

2 Alinhar as juntas. 
3 Apertar as porcas usando o binário correcto relativamente à resistência dos parafusos, 

especificados para a pressão nominal do reservatório,flange de ligação e material. 
 

 
 
 

CUIDADO 

 

Certifique-se de que o tubo guia não contém corpos estranhos (sujidade, objectos 
soltos, etc.). 

 
 
Flutuadores mantidos em posição durante o transporte, por uma mola plástica de bloqueio 
Esta deverá ser removida do tubo guia antes da instalação, através da flange de ligação inferior. 
Siga o procedimento abaixo: 
 
Passo 1 Procure no tubo de medição um autocolante vermelho, junto à ligação de processo 

inferior. 
 

 
ATTENTION! 

Retirer la tige de sécurité 
maintenant le flotteur 

ATENÇÃO! 
Retire o dispositivo de segurança  

de transporte do flutuador 
ACHTUNG ! 

 

Transportsicherung für 
Schwimmer entfernen 
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Passo 2 Retire a fita adesiva em volta da 

ligação de processo inferior 
Passo 
3 

Remova a tampa plástica de protecção 
da ligação de processo 

 

 

 

 
 
 
 
Passo 4 Localize a mola Passo 

5 
Retire a mola com um alicate 
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1.2 Detalhes de construção do BM 26 A 
 
O diagrama a seguir mostra um BM 26 A/C/RR standard sem opções de transdutor de nível e 
interruptor 
 

1 Bujão de ventilação 
  
2 Tubo de medição 
  
3 Marca de referência de triângulo 

vermelho, fornecendo a posição zero 
calculada em fábrica, da escala de 
medição 

  
4 Tubo de vidro para o indicador 
  
5 Escala 
  
6 Flutuador (magnetos montados na 

metade inferior) 
  
7 Nível de líquido 
  
8 Ponto médio do indicador 
  
9 Indicador (barra seguidora standard)** 
  
10 Ponto zero de medição (linha central 

da flange de ligação inferior) 
  
11 Zero da escala 
  
12 Stop (placa vermelha KROHNE) 
  
13 Placa de identificação do instrumento 
  

 

  
*disponível aba de indicador opcional (ver secção 8) 
 
 
Detalhes: 
Artigo 12 – A placa vermelha KROHNE no fundo da escala (artigo 5) tem uma etiqueta que lista o 
produto e as condições de funcionamento. Por exemplo: 
 Pressão de trabalho: 

Temperatura de 
funcionamento: 
Densidade: 
Fluido: 

6 bar g 
25 C 
0.778 s   g. 
ciclohexano 
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Artigo 13A – Placa de identificação do BM 26 A Standard 

 
 
Artigo 13B – Placa de identificação do BM 26 A ATEX 
 

 
 
* Consulte a Ficha de Dados do BM 26 A para obter uma lista de opções e códigos de designação 
standard **  
 
  
** O código de tipo é definido como: 
Código do produto/Ligações de processo/Código do material/Design/Transdutor de 
nível/Contacto/Aprovação 
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Código de tipo 
 
Código de tipo de 
elemento 

Código Definição do código 

Código do produto BM 26 A Indicador de Nível em Bypass (modelo A) 
Ligações de processo C 

D 
E 
F 

Duas ligações laterais 
Duas ligações axiais 
Uma entrada lateral no topo e uma saída axial no 
fundo 
Uma entrada lateral no fundo e uma saída axial no 
topo 

Código do material de 
construção 

RR Aço inoxidável 

Design S/inform. 
B 
AG 
IC/TR 
IC/HR 

Design standard 
Aquecimento 
Versão anti-congelamento -40°C / -40°F 
Com isolamento de temperatura baixa 
Com isolamentode temperatura alta 

Transdutor de nível S/inform. 
ER 

Sem transdutor de nível 
Com transdutor de nível 

Contacto S/inform. 
K 

Sem interruptores limite 
Com interruptores limite 

Aprovação S/inform. 
EXI 
EXD 

Standard, sem aprovação 
Para EEx – aplicações intrinsecamente seguras 
Para EEx – aplicações antideflagrantes 
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1.3 Requisitos para instalação mecânica 
 
Certifique-se de que os requisitos descritos a seguir foram respeitados: 
 
• A pressão efectiva da instalação (máximo permitido pela válvula limitadora de pressão) nunca 

deve ser superior à pressão máxima permitida, Ps, indicada na placa de identificação do 
instrumento. A pressão de ensaio, Pt, é indicada nos documentos de encomenda e na placa de 
identificação do BM 26 A. 

• O utilizador deve ter a certeza de que os materiais em contacto (tubo guia, fluatuador, juntas, 
etc.) com o fluido usado são compatíveis com o fluido e estão em conformidade com as 
características de envelhecimento do fluido usado e com o ambiente de medição. Os mesmos 
foram recomendados nas instruções ou constituem o assunto de uma determinada 
especificação no contrato. 

• A pressão externa (Pext) deve ser igual à pressão atmosférica (Patmos). 
 

1 Tanque 
 
 
 

2 Produto líquido 
 
 
 

 

3 Indicador de nível de líquido 
BM 26A (tubo de medição): 
Apenas instalação vertical! 
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1.4 Montagem no tanque 
 

• O indicador de nível em bypass BM 26 A deve ser instalado verticalmente no tanque. 
• Ao instalar o indicador de nível em bypass BM 26 A com ou sem o sistema eléctrico de 

transdutor de nível, certifique-se de que quaisquer campos magnéticos gerados por outro 
equipamento não irão afectar as medições. 

• Seleccione parafusos e juntas (fornecido pelo cliente) que correspondam à classificação de 
pressão da flange de ligação e à pressão de funcionamento. 

• As ligações de processo (flanges) devem encaixar perfeitamente, ou seja, devem estar 
centradas, paralelas e aparafusadas de forma profissional, para evitar tensão mecânica 
desnecessária na instalação. 

• O tanque deve estar isento de contaminantes. Recomenda-se instalar elementos de corte, p. ex. 
torneiras, válvulas, etc., entre o tanque e o indicador de nível em bypass, para permitir que o 
indicador de nível em bypass seja limpo independentemente do tanque. O bujão de drenagem 
na flanfe inferior deve também ser substituído por uma torneira de drenagem ou linha de 
descarga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Válvula de corte (topo e fundo) 
 

 
 
2 

 
 
Válvula de drenagem com tubo de descarga. 

 

 

 
 
 
3 

 
 
 
Bujão de ventilação 
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• São recomendados pontos adicionais de ancoragem entre o BM 26 A e o tanque para 

instalações muito altas (acima de 6 metros de comprimento para aço inoxidável). A fixação 
standard é um conjunto de cintas soldadas a uma placa. Isto está disponível mediante 
solicitação à KROHNE. Ver figura a seguir para alçado e planta e dimensões em milímetros 
(polegadas). 

 
 

 

 
1.5 Procedimento de arranque 
 

 
AVISO 

 
Tome as precauções de segurança necessárias ao trabalhar com tanques 
pressurizados. 

 
 
Passo Acção 
1 Feche os bujões de drenagem e/ou torneira de drenagem. 
2 Abra os elementos de corte na flange de ligação superior e 

inferior. 
3 Ajuste a posição da escala de medição local, para que o 

nível na escala corresponda exactamente ao nível real, ver 
secção 1.6. 

 
 

AVISO 
• O utilizador deverá tomar as medidas necessárias para proteger o instrumento 

instalado de ondas de choque (golpe de aríete). Uma válvula limitadora de 
pressão deve igualmente proteger a instalação. 

• O instrumento deve ser regularmente alvo de manutenção para estar em 
conformidade com as normas aplicáveis ao local onde está instalado. 

 

• Versões para Alta Temperatura - devem ser tomadas precauções para evitar 
queimaduras nos operadores 
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1.6 Indicação do nível real 
 
1.6.1 Medição de nível usando o indicador e escala locais 
 
O flutuador está equipado com um sistema anelar de magnetos permanentes para transmissão do 
nível de líquido ao indicador. O indicador está magneticamente ligado ao sistema de magnetos do 
flutuador. 
 
Por motivos de design, o nível mínimo no tubo de medição é dado pelo eixo da flange de ligação 
lateral inferior, ou seja, o nível zero de líquido é a linha central da flange de ligação inferior. Tal 
como se pode ver no diagrama do flutuador e indicador na secção 1.2, a barra segue o flutuador 
por baixo do nível de líquido. 
 
Há uma diferença entre o nível de líquido real e a posição do indicador, porque: 
• o flutuador está imerso a uma determinada profundidade dependendo da densidade do produto 

e do tipo de flutuador, 
• os magnetos do flutuador estão posicionados por baixo da linha central do flutuador para que o 

flutuador tenha boa estabilidade. 
 
A escala é fornecida correctamente configurada para medição do produto especificado na 
encomenda. A marca vermelha de referência no topo do tubo de medição (artigo 1 no diagrama a 
seguir) mostra onde é que o topo da escala deve ser fixado para que o indicador dê uma leitura 
exacta do nível de líquido. Não é necessário qualquer outro ajuste quando o instrumento é 
colocado em serviço.  
 
Nota 
Se houver uma mudança significativa na densidade do produto, se for medido um produto que não 
o especificado na encomenda ou for instalado um flutuador diferente, a escala no BM 26 A poderá 
necessitar de ajuste para dar uma leitura exacta. Contacte a KROHNE para assistência (ver 
também a secção 1.6.4 para corrigir a posição da escala). 
 
 

  
  
  
  
  
  
1 Marca de referência: o topo da placa 

superior vermelha KROHNE deve tocar o 
ponto inferior do triângulo 

  
  
2 Escala 
  
  
3 Tubo de medição (contendo o flutuador) 
  
  
4 Anel superior de aperto (escala-tubo de 

medição) 
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1.6.2 Flutuadores 
 
São usados quatro tipos de flutuadores para medição do nível de líquido. 
  
• Os flutuadores 1 e 2 são feitos em 316L ou 316Ti (conforme encomendado). 
 
• Os flutuadores 3 e 4 são feitos em titânio. 
 
O número do flutuador identifica a espessura da parede do flutuador e o material usado. 
 
A dimensão “a” nos diagramas a seguir, fornece a distância da base do flutuador à linha central do 
sistema de magnetos integrado. Esta deverá ser usada nos cálculos para ajustes da escala de 
medição causados por diferenças entre o nível zero de líquido real e o zero indicado na escala (ver 
secção 1.6.4). 
 
Flutuadores em 316L ou 316Ti - Nº 1 e 2 Flutuadores em Titânio -Nº 3 e 4 
 

 

 

 
onde a = 47 mm ou 1,85“ onde a = 48 mm ou 1,89“ 
e: 
Flutuador Nº 1 espessura da parede = 1mm     
ou 0,04” 
Flutuador Nº 2 espessura da parede = 0,5mm  
ou 0,02” 

e: 
Flutuador Nº 3 espessura da parede = 0,6mm ou 
0,024” 
Flutuador Nº 4 espessura da parede = 1mm     
ou 0,04” 

 
Dimensões em mm (polegadas) 
 
Nota 
Existem pequenas variações aos dados anteriores para aplicações especiais: produtos com 
densidade muito baixa, aplicações de interface de medição e por aí fora. Contacte a KROHNE para 
mais informações. 
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Densidade e limites de temperatura de funcionamento 
 
Tipo de 
flutuador 

Densidade e limites de temperatura de funcionamento 

N.º Densidade mín. do produto Temperatura do produto 
  Mín.  Máx.  
 kg/l lbs/ 

ft3 
°C °F °C °F 

BM 26 A / Versões standard sem aprovações 
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 
Instrumentos aprovados para uso em zonas perigosas Ex 
BM 26 A / ATEX (indicador local com equipamento eléctrico) 
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* 
 
* A temperatura do produto depende da classe de temperatura do BM 26 A ATEX (T3 … T6). Ver 
secção 7.1 para mais informações. 
 
 
Limites de pressão de funcionamento 
 
Tipo de flutuador 
BM 26 A 

Limites de pressão de funcionamento do flutuador 

N.º Pressão máx. de funcionamento permitida 
 A 20°C / 70°F A 100°C  /  210°F A 200°C  /  390°F A 300°C  /  570°F 
 bar psig bar psig bar psig bar psig 
Versões standard sem aprovações 
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 
Instrumentos aprovados para utilização em Zona 0 
BM 26 A/ATEX (indicador local com equipamento eléctrico) 
1 55 800 41 600 – – – – 
2 23 335 12 175 – – – – 
3 23 335 13 190 – – – – 
4 55 800 31 450 – – – – 
 
 
Nota importante 
A pressão de ensaio do flutuador é testada em conformidade com a directiva para equipamentos de 
pressão 97/23/CE e aprovações oficiais. 
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1.6.3 Alteração das condições de processo 
 
Se o utilizador pretender usar o BM 26 A para medir outro produto, devem ser tidos em conta os 
seguintes pontos:  
 
• Contacte a KROHNE para obter aconselhamento e informação sobre a compatibilidade  

equipamento / produto, sobretudo quando se trata da utilização em áreas perigosas.  
 
• Certifique-se de que a Directiva para Equipamentos de Pressão 97/23/CE é observada, caso 

seja relevante.  
 
• A profundidade de imersão “c” (ver secção 1.6.4) do flutuador aumenta à medida que a 

densidade do produto diminui. Esta profundidade depende também do modelo do flutuador (N.º 
1, 2, 3 ou 4) e do material usado (316L, 316Ti ou titânio). A nova profundidade de imersão “c” é 
mostrada nas duas linhas do gráfico a seguir. Estão disponíveis mais informações na KROHNE 
mediante solicitação, para calibrar correctamente o instrumento. Ao contactar a KROHNE não 
se esqueça de: 

 − indicar as referências KROHNE (n.º de encomenda / fabrico.) do BM 26 A em causa 
 − identificar o novo produto e indicar a sua densidade nas novas condições de 

funcionamento. 
 − fornecer informações sobre a aplicação antiga. Os flutuadores podem ter sido 

especialmente adaptados para aplicações específicas, por exemplo: ajustados para a 
densidade (pressurizados) ou flutuadores para aplicações de baixa densidade e 
flutuadores com balastro para medição de interface. 

   
• O topo do flutuador não deve estar a mais do que 35 mm ou 1,38" acima da superfície do 

produto, para assegurar flutuabilidade fiável e medição exacta. 
 

Gráfico 1: Profundidade de imersão do flutuador face à densidade do produto 
Linha 1: Flutuador nº 1 feito em 316Ti (1.4571) ou 316L (1.4404), espessura da parede 1mm ou 
0,04” 
Linha 2: Flutuador nº 2 feito de 316Ti (1.4571) ou 316L (1.4404), espessura da parede 0,6 mm ou 
0,02” 
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Onde c é a profundidade de imersão e ρ a densidade do produto 
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Gráfico 2: Profundidade de imersão do flutuador face à densidade do produto 
Linha 3: Flutuador nº 3 feito em titânio, espessura da parede 0,6 mm ou 0,024" 
Linha 4: Flutuador nº 4 feito em titânio, espessura da parede 1 mm ou 0,04” 

          
Onde c é a profundidade de imersão e ρ a densidade do produto 
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1.6.4 Correcção da posição da escala para ler correctamente o nível real de líquido 
  
A escala* pode ser corrigida pelo cliente usando o procedimento seguinte: 
Pass
o 

Acção 

1 Procure a profundidade de imersão do flutuador “c” (fornecida pela KROHNE, consulte 
também a secção 1.6.3). 

  
2 Subtraia a dimensão “a”, base do flutuador à linha central dos magnetos (dada no desenho 

dimensionado do flutuador na Secção 1.6.2), a “c” para obter a dimensão “b”, factor de 
correcção da escala. 

  
 Artigo Descrição 

 
 

 b = c – a (diferença entre o nível de 
líquido e a posição do indicador 
devido à densidade do produto) 

 c = profundidade de imersão do 
flutuador (uma função da densidade 
do produto), ver secção 1.6.3. 

 a = distância da linha central do sistema 
de magnetos à base do flutuador, 
ver desenhos dimensionados do 
flutuador, na secção 1.6.2. 

 1 = Flutuador 
 

 2 = Magneto seguidor do indicador (ou 
interruptor limite) 

 3 = Posição dos magnetos montados no 
flutuador  

  
3 Desaperte os dois anéis de aperto que seguram a escala de medição ao tubo de medição, 

com uma chave de fendas ou chave de 8 mm.  
 

4 Coloque o ponto zero (topo da placa vermelha de identificação KROHNE ) na escala em 
sintonia com a linha central da ligação de processo lateral inferior. 

  
4a Retirar o anel superior 
   

  
  
  
1 Escala de medição 
  
2 Tubo de medição 
  
3 Anel superior da escala de medição 
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*Esta informação também se aplica à configuração inicial dos interruptores limite - contudo, o 
instalador deverá também ter em atenção o ponto de disparo do desvio dos interruptores limite (ver 
secção 3.6). 
 
4b Retirar o anel inferior   
    
4c Colocar a escala a zero (por defeito)   
   

1 Escala de medição 
  
2 Fundo da escala (artigo 1) indicado 

pelo topo da placa vermelha 
KROHNE. A posição por defeito 
está ao mesmo nível do artigo 3. 

  
3 Linha central da ligação de 

processo lateral inferior. 
  
4 Grampo inferior da escala de 

medição 
  

 
5 Mova a escala de medição para baixo do tubo de medição para definir para "b" mm. 
   

1 Linha central da ligação de 
processo lateral inferior. 

  
2 Fundo da escala (artigo1) indicado 

pelo topo da placa vermelha 
KROHNE. 

  
3 Posição do flutuador (linhas 

tracejadas) quando o tubo de 
medição está cheio até à linha 
central da ligação de processo 
inferior lateral. 

  
B Mova a escala para baixo do tubo 

de medição “b” mm. O fundo da 
régua irá então ficar ao mesmo 
nível dos magnetos do flutuador. 
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6 Volte a apertar os dois anéis que seguram a escala de medição no tubo de medição. 
   

  
  
  
  
  
  
1 Parafuso do anel da escala de 

medição 
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1.6.5 Verificação funcional da apresentação do nível local (apenas barra indicadora) 
 
Passo Acção Comentários 
1 Corte a união magnética entre o 

flutuador e a barra indicadora, usando 
uma barra magnética. 

A barra indicadora (9*) irá cair e 
desaparecer por trás da tampa vermelha 
(12*) na escala frontal. 

2 Recupere o indicador no fundo do tubo 
com uma barra magnética. Levante o 
tubo. 

O indicador irá novamente unir-se 
magneticamente ao flutuador no valor 
correcto indicado. 

3 Fim do procedimento. Se a barra indicadora não se unir 
magneticamente, contacte a KROHNE 
para assistência. 

   
*Ver diagrama na secção 1.2.  
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2 Transdutor de nível 

2.1 Notas gerais 
 
Para além da escala de indicação local, o BM 26 A pode ser equipado com um transdutor de nível 
que transmite uma corrente analógica de saída, actuada magneticamente, de 4 a 20 mA para 
monitorizar o nível fora de uma zona perigosa.  
 
Este tipo de indicação usa um tubo em aço inoxidável contendo uma cadeia de contactos flexíveis 
resistivos que é fixada adjacente ao tubo de medição. A posição do magneto do flutuador no tubo 
de medição determina a saída. Esta saída é calibrada na fábrica e não requer mais ajustes quando 
o BM 26 A é colocado em funcionamento.  
 
A leitura do transdutor é convertida a uma corrente de saída de 4 a 20 mA, pelo transmissor que 
está capsulado pelo alojamento do transdutor. O módulo transmissor usado é descrito na  
subsecção a seguir (são fornecidos dados técnicos detalhados na secção 7.2). O transmissor 
intrinsecamente seguro poderá ser usado com ou sem saída isolada galvanicamente de 4 a 20 mA, 
para a versão BM 26 A Eex ia. 
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BM 26 A Std/ EEx i/EEx d com transdutor de nível (alojamento do transmissor em alumínio) 
 

1 Bucim.  
 Apenas componentes e 

bucins certificados Ex i ou 
Ex d podem ser ligados! 

 Com rosca M20 x 1,5. 
Opcional: M25 x 1,5 
                NPT¾ 

2 Alojamento do transdutor de 
nível 

3 Cadeia de contactos flexíveis 
em aço inoxidável encastrada 
no tubo  
 

4 Tubo e escala de medição com 
indicador de nível com 
seguimento magnético BM 26 
A 

5 Terminais de Terra PE.  
 Ambos os terminais devem 

estar ligados à Terra! 

 

  

Dimensões em mm e (polegadas) 
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2.2 Transmissores 
 
O BM 26 A pode ser equipado com um transdutor de nível. O transdutor de nível é definido pelo tipo 
de comunicação usado (ER – electrónica remota), protecção do alojamento (Ex d, Ex I etc.), 
material do alojamento (AL – alumínio) e módulo de transmissor. 
 
 
2.2.1 Versões do transmissor para o BM 26 A 
 
Designação da versão Protecção do alojamento Módulo do transmissor 
ER/STD/AL/D Sem (não Ex) 
ER/EXI/AL/D EXI (EEx ia) 
ER/EXD/AL/D EXD (EExd ) 

D PR 5343B 
4-20mA 

ER/STD/AL/E Sem (não Ex) 
ER/EXI/AL/E EXI (EEx ia) 
ER/EXD/AL/E EXD (EEx d) 

E PR 5350B 
PROFIBUS PA / FF 

ER/STD/AL/F Sem (não Ex) 
ER/EXI/AL/F EXI (EEx ia) 
ER/EXD/AL/F EXD (EEx d) 

F PR 5335B 
4-20mA+HART 

 
 
 
2.2.2 Ligações eléctricas 
 

AVISO 

 

Não remova a tampa do transdutor até que a alimentação tenha sido desligada 

 
 
PR 5343B: 4-20mA (vista superior) 
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PR 5350B: PROFIBUS PA / FF 
 

                                         
 
PR 5335B: 4-20mA+HART® 
 

                                      
 

AVISO 

 

Consulte a secção 7.2 para informação técnica sobre a utilização do equipamento em 
locais perigosos. 
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3 Interruptores limite / contactos  

 
3.1 Notas gerais 
 
Para assinalar níveis específicos de líquido, o indicador de nível em bypass BM 26 A pode ser 
equipado com 13 tipos diferentes de interruptores limite que são presos ao tubo de medição e são 
ajustáveis em toda a gama de medição. São actuados por um magneto integrado no flutuador. As 
condições de funcionamento definem que interruptores limite podem ser usados. Consulte a secção 
7.3 para dados técnicos detalhados sobre cada tipo de interruptor limite.  
 
Os interruptores limite são fornecidos à parte do instrumento BM 26 A. Ver secções 3.5 a 3.6 para 
as instruções de instalação. 
 
 
3.2 Código de designação para definir as versões de interruptor limite 
 
Protecção do 
alojamento 

Corte de  
energia 

Material 
alojamento 

NAMUR 
NAMUR 

Temperatura 
de processo 
aplicações 

STD (Sem) LC (corte de 
energia baixa) 

PC (Policarbonato / 
Standard) 

NN (Não 
NAMUR) 

BT (Baixa 
temperatura) 

EXI   (EEx ia) 
 
EXD (EEx d)  
 

HC (corte de 
energia alta) 

AL (Alumínio) NO (NAMUR) HT (Alta 
temperatura) 

 
 
3.3 Opções de interruptor limite para o BM 26 A (não Ex) 
 
Designação Protecção 

do 
alojamento 

Material do 
alojamento 

Corte de energia Temperatura de 
processo 

Temperatura 
ambiente 
/ °C 

Temperatura 
ambiente 
/ °F  

MS20/STD/L
C/PC/NN/BT 

Sem PC 30VA 
0.5A 
230V AC 

<250°C <480°F -20...+120 
 

-5...+245 

MS15/STD/L
C/PC/NO/BT 

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

-5...+245 

MS15/STD/L
C/AL/NN/HT 

Sem ALU 20VA 
1.5A 
250V AC 

<300°C <570°F -20...+120 
 

-5...+245 

MS15/STD/L
C/AL/NO/HT 

Sem ALU NAMUR <300°C <570°F -20...+120 
 

-5...+245 

MS15/STD/H
C/PC/NN/BT 

Sem PC Máx.: 100VA 
Mín.:  3VA 
1.5 A 
250V AC 

<250°C <480°F -20...+120 
 

-5...+245 

MS15/STD/H
C/AL/NN/HT 

Sem ALU Máx.: 100VA 
Mín.:  3VA 
1.5A 
250V AC 

<300°C <570°F -20...+120 
 

-5...+245 
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3.4 Opções de interruptor limite para o BM 26 A (versão ATEX) 
 
Designação Protecção do 

alojamento 
Material do 
alojamento 

Corte de 
energia 

Temperatura 
de processo 

Temperatura 
ambiente 

Características da 
alimentação 

MS20/EXI/LC/ 
PC/NN/BT 

EXI* PC 0.5A* ** ** Ui 
Ii 
Ci 
Li 

**** 
100mA 
0 
0 

MS15/EXI/LC/ 
PC/NO/BT 

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

24V 
*** 
0 
0 

MS15/EXI/ 
LC/AL/NN/HT 

EXI* ALU 1.5A* 
 

** ** Ui 
Ii 
Ci 
Li 

**** 
500mA 
0 

MS15/EXI/ 
LC/AL/NO/HT 

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

24V 
*** 
0 
0 

MS15/EXD/LC/A
L/NN/HT 

EXD ALU 20VA 
1.5A 
250V AC 

** ** Umáx 
Imáx 
Pmáx 

380VAC
1,5 A 
20 VA 

MS15/EXD/LC/A
L/NO/HT 

EXD ALU NAMUR ** ** Umáx 
Imáx 
Pmáx 

380VAC
1,5 A 
20 VA 

MS15/EXD/HC/A
L/NN/HT 

EXD ALU Máx.:***** 
Mín.: 3 VA 
1.5 A 
250 V AC 

** ** Umáx 
Imáx 
Pmáx 

380VAC
1,5 A 
20 VA 

 
*       A ser ligado apenas a uma fonte de alimentação intrinsecamente segura certificada. 
**      Dependente da classe de temperatura ATEX. Consulte a secção 7.1 para mais informações. 
***    O valor actual não é imposto, contudo, a fonte de alimentação deve ser intrinsecamente 
segura. 
****  O valor de tensão não está definido, contudo, a fonte de alimentação deve ser intrinsecamente 
segura. 
 
 
 



 
 

32   Instruções de Instalação e Funcionamento BM 26 A  
 

 
3.5 Como usar um interruptor limite 
 
3.5.1 Princípio de funcionamento 
 
Os interruptores limite MS 15/STD, MS 15/EXI, MS 15/EXD, MS 20/STD e MS 20/EXI consistem 
num contacto de lâmina flexível que é actuado directamente pelo sistema de magnetos do 
flutuador. Devido à sua característica de comutação bi-estável, o estado do interruptor é mantido 
até que o sistema de magnetos do flutuador desactive novamente o interruptor limite no sentido 
oposto. A ligação lateral de linha de um amplificador de comutação de isolamento adequado, é 
recomendada. 
 
 
3.5.2 Instalação 
 
1 Fixe o interruptor ao tubo de medição no nível pretendido, usando o anel metálico fornecido.  
2 Ajuste o nível do interruptor tendo em conta a diferença entre o nível indicado e o nível real (ver 

secção 1.6.4). 
3 Ajuste o nível do interruptor para ter em conta o desvio do ponto de disparo do interruptor limite 

(ver secção 3.6.2). 
Nota: Devido à sua característica bi-estável, o interruptor pode ser operado em modo circuito 

aberto ou circuito fechado (ver secção 3.5.5 Ligações eléctricas), quando ligado 
correctamente. 
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Aperto em posição no tubo de medição 
MS 15 /STD/…/PC/…/BT ou MS 15/EXI/…/PC/…/BT 

1 Grampo do interruptor 
limite  
 

2 Suporte do interruptor 
limite  
 

3 Grampo da escala de 
medição 
 

4 Tubo de medição 
 

5 2 parafusos M4 (para 
suporte)  
 

6 Linha central do ponto 
de comutação 
Regulação fina: 
Ver procedimento, 
secção 3.6 
 

                         

              7 MS 15 /STD ou /EXI 
tampa do interruptor 
limite 
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MS 15/STD/…/AL/…/HT, MS 15/EXD/…/AL/…/HT, ou MS 15/EXI/…/AL/…/HT 

1 1 x parafuso de 
retenção M6 -use uma 
chave Allen de 3 mm 
 

2 Interruptor limite 
interruptor limite 

3 Grampo do interruptor 
limite  

4 Tubo de medição 

5 Grampo da escala de 
medição 

6 Linha central do ponto 
de comutação 
Regulação fina: 
Ver procedimento, 
secção 3.6 
 

7 Fecho da tampa: 
Parafuso M3 -  
use uma chave Allen 
de 2mm 
 

8 MS15 EXD 
tampa do interruptor 
limite 

          
 

              

9 Bucim (não fornecido 
pela KROHNE) 
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MS 20 /STD ou /EXI 

1 Grampo do interruptor 
limite (o interruptor tem um 
suporte integral)  
 

2 Grampo da escala de 
medição 
 

3 Tubo de medição 
 

4 Linha central do ponto de 
comutação 
Regulação fina: 
Ver procedimento, secção 
3.6 
 

 

5 MS20 /STD ou /EXI 
tampa do interruptor limite 
 

 
3.5.3 Dimensões globais de interruptores limite montados no tubo de medição 
  
MS 15/STD/…/PC/…/BT e 
MS 15/EXI/…/PC/…/BT  

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

  

* Artigo 1: parafuso do anel do interruptor limite 
 
MS 20/STD e MS 20/EXI  

1 Parafuso do anel metálico de 
aperto 

2 Interruptor limite MS 20 

 

3 Tubo de medição 

 
Dimensões em mm (polegadas) 
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3.5.4 Dimensões do interruptor limite (sem suporte e grampo) 
 
 
MS 15/STD/…/PC/…/BT 
e /EXI/STD/…/PC/…/BT 
com bucim PG13.5 

MS 15/STD/…/AL/…/HT, 
MS 15/EXI/…/AL/…/HT, 
e MS 15/EXD/…/AL/…/HT 
sem bucim (fornecido pelo cliente) 

Vista lateral Vista lateral 
 

 
Vista superior 
 

      

 

 
 
MS 20/STD e EXI com bucim PG9 e suporte integrado 
Vista lateral 

                                 
Dimensões em mm (polegadas) 
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3.5.5 Ligações eléctricas 
 
Desaperte a tampa do alojamento na parte de trás. Para mais dados técnicos, consulte a secção 
7.3. Use ligações que estejam certificadas para aplicações Exd para caixas EXD. Ligue os 
condutores como mostrado a seguir: 
 

AVISO 

 

Não remova a tampa do interruptor limite até a alimentação ter sido desligada 

 
 
Interruptores limite MS 15 
 
Terminais STD/…/PC/…/BT ou EXI/…/PC/…/BT 
  
  
1 Terminais 
2 Bucim 

PG 13.5 
  
  
  
  
  
  

 
    
    
Terminais STD/…/AL/…/HT, EXI/…AL/…/HT, ou EXD/…/AL/…/HT 
  
  
1 Terminais 
2 Furo com rosca M20 x 

1,5. Bucim fornecido 
pelo cliente 
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Terminais STD/…/PC/NO/BT ou EXI/…/PC/NO/BT (NAMUR) 
  
  
1 Terminais 
2 Bucim 

PG 13.5 
  
  
  
  
  

 
    
 
Interruptores limite MS 20 
 
Terminais STD e EXI 
 
  
  
1 Bucim PG9 
2 Bloco de terminais 
3 Condutor azul (terminal 

1) 
4 Condutor preto (terminal 

3) 
5 Condutor castanho 

(terminal 2) 
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3.6 Regulações finas do ponto de disparo do interruptor limite 
 
3.6.1 Notas gerais 
 
Devido à forma como o interruptor de lâmina flexível comuta de um estado para outro e à geometria 
dos magnetos integrados no flutuador, são obtidos diferentes pontos de comutação quando o 
flutuador se move para cima ou para baixo. Isto deve ser tido em conta ao posicionar o interruptor 
limite. 
 
O instalador deve também não esquecer que, tal como o visor local, a posição do interruptor limite 
deve ter em conta o facto de que o nível indicado é inferior ao nível real. 
 
Por defeito, o nível indicado é inferior ao nível real “b” mm. Isto deve ser ajustado durante a 
colocação em serviço (ver secção 1.6.4). Quando o flutuador se move para cima, o interruptor é 
disparado com o desvio do flutuador de “d” mm. Quando o flutuador se move para baixo, o 
interruptor é disparado com o desvio do flutuador de “e” mm (ver secção 3.6.3). 
 
Histerese: ver secção 7.3. 
 
 
3.6.2 Regulação fina do ponto de disparo do interruptor limite 
 
Pass
o 

Acção 

1 Escolha o nível real no qual o interruptor limite deve assinalar "limite atingido" 
2 Ajuste a posição do interruptor usando o procedimento da Secção 1.6.4 para ter em conta a 

diferença entre o nível real de líquido e o nível indicado (posição do magneto). Mova o 
interruptor para baixo no tubo de medição de “b” mm. 

3 Consulte a tabela na secção 3.6.3: “Desvios do ponto de comutação“. Encontre o desvio do 
interruptor limite com base no tipo de interruptor e no sentido no qual o flutuador se está a 
deslocar para o interruptor ser disparado. Exemplo: se o interruptor tiver que disparar 
quando o flutuador se move para cima, então um interruptor MS 15/STD tem que ser 
movido para baixo no tubo de medição em 5mm ou 0,2 ”. 

4 Desaperte o anel que segura o interruptor limite ao tubo de medição. 
5 Agora, resposicione novamente para ter em conta os pontos de disparo do interruptor - 

Mova o interruptor para cima ou para baixo no tubo de medição na quantidade necessária 
para o desvio, tal como indicado na tabela e desenho na secção 3.6.3. 

6 Volte a apertar o anel que segura o interruptor limite ao tubo indicador. 
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3.6.3 Diagrama do ponto de comutação e valores de desvio para interruptores limite 
 

Artig
o 

Descrição 

0  marca zero da escala 
b  diferença entre o nível de líquido e a leitura da escala devida à densidade do produto 
L  indicação do nível (valor limite) na escala 
d  desvio do ponto de disparo do interruptor limite quando o flutuador vai para cima (distância 

entre a linha central de contacto e a indicação de nível ou valor limite - ver tabela a seguir) 
e  desvio do ponto de disparo do interruptor limite quando o flutuador vai para baixo (distância 

entre a linha central de contacto e a indicação de nível ou valor limite) 
 

 
 
 
Desvios do ponto de comutação  
 
 Desvio devido ao sentido 

de deslocamento do 
flutuador 

Interruptor 
limite 

d (Para 
cima) 

e (Para 
baixo) 

 mm poleg
adas 

mm poleg
adas 

MS 15/STD 
 
MS 15/EXI 
 
MS 15/EXD 
 

 
 
– 5 
 

 
 
– 0,2 

  
  
 – 5 
  

 
 
– 0,2 
 

MS 20/STD 
 
MS 20/EXI 
 

 
– 5 
 

 
– 0,2 

  
 – 5 
  

 
– 0,2 
 

     

 

Dimensões em mm (polegadas) 
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4 Versões especiais 

4.1 Versões para baixa temperatura AG, TR ou IC/TR 
 
Versão BM 26 A/AG: para -40°C ou -40°F 
Versão BM 26 A/TR: para -200°C ou -330°F 
Versão BM 26 A/IC/TR: para -200°C ou -330°F 
 
Todos os componentes são feitos em aço sólido CrNi grau 316 Ti (equivalente a 1.4571) ou 316 L 
(equivalente a 1.4404). O tubo de medição no BM 26 A/IC/TR tem isolamento de lã de vidro e 
revestimento de alumínio. Os magnetos do flutuador são feitos em material especial. 
 
A indicação da escala é ampliada por um vidro plexitherm para leitura mais fácil. A temperatura 
ambiente e a temperatura do produto serão especificadas previamente pelo cliente para assegurar 
que o isolamento está correcto. O comprimento do suporte para a flange de ligação será 
previamente especificado pelo cliente, caso o isolamento seja fornecido pelo mesmo. 
 
Versão AG Versão TR Versão IC/TR 
1 Vidro Plexitherm 1 Tubo de medição 1 Tubo de medição 
2 Escala indicadora 2 Tubo de indicação com 

indicador 
2 Isolamento (protecção) 

3 Tubo de indicação com 
indicador 

3 Vidro Plexitherm 3 Tubo de indicação com 
indicador 

4 Tubo de medição 4 Isolamento 4 Vidro Plexitherm 
  5 Protecção de alumínio 
 

       
 

Dimensões em mm (polegadas) 
 



 
 

42   Instruções de Instalação e Funcionamento BM 26 A  
 

 
4.2 Versões para alta temperatura HR ou IC/HR 
 
As versões BM 26 A/HR e BM 26 A/IC/HR são indicadas para aplicações na gama de 200°C ou 390 
°F a 300°C ou 570°F. Todos os componentes são feitos em aço inoxidável sólido CrNi. O tubo de 
medição na versão BM 26 A/IC/HR tem isolamento em lã de vidro e protecção de alumínio. 
  

  
  
1 Tubo de medição 
  
2 Isolamento (protecção) 
  
3 Tubo de indicação com indicador 
  
4 Protecção de alumínio 
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4.3 Sistema de aquecimento para tubo de medição BM 26 A/B 
 
Para condições extremas de funcionamento, o tubo de medição está equipado com um revstimento 
de aquecimento com 2 ligações standard Ermeto 12, para transferência de fluido quente ou vapor 
de aquecimento. Ver secção 7.1 para mais dados técnicos. 
 
A pressão máxima permitida de funcionamento, Pmáx, do meio de aquecimento depende do 
comprimento da câmara de medição. 
 
Comprimento da câmara de medição, L Pmáx* 
m pés bar 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 
    
 
* O vapor de aquecimento ou o fluido de arrefecimento deve ter uma temperatura na gama de -
200°C a +400°C / 
-330°F a 750°F. Recomenda-se o isolamento do tubo de medição. 
 
Se forem necessárias condições de funcionamento fora das gamas acima, contacte a KROHNE. 
 

1. Entrada do meio de aquecimento 
  
2. Sistema de aquecimento 
  
3. Tubo de medição 
  
  
  
  
  

   
 
 
4.4 Medição de interface líquido/líquido BM 26 A/TS 
 
Se um tanque contiver dois líquidos com diferentes densidades, o nível de interface pode ser 
medido através de um flutuador carregado com balastro. As propriedades de flutuação do flutuador 
pemitem-lhe flutuar na superfície do líquido mais pesado e ignorar o líquido mais leve. A diferença 
nas densidades do líquido deve ser de pelo menos 100 g/l ou 6,24 lb/ft3, com o flutuador totalmente 
imerso no líquido mais leve. 
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5 Manutenção 

 
Normalmente, o instrumento não necessitará de qualquer manutenção. Contudo, é recomendado 
lavar o instrumento de vez em quando se o produto do tanque estiver contaminado ou tiver 
tendência a formar depósito. Para o fazer, abra o bujão de drenagem ou válvula de drenagem e 
lave. Se o flutuador também necessitar de limpeza, remova-o pelo fundo do tubo de medição, após 
fechar primeiramente os elementos de corte. 
  

AVISO 

 

Siga cuidadosamente as normas de prevenção de acidentes, quando trabalhar com 
tanques pressurizados e produtos químicos perigosos. 

  
  
6 Encomenda de peças de reserva 

 
As informações que se seguem são necessárias para encomendar peças de reserva: 
 
1.  Número de serviço do instrumento de nível (ver placa de identificação do instrumento) 
2. Tipo de instrumento, modelo, descrição, tamanho nominal das ligações de processo (DN) 
3. Materiais de construção 
 
Nota: Especifique o espaçamento das flanges (gama de medição, ou seja, a distância entre os 

eixos das ligações de processo) ou o N.º de Serv. da KROHNE da encomenda inicial. 
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7 Dados técnicos 

7.1 Dados técnicos: BM 26 A 
 
1.1 BM 26 A 
Amplitude de 
medição   

  

Standard  0,3 … 6 m    /    1 … 20 pés 
Precisão ± 10 mm   /   ± 0,4”   do valor medido 
Densidade mín. do produto 0,5 kg/l … 3,0 kg/l   /   31,2 … 187 lb/pé3 
Viscosidade ≤ 5000 mPa.s   /   3,360 lb/pé.s 
Pressão máx. permitida de 
funcionamento a 20°C  /  70°F* 

40 bar   /   580 psig (mediante solicitação, 
encontra-se disponível informação sobre níveis 
de pressão superiores) 

Indicador  
Standard indicador linear com graduação em cm/m 
Opcional escala linear com graduação em 

polegadas/pés, % ou volume 
 tal como necessário, indicador com aba sem 

escala, indicador com escala com graduação 
em cm/m, polegadas/pés, % ou volume, tal 
como necessário 

Posição de montagem vertical 
Protecção (indicador) conforme EN 60529 IP 68 (equivalente a NEMA 6) 
Aprovações de vaso de pressão Directiva para equipamentos de pressão 

97/23/CE. 
Compatibilidade electromagnética (EMC) conforme EN 50081-1, EN 50082-2 & 

EN61326 (1+2) 
Temperatura de processo  
Standard, com aba ou indicador de barra -40°C…+200°C ou -40…+390°F 
Opcional, não Ex -200°C … +300°C / -325 … +570°F *,** 
 
Outras aprovações  
ATEX 
INERIS 02ATEX0088 X 

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

  
Aplicações ATEX: condições especiais para utilização segura 
 
Indicador de Nível em Bypass BM 26 A para todas as opções 
Classe de 
temperatura*** 

Temperatura de 
processo 

Gama de temperatura ambiente  
 

T6 T(fluido) <= 70°C / 158°F -40 a +60°C / -40 a +140°F 
T5 T(fluido) <= 95°C / 203°F -40 a +50°C / -40 a +122°F 
T4 T(fluido) <= 130°C / 

266°F 
-40 a +50°C / -40 a +122°F 

T3 T(fluido) <= 195°C / 
383°F 

-40 a +40°C / -40 a +104°F 

 
*     dependente do material, classificação de pressão da flange e resistência de pressão do 
flutuador 
**    superior, mediante pedido 
***  a categoria de temperatura do BM 26 A depende das opções instaladas no indicador, da 
temperatura ambiente e da temperatura de processo 
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Flanges de ligação  
em conformidade com a DIN 2501:  
Norma DN 25, PN 40 Modelo B1 (EN 1092-1) 
Opção DN 15 a DN 50, PN 16 ou PN 40 
em conformidade com a ASME B 16.5: ½” a 2”, ASME150LB/RF ou 300LB/RF 
para o revestimento de aquecimento  
Tubo de ligação (standard) Para junta aparafusada Ermeto 12 
em conformidade com a DIN 2501 DN 15, PN 40 
em conformidade com a ASME B 16.5 ½”, 150LB/RF ou 300LB/RF 
Tubulação 12 x 1 mm (0,47” x 0,04”) 
 
Mediante solicitação, é fornecida informação sobre outras normas e classificações de pressão  
 
Materiais (BM 26 A sem opções) Aço inoxidável 316 L ou Ti 
Transdutor de nível (cadeia de lâminas) saída de corrente 4 … 20 mA 

saída de corrente 4 … 20 mA + HART 
saída PROFIBUS PA/FF 

 consulte a secção 7.2 para dados 
técnicos sobre as opções do módulo 
transmissor 
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7.2 Dados técnicos: módulos transmissores de nível 
  
Nome PRETOP 5343B PR 5350B  PR 5335B 
Descrição 
 
 
 

4 … 20mA. Conversão da 
variação de resistência 
para sinais analógicos de 
corrente. 

PROFIBUS PA ou FF. 
Conversão da variação 
de resistência. 

4-20mA+HART®. 
Conversão da variação da 
resistência para sinais 
analógicos de corrente. 
Ligação de até 15 
transmissores para um 
sinal digital a 2 fios com 
comunicação HART. 

Saída 
 

4 … 20 mA 
(limites : 3,5 e 23 mA)  

Protocolo PROFIBUS® 
PA Perfil A eB, ver 3.0 
(EN 50170 vol.2) ou 
protocolo 
FOUNDATION™ 
Fieldbus 

4 … 20 mA 
(limites: 3,5 e 23 mA) e 
protocolo HART® (ligação 
circuito fechado) 

Carga máx. 
RL 

    (U – 8)  Ohms 
     0,023 

-               (U – 8)  Ohms 
     0,023 

Erro de 
medição 

  
          ± 10 mm 

 

Alimentação 8 … 35Vcc 
8 … 30Vcc (ATEX) 

9 … 32Vcc 
9 … 30Vcc (ATEX) 

8 … 35Vcc 
8 … 30Vcc (ATEX) 

Temperatura 
ambiente 

 
Consulte a tabela “Aplicações ATEX: condições especiais para utilização segura”, 
secção 7.1 

    
Certificados  
Ex                                                         EEx ia, EEx d 
Potência 
máx. 
dissipada 
pelo 
alojamento 
Exd, Pmáx 

 
 
                                                             5 W 

Tensão 
máxima para 
o alojamento 
Exd, Umáx 

 
                                                             36 V 

Valores máx. 
de segurança 
para as 
aplicações 
Exi 

   

 
Ui 

 
 28V 

  
30 V 

  
28V 

Ii 120mA 120mA 120mA 
Pi 0,84W 0,84W 0,84W 
Ci 1nF 2nF 1nF 

Bloco de 
terminais 

Li 10µH 1µH 10µH 
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7.3 Dados técnicos: interruptores limite 
 
Interruptor limite MS 20/STD MS 20/EXI  
Capacidade máx. de 
comutação 

30 VA 0,5  A  

 0,5  A, 230 V AC   
Temperatura ambiente –20°C … 120°C 

–4°F … 250°F 
-20°C … +80°C 
-4°F … 175°F (T6) ou 
-20°C … +95°C 
-4°F … 200°F (T5) 

 

Temperatura de processo < 250°C / < 480°F < 250°C / < 480°F  
Categoria de protecção IP 65 IP 65  
em conformidade com a 
EN 60529 

NEMA 4/4X NEMA 4/4X  

Bucim PG 9 PG 9  
Valores máx. de 
segurança 

- Ui= **** 
Ii = 100 mA 
Ci= 0 nF, Li= 0 µH 

 

Material do alojamento Policarbonato Policarbonato  
Histerese 0 0  
Peso 85 g / 0,2 lb 85 g / 0,2 lb  
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Interruptor limite MS 15/STD MS 15/EXI MS 15/EXD MS15/*/NAMUR 
capacidade máx. de 
comutação 

20 VA 1.5 A De acordo com 

LC (corte de energia 
baixa) 

1,5 A, 250 V CA  

20 VA 
1.5 A 
250 V CA***** NAMUR 19234 

capacidade máx. de 
comutação 
HC (corte de energia alta) 

Máx. 100 VA 
Mín. 3VA 
1.5 A 
250 VA 

- Mín. 3 VA 
1.5 A 
250 V CA***** 

* 

Temperatura ambiente –20°C … 120°C *** *** * 
 –4°F … 250°F    
Temperatura de processo 
HT (alta) 

< 250°C 
< 480°F 

*** *** * 

Temperatura de processo 
BT (baixa) 

< 300°C 
< 570°F 

*** *** * 

Categoria de protecção IP 65 IP 65 IP 65 * 
em conformidade com a 
EN 60529 

NEMA 4/4X NEMA 4/4X NEMA 4/4X  

Bucim                    PC 
                                       AL 

PG 13.5 
M 20 x 1,5** 

PG 13.5 
M 20 x 1,5** 

- 
M 20 x 1,5** 

* 

Valores máx. de 
segurança 

- Ui=****
Ii =500 mA
Ci=0nF,Li= 0µH

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

Material do alojamento       
BT 
                                       HT 

Policarbonato 
Alumínio 

Policarbonato 
Alumínio 

 
Alumínio 

* 

Histerese 0 0 0 * 
Peso                           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 

* 

    
* Para estas características, consulte as outras colunas na tabela acima para interruptores 

STD (ou seja, não Ex), EXI ou EXD – dependendo da aprovação oficial que foi aprovada. 
** rosca standard (acessório não fornecido). Opcional: M25 x 1,5 ou NPT ¾. 
*** Consulte a tabela “Aplicações ATEX: condições especiais para utilização segura”, secção 

7.1 
**** O valor não está definido, contudo a alimentação tem que ser intrinsecamente segura 
***** Umáx = 380 V CA, Imáx= 1,5 A, Pmáx= 20 VA 
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7.4 Materiais de montagem do tubo guia 
 
Versão Flange Juntas Tubo de medição 
   Material Diâmetro  
    mm polegadas 
BM 26A 316Ti (1.4571) 

316L (1.4404) 
aramida 
(PTFE opcional) 

316Ti (1.4571) 
316L (1.4404) 

72 x 2,3 2.83 x 0.091 

      
 

7.4.1 Condições máximas de funcionamento para o BM 26 A com tubo de medição em aço 
316 Ti de acordo com a Directiva Europeia para Equipamentos de Pressão 97/23/CE 

 
O gráfico a seguir mostra a temperatura máxima de processo permitida, Ps, para uma determinada 
temperatura de processo, Ts, numa câmara de medição 316Ti de um determinado diâmetro 
nominal (estando as flanges agrupadas em 4 categorias). 
 

      
 
A KROHNE poderá aprovar temperaturas mais elevadas de processo, depois de analisar as 
especificações do cliente. A temperatura máxima do produto depende da aplicação e é definida 
pelo cliente na lista de opções da encomenda do produto. 
 
 
7.4.2 Categorias de flanges para condições de funcionamento num tubo de medição 316Ti 
 

Categorias de flange 
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 Condições máximas de funcionamento para o BM 26 A com tubo de medição em aço 

316 L 
            de acordo com a Directiva Europeia para Equipamentos de Pressão 97/23/CE 
 
O gráfico a seguir mostra a pressão de processo máxima permitida, Ps, para uma determinada 
temperatura de processo, Ts, numa câmara de medição 316L de um determinado diâmetro nominal 
(estando as flanges divididas em 4 categorias) 
 

        
 
A KROHNE poderá aprovar temperaturas mais elevadas de processo, depois de analisar as 
especificações do cliente. A temperatura máxima do produto depende da aplicação e é definida pelo 
cliente na lista de opções da encomenda do produto. 
 
 
7.4.4 Categorias de flange para condições de funcionamento num tubo de medição em aço 

316L 
 
Categorias de flange 
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 pesos e dimensões  
 
7.5.1 Pesos 
  
Para unidades com 1 m ou 3,28 ft de espaçamento das flanges. O peso para cada 100 mm ou 
3,94’’ adicionais entre flanges é dado entre parênteses. 
Versão Peso em  
 kg lbs   
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 Dimensões do indicador 
  
BM 26 A com indicador de barra standard BM 26 A com indicador de aba opcional 

 
 

 
Dimensões em mm e (polegadas) 
 
7.5.3 Dimensões gerais das classes do tubo de medição (com flanges de pescoço solto ou 

soldado) 
O BM 26 A está dividido em quatro classes diferentes que definem as posições das ligações de 
processo. 
 
BM 26 A classe do 
tubo de medição 

Descrição 

BM 26 A/C Equipado com duas ligações laterais 
BM 26 A/D Equipado com duas ligações axiais 
BM 26 A/E Equipado com uma entrada lateral e uma ligação axial de saída no fundo 
BM 26 A/F Equipado com uma entrada lateral e uma ligação axial de saída no topo 
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BM 26 A/C/RR BM 26 A/C/RR  
Pescoço de flange soldado Flange solta (EN-DIN)  
 

 

  
 
 

    
 

 

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

(revestida) 
(aquecedor subtipo C) (anti-congelamento subtipo C) TR baixa, HR alta temp. 
Flange solta (EN-DIN) Pescoço de flange soldado Flange solta (EN-DIN) 
 
 
 
 

 

        

           
 
 

 
     
 
 

      

As dimensões são dadas em mm (polegadas) 
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BM 26 A/D/RR BM 26 A/D/RR 
Flange de pescoço soldado Flange solta (EN-DIN) 

 

  
  
  
BM 26 A/E/RR BM 26 A/E/RR 
Pescoço de flange soldado Flange solta (EN-DIN) 

 

  
 
As dimensões são dadas em mm (polegadas) 

 

 

             

            



 
 

  Instruções de Instalação e Funcionamento BM 26 A 55 
 

 
BM 26 A/F/RR BM 26 A/F/RR 
Pescoço de flange soldado Flange solta (EN-DIN) 

 

  
 
As dimensões são dadas em mm (polegadas) 
 
 
 

 

7.5.4 Distância da flange de pescoço soldado elevada virada a partir do eixo do tubo de 
medição 

  
Consulte os diagramas na secção 7.5.3 
  
Flange, classificações da ligação de processo BM 26 A eixo do tubo 

para a flange elevada 
virada* 

DN 15 PN 40, flange de pescoço soldado 79,5 / 3,13“ 
DN 20 PN 40, flange de pescoço elevado 81,5 / 3,21“ 
DN 25 PN 40, flange de pescoço soldado 81,5 / 3,21“ 
DN 40 PN 40, flange de pescoço soldado 86,5 / 3,41“ 
DN 50 PN 40, flange de pescoço soldado 89,5 / 3,52“ 
½”  ASME 150LB, flange de pescoço soldado 89,5 / 3,52“ 
1”  ASME 150LB, flange de pescoço soldado 97,5 / 3,84“ 
1”½  ASME 150LB, flange de pescoço soldado 103,5 / 4,07“ 
2”  ASME 150LB, flange de pescoço soldado 104,5 / 4,11“ 
¾”  ASME 150LB, flange de pescoço soldado 93,5 / 3,68“ 
½”  ASME 300LB, lange de pescoço soldado 93,5 / 3,68“ 
¾”  ASME 300LB, flange de pescoço soldado 98,5 / 3,88“ 
1”  ASME 300LB, flange de pescoço soldado 103,5 / 4,07“ 
1”½  ASME 300LB, flange de pescoço soldado 109,5 / 4,31“ 
2”  ASME 300LB, flange de pescoço soldado 111,5 / 4,39“ 
  
* Dimensões em X mm / X polegadas  
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8 Princípio de medição 

O instrumento funciona no princípio de vasos comunicantes. O tubo de medição está ligado  
adjacente ao tanque (ou seja, uma câmara em bypass) de forma a que as mesmas condições são 
obtidas tanto no tubo como no tanque. 
O flutuador está equipado com um número de magnetos permanentes para transmitir os valores 
medidos ao indicador local. São usados dois métodos de indicação local: 
 
Indicador de barra standard 
O tubo do indicador contém um indicador de barra magnetizada que segue as alterações da 
posição do flutuador. 
 

1 Tubo indicador 
  
2 Barra (indicador seguidor do 

flutuador) 
  
3 Escala de medição 
  
4 Magnetos colocados dentro do 

flutuador 
  
5 Tubo de medição 

 

  

 
Indicador de aba opcional 
O magneto montado no flutuador activa (roda) as abas magnéticas de acordo com o nível de líquido 
na secção indicadora do indicador. A coluna de abas magnéticas amarelas invertidas, ou a posição 
vertical do magneto seguidor, é a indicação do nível do líquido. Para além disso, o nível de líquido 
pode ser lido numa escala de tamanho grande em várias unidades de comprimento ou graduações 
mostrando percentagens ou volumes. 
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1 Face frontal preta do indicador de 

abas 
  
2 A aba roda à medida que o 

magneto se move depois deste 
ponto 

  
3 Face amarela invertida do 

indicador de abas 
  
4 Tubo do indicador de abas 
  
5 Magnetos colocados dentro do 

flutuador 
  
6 Tubo de medição 
   

7 Escala de medição 

  
É possível a indicação remota escolhendo as opções transdutor de nível e interruptor limite. A 
informação sobre os seus princípios de trabalho e características, é dada nas secções 2 e 3 
respectivamente. 
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Apêndices 
 
Apêndice A: Declaração de conformidade: CE 
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Apêndice B: Declaração de conformidade: Directiva para Equipamentos de 
Pressão 97/23/CE 
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Apêndice C: Certificado de Exame "Tipo CE" INERIS 02ATEX0088X 
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Se tiver que devolver à KROHNE os instrumentos de nível para teste ou reparação  
 
Se instalados e operados em conformidade com estas instruções de funcionamento, os 
instrumentos de nível raramente apresentarão problemas.  
No entanto, se tiver que devolver uma unidade BM 26 para inspecção ou reparação, tenha muita 
atenção aos seguintes pontos: 
Devido a normas estatutárias relativas à protecção do ambiente, saúde e segurança do nosso 
pessoal, a KROHNE apenas poderá manusear, testar e reparar instrumentos de nível devolvidos 
que tenham estado em contacto com líquidos, se for possível fazê-lo sem apresentarem riscos para 
o pessoal e ambiente. Isto significa que a KROHNE apenas pode prestar assistência à sua unidade 
se a mesma vier acompanhada por um certificados em sintonia com o seguinte modelo, 
confirmando que o instrumento de nível é seguro para manuseamento. 
 
Se a unidade tiver sido operada com líquidos tóxicos, cáusticos, inflamáveis ou contaminantes de 
água, deverá proceder ao seguinte 
• verificar e assegurar, se necessário lavando ou neutralizando, que todas as cavidades estão 

isentas de substâncias perigosas.  
(As orientações sobre como verificar se a unidade tem que ser aberta e depois lavada ou 
neutralizada podem ser obtidas junto da KROHNE, mediante solicitação.) 

• anexar um certificado com o instrumento de nível confirmando que o mesmo é seguro para 
manusear e indicando o líquido usado. 

A KROHNE lamenta apenas poder prestar assistência ao instrumento de nível se acompanhado por 
esse certificado. 
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Modelo de certificado 
Empresa:  Endereço:  
    
Departamento
: 

 Nome:  

    
N.º Tel.:    
    
O instrumento de nível de 
líquido enviado junto 

   

    
Tipo:  
    
Nº. de Encomenda ou Nº. de Série 
KROHNE 

 

 
foi utilizado com o seguinte líquido:  
 
Porque o líquido é 
  perigoso para a água   
  tóxico   
  cáustico   
  inflamável   
verificámos 
 que nenhuma cavidade contém essas substâncias 
 procedemos à lavagem e neutralização de todas as cavidades da unidade. 
 
Confirmamos que não existe nenhum risco para o homem ou para o ambiente devido a qualquer 
líquido residual contido neste instrumento de nível. 
 
Data:  Assinatur

a: 
 

 
Carimbo da empresa: 
 


