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1.1  Käyttötarkoitus

Pinnankorkeusmittari soveltuu nesteiden ja nesteissä olevien erillisten kerrosten mittaamiseen.
Laitteet sopivat erityisen hyvin seuraavien mittaukseen:

• Nesteet
• Vesi
• Alhaisen syövytyskyvyn omaavat kemikaalit:

HUOMIO!
Käyttäjä on yksin vastuussa virtausmittarien soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen ja 
tuotteen käsittelyssä käytettyjen aineiden syöpymisenkestävyydestä.

TIETOJA!
Valmistaja ei ole velvollinen maksamaan mitään vahingonkorvauksia, jotka aiheutuvat tuotteen 
väärästä käytöstä tai ei-tarkoituksenmukaisesta käytöstä.

VAARA!
Vaarallisilla alueilla käytettäviin laitteisiin sovelletaan lisäturvaohjeita, katso Ex-asiakirjat.

VAROITUS!
Käyttäjä on yksin vastuussa mittalaitteiden soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen ja 
tuotteen käsittelyssä käytettyjen aineiden syöpymisenkestävyydestä. Valmistaja ei ole velvollinen 
maksamaan mitään vahingonkorvauksia, jotka aiheutuvat tuotteen vääränlaisesta käytöstä tai 
ei-tarkoituksenmukaisesta käytöstä. Älä käytä hankaavia tai erittäin paksujuoksuisia väliaineita.



1 TURVALLISUUSOHJEET 

6 

BW 25

www.krohne.com 02/2016 - 4004986101

1.2  Sertifiointi

Laite täyttää seuraavien EU-direktiivien vaatimukset:

• Painelaitedirektiivi 97/23/EC, artikla 3.3
• Direktiivi 94/9/EY – ATEX-direktiivi
• EMC-direktiivi 89/336/EC

sekä

• EN 61010
• EMC-erittely EN 61326/A1:n mukaan
• NAMUR-suositukset NE 21 ja NE 43

1.3  Valmistajan turvallisuusohjeet

1.3.1  Tekijänoikeus ja tietosuoja

Tämän ohjekirja on kirjoitettu huolella. Siitä huolimatta emme takaa sisällön 
paikkansapitävyyttä, täydellisyyttä tai ajanmukaisuutta.

Ohjekirjan sisältö ja osat ovat tekijänoikeuden alaisia. Kolmansien osapuolten osuudet 
tunnistetaan sellaisenaan. Jäljennös, käsittely, levitys ja mikä tahansa tekijänoikeuden 
hyväksymätön käyttö vaatii kirjallisen luvan vastaavalta kirjoittajalta ja/tai valmistajalta.

Valmistaja yrittää aina noudattaa muiden osapuolten tekijänoikeuksia ja turvautua yrityksen 
sisäisiin teoksiin tai teoksiin joiden tekijänoikeussuoja on rauennut.

Valmistajan asiakirjoissa kerättävien henkilökohtaisten tietojen (kuten nimet, katuosoitteet tai 
sähköpostiosoitteet) kerääminen on vapaaehtoista aina kun mahdollista. Tarjouksia ja palveluja 
on mahdollista käyttää antamatta henkilökohtaisia tietoja aina kun mahdollista.

Ota huomioon, että tiedonsiirto Internetissä (esim. sähköpostit) ei ole täysin suojattua. Tietoja ei 
ole mahdollista suojata kokonaan kolmansilta osapuolilta. 

Kiellämme nimenomaisesti julkaistujen yhteystietojen käyttämisen mainos- tai 
tiedotemateriaalin lähettämistä varten, ellei näitä ole erikseen pyydetty lähettämään. 

CE-merkintä
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1.3.2  Vastuuvapauslauseke

Valmistaja ei ole velvollinen maksamaan mitään vahingonkorvauksia (mukaan lukien suorat, 
epäsuorat, satunnaiset ja välilliset vahingot), jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä. 

Tämä vastuuvapauslauseke ei koske valmistajan mahdollista tahallista tai törkeää 
huolimattomuutta. Jos sovellettavat lait eivät salli tällaisia oletettujen takuiden rajoituksia tai 
tiettyjen vaurioiden poissulkemista tai rajoitusta, vastuuvapauslauseke (osittain tai kokonaan), 
poissulkemiset tai rajoitukset eivät koske sinua lain niin salliessa. 

Valmistaja antaa takuun myymilleen tuotteille tuotteen ohjeiden ja myyntiehtojen mukaisesti. 

Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa asiakirjojen, mukaan lukien tämä vastuuvapauslauseke, 
sisältöä, ajankohdasta ja syystä riippumatta ilman erillistä ilmoitusta. Valmistaja ei ole millään 
tavoin velvollinen tällaisten muutosten mahdollisista seuraamuksista.
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1.3.3  Tuotevastuu ja takuu

Käyttäjä on vastuussa laitteen soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen. Valmistaja ei ota 
vastuuta käyttäjän väärinkäytön aiheuttamista seuraamuksista. Laitteiden (järjestelmät) väärä 
asennus ja käyttö mitätöivät takuun. Kauppasopimuksen pohjana toimivia ehtoja ja määräyksiä 
sovelletaan myös.

1.3.4  Ohjekirjaan liittyvät tiedot

Lue tämän ohjekirjan tiedot ja noudata maakohtaisia standardeja, turvallisuusmääräyksiä ja 
tapaturmantorjuntamääräyksiä estääksesi henkilövahinkoja ja laitevaurioita.

Jos tämä ohjekirja ei ole kirjoitettu omalla kielelläsi ja sinulla on vaikeuksia sen sisällön 
ymmärtämisessä, ota yhteyttä paikallisen edustajasi puoleen. Valmistaja ei ole vatsuussa tämän 
ohjekirjan tietojen väärinymmäryksestä aihetuneista vahingoista tai vaurioista.

Tämä ohjekirja auttaa perustamaan käyttöolosuhteet, joissa laitteen käyttö on turvallista ja 
tehokasta. Käyttöohjeissa on myös kuvattu kuvakkeiden alla esiintyvät erikoishuomiot ja 
turvatoimenpiteet.
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1.3.5  Käytetyt varoitukset ja symbolit

Turvallisuusvaroitukset on merkitty seuraavilla symboleilla.

•  KÄSITTELYKÄSITTELYKÄSITTELYKÄSITTELY
Tämä symboli osoittaa käyttäjän määrätyssä järjestyksessä suoritettavien toimenpiteiden 
ohjeet.

i TULOSTULOSTULOSTULOS
Tämä symboli osoittaa edellisten toimenpiteiden kaikki tärkeät seuraamukset.

1.4  Turvallisuusohjeet

VAARA!
Tämä tieto viittaa välittömään vaaran työskenneltäessä sähkön kanssa.

VAARA!
Tämä varoitus koskee kuumuuden tai kuumien pintojen aiheuttamaa palovammavaaraa.

VAARA!
Tämä varoitus koskee välitöntä vaaraa käytettäessä laitetta vaarallisessa ympäristössä.

VAARA!
Näitä varoituksia on noudatettava ehdottomasti. Tämän varoituksen osittainenkin sivuuttaminen 
voi aiheuttaa vakavia terveysongelmia ja jopa kuoleman. Myös laite tai laitoksen osat saattavat 
vaurioitua vakavasti.

VAROITUS!
Tämän varoituksen osittainenkin sivuuttaminen voi aiheuttaa vakavia terveysongelmia. Myös 
laite tai laitoksen osat saattavat vaurioitua.

HUOMIO!
Näiden ohjeiden sivuuttaminen voi johtaa laitevaurioihin tai laitoksen osien vaurioihin.

TIETOJA!
Näissä ohjeissa on laitteen käsittelyyn liittyviä tärkeitä tietoja.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS!
Tässä ilmoituksessa on lakisääteisten direktiivien ja standardien tiedot.

VAROITUS!
Vain oikein koulutettu ja valtuutettu henkilöstö voi asentaa, ottaa käyttöön, käyttää ja huoltaa 
valmistajan laitteita. 
Tämä ohjekirja auttaa perustamaan käyttöolosuhteet, joissa laitteen käyttö on turvallista ja 
tehokasta.
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2.1  Toimituksen sisältö

TIETOJA!
Tarkasta pakkaus huolellisesti vaurioiden tai kovakouraisesta käsittelystä johtuvien jälkien 
varalta. Raportoi mahdollisista vaurioista kuljetusyhtiölle ja valmistajan paikalliselle edustajalle.

TIETOJA!
Varmista pakkausluettelosta, että kaikki tilatut osat on toimitettu.

TIETOJA!
Tarkista laitteen tyyppikilvestä, että toimitettu laite vastaa tilaustasi. Tarkista tyyppikilpeen 
painettu oikea jännite.

Kuva 2-1: Toimituksen sisältö

1  Mittalaite (ja asiakkaan tilauksessa määritetyt lisälaitteet)
2  M40-osoittimen kyseessä ollessa – avain
3  Käyttöopas
4  Sertifikaatit ja kalibrointiraportti (asiakkaan tilauksen mukaisesti)
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2.2  Laiteversio

1 BW25/M9
• Paikallinen osoitin ilman lisävirtalähdettä
• Enintään 2 rajakytkintä
• Kaksijohtiminen mA-ulostulo 4…20 mA, HART®-tiedonsiirto
• Luonnostaan vaaraton (Ex i)

2 BW25/M40
• Paikallinen osoitin ilman lisävirtalähdettä
• Enintään 2 rajakytkintä
• Kaksijohtiminen mA-ulostulo 4…20 mA, HART®-tiedonsiirto
• PROFIBUS PA- tai FOUNDATION™-kenttäväylä
• Nestekidenäyttö ja digitaaliset ulostulot
• Luonnostaan vaaraton (Ex i) tai räjähdyssuojattu (Ex d)

Kuva 2-2: Laiteversiot

1  BW25 ja M9-osoitin
2  BW25 ja M40-osoitin
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2.2.1  Osoitinversiot

M40-osoittimen voi kiinnittää useisiin eri moduuleihin.

Versiot voi yhdistää toisiinsa.

Perusversio

Kuva 2-3: Perusversio

1  Osoitinmoduuli
2  Pultit ESK4-liitäntää varten
3  Aluslaatta
4  Moduuliprofiili
5  Pinneleuka ESK4-liitäntää varten
6  Kotelon kannen lukko
7  Ulkoinen maadoitusliitin 

K1/K2- ja ESK4/4A-versiot

Kuva 2-4: K1/K2- ja ESK4/4A-versiot

1  Osoitin ja K2-liitäntämoduuli
2  Osoitin ja ESK4/4A-mA-ulostulo, 4…20 mA
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ESK4-FF / ESK4-PA fieldbus -versio

Kuva 2-5: ESK4-FF / ESK4-PA fieldbus -versio

1  Perusmoduuli, jossa sähköiset magneettianturit
2  Liitäntäväylämoduuli
3  Laitteistoasetukset
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2.3  Tyyppikilpi

Osoittimen lisämerkinnät
• SO – myyntimääräys / kohde
• PA – tilaus
• Vx – tuotteen kytkentäkoodi
• AC – tuotekoodi

TIETOJA!
Tarkista laitteen tyyppikilvestä, että toimitettu laite vastaa tilaustasi. Tarkista tyyppikilpeen 
painettu oikea jännite.

Kuva 2-6: Osoittimen tyyppikilvet

1  Laitetyyppi
2  Valmistaja
3  ATEX-tarkastuslaitos
4  Mitoitustiedot: lämpötila- ja paineluokka
5  PED-tiedot
6  Ex-tiedot
7  Sähköliitäntöjen tiedot
8  Ohjekirja
9  KROHNE-verkkosivu
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3.1  Yleisiä asennukseen liittyviä huomautuksia

3.2  Varastointi

• Säilytä laite kuivassa ja pölyttömässä paikassa.
• Vältä pitkäaikaista altistusta auringonvalolle.
• Säilytä laite alkuperäisessä pakkauksessa.
• Perusmallisten laitteiden sallittu säilytyslämpötila on välillä -40...+80°C / -40...+176°F.

3.3  Asennusehdot

TIETOJA!
Tarkasta pakkaus huolellisesti vaurioiden tai kovakouraisesta käsittelystä johtuvien jälkien 
varalta. Raportoi mahdollisista vaurioista kuljetusyhtiölle ja valmistajan paikalliselle edustajalle.

TIETOJA!
Varmista pakkausluettelosta, että kaikki tilatut osat on toimitettu.

TIETOJA!
Tarkista laitteen tyyppikilvestä, että toimitettu laite vastaa tilaustasi. Tarkista tyyppikilpeen 
painettu oikea jännite.

HUOMIO!
Laitetta asennettaessa on otettava huomioon seuraavat asiat:
• Vertaa ennen asennusta näytön (tyyppikilven) sarjanumeroa syrjäytystangon, laipan ja 

magneetin sarjanumeroihin.
• Jos laitteessa on pinnankorkeusnäyttöjä, joissa on ohivirtauskammio, ohivirtauskammion 

BW25-sarjanumeroa pitää verrata näytön sarjanumeroon.
• Älä yhdistä osia, joiden sarjanumerot eivät vastaa toisiaan.
• Varmista, että osien materiaali soveltuu käytettäväksi tuotteen kanssa.
• Asiakkaan pitää itse hankkia ruuvit, pultit ja tiivisteet. Ne pitää valita asennuslaipan 

paineluokan tai käyttöpaineen perusteella.
• Tiivisteet pitää kohdistaa. Mutterit pitää kiristää oikean paineluokan mukaiseen momenttiin.
• Älä vedä signaalijohtoja suoraan virransyöttöjohtojen viereen.
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3.4  Asennus

Säiliön laipan tiivistyspinnan pitää olla vaakasuunnassa, jotta pinnankorkeusmittausyksikkö 
toimii oikein.

•  Aseta jousen ripustustappi laippajärjestelmään ja kiinnitä se pidätinrenkaalla 1.
•  Aseta pidätinrengas 1 oikeaan asentoon ja tarkista, että se on joka kohdasta tiivis.
•  Aseta tiiviste säiliön laippaan.
•  Ripusta syrjäyttimen runko jousen ripustustappiin.
•  Kiristä pikalukon 2 (vakiovaruste) lukituselementit tai vaihtoehtoisten lukkojen 3 ja 4 

lukituselementit ja tarkista, että ne ovat kunnolla kiinni.
•  Aseta syrjäytinelementti ja jousen ripustustappi säiliöön tankin laipan tai esiasennetun 

ohivirtauskammion lävitse.
•  Kiristä laippaliitäntä.

Kuva 3-1: Asennus

1  Lukitusrengas
2  Pikalukko
3  Kiinnitysruuvi
4  Kannen stoppari
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4.1  Turvallisuusohjeet

VAARA!
Sähköliitäntöjen parissa voidaan työskennellä vain kun virta on kytketty pois päältä. Huomioi 
tyyppikilven jännitetiedot.

VAARA!
Noudata maakohtaisia sähköasennusohjeita.

VAARA!
Vaarallisilla alueilla käytettäviin laitteisiin sovelletaan lisäturvaohjeita, katso Ex-asiakirjat.

VAROITUS!
Noudata tarkasti paikallisia työsuojelusäännöksiä. Vain asianmukaisesti koulutetut asiantuntijat 
voivat suorittaa mittauslaitteen sähköosien töitä.

TIETOJA!
Tarkista laitteen tyyppikilvestä, että toimitettu laite vastaa tilaustasi. Tarkista tyyppikilpeen 
painettu oikea jännite.
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4.2  M9-osoittimen sähköliitännät

4.2.1  Rajakytkin

M9-osoittimessa voi olla enintään kaksi sähköistä rajakytkintä. Rajakytkimissä on ura-anturi, 
joka toimii induktiivisesti mittausosoittimen puoliympyrän muotoisen metallisiivekkeen lävitse. 
Kytkentäpisteet määritetään osoittimien avulla. Osoittimen asento näkyy asteikolla.

Liittimet ovat pistokkeellisia malleja, jotka voi irrottaa kaapelien liittämisen yhteydessä. 
Sisäänrakennetut liitintyypit näkyvät osoittimen tyyppikilvessä.

Rajakytkinten sähköliitäntä

Rajakytkinmoduuli

Kuva 4-1: Rajakytkinmoduuli

1  Minimikontakti
2  Maksimikontakti
3  Lukitusruuvi
4  Osoittimen maksimipiste
5  Riviliitin

Kontakti MIN MAX

Liitin nro 1 2 3 4 5 6

Kaksijohtiminen NAMUR-liitin - + - +

Kolmijohtiminen liitin + - + -

Kielikosketin (yksinapainen 
kytkin)

+ - + -
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Asetukset määritetään suoraan osoittimen asentojen 1 ja 2 avulla:
•  Liu'uta asteikko sivuun.
•  Avaa lukitusruuvia 3 vähän.
•  Liu'uta asteikko takaisin lukituspisteeseensä.
•  Aseta osoittimen ääriasennot 1 ja 2 haluttuihin kytkentäpisteisiin.

Kun asetukset on määritetty, kiinnitä osoittimet lukitusruuvilla 3.

Rajakytkimen liittimet

Kuva 4-2: Rajakytkimen liittimet

1  Kaksijohtiminen NAMUR-rajakytkin
2  Kolmijohtiminen rajakytkin
3  Kielirajakosketin (yksinapainen kytkin)
4  Liittimen minimikontakti
5  Liittimen maksimikontakti
6  Kolmijohtiminen, kuormitus
7  Eristetty kytkentävahvistin (NAMUR)
8  Kolmejohtiminen virtalähde

Rajakytkimen asetukset

Kuva 4-3: Rajakytkimen asetukset

1  Osoittimen maksimiasento
2  Osoittimen minimiasento
3  Lukitusruuvi
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Jos osoittimen siiveke osuu uraan, laite antaa hälytyksen. Jos osoittimen siiveke siirtyy ura-
anturin mitta-alueen ulkopuolelle, myös johtimen katkos saa aikaan hälytyksen.

Kolmijohtimisessa rajakytkimessä ei ole johtimen katkoksen tunnistustoimintoa.

Virrankulutus osoitetussa asennossa:

Kytkimen kontaktin asetukset

Kuva 4-4: Kytkimen kontaktin asetukset

1  Minimikontakti
2  Maksimikontakti
3  Osoittimen siiveke ja kytkentäsiiveke

MinMin–MaxMax-asetukset

Kuva 4-5: MinMin–MaxMax-asetukset

1  MIN 2 -kontakti tai MAX 1 -kontakti
2  MIN 1 -kontakti tai MAX 2 -kontakti

Kontakti Tyyppi Virta

MIN 1 NAMUR ≤ 1 mA

MIN 2 NAMUR ≤ 1 mA

MAX 1 NAMUR ≥ 3 mA

MAX 2 NAMUR ≥ 3 mA
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4.2.2  Sähkösignaalilähtö ESK2A

ESK2A-virtalähdön liittimet ovat pistokkeellisia malleja, jotka voi irrottaa kaapelien liittämisen 
yhteydessä.

Muihin laitteisiin, kuten digitaalisiin evaluaattoreihin tai prosessin ohjauslaitteisiin, 
yhdistettäessä käytettävät virtapiirit täytyy suunnitella erityisen huolellisesti. Joissakin 
tapauksissa näiden laitteiden sisäiset liitännät (esimerkiksi suojamaadoitusliitännät ja 
maasilmukat) voivat johtaa vääränlaiseen jännitepotentiaaliin, mikä voi haitata itse laitteen tai 
siihen yhdistetyn laitteen toimintaa. Tällöin suositellaan käytettäväksi suojattua pienoisjännitettä 
(PELV).

HART®-tiedonsiirto

JOs ESK2A:ssä käytetään HART®-tiedonsiirtoa, se ei vaikuta mitenkään analogisesti mitattuun 
tiedonsiirtoon (4…20 mA). Poikkeuksena tähän on yhteiskytkentä. Yhteiskytkentätilassa rinnan 
voi toimia enintään 15 laitetta, jotka käyttävät HART®-tiedonsiirtoa, minkä jälkeen niiden 
analogiset lähdöt muuttuvat ei-aktiivisiksi (I noin 4 mA laitetta kohden).

Kuva 4-6: ESK2A-virta-anturin sähkökaavio

1  ESK2A-virta-anturi
2  Virtalähde 12...30 VDC
3  Mittaussignaali 4…20 mA
4  Ulkoinen kuormitus, HART®-tiedonsiirto

Kuva 4-7: ESK2A:n sähkökaavio, suojattu pienoisjännitepiiri (PELV)

1  Liitäntäterminaali
2  Muuntimen syötön eristin, sähköinen eristys
3  Virtalähde (katso syötön eristimen tiedot)
4  Mittaussignaali 4…20 mA
5  Ulkoinen kuormitus, HART®-tiedonsiirto
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Virtalähde

Vaadittavan syöttöjännitteen voi laskea seuraavalla kaavalla:

Uext. = RL x 22 mA + 12 V

jossa
Uext. = minimisyöttöjännite
RL = mittaussilmukan kokonaisresistanssi

Kuormitus HART®-tiedonsiirrossa

 Maksimikuormitusresistanssi lasketaan seuraavasti:

Konfiguraatio
ESK2A:n voi konfiguroida HART®-tiedonsiirron avulla. Konfigurointia varten ovat käytettävissä 
DD (Device Description)- ja DTM (Device Type Manager) -mallien laitekuvaukset (katso 
latauskeskus osoitteessa www.krohne.com).

Virtatason voi siirtää sisäänrakennetun HART®-tiedonsiirron avulla. Kahta raja-arvoa voidaan 
tarkkailla.

TIETOJA!
Syöttöjännitteen on oltava 12–30 VDC. Tämä arvo perustuu mittaussilmukan 
kokonaisresistanssiin. Sen voi määrittää laskemalla yhteen kaikkien mittaussilmukan 
komponenttien resistanssit (pinnankorkeusmittaria lukuun ottamatta).

TIETOJA!
Virtalähteen on pystyttävä syöttämään vähintään 22 mA.

TIETOJA!
HART®-tiedonsiirron suositeltava minimikuormitus on 250 ohmia.

VAARA!
Estä sähköhäiriöitä vaikuttamasta DC-lähtösignaaliin käyttämällä kaksijohdinkierrekaapelia. 
Joissakin tapauksissa pitää käyttää suojattua kaapelia. Kaapelin suojan saa maadoittaa vain 
yhdestä paikasta (virtalähteestä).
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4.3  M40-osoittimen sähköliitännät

4.3.1  M40-osoitin – rajakytkimet

M40-osoittimeen saa asentaa enintään kaksi rajakytkintä. Rajakytkin toimii ura-anturina, jonka 
osoittimen puoliympyrän muotoinen metallisiiveke aktivoi. Kytkentäpisteet määritetään 
osoittimen avulla. Osoittimen asento näkyy asteikolla.

Liittimet ovat pistokkeellisia malleja, jotka voi irrottaa kaapelien liittämisen yhteydessä. 
Sisäänrakennetut rajakytkintyypit näkyvät osoittimessa.

Rajakytkinten sähköliitäntä

Rajakytkinmoduuli

Kuva 4-8: Rajakytkinmoduuli

1  Minimikontakti
2  Maksimikontakti
3  Lukitusruuvi
4  Osoittimen maksimipiste
5  Riviliitin

Kontakti MIN MAX

Liitin nro 1 2 3 4 5 6

Kaksijohtiminen NAMUR-liitin - + - +

Kolmijohtiminen liitin + - + -

Kielikosketin (yksinapainen 
kytkin)

+ - + -
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Asetukset määritetään suoraan osoittimen asentojen 1 ja 2 avulla:
•  Liu'uta asteikko sivuun.
•  Avaa lukitusruuvia 3 vähän.
•  Liu'uta asteikko takaisin lukituspisteeseensä.
•  Aseta osoittimen ääriasennot 1 ja 2 haluttuihin kytkentäpisteisiin.

Kun asetukset on määritetty, kiinnitä osoittimet lukitusruuvilla 3.

Rajakytkimen liittimet

Kuva 4-9: Rajakytkimen liittimet

1  Kaksijohtiminen NAMUR-rajakytkin
2  Kolmijohtiminen rajakytkin
3  Kielirajakosketin (yksinapainen kytkin)
4  Liittimen minimikontakti
5  Liittimen maksimikontakti
6  Kolmijohtiminen, kuormitus
7  Eristetty kytkentävahvistin (NAMUR)
8  Kolmejohtiminen virtalähde

Rajakytkimen asetukset

Kuva 4-10: Rajakytkimen asetukset

1  Osoittimen maksimiasento
2  Osoittimen minimiasento
3  Lukitusruuvi



 SÄHKÖLIITÄNNÄT 4

25

BW 25

www.krohne.com02/2016 - 4004986101

Jos osoittimen siiveke osuu uraan, laite antaa hälytyksen. Jos osoittimen siiveke siirtyy ura-
anturin mitta-alueen ulkopuolelle, myös NAMUR-liittimen johtimen katkos saa aikaan 
hälytyksen.

Kolmijohtimisessa rajakytkimessä ei ole johtimen katkoksen tunnistustoimintoa.

Virrankulutus osoitetussa asennossa:

Kytkimen kontaktin asetukset

Kuva 4-11: Kytkimen MIN- ja MAX-kontaktit

1  Minimikontakti
2  Maksimikontakti
3  Osoittimen siiveke ja kytkentäsiiveke

MinMin–MaxMax-asetukset

Kuva 4-12: MinMin–MaxMax-asetukset

1  MIN 2 -kontakti tai MAX 1 -kontakti
2  MIN 1 -kontakti tai MAX 2 -kontakti

Kontakti Tyyppi Virta

MIN 1 NAMUR ≤ 1 mA

MIN 2 NAMUR ≤ 1 mA

MAX 1 NAMUR ≥ 3 mA

MAX 2 NAMUR ≥ 3 mA
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4.3.2  mA-ulostulo ESK4/ESK4A

ESK4/4A-virtalähdön liittimet ovat pistokkeellisia malleja, jotka voi irrottaa kaapelien liittämisen 
yhteydessä.

M40-virtalähde, jossa sähköinen eristysM40-virtalähde, jossa sähköinen eristysM40-virtalähde, jossa sähköinen eristysM40-virtalähde, jossa sähköinen eristys

Johdotus ja varsinkin yhdistäminen muihin laitteisiin, kuten arviointiyksikköihin tai prosessin 
ohjausyksikköihin, pitää suunnitella huolellisesti. Laitteiden sisäiset liitännät (esimerkiksi 
suojamaadoitusliitännät ja maasilmukat) voivat johtaa vääränlaiseen jännitepotentiaaliin, mikä 
voi haitata itse laitteen tai siihen yhdistetyn laitteen toimintaa. Tällöin suositellaan käytettäväksi 
suojattua pienoisjännitettä (PELV) sähköisellä eristyksellä.

ESK4-liitäntä

Kuva 4-13: ESK4-liitännän sähkökaavio

1  ESK4/ESK4A-mA-ulostulo
2  Virtalähde 14...30 VDC
3  Mittaussignaali 4…20 mA
4  Ulkoinen kuormitus, HART®-tiedonsiirto

Kuva 4-14: ESK2A:n sähkökaavio, suojattu pienoisjännitepiiri (PELV)

1  Liitäntäterminaali
2  Muuntimen syötön eristin, sähköinen eristys
3  Virtalähde (katso syötön eristimen tiedot)
4  Mittaussignaali 4…20 mA
5  Ulkoinen kuormitus, HART®-tiedonsiirto
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VirtalähdeVirtalähdeVirtalähdeVirtalähde

Vaadittavan syöttöjännitteen voi laskea seuraavalla kaavalla:

Uext. = RL x 24 mA + 14 V

jossa
Uext. = minimisyöttöjännite
RL = mittaussilmukan kokonaisresistanssi

HARTHARTHARTHART®-tiedonsiirto-tiedonsiirto-tiedonsiirto-tiedonsiirto
JOs ESK4/4A:ssä käytetään HART®-tiedonsiirtoa, se ei vaikuta mitenkään analogisesti mitattuun 
tiedonsiirtoon (4…20 mA).

Poikkeuksena tähän on yhteiskytkentätila. Yhteiskytkentätilassa rinnan voi toimia enintään 15 
laitetta, jotka käyttävät HART®-tiedonsiirtoa, minkä jälkeen niiden mA-ulostulot muuttuvat 
epäaktiivisiksi 
(I noin 4,5 mA laitetta kohden).

Kuormitus HART®-tiedonsiirrossa

Maksimikuormitusresistanssi lasketaan seuraavasti:

TIETOJA!
Syöttöjännitteen on oltava 14–30 VDC. Se vastaa mittaussilmukan kokonaisresistanssia. Sen voi 
määrittää laskemalla yhteen kaikkien mittaussilmukan komponenttien resistanssit (laitetta 
lukuun ottamatta).

TIETOJA!
Virtalähteen on pystyttävä syöttämään vähintään 30 mA.

TIETOJA!
HART®-tiedonsiirron suositeltava minimikuormitus on 250 ohmia.

VAARA!
Estä sähköhäiriöitä vaikuttamasta DC-lähtösignaaliin käyttämällä kaksijohdinkierrekaapelia.
Joissakin tapauksissa pitää käyttää suojattua kaapelia. Kaapelin suojan saa maadoittaa vain 
yhdestä paikasta (virtalähteestä).
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Konfiguraatio
ESK4/4A:n voi konfiguroida HART®-tiedonsiirron avulla. Konfigurointia varten ovat käytettävissä 
DD (Device Description)- ja DTM (Device Type Manager) -mallien laitekuvaukset (katso 
latauskeskus osoitteessa www.krohne.com).

Virtauksen voi siirtää integroidun HART®-tiedonsiirron avulla. Kahta raja-arvoa voidaan 
tarkkailla. Raja-arvot määritetään pinnankorkeusarvojen mukaan.

Itsetarkkailu - diagnostiikka
Sekä käynnistyksen että käytön aikana ESK4 suorittaa ajoittain monia erilaisia 
diagnostiikkatoimintoja, jotta toiminta pysyy vakaana. Kun havaitaan virhe, laite antaa analogisen 
lähdön kautta vikasignaalin (suuri; virta > 21 mA, yleensä 22 mA). Lisäksi HART®-tiedonsiirron 
kautta voi pyytää lisätietoja (CMD#48). Tiedotukset ja varoitukset eivät aktivoi vikasignaalia.

Diagnostiikkatoiminnot (tarkkailu):
• FRAM-tietojen uskottavuus
• ROM-tietojen uskottavuus
• Sisäisten vertailujännitteiden toiminta-alue
• Sisäisten anturien mittausalueella havaittu signaali
• Sisäisten anturien lämpötilan kompensointi
• Käyttökohteeseen perustuva kalibrointi
• Fyysisen yksikön, järjestelmän ja valitun yksikön uskottavuus
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4.4  Maadoitus

Kuva 4-15: Maadoitusliittimet

1  Laipan maadoitus
2  Maadoitus, M9-osoitin
3  M40-osoittimen maadoitusliitäntä
4  Ulkoinen maadoitusliitäntä, M40

VAARA!
Maadoitusjohdin ei saa siirtää mitään häiriöjännitettä.
Maadoitusjohdinta ei saa käyttää minkään muiden sähkölaitteiden maadoitukseen.
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4.5  Suojausluokka

Mittalaite täyttää kaikki EN 60529- / IEC 60529 -standardin mukaiset suojausluokan 
vaatimukset.

M9 IP65 – M40 IP66/IP68

•  Käytä vain alkuperäisiä tiivisteitä. Tiivisteiden pitää olla puhtaita ja vaurioitumattomia. Vialliset 
tiivisteet on vaihdettava.

•  Käytettävien sähköjohtojen on oltava vaurioitumattomia ja niiden on noudatettava määräyksiä.
•  Johdot on vedettävä siten, että ennen mittalaitetta on mutka 3. Tällä estetään veden pääsy 

koteloon.
•  Johdon tiivisterenkaat 2 on kiristettävä.
•  Sulje käyttämättömät johdon tiivisterenkaat sulkutulpilla 1.

VAARA!
Kun kaikki mittalaitteen huolto- ja ylläpitotyöt on suoritettu, määritetty suojausluokka on 
varmistettava uudestaan.

Kuva 4-16: Asennuksen saaminen vastaamaan suojausluokkaa IP65 (M9) tai IP66/IP68 (M40)
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5.1  Käyttöönotto

HUOMIO!
Seuraavat seikat on otettava huomioon laitteen käyttöönotossa:
• Vertaa osoittimen (tyyppikilven) sarjanumeroa syrjäytystangon, paineholkin ja laipan 

sarjanumeroihin.
• Älä kokoa yhteen komponentteja, joiden sarjanumerot eivät vastaa toisiaan.
• Varmista nesteen kanssa kosketuksessa olevien osien materiaali.
• Osoitinjärjestelmän asetukset on määritetty tehtaalla niin, että kun syrjäytystanko ei ole 

upoksissa (tyhjä säiliö), osoitin näyttää arvoa 0 käyttölämpötilassa +20 °C.
• Älä muuta osoittimen tehdasasetuksia varsinkaan silloin, jos käyttökohteessa ilmenee 

korkeita paineita ja lämpötiloja.
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6.1  ESK4/4A – silmukan tarkistustila

ESK4/4A-laitteessa on silmukan tarkistustoiminto, jonka avulla koko 4…20 mA:n virtasilmukan 
voi helposti testata.

Se aktivoidaan ja sitä käytetään mikrokytkimen 1 avulla.

•  Aktivoi silmukan tarkistustila 3 pitämällä mikrokytkintä 1 painettuna yli kuuden sekunnin 
ajan. mA-ulostulo siirtyy muuttumattomaan 4 mA:n arvoon.

•  Voit tarkistaa halutessasi mittauspiirin toiminnan muuttamalla mA-ulostulon arvo 
muuttumattomasta 4 mA:sta muuttumattomaksi 20 mA:ksi painaen painiketta lyhyen aikaa 
(alle kuusi sekuntia).

•  Voit poistua silmukan tarkistustilasta pitämällä mikrokytkintä painettuna (yli kuuden sekunnin 
ajan). mA-ulostulo siirtyy takaisin mittaustilaan 2.

Kuva 6-1: Mikrokytkimen paikka elektroniikkamoduulissa

HUOMIO!
Kun aktivoit silmukan tarkistustilan, varmista, että mittalaitteen jälkeen linjassa olevissa 
laitteissa ei vahingossa käynnisty mitään hälytyksiä.

Kuva 6-2: mA-ulostulon aallonmuoto silmukan tarkistustilassa

TIETOJA!
Jos mikrokytkintä ei paineta yli 60 sekuntiin, ESK4 siirtyy automaattisesti takaisin mittaustilaan 
2.
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6.2  M40-osoittimen käyttöelementit

Laitetta käytetään sen etukannen ollessa auki mekaanisilla painikkeillapainikkeillapainikkeillapainikkeilla tai kannen ollessa kiinni 
sauvamagneetillasauvamagneetillasauvamagneetillasauvamagneetilla.

Mekaanisilla painikkeilla ja sauvamagneettipainikkeilla saadaan aikaan kaikki samat toiminnot. 
Tässä ohjeessa painikkeita esitetään symbolein. Symbolit vastaavat alla kuvattuja toimintoja.

Käyttöpainikkeet

HUOMIO!
Magneettisten anturien kytkentäpiste on lasilevyn alla oikean ympyrän yläpuolella. Kosketa 
ympyrää vain kohtisuoraan edestäpäin sauvamagneetilla. Sen koskettaminen sivulta voi 
aiheuttaa virheen.

Kuva 6-3: Näyttö ja käyttöelementit

1  Enter-painike (sauvamagneetin piiri)
2  Ylös-painike (sauvamagneetin piiri)
3  Oikealle-painike (sauvamagneetin piiri)

Painike Symboli

Oikealle →

Ylös ↑

Enter ^
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6.3  Perustoimintaperiaatteet

6.3.1  Painikkeiden toiminnan kuvaus

6.3.2  Navigointi valikoissa

Valikoissa navigoidaan  → - ja ^ -painikkeilla. Painamalla  → -painiketta pääset yhden 
valikkotason alemmas ja painamalla ^ -painiketta yhden valikkotason ylemmäs.
If Jos olet jo alimmalla valikkotasolla (toimintotaso), voit siirtyä   → -painikkeella muutostilaan, 
jossa voit muuttaa tietoja ja arvoja.
Jos olet ensimmäisellä tasolla (päävalikko), voit poistua ^-painikkeella valikkotilasta takaisin 
mittaustilaan.

→
Siirry mittaustilasta valikkotilaan.

Siirry yksi valikkotaso alemmas.

Avaa valikon kohde ja aktivoi muutostila.

Muutostilassa:Muutostilassa:Muutostilassa:Muutostilassa: Siirrä kursoria yksi merkki oikealle; viimeisen merkin jälkeen kursori 
siirtyy takaisin alkuun.

↑
Mittaustilassa:Mittaustilassa:Mittaustilassa:Mittaustilassa: Siirry mitatuista arvoista virheviesteihin ja takaisin.

Siirry valikon kohteesta toiseen valikkotasolla.

Muutostilassa:Muutostilassa:Muutostilassa:Muutostilassa: Muuta parametreja ja asetuksia; selaa käytettävissä olevia merkkejä; siirrä 
desimaalipistettä oikealle.

^
Siirry yksi valikkotaso ylemmäs.

Palaa mittaustilaan; laite kysyy, haluatko tallentaa tiedot.

Mittaustila → Päävalikko
↑

→ Alivalikko
↑

→ Toiminto
↑

→ Muokkaa
→    ↑    ^̂̂̂

^̂̂̂ ^̂̂̂ ^̂̂̂ ^̂̂̂
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6.3.3  Asetusten muuttaminen valikossa 

KäynnistäminenKäynnistäminenKäynnistäminenKäynnistäminen
Käynnistä laite painamalla → -painiketta.
Jos painat jotain muuta painiketta, sinun pitää odottaa viisi sekuntia ennen kuin painat → -
painiketta.
Jos laite on lukittu, sinun pitää antaa avauskoodi (oletus = → → → ^ ^ ^ ↑ ↑ ↑). Jos mitään 
painiketta ei paineta viiteen sekuntiin, laite poistuu koodin syöttövalikosta.

Käyttäjän muokkaustilasta poistuminenKäyttäjän muokkaustilasta poistuminenKäyttäjän muokkaustilasta poistuminenKäyttäjän muokkaustilasta poistuminen
Voit poistua tilasta painamalla ^ -painiketta useita kertoja.

Esimerkki: Language (Kieli) -oletusparametrin vaihtaminen englannista saksaksi

6.3.4  Mitä tehdä, jos osoitin toimii virheellisesti

Jos näytössä olevat tiedot ovat vääriä tai laite reagoi väärin painikekomentoihin, sinun täytyy 
suorittaa laitteiston nollaus. Katkaise virtalähteen virta ja kytke se sitten uudelleen päälle.

Jos tietoja on muutettu:

Valitse Yes 
(Kyllä)

→ Muutokset on tallennettu.
Tiedot päivitetään ja näyttö palaa takaisin mittaustilaan.

Valitse No (Ei) ^̂̂̂ Muutoksia ei tallenneta.
Näyttö palaa mittaustilaan.

HUOMIO!
Aina, kun parametreja tai asetuksia muutetaan, mittalaite suorittaa sisäisen uskottavuuden 
tarkastuksen.
Jos syötteet eivät ole uskottavia, osoitin pysyy samassa valikossa eikä muutoksia tallenneta.

Näyttö Näyttö

Esimerkki: LANGUAGE
ENGLISH

1x ↑ Fct. 3.1.2
DEUTSCH

1x → Fct. 1.0
OPERATION

1x ^̂̂̂ EXIT MENU
YES

2x ↑ Fct. 3.0
INSTALLATION

1x → 3.1
LANGUAGE

1x → Fct 3.1
LANGUAGE

2x ^̂̂̂ Mittaus

1x → Fct 3.1.1
ENGLISH



6 KÄYTTÖ 

36 

BW 25

www.krohne.com 02/2016 - 4004986101

6.4  Tärkeimpien toimintojen ja osoitusten yleiskatsaus

Pinnankorkeuden mittayksiköt
Laite tukee seuraavia mittayksiköitä: m – cm – mm – tuuma – jalka

TIETOJA!
Täydellinen luettelo kaikista toiminnoista ja lyhyet kuvaukset niistä ovat saatavilla liitteessä. 
Kaikki oletusparametrit ja -asetukset on määritetty asiakkaan toiveiden mukaisesti.

Taso Merkintä Selitys

1.5 TIME CONST. Aikavakio, vaimennusarvo [s]

1.6 ERROR Virheen osoitus
Yes (Kyllä): virheviestit poistetaan.
No (Ei): virheviestit estetään.

2.1 4-20mA OUT mA-ulostulo tarkistaminen

2.2 / 
2.3

OUTPUT B Kytkentälähdön testaus

3.1 LANGUAGE Valikon kielen valinta

3.11 MEASURED 
VALUE

Nesteen maksimipinnankorkeus
Asetettua arvoa edustaa 20 mA:n analoginen mA-ulostulo.
Jos arvo ylittää asetetun arvon, laite antaa hälytyksen.
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6.5  Virheviestit

Virheviesti Kuvaus Luokka Korjaustapa

NOT LINEARIZED Linearisointi 
epäonnistui tai sitä ei 
ole aktivoitu = 
mittausvirhe.

Virheet Aktivoi linearisointi tai suorita se uudelleen 
(HART®-tiedonsiirto ja linearisointiohjelmisto 
tarvitaan; alkuperäisten kalibrointiarvojen 
pitää olla tiedossa), tai lähetä laite 
valmistajalle linearisoitavaksi.

NEW LINEARI. 
TABLE BAD

Linearisointitaulukost
a puuttuu tietoja tai 
tiedot ovat virheellisiä 
= mittausvirhe.

Virhe Tarkista linearisointi tai suorita se uudelleen 
(HART®-tiedonsiirto ja linearisointiohjelmisto 
tarvitaan; alkuperäisten kalibrointiarvojen 
pitää olla tiedossa), tai lähetä laite 
valmistajalle linearisoinnin tarkistukseen.

NOT 
MONOTONOUS

Linearisointiarvosekv
enssi ei nouse 
monotonisesti.

Virhe Tarkista linearisointi ja/tai suorita se 
uudelleen (HART®-tiedonsiirto ja 
linearisointiohjelmisto tarvitaan), tai lähetä 
laite valmistajalle linearisoitavaksi.

FIRST NOT 0 % Ensimmäinen 
linearisointitaulukon 
pinnankorkeuden 
arvo ei ole 0 %.

LAST NOT 100 % Viimeinen 
linearisointitaulukon 
pinnankorkeuden 
arvo ei ole 100 %.

LINEARIZATIO 
UNDER CONFIG

Laite on 
linearisointitilassa = 
mittausvirhe.

Virhe Suorita linearisointi ja aktivoi se (HART®-
tiedonsiirto ja linearisointiohjelmisto 
tarvitaan), tai lähetä laite valmistajalle 
linearisoitavaksi.

UNIT SYSTEM 
CONFLICT

Linearisointiarvon 
mittayksikkö ei 
sovellu valitulle 
pinnankorkeusmittari
lle.

Virhe Korjaa virhe; suorita linearisointi uudelleen 
tarvittaessa (HART®-tiedonsiirto ja 
linearisointiohjelmisto tarvitaan), tai lähetä 
laite valmistajalle linearisoitavaksi.

TOO FEW 
ENTRIES

Linearisointitaulukos
sa ei ole tarpeeksi 
tukipisteitä.

Virhe Suorita linearisointi vähintään viidellä 
pisteellä (HART®-tiedonsiirto ja 
linearisointiohjelmisto tarvitaan), tai lähetä 
laite valmistajalle linearisoitavaksi.

NO ZERO CAL OF 
AO

Analogisen lähdön 
nollapistettä 4,00 mA 
ei ole kalibroitu = 
prosessin 
ohjauksessa voi 
tapahtua 
mittausvirhe. 

Varoitus Suorita kalibrointi ampeerimittarin ja valikon 
3.10 avulla tai vakiomallisilla HART®-
työkaluilla / prosessinohjausjärjestelmällä ja 
mahdollisesti ulkoisella ampeerimittarilla. 
Varoitus: vaihda mittauspiste manuaalisesti 
ohjattavaksi kalibroinnin ajaksi.

NO F.SC. CAL OF 
AO

mA-ulostulon arvoa 
100 % = 20,00 mA ei 
ole kalibroitu = 
prosessin 
ohjauksessa voi 
tapahtua mittausvirhe

Varoitus Suorita kalibrointi ampeerimittarin ja valikon 
kohdan 3.11 avulla tai vakiomallisilla HART®-
työkaluilla ja tarvittaessa ulkoisella 
ampeerimittarilla. Varoitus: vaihda 
mittauspiste manuaalisesti ohjattavaksi 
kalibroinnin ajaksi.

NO TEMP. 
COMPENSATION

Laitteen anturin 
lämpötilakompensoin
ti oli virheellinen tai 
sitä ei ole suoritettu = 
mahdollinen 
mittausvirhe.

Virhe Lähetä laite ja kuvaus virheestä valmistajalle 
tarkistettavaksi. 

OUTPUT NOT 
LINEARIZED

Linearisointia ei ole 
aktivoitu = 
mittausvirhe.

Virhe Aktivoi linearisointi tai suorita se uudelleen 
(HART®-tiedonsiirto ja linearisointiohjelmisto 
tarvitaan; alkuperäisten kalibrointiarvojen 
pitää olla tiedossa), tai lähetä laite 
valmistajalle linearisoitavaksi.
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DD:t ("ajuri") HART®-työkaluille, prosessin ohjaus (esim. Siemens PDM tai AMS) PACTware™ ja 
HART® DTM:t ovat saatavilla KROHNE Download Centeristä.

FRAM WRITE 
FAULT

Sisäinen 
tiedonsiirtovirhe.

Virhe Tarkista, onko näyttö yhdistetty oikein ja 
käynnistä laite uudelleen. Jos virhe toistuu, 
lähetä laite ja kuvaus virheestä valmistajalle.

ROM/FLASH 
ERROR

Itsetestauksen aikana 
havaittiin muistivirhe.

Virhe Käynnistä laite uudelleen. Jos virhe toistuu, 
lähetä laite ja kuvaus virheestä valmistajalle.

RESTART OF 
DEVICE

Laite on käynnistynyt 
uudelleen.

Tiedot Laite on käynnistetty uudelleen valikon 
kohdan 1.5.2 avulla sen jälkeen, kun 
virheviestit viimeksi nollattiin.

MULTIDROP 
MODE

HART®-
yhteiskytkentätila on 
aktivoitu. mA-
ulostulo on määritetty 
kiinteään arvoon 
4,5 mA.

Tiedot HART®-yhteiskytkentätila on aktivoitu 
valitsemalla kyselyosoite, joka ei vastaa arvoa 
0 valikon kohdan 3.9 avulla. Kyselyosoite 0 
aktivoi mA-ulostulon uudelleen.

CRYSTAL OSC 
FAULT

Laitteen sisäinen 
virhe.

Virhe Laite ja kuvaus virheestä pitää lähettää 
valmistajalle.

REF VOLTAGE 
FAULT

SENSOR A FAULT

SENSOR B 
FAULT

MEMORY 
CORRUPTION

Sisäinen muistivirhe, 
jonka on aiheuttanut 
laitteisto- tai 
ohjelmisto-ongelma.

Virhe Käynnistä laite uudelleen. Jos virhe toistuu, 
laite ja kuvaus virheestä pitää lähettää 
valmistajalle.

AO FIXED mA-ulostulo on 
määritetty kiinteään 
arvoon.

Tiedot mA-ulostulon arvo on kiinteä eikä se vastaa 
mitattua arvoa. Tämä johtuu siitä, että laite on 
yhteiskytkentätilassa, koska mA-ulostuloa 
testataan/kalibroidaan valikon tai HART®:in 
avulla.

AO SATURATED mA-ulostulo on 
kylläinen.

Tiedot mA-ulostulo on kylläinen arvossa 20,4 tai 
22,0 mA (riippuen siitä, onko hälytysvirta 
aktivoitu vai ei valikon kohdassa 3.12) eikä se 
ole enää yhdistetty mitattuun arvoon.

Virheviesti Kuvaus Luokka Korjaustapa
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7.1  Ylläpito

Järjestelmän rutiininomaisen huollon aikana myös pinnankorkeusmittari pitää tarkastaa 
likaantumisen, korroosion sekä syrjäytystangon, paineholkin ja näytön mekaanisen kulumisen 
tai vaurioiden varalta.
Valmistaja suosittelee, että tarkistus suoritetaan vähintään kerran vuodessa. Laite on irrotettava 
ennen puhdistusta.

7.2  Vaihtaminen ja jälkiasennus

7.2.1  M9-osoitin

Jotkin BW25-pinnankorkeusmittarin ja M9-osoittimen komponentit voi asentaa jälkikäteen:

• Rajakytkinmoduuli
• mA-ulostulo ESK2A

Vaihtaminen – rajakytkinmoduulin asentaminen jälkikäteen
•  Avaa osoittimen lukitusruuvi 2.
•  Aseta osoitin 1 keskiasentoonsa.
•  Työnnä kontaktimoduulia kiinnikkeen kolmanteen loveen, kunnes osoittimen levyssä oleva 

puoliympyrä 3 ympyröi osoittimen lieriön.

Kontaktimoduulin liittimet ovat pistokkeellisia malleja, jotka voi irrottaa kaapelien yhdistämisen 
ajaksi.

HUOMIO!
Varmista ennen purkamista, että säiliö on paineeton ja ilmattu.

Jos laitteita käytetään syövyttävien tuotteiden mittaamiseen, asiaankuuluvia varotoimenpiteitä 
on noudatettava mittausyksikössä olevien jäännösnesteiden varalta.
Varo pintoja (esim. näkölasia) puhdistaessasi sähköstaattisia iskuja.

Kuva 7-1: Rajakytkinmoduulin asentaminen jälkikäteen
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Vaihtaminen – ESK2A:n asentaminen jälkikäteen
Seuraavat tiedot tarvitaan, kun tilataan korvaava tai jälkiasennettava ESK2A-laite:
• SN – sarjanumero tai
• SO – myyntimääräys.

Nämä tiedot löytyvät osoittimen tyyppikilvestä.

•  Tee ESK2A jännitteettömäksi.
•  Nosta ESK2A pois ruuvimeisselin avulla.

ESK2A:n asentamisessa käytetään hyväksi pistokeliitäntöjä.
•  Työnnä ESK2A:n liitoslistat 1 aluslaatassa olevan kahden pultin 2 alle.
•  Paina ESK2A:ta varovasti kahteen jousitappiin 3, kunnes ESK2A pysähtyy ja kiinnittyy tiukasti 

paikoilleen.

Jos mittausaluetta pitää muuttaa, sen voi tehdä KroVaCal-ohjelman tai HART®-modeemin 
avulla. Jokaisella mittausyksiköllä on kuitenkin omat fyysiset rajansa, jotka KroVaCal-ohjelma 
laskee, joten ohjelma saattaa hylätä halutut muutokset. Jos muutos tehdään ohjelman avulla, 
uudet tiedot siirretään myös ESK2A-laitteeseen.

Ohjelman ominaisuudet ja mahdollisuudet
• Laitteen tunnus
• Laitteen osoite
• Sarjanumero
• Mittauspisteen tunniste
• Digitaalisesti mitattu arvon kysely pinnankorkeusyksikköinä, % ja mA
• Testaus/asetustoiminnot
• Kalibrointi, 4,00 ja 20,00 mA
• Virtalähdön asetus mihin tahansa arvoon

TIETOJA!
ESK2A kalibroidaan tehtaalla, joten sen voi vaihtaa tai asentaa jälkikäteen ilman 
uudelleenkalibrointia.

Kuva 7-2: ESK2A-moduulin asentaminen jälkikäteen
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7.2.2  M40-osoitin

Rajakytkimen asentaminen jälkikäteen
•  Aseta osoitin 1 keskiasentoonsa.
•  Avaa osoittimen lukitusruuvi 2.
•  Työnnä kontaktimoduuleita kiinnikkeen loveen 4, kunnes osoittimen levyssä oleva 

puoliympyrä 1 ympyröi osoittimen lieriön.

Kontaktimoduulin liittimet ovat pistokkeellisia malleja, jotka voi irrottaa kaapelien yhdistämisen 
ajaksi.

Vaihtaminen – ESK4/4A:n asentaminen jälkikäteen
Seuraavat tiedot tarvitaan, kun tilataan korvaava tai jälkiasennettava ESK4/4A-laite:
• SN – sarjanumero tai
• SO – myyntimääräys.

Nämä tiedot löytyvät osoittimen tyyppikilvestä.

•  Tee ESK4/4A-laite jännitteettömäksi.
•  Nosta ESK4/4A pois ruuvimeisselin avulla.

Kuva 7-3: Rajakytkimen asentaminen jälkikäteen

TIETOJA!
ESK4/ESK4A kalibroidaan tehtaalla, joten sen voi vaihtaa tai asentaa jälkikäteen ilman 
uudelleenkalibrointia.
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ESK4/4A:n asentamisessa käytetään hyväksi pistokeliitäntöjä.
•  Työnnä ESK4/4A:n liitoslistat 1 aluslaatassa olevan kahden pultin 2 alle.
•  Paina SK4/4A:ta varovasti kahteen jousitappiin 3, kunnes SK4/4A pysähtyy ja kiinnittyy 

tiukasti paikoilleen.

Jos mittausaluetta pitää muuttaa, sen voi tehdä KroVaCal-ohjelman tai HART®-modeemin 
avulla. Jokaisella mittausyksiköllä on kuitenkin omat fyysiset rajansa, jotka KroVaCal-ohjelma 
laskee, joten ohjelma saattaa hylätä halutut muutokset. Jos muutos tehdään ohjelman avulla, 
uudet tiedot siirretään myös ESK4/4A-laitteeseen.

Ohjelman ominaisuudet ja mahdollisuudet
• Laitteen tunnus
• Laitteen osoite
• Sarjanumero
• Mittauspisteen tunniste
• Digitaalisesti mitattu arvon kysely pinnankorkeusyksikköinä, % ja mA
• Testaus/asetustoiminnot
• Kalibrointi, 4,00 ja 20,00 mA
• Virtalähdön asetus mihin tahansa arvoon

Kuva 7-4: ESK4/4A-moduulin asentaminen jälkikäteen



 HUOLTO 7

43

BW 25

www.krohne.com02/2016 - 4004986101

7.3  Varaosien saatavuus

Valmistaja takaa kunkin laitteen toiminnallisten varaosien ja tärkeiden lisävarusteiden 
saatavuuden 3 (kolmeksi) vuodeksi kyseisen laitteen viimeisestä valmistuserästä.

Tämä asetus koskee ainoastaan varaosia, jotka kuluvat normaaleissa käyttöolosuhteissa.

7.4  Palvelujen käytettävyys

Valmistaja tarjoaa erilaisia tukipalveluja takuuajan jälkeen. Näihin kuuluvat korjaus, huolto, 
tekninen tuki ja koulutus.

7.5  Laitteen palauttaminen valmistajalle

7.5.1  Yleistiedot

Laite on valmistettu ja testattu huolellisesti. Laiteongelmat ovat harvinaisia, jos laite on 
asennettu oikein ja sitä käytetään oikein.

TIETOJA!
Saat tarkempia tietoja paikalliselta edustajaltasi.

HUOMIO!
Ota seuraavat seikat huomioon, jos laite on palautettava tarkistusta tai korjausta varten:
• Lakimääräisten ympäristönsuojelusäännösten ja henkilöstömme työsuojelun vuoksi 

valmistaja voi käsitellä, testata ja korjata vain sellaisia palautettuja laitteita, jotka eivät ole 
olleet kosketuksissa ihmisille ja ympäristölle vaarallisten tuotteiden kanssa.

• Valmistaja voi siis huoltaa tämän laitteen vain, jos sen mukana toimitetaan seuraava todistus 
(katso seuraava osa), jolla vahvistetaan että laite on turvallinen käsiteltäväksi.

HUOMIO!
Toimi seuraavasti, jos laitetta on käytetty myrkyllisten, syövyttävien, tulenarkojen tai vesistölle 
vahingollisten tuotteiden kanssa:
• tarkista ja varmista (tarvittaessa huuhtelemalla tai neutraloimalla), ettei yhdessäkään 

kammiossa ole näitä vaarallisia aineita,
• liitä laitteen mukaan todistus, jolla vahvistetaan että laite on turvallinen käsiteltäväksi ja 

jossa mainitaan käytetty tuote.
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7.5.2  Palautettavan laitteen mukana lähetettävä lomake (kopiointia varten)

7.6  Hävittäminen

HUOMIO!
Jotta huoltohenkilöstömme voi suorittaa työnsä turvallisesti, tämän lomakkeen pitää olla 
näkyvillä palautetun laitteen pakkauksen ulkopuolella.

Yritys: Osoite:

Osasto: Nimi:

Puh: Faksi ja/tai sähköpostiosoite:

Valmistajan tilausnumero tai sarjanumero:

Tätä laitetta on käytetty seuraavalla aineella

Aine on: radioaktiivinen

vaarallinen vesistölle

myrkyllinen

syövyttävä

helposti syttyvä

Olemme tarkistaneet, että laitteen koloissa ei ole tällaisia aineita.

Olemme huuhdelleet ja neutraloineet kaikki laitteen kolot.

Vakuutamme, että laitteen mahdollisista jäännösaineista ei ole vaaraa ihmisille tai ympäristölle, kun laite palautetaan.

Päivämäärä: Allekirjoitus:

Leima:

HUOMIO!
Laite pitää hävittää maakohtaisen lainsäädännön mukaisesti.

Erillinen sähkö- ja elektroniikkajätteiden (WEEE) keräys EU-alueella:Erillinen sähkö- ja elektroniikkajätteiden (WEEE) keräys EU-alueella:Erillinen sähkö- ja elektroniikkajätteiden (WEEE) keräys EU-alueella:Erillinen sähkö- ja elektroniikkajätteiden (WEEE) keräys EU-alueella:

Direktiivin 2012/19/EU mukaisesti WEEE-symbolilla merkittyjä valvonta- ja ohjauslaitteita ei saa ei saa ei saa ei saa 
niiden käyttöiän päätyttyä hävittää muiden jätteiden mukananiiden käyttöiän päätyttyä hävittää muiden jätteiden mukananiiden käyttöiän päätyttyä hävittää muiden jätteiden mukananiiden käyttöiän päätyttyä hävittää muiden jätteiden mukana..
Käyttäjän pitää viedä WEEE-jätteet asianmukaiseen sähkö- ja elektroniikkajätteiden 
keräyspaikkaan kierrätettäväksi tai lähettää ne takaisin valmistajalle tai valmistajan paikalliselle 
edustajalle.
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8.1  Toimintaperiaate

Laite toimii syrjäytysperiaatteella. 
Syrjäytystangon 4 pituus vastaa mittausaluetta 2.
Syrjäytystanko 4 roikkuu mittausjousen 1 varassa. Se upotetaan nesteeseen, jossa se 
havaitsee nostovoiman, joka on verrannollinen syrjäytetyn nesteen massaan. 
Jokainen tangon painon muutos vastaa jousen pituuden muutosta, joten se osoittaa 
täyttöastetta. 
Jousen laajeneminen eli mittausisku siirretään näytölle mittauskammiossa olevan 
magneettikytkimen avulla. 
Jos laitetta ei voida asentaa yläkautta esimerkiksi siksi, että säiliöön on yhdistetty sekoitin, 
sivuasennusta varten on käytettävissä erityinen ohivirtauskammio.
Proportionaalisen tangon nousu riippuu tuotteen tiheydestä. 
Nestettä voidaan mitata vain näyttämällä pinnankorkeus. 
Säiliön ilmakehän ja nesteen tiheyden eron pitää olla vähintään 100 g/l. 
Ilmanpaine ja lämpötila pitää olla tiedossa. 
Jousen ripustustapin 3 pituuden vuoksi alue, jota ei voida mitata, on L = 340 mm.

Kuva 8-1: Toimintaperiaate

1  Mittausjousi
2  Mittausalue
3  L ≥ 340 mm
4  Syrjäytystanko
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8.2  Tekniset tiedot

TIETOJA!
• Seuraavat tiedot toimitetaan yleisille sovelluksille. Jos tarvitset sovelluskohtaista tietoa, ota 

yhteyttä meihin tai paikalliseen myyntitoimistoon.
• Voit ladata lisätietoja (sertifikaatit, erikoistyökalut, ohjelmisto jne.) ja koko tuoteasiakirjat 

ilmaiseksi osoitteesta  (latauskeskus).

Mittausjärjestelmä
Käyttöala Pinnankorkeuden mittaus

Toimintaperiaate/mittausperiaate Syrjäytysperiaate

Mitattu arvo Pinnankorkeus, eristävä kerros

Mittaustarkkuus
Vakio < 1,5 % koko arvosta

Pienin mittausalue 0,3 m / 12¨

Suurin mittausalue 6 m / 20 ft

Väliaine Nesteet

Tiheys ≥ 0,45 kg/l / 28,1 lbs/ft³

Materiaalit
Kotelo Alumiini, pulverimaalattu

Valinnainen kotelo Ruostumaton teräs (osoitin M9R, M40R)
1.4408 / CF8M

Syrjäytystanko Ruostumaton teräs 1.4404 / 316L

Valinnainen syrjäytystanko Titaani

Jousi Ruostumaton teräs 1.4571 (Tm < 100 °C / 212 °F)

Valinnainen jousi ATS-340 / 2.4632 (Tm > 100 °C / 212 °F)

Laippa Ruostumaton teräs 1.4404 / 316L

Paineholkki Ruostumaton teräs 1.4404 / 316L

Prosessiliitännät
Suurin käyttöpaine 40 barg / 580 psig 

– vaihtoehtoisesti 400 barg / 5802 psig

Vakiomallinen laippa DN50 – PN40 / 2¨ ASME 300 lb

Valinnainen laippa ...DN100...PN400 / …4¨ ASME ...2500 lb
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Lämpötilat

Tekniset tiedot, M9–M40-osoittimet

Hyväksynnät
ATEX, M9-osoitin sähköasennuksineen Luokka II 1/2G, Ex ia IIC T6

ATEX, M40-osoitin sähköasennuksineen
(tulossa)

Luokka II 1/2G Ex ia IIC T6

Luokka II 1/2G Ex d IIC T6

Luokka II2D Ex ia IIIC T70°C b

ATEX, M9-osoitin ilman sähköasennuksia:

0-alueen säiliöille Luokka II 1/2 G c IIC TX

Alueelle 1.21 Luokka II 2 GD

Alueelle 2.22 Luokka II 3 GD

M9–M40-osoitin ilman sähköasennuksia
Tuotteen tai laipan lämpötila -40…+400°C -40...+752°F

Ympäristön lämpötila Tamb. -40…+60°C -40...+140°F

M9–M40-osoitin ilman sähköasennuksia
Tuotteen tai laipan lämpötila -20…+295°C -4...+563°F

Tuotteen tai laipan lämpötila, korkean lämpötilan versio -40…+400°C -40...+752°F

Ympäristön lämpötila Tamb. -40…+60°C -40...+140°F

Varastointilämpötila -40…+60°C -40...+140°F

Kaapeliholkki Materiaali Kaapelin läpimitta

M 16 x 1,5 Vakio 1 PA 3...7 mm 0,118...0,276¨

M20 x 1,5 2 PA 8...13 mm 0,315...0,512¨

M16 x 1,5 1 Nikkelipinnoitettu messinki 5...9 mm 0,197...0,355¨

M20 x 1,5 2 Nikkelipinnoitettu messinki 10...14 mm 0,394...0,552¨
1 M9
2 M9 ja M40
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M9–M40-rajakytkimet

Virtalähtö ESK2A – ESK4/4A

Liitäntäterminaali 2,5 mm²

Rajakytkin I7S23,5-N
SC3,5-N0

SJ3,5-SN 1 SJ3,5-S1N 1 SB3,5-E2

NAMUR kyllä kyllä kyllä ei

Liitännän tyyppi 2-johtiminen 2-johtiminen 2-johtiminen 3-johtiminen

Kytkentäelementin 
toiminta

NC-kontakti 
(normaalisti 
suljettu)

NC-kontakti 
(normaalisti 
suljettu)

NO-kontakti 
(normaalisti 
avoin)

PNP NO -
kontakti

Nimellisjännite U0 8 VDC 8 VDC 8 VDC 10...30 VDC

Osoittimen siivekettä ei 
havaittu

≥ 3 mA ≥ 3 mA ≤ 1 mA ≤ 0,3 VDC

Osoittimen siiveke 
havaittu

≤ 1 mA ≤ 1 mA ≥ 3 mA UB - 3 VDC

Tasavirta — — — Enintään 100 mA

Joutokäyntivirta I0 — — — ≤ 15 mA

1 Turvallinen

Liitäntäterminaali 2,5 mm²

Virtalähde 12...30 VDC

Minimivirtalähde, HART® 18 VDC

Mittaussignaali 4,00...20,00 mA = 0...100 % pinnankorkeusarvosta, 
kaksijohdinteknologia

Virtalähteen vaikutus < 0,1%

Riippuvuus ulkoisesta resistanssista < 0,1%

Lämpötilan vaikutus < 10 µA/K

Suurin ulkoinen resistanssi / kuormitus 800 ohmia (30 V DC)

650 ohmia (30 V DC) 1

Minimikuormitus, HART® 250 ohmia

ESK2A / ESK4/4A

Valmistajan nimi (koodi) KROHNE Messtechnik (69 = 0x45)

Mallin nimi ESK2A (226 = 0xE2) HART 5

ESK4 (214 = 0xD6) HART 5

ESK4 (17854 = 0x45BE) HART 5

Prosessimuuttuja
Prosessimuuttuja, pinnankorkeus Arvot (%) Lähtösignaali (mA)

Alue ylittynyt +102,5 (± 1%) 20,24...20,56

Laitteen virheen tunnistus > 106,25 > 21,00

Maksimi 131,25 25

Multi-Drop-käyttö — 4,5

Minimi Uext. 12 VDC

1 M40
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ESK4-FF (tulossa)

ESK4-PA (tulossa)

Fyysinen kerros IEC 61158-2- ja FISCO-mallit

Tiedonsiirtostandardi H1 FOUNDATION™ Fieldbus -protokolla

ITK-versio 5,2

Virtalähde Väyläsyöttö

Nimellisvirta 16 mA

Virhevirta 23 mA

Aloitusvirta 10 ms jälkeen < Nimellisvirta

Fyysinen kerros IEC 61158-2- ja FISCO-mallit

Tiedonsiirtostandardi Profibus PA, profiili 3.02

PNO ID 4531 HEX

Virtalähde Väyläsyöttö

Nimellisvirta 16 mA

Virhevirta 23 mA

Aloitusvirta 10 ms jälkeen < Nimellisvirta
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8.3  Mitat

Mitat M9-osoittimella

HT – korkean lämpötilan versio

Edestä Sivusta Sivusta, HT

a b c d e f g h j k

[mm] 181 110 138 168 Vähintään 340 1 ≥ 20  2 106 303 185

["] 7,13 4,33 5,44 6,62 Vähintään 13,39 1 ≥ 0,79  2 4,18 11,94 7,29

1 Syrjäytystangon pituus (mittausalue)
2 Käyttöolosuhteista riippuen
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Mitat M40-osoittimella

HT – korkean lämpötilan versio

Edestä Sivusta Sivusta, HT

a b c d e f g h j k

[mm] 138 94 138 168 Vähintään 340 1 ≥ 20  2 114 303 197

["] 5,44 3,70 5,44 6,62 Vähintään 13,39 1 ≥ 0,79  2 4,49 11,94 7,76

1 Syrjäytystangon pituus (mittausalue)
2 Käyttöolosuhteista riippuen
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Ohivirtauskammion mitat
Ohivirtauskammio

Ohivirtauskammion mitat

a b c d e f g

[mm] 1 1 340 72 115 2 120

["] 3 3 13,4 2,8 4,5 2 4,7

1 Liitäntä DIN EN 1092-1 -standardin mukaisesti
2 Syrjäytystangon pituus (mittausalue)
3 Liitäntä ASME B16.5 -standardin mukaisesti
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9.1  Tilauskoodi

Luo tilauskoodi valitsemalla osa jokaisesta sarakkeesta. Vaaleanharmaalla kirjoitetut 
tilauskoodin merkit viittaavat standardiin.

VG55 4 Nesteen pinnankorkeuden osoitin BW 25 ja syrjäytin / Nesteen pinnankorkeuden osoitin BW 25 ja syrjäytin / Nesteen pinnankorkeuden osoitin BW 25 ja syrjäytin / Nesteen pinnankorkeuden osoitin BW 25 ja syrjäytin / 
paikallinen osoitus, suurin mittausalue: 6 m / 19,68 jalkaapaikallinen osoitus, suurin mittausalue: 6 m / 19,68 jalkaapaikallinen osoitus, suurin mittausalue: 6 m / 19,68 jalkaapaikallinen osoitus, suurin mittausalue: 6 m / 19,68 jalkaa

KytkentämenetelmäKytkentämenetelmäKytkentämenetelmäKytkentämenetelmä

EN 1092-1 -laipat

1 DN50 PN40

2 DN50 PN63

3 DN50 PN100

5 DN50 PN250

8 DN80 PN40

A DN80 PN63

B DN80 PN100

D DN80 PN250

G DN100 PN40

ASME B16.5 -laipat

K 2¨ 150 lb

L 2¨ 300 lb

M 2¨ 600 lb

P 2¨ 1500 lb

R 3¨ 150 lb

S 3¨ 300 lb

U 3¨ 900 lb

W 4¨ 150 lb

X 4¨ 300 lb

Y 4¨ 600 lb

Laipan pintaLaipan pintaLaipan pintaLaipan pinta

1 Tyyppi B1 (EN 1092-1, urasorvattu laippa)
– vain PN40- ja PN100-laipoille

2 Tyyppi B2 (EN 1092-1, urasorvattu laippa)
– vain PN63- ja PN100-laipoille (pinnan karkeus pitää määrittää tilauksessa)

5 Tyyppi D (EN 1092-1, ura)

6 Tyyppi C (EN 1092-1, pontti)

A RF (ASME B16.5, urasorvattu laippa)

C RJ (ASME B16.5, kaksoismuhviliitos)

Mittausjousi/liitäntäMittausjousi/liitäntäMittausjousi/liitäntäMittausjousi/liitäntä

1 ≤ +100 °C / 316Ti (1.4571), pinnankorkeus

2 > + 100 °C / ATS-340 (2.4632), pinnankorkeus

A ≤ +100 °C / 316Ti (1.4571), liitäntä

B > + 100 °C / ATS-340 (2.4632), liitäntä

VG55VG55VG55VG55 4 Tilauskoodi (täydennä tämä koodi seuraavilla sivuilla)Tilauskoodi (täydennä tämä koodi seuraavilla sivuilla)Tilauskoodi (täydennä tämä koodi seuraavilla sivuilla)Tilauskoodi (täydennä tämä koodi seuraavilla sivuilla)
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Syrjäyttimen pituus, mSyrjäyttimen pituus, mSyrjäyttimen pituus, mSyrjäyttimen pituus, m

0 0

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

Syrjäyttimen pituus, mmSyrjäyttimen pituus, mmSyrjäyttimen pituus, mmSyrjäyttimen pituus, mm

0 0

1 100

2 200

3 300

4 400

5 500

6 600

7 700

8 800

A 900

Ohivirtauskammio / alhaisen lämpötilan versioOhivirtauskammio / alhaisen lämpötilan versioOhivirtauskammio / alhaisen lämpötilan versioOhivirtauskammio / alhaisen lämpötilan versio

0 Ilman ohivirtauskammiota

1 Ohivirtauskammiolla (vähintään -20 °C / -4 °F)

A Alhaisen lämpötilan versio (-40...-21 °C / -40...-5 °F)

B Alhaisen lämpötilan versio kammiolla (-40...-21 °C / -40...-5 °F)

OsoitinOsoitinOsoitinOsoitin

0 Ilman

1 M9

2 M9 HT (korkean lämpötilan versio)

4 M9 S (tiukemmat vaatimukset)

5 M9 S/HT (korkean lämpötilan versio ja tiukemmat vaatimukset)

6 M9 R (ruostumaton teräs)

7 M9 T (ruostumaton teräs ja tiukemmat vaatimukset)

E M40 1

F M40 HT 1

G M40 S 1

H M40 S/HT 1

K M40 R 1

VG55VG55VG55VG55 4 Tilauskoodi (täydennä tämä koodi seuraavilla sivuilla)Tilauskoodi (täydennä tämä koodi seuraavilla sivuilla)Tilauskoodi (täydennä tämä koodi seuraavilla sivuilla)Tilauskoodi (täydennä tämä koodi seuraavilla sivuilla)
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KytkinKytkinKytkinKytkin

0 Ilman

1 K1 min NAMUR SC 3,5-NO

2 K1 max NAMUR SC 3,5-NO

3 K2 min/max NAMUR SC 3,5-NO

5 K1 min vakio NAMUR I7S 23,5-N

6 K1 max vakio NAMUR I7S 23,5-N

7 K2 min/max vakio NAMUR I7S 23,5-N

A K1 min NAMUR SJ 3,5-SN

B K1 max NAMUR SJ 3,5-SN

C K2 min/max NAMUR SJ 3,5-SN

E K2 min/min SJ 3,5-SN + SJ 3,5-S1N

F K2 max/max SJ 3,5-SN + SJ 3,5-S1N

G K1 min SB 3,5-E2 aktiivinen korkea

H K1 max SB 3,5-E2 aktiivinen korkea

K K2 min/max SB 3,5-E2 aktiivinen korkea

N K1 min SB 3,5-E2 aktiivinen matala (normaalisti avoin)

P K1 max SB 3,5-E2 aktiivinen matala (normaalisti avoin)

R K2 min/max SB 3,5-E2 aktiivinen matala (normaalisti avoin)

AnturiAnturiAnturiAnturi

0 Ilman

6 ESK 2A (M9-osoitin)

8 ESK 2A/4 (M9- tai M40-osoitin) – elektroniikan kalibrointi ja kokoonpano

C ESK 4 HART (M40-osoitin)

HyväksynnätHyväksynnätHyväksynnätHyväksynnät

0 Ilman

1 ATEX II 2 G (alue 0) Ex ia (M9-osoitin)

3 ATEX II 2 D, II 2 G,II 3 D,II 3 G (mekaaniset osat)

W NEPSI Ex i (M40-osoitin – vain kiinalaisiin tilauksiin)

X NEPSI Ex d (M40-osoitin – vain kiinalaisiin tilauksiin)

Kaapelin sisäänvientiKaapelin sisäänvientiKaapelin sisäänvientiKaapelin sisäänvienti

0 Ilman

2 Harting-pistoke, tyyppi HAN 7D

3 ½ NPT – kaapeliholkki ei kuulu toimituslaajuuteen

5 M20 × 1,5

VG55VG55VG55VG55 4 Tilauskoodi (täydennä tämä koodi seuraavilla sivuilla)Tilauskoodi (täydennä tämä koodi seuraavilla sivuilla)Tilauskoodi (täydennä tämä koodi seuraavilla sivuilla)Tilauskoodi (täydennä tämä koodi seuraavilla sivuilla)
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TunnistekilpiTunnistekilpiTunnistekilpiTunnistekilpi

0 Ilman

1 Ruostumaton teräskilpi 40 × 20 mm

2 Ruostumaton teräskilpi 120 × 46 mm

3 Ruostumaton teräskilpi 50 × 25 mm

A Pahvikilpi (90 × 45 mm) pitsi

B Ruostumaton teräskilpi (40 × 20 mm) + pahvi

C Ruostumaton teräskilpi (120 × 46 mm) + pahvi

VaatimustenmukaisuustodistusVaatimustenmukaisuustodistusVaatimustenmukaisuustodistusVaatimustenmukaisuustodistus

0 Ilman

1 Todistus 2.1 (EN 10204)

KalibrointitodistusKalibrointitodistusKalibrointitodistusKalibrointitodistus

0 Ilman

1 Todistus 2.1 (DIN 55 350-18)

3 10 pistettä

4 Kopiot laskelmista

5 Kopiot laskelmista + todistus 2.1

7 10 pistettä + kopiot laskelmista

Paine-/tiiveystodistusPaine-/tiiveystodistusPaine-/tiiveystodistusPaine-/tiiveystodistus

0 Ilman

5 Painekoe + APZ 3.1 (EN 10204)

A Tiiveyskoe + APZ 3.1 (EN 10204)

F Paine- ja tiiveyskoe WPZ 3.1

AineenkoetustodistusAineenkoetustodistusAineenkoetustodistusAineenkoetustodistus

0 Ilman

1 3.1 painerajaosille

2 3.1 painerajaosille. KROHNE säilyttää tietoja 10 
vuoden ajan

5 PMI-testi, painerajaosat + 3.1

A Aineenkoestus ja kovuuskoe painerajaosille / 
NACE

F 3.1 painerajaosille ja PMI-testi painerajaosille + 
3.1

H 3.1 painerajaosille. KROHNE säilyttää tietoja 10 
vuoden ajan. Sisältää PMI-testin painerajaosille + 
3.1

Tunkeumavärikoestustodistus (EN 571-1)Tunkeumavärikoestustodistus (EN 571-1)Tunkeumavärikoestustodistus (EN 571-1)Tunkeumavärikoestustodistus (EN 571-1)

0 Ilman

1 Pintahalkeamakoe + raportti

0 KovuuskoeKovuuskoeKovuuskoeKovuuskoe

0 Ilman

1 Kovuuskoe + 3.1-todistus

VersioVersioVersioVersio

0 KROHNEn vakioversio

VG55VG55VG55VG55 4 0 0 TilauskoodiTilauskoodiTilauskoodiTilauskoodi

1 Tämä vaihtoehto on valittavissa vain ei-Ex-versioon
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KROHNE – Prosessi-instrumentaatio- ja mittausratkaisut

• Virtaama

• Taso

• Lämpötila

• Paine

• Prosessianalyysi

• Palvelut

Pääkonttori KROHNE Messtechnik GmbH
Ludwig-Krohne-Str. 5
47058 Duisburg (Saksa)
Puh.: +49 203 301 0
Faksi: +49 203 301 10389
info@krohne.com
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KROHNE-yhteystietojen ja osoitteiden nykyinen luettelo on osoitteessa:
www.krohne.com


