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1 Instrukcje bezpieczeństwa 
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1.1  Historia oprogramowania
W celu dokumentowania statusu nowelizacji elektroniki wg NE 53 dla wszystkich urządzeń GDC, 
prowadzona jest "Nowelizacja elektroniki" (ER). Na podstawie ER łatwo zorientować się, czy 
miały miejsce rozwiązania problemów lub większe zmiany w zakresie elektroniki oraz jaki był ich 
wpływ na kompatybilność.

Zmiany i ich wpływ na kompatybilność
1 Poniżej: kompatybilne zmiany i naprawy, bez wpływu na działanie urządzenia (np. błąd w tekście 

wyświetlacza)

2-_ Poniżej: kompatybilne zmiany sprzętu i/lub oprogramowania interfejsów:

H HART®

P PROFIBUS

F Foundation Fieldbus

M Modbus

X wszystkie interfejsy

3-_ Poniżej: kompatybilne zmiany sprzętu i/lub oprogramowania wejść i wyjść:

I Wyjście prądowe

F, P Wyjście impulsowe / częstotliwościowe

S Wyjście statusowe

C Wejście sterujące

CI Wejście prądowe

X wszystkie wejścia i wyjścia

4 Poniżej: kompatybilne zmiany dot. nowych funkcji

5 Zmiany niekompatybilne, oznaczające konieczność wymiany elektroniki.

Informacja! 
W poniższej tabeli "x" oznacza dowolny możliwy wieloznakowy ciąg alfanumeryczny, zależnie 
od dostępnej wersji.

Data publikacji Nowelizacja elektroniki Zmiany 
i kompatybilność

Dokumentacja

2007-12-11 ER 1.0.0 - MA MAC 100 R01
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 Instrukcje bezpieczeństwa 1OPTISENS MAC 100
1.2  Zamierzone użycie

Łącznie z różymi czujnikami serii OPTISENS 1000, przetwornik MAC 100 mierzy analityczne 
parametry w aplikacjach wodnych i wodno-ściekowych.

1.3  Dopuszczenia

Urządzenie spełnia ustawowe wymogi następujących dyrektyw EC:
• Dyrektywa Niskonapięciowa 2006/95/EC
• Dyrektywa EMC 2004/108/EC

jak również

• EN 61010
• Specyfikacja EMC wg EN 61326/A1
• Rekomendacje NAMUR NE 21 i NE 43

Niebezpieczeństwo! 
Nie wolno montować, instalować lub używać urządzenia w przestrzeniach zagrożonych 
wybuchem - niebezpieczeństwo eksplozji!

Uwaga! 
Jeśli urządzenie nie jest używane w założonych warunkach roboczych (patrz: rozdział "Dane 
techniczne"), możliwe jest naruszenie ochrony.

Niebezpieczeństwo! 
Nie wolno montować, instalować lub używać urządzenia w przestrzeniach zagrożonych 
wybuchem - niebezpieczeństwo eksplozji!

Oznaczenie CE
www.krohne.com06/2013 - 4002815801 - MA OPTISENS MAC 100 R01 pl
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OPTISENS MAC 100
1.4  Instrukcje bezpieczeństwa producenta

1.4.1  Prawo autorskie i ochrona danych

Niniejsza dokumentacja została sporządzona z należytą uwagą. Niemniej jednak nie możemy 
zagwarantować, że jej treść jest wolna od błędów, kompletna lub aktualna.

Treść dokumentacji chroniona jest prawem autorskim. Udziały stron trzecich identyfikowane są 
jako takie. Powielanie, obróbka, rozpowszechnianie i jakikolwiek inny rodzaj użycia naruszający 
prawa autorskie, wymaga pisemnego upoważnienia ze strony autora oraz/lub producenta.

Producent w każdym przypadku stara się przestrzegać praw autorskich stron trzecich oraz 
korzystać z prac wewnętrznych lub ogólnodostępnych.

Zbiór danych personalnych (np. nazwiska, adresy pocztowe, adresy e-mailowe) zamieszczony 
jest w dokumentacji - w miarę możliwości - na zasadzie dobrowolności. Tam, gdzie jest to 
wykonalne, zawsze istnieje możliwość skorzystania z ofert i usług bez podania danych 
personalnych. 

Pragniemy zwrócić uwagę, że przesyłanie danych przez Internet (np. w ramach korespondencji 
e-mailowej) może odbyć się z naruszeniem bezpieczeństwa. Nie jest możliwa całkowita ochrona 
danych przed dostępem do nich osób trzecich. 

Niniejszym wyraźnie zabraniamy wykorzystywania opublikowanych - w ramach naszego 
obowiązku - danych kontaktowych, dla celów przesyłania nam jakichkolwiek niezamówionych 
reklam lub materiałów informacyjnych. 

1.4.2  Zrzeczenie się

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

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

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

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości dokumentacji, włączając w to niniejsze 
zrzeczenie, w dowolny sposób, w dowolnym czasie, z dowolnego powodu, bez uprzedniego 
powiadomienia, i nie ponosi odpowiedzialności za skutki takich zmian.
06/2013 - 4002815801 - MA OPTISENS MAC 100 R01 pl



 Instrukcje bezpieczeństwa 1OPTISENS MAC 100
1.4.3  Odpowiedzialność i gwarancja produktu

Odpowiedzialność za poprawny dobór urządzenia do aplikacji ponosi użytkownik. Producent nie 
ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego użycia urządzenia przez użytkownika.  
Niepoprawna instalacja i obsługa urządzenia (systemu) powoduje unieważnienie gwarancji. 
Ponadto zastosowanie mają "Ogólne warunki sprzedaży", stanowiące podstawę umowy 
sprzedaży.

1.4.4  Informacja dotycząca dokumentacji

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

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

Celem niniejszej dokumentacji jest pomoc w stworzeniu warunków roboczych, zapewniających 
bezpieczne i efektywne użycie urządzenia. Specjalne uwarunkowania i środki ostrożności 
zaznacza się w niniejszym podręczniku za pośrednictwem stosownych ikon.
www.krohne.com06/2013 - 4002815801 - MA OPTISENS MAC 100 R01 pl
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1.4.5  Ostrzeżenia i użyte symbole

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa oznaczone są symbolami.

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

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

1.5  Instrukcje bezpieczeństwa dla operatora

Niebezpieczeństwo! 
Ta informacja dotyczy bezpośredniego zagrożenia przy pracach elektrycznych.

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

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

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

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

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

Informacja! 
Te instrukcje zawierają informacje istotne ze względu na obsługę urządzenia.

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

Uwaga! 
Ogólnie: urządzenia producenta mogą być instalowane, uruchamiane, serwisowane 
i obsługiwane tylko przez właściwie przeszkolony i autoryzowany personel. 
Celem niniejszej dokumentacji jest pomoc w stworzeniu warunków roboczych, zapewniających 
bezpieczne i efektywne użycie urządzenia.
06/2013 - 4002815801 - MA OPTISENS MAC 100 R01 pl
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 Opis urządzenia 2
2.1  Zakres dostawy

Informacja! 
Należy upewnić się, że kartony nie doznały uszkodzeń. W razie konieczności: poinformować 
przewoźnika i lokalne biuro producenta.

Informacja! 
Sprawdzając list przewozowy należy upewnić się odnośnie kompletności przesyłki.

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

1  Przetwornik pomiarowy
2  Dokumentacja produktu
11



2 Opis urządzenia OPTISENS MAC 100
2.2  Opis urządzenia

Przetwornik oferuje pomiar różnych parametrów w cieczach i płynach - powszechnie 
spotykanych w branży wodnej i wodno-ściekowej. Przetwornik posiada trzy dowolnie 
programowane wyjścia prądowe i trzy opcjonalne, mechaniczne przekaźniki, konfigurowane 
jako: alarm, status lub łącznik krańcowy.
Producent oferuje urządzenie w wersji jedno- lub dwukanałowej.  Druga wersja posiada dwa 
wejścia dla czujników działających na różnych zasadach pomiarowych - takich jak:

• Pomiary amperometryczne (parametry dezynfekcji, rozpuszczony tlen)
• Pomiary potencjometryczne (pH / ORP)
• Pomiary przewodności (przewodność / indukcyjność)

Przy zamówieniu wersji jednokanałowej, dostępny jest tylko interfejs "Pos.A". W wersji 
dwukanałowej dostępne są interfejsy: "Pos.A" oraz "Pos.B" (dalsze informacje patrz: Przegląd 
przedziału zaciskowego strona 21):

1  Wyświetlacz
2  Przyciski operatorskie
3  Dławiki kablowe

Informacja! 
• Konfiguracja przetwornika (tzn. ilość i typ wejść dla czujników) ustalana jest fabrycznie i nie 

może zostać zmieniona później.
• Ilość i typ wejść dla czujników podawana jest w kodzie zamówienia i zaznaczona na tabliczce 

znamionowej.
12 www.krohne.com
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 Opis urządzenia 2
Producent oferuje przetwornik tylko w wersji naściennej. Każde urządzenie posiada pasywne 
wejście sterujące, mogące sygnalizować zewnętrzny "błąd wyjścia poza specyfikację" (np. brak 
przepływu). Dodatkowo, wejście sterujące może pomóc ustawić wyjścia analogowe (wyjścia 
prądowe i łączniki krańcowe) na "zero" lub "ręczną funkcję hold" (np. dla obsługi). Dalsze 
szczegóły dotyczące wejścia sterującego - patrz: Wejście sterujące (pasywne) strona 25.

Typ i konstrukcja dławików kablowych zależy od wersji przetwornika. Dostępne są następujące 
typy i konstrukcje (rysunki pokazują urządzenie od spodu):

Dławiki kablowe (1 kanał)

1  Zasilanie (M20)
2  Wyjście prądowe lub przekaźnikowe (M20)
3  Wyjścia prądowe lub czujnik temperatury (M20)
4  Wejście dla czujnika (M20)
5  Możliwość podłączenia uziemienia roboczego (dotyczy tylko wersji 24 V, w przygotowaniu)

Dławiki kablowe (2 kanały, oddzielny czujnik temperatury)

1  Zasilanie (M20)
2  Wyjście prądowe lub przekaźnikowe (M20)
3  Wyjścia prądowe lub czujnik temperatury (M20)
4  Wejście dla czujnika A i B (podwójne PG dwa razy 5 mm / 0,20" przyłącze gwintowe)
5  Możliwość podłączenia uziemienia roboczego (dotyczy tylko wersji 24 V, w przygotowaniu)
13



2 Opis urządzenia OPTISENS MAC 100
2.3  Konfiguracje wejść dla czujników
Możliwe są następujące konfiguracje wejść dla czujników:

Dławiki kablowe (2 kanały, zabudowany czujnik temperatury)

1  Zasilanie (M20)
2  Wyjście prądowe lub przekaźnikowe (M20)
3  Wyjścia prądowe (M20)
4  Wejście dla czujnika A i B (podwójne PG dwa razy 8 mm / 0,31" przyłącze gwintowe)
5  Możliwość podłączenia uziemienia roboczego (dotyczy tylko wersji 24 V, w przygotowaniu)

Typ czujnika Mierzony 
parametr

Zasada pomiaru Przetwornik pomiarowy

Wejście A  Wejście B

PAS 1000 pH Wartość pH Potencjometryczna X X

PAS 1000 ORP Wartość ORP Potencjometryczna X X

AAS 1000 Cl2 Wolny chlor Amperometryczna X -

AAS 1000 ClO2 1 Dwutlenek chloru Amperometryczna X -

AAS 1000 H2O2 1 Woda utleniona Amperometryczna X -

AAS 1000 O3 1 Ozon Amperometryczna X -

AAS 1000 DO 1 Rozpuszczony tlen Amperometryczna X X

CAS 1000 1 Przewodność / 
rezystancja 
właściwa

Przewodność (2-
bieguny)

X X

IAS 1000 1 Przewodność Indukcyjność X X
1 W przygotowaniu
14 www.krohne.com
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 Opis urządzenia 2
2.4  Tabliczka znamionowa

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

1  Producent
2  Oznaczenie CE
3  Dane dot. zasilania
4  Nr p-ktu, zamówienie
5  Typ czujnika - wejście B
6  Typ czujnika - wejście A
7  Kod towaru
8  Numer seryjny
9  Nazwa urządzenia i kod zamówienia
15



3 Instalacja 
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3.1  Uwagi instalacyjne

3.2  Transport i przechowywanie
• Przechowywać urządzenie w miejscu suchym, bez kurzu.
• Chronić przed promieniowaniem słonecznym.
• Przechowywać i transportować urządzenie w oryginalnym opakowaniu.
• Temperatura magazynowania: -40...+70°C / -40...+158°F

3.3  Montaż naścienny

Informacja! 
Należy upewnić się, że kartony nie doznały uszkodzeń. W razie konieczności: poinformować 
przewoźnika i lokalne biuro producenta.

Informacja! 
Sprawdzając list przewozowy należy upewnić się odnośnie kompletności przesyłki.

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

Niebezpieczeństwo! 
Nie wolno montować, instalować lub używać urządzenia w przestrzeniach zagrożonych 
wybuchem - niebezpieczeństwo eksplozji!

Uwaga! 
W celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej instalacji:

• Należy upewnić się, co do wystarczającego miejsca.
• Należy zabezpieczyć przetwornik przed promieniowaniem słonecznym (osłona 

przeciwsłoneczna).
• Przetworniki instalowane w szafkach sterujących wymagają chłodzenia (wentylator lub 

wymiennik ciepła).
• Należy unikać nadmiernych wibracji.
• Materiałów montażowych i narzędzi należy używać zgodnie z zasadami i przepisami BHP 

(materiały montażowe i narzędzia nie należą do zakresu dostawy).
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 Instalacja 3OPTISENS MAC 100
Przy dostawie, płyta montażowa zamocowana jest z tyłu urządzenia. Poniższe rysunki pokazują 
poprawny montaż.

•  Patrz: powyższy rysunek - oznaczyć otwory montażowe np. pisakiem (1).
•  Bezpiecznie umocować urządzenie do ściany za pomocą kołków, wkrętów i płyty montażowej 

(2).

Uwaga! 
Instalacja, montaż, uruchomienie oraz konserwacja i obsługa mogą być wykonywane wyłącznie 
przez odpowiednio przeszkolony personel. W każdym przypadku należy przestrzegać zasad 
i przepisów BHP.

Informacja! 
Dostawa nie obejmuje materiałów montażowych i narzędzi. Materiałów montażowych i narzędzi 
należy używać zgodnie z zasadami i przepisami BHP.

Montaż naścienny
www.krohne.com06/2013 - 4002815801 - MA OPTISENS MAC 100 R01 pl
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3 Instalacja 
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OPTISENS MAC 100
Dalsze informacje dotyczące wymiarów płyty montażowej patrz: Płyta montażowa strona 79.

Montaż naścienny kilku urządzeń

[mm] ["]

a ∅6,5 ∅0,26

b 87,2 3,4

c 241 9,5

d 310 12,2

e 257 10,1
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 Przyłącza elektryczne 4
4.1  Instrukcje bezpieczeństwa

4.2  Stosowane skróty

Niebezpieczeństwo! 
Prace z przyłączem elektrycznym mogą być wykonywane tylko przy odłączonym zasilaniu. 
Sprawdź dane dotyczące napięcia na tabliczce znamionowej!

Niebezpieczeństwo! 
Obowiązują krajowe przepisy dot. instalacji elektrycznych!

Uwaga! 
Należy zastosować się do obowiązujących przepisów BHP. Prace dotyczące podzespołów 
elektrycznych urządzenia mogą być wykonywane wyłącznie przez właściwie przeszkolony 
personel. 

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

Skrót Opis

Cp Wejście sterujące pasywne

Ia Wyjście prądowe aktywne

Imax Prąd maksymalny

Inom Prąd znamionowy

RL Rezystancja obciążenia

R oraz numer (np. R1) Styk przekaźnika

P Zasilanie

Uext Źródło zewnętrznego napięcia

Uext, max Maksymalne napięcie zewnętrzne

Uint, nom Znamionowe napięcie wewnętrzne
19



4 Przyłącza elektryczne OPTISENS MAC 100
4.3  Ważne uwagi dotyczące podłączenia elektrycznego

Niebezpieczeństwo! 
Nie wolno montować, instalować lub używać urządzenia w przestrzeniach zagrożonych 
wybuchem - niebezpieczeństwo eksplozji!

Niebezpieczeństwo! 
W celu ochrony personelu przed porażeniem, urządzenie musi zostać uziemione zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

Niebezpieczeństwo! 
Przy instalowaniu i okablowaniu urządzenia przestrzegać przepisów BHP. Przestrzegać także 
poniższych zaleceń, dla uniknięcia obrażeń ciała, zniszczenia lub uszkodzenia urządzenia lub 
błędów pomiarowych:

• Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac instalacyjnych odłączyć kabel zasilania!
• Zawsze instalować kable wejściowe i sterujące oddzielone od siebie i od kabli prądowych 

z wysokim napięciem.
• Zapewnić ekranowanie wszystkich kabli wejścia i wyjścia prądowego. Podłączyć 

ekranowanie tylko jednostronnie, np. do urządzenia.
• Podczas użycia przekaźników, przy obciążeniu indukcyjnym należy wytłumić zakłócenia.
• Zapewnić, że podłączenie elektryczne wykonywane jest wg dyrektywy VDE 0100 "Przepisy 

dotyczące instalacji elektrycznych zasilanych napięciem liniowym 1000 V" lub wg stosownych 
przepisów krajowych.

• Dla różnych kabli elektrycznych należy użyć właściwych dławików; oraz - właściwych kabli dla 
określonych zastosowań. Zewnętrzna średnica kabla musi pasować do rozmiaru dławika 
kablowego.

• Napięcie znamionowe dla kabla musi być zgodne z napięciem roboczym urządzenia.

Informacja! 
Dostawa nie obejmuje materiałów montażowych i narzędzi. Materiałów montażowych i narzędzi 
należy używać zgodnie z zasadami i przepisami BHP.
20 www.krohne.com
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4.4  Otwieranie obudowy przetwornika

Wszystkie prace związane z przyłączeniem elektrycznym wymagają otwarcia obudowy 
przetwornika.

•  Poluzować 4 wkręty (1) wkrętakiem krzyżowym.
•  Unieść obudowę, trzymając ją jednocześnie na górze i dole (2).
•  Przesunąć wieko obudowy w tył (3).
i Pokrywa obudowy prowadzona jest i trzymana przez wewnętrzny zawias; dostęp do 

przedziału zaciskowego (patrz 4 na poprzednim rysunku i w następnym rozdziale).

4.5  Przegląd przedziału zaciskowego

Informacja! 
Oczyścić i nasmarować wszystkie gwinty przy każdym otwarciu obudowy. Stosować tylko smar 
bez zawartości żywic i kwasów. Przed zamknięciem obudowy prawidłowo założyć czystą 
i nieuszkodzoną uszczelkę.

1  Osłona zacisku zasilania
2  Osłona zacisku wyjść przekaźnikowych
3  Zacisk wyjścia prądowego
4  Zaciski ekranu
5  Zaciski łączeniowe wejścia czujnika A
6  Zaciski łączeniowe wejścia czujnika B
7  Możliwość podłączenia uziemienia roboczego (dotyczy tylko wersji 24 V, w przygotowaniu)
8  Dławiki kablowe

8
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4 Przyłącza elektryczne OPTISENS MAC 100
4.6  Podłączenie kabli sygnałowych

Informacje dotyczące kabli sygnałowych użytych czujników i ich podłączeń - patrz: podręczniki 
stosownych czujników.

4.7  Podłączenie zasilania

Informacja! 
Dławiki kablowe zamontowane przez producenta służą do podłączania kabli o średnicy 8 do 
13 mm. Przy użyciu kabli o większych średnicach należy wymienić dławiki kablowe na 
odpowiednie dla tych kabli.

Niebezpieczeństwo! 
W celu ochrony personelu przed porażeniem, urządzenie musi zostać uziemione zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

Niebezpieczeństwo! 
Nie wolno montować, instalować lub używać urządzenia w przestrzeniach zagrożonych 
wybuchem - niebezpieczeństwo eksplozji!

Uwaga! 
Przy podłączaniu zasilania należy przestrzegać przepisów BHP. Przestrzegać należy także 
poniższych zaleceń, dla uniknięcia obrażeń ciała, zniszczenia lub uszkodzenia urządzenia lub 
błędów pomiarowych:

• Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac instalacyjnych odłączyć kabel zasilania!
• Przy braku prac instalacyjnych zawsze utrzymywać obudowę urządzenia poprawnie 

zamkniętą. Funkcją obudowy jest ochrona elektroniki przed dostępem kurzu i wilgoci.
• Ponadto należy zapewnić ochronę w postaci bezpiecznika w obwodzie zasilania (Inom ≤ 16 A) 

oraz urządzeń odłączających przetwornik (rozłącznik, wyłącznik automatyczny).
• Sprawdzić na tabliczce znamionowej poprawność napięcia i częstotliwości zasilania. Można 

stosować zasilanie 100...230 VAC oraz 8 VA z tolerancją -15/+10% gdzie 240 VAC +5% 
objęte jest zakresem tolerancji (wersja z zasilaniem 24 VAC/DC jest w przygotowaniu). 
Zasilanie poza podanym zakresem może doprowadzić do zniszczenia urządzenia!

• Zapewnić, by przewód uziemienia ochronnego (PE) był dłuższy niż przewody L oraz N.

Informacja! 
Drogi upływu i odstępy izolacyjne zwymiarowano wg VDE 0110 oraz IEC 664 dla stopnia 
zanieczyszczenia 2. Obwody zasilające zaprojektowano dla kategorii przepięciowej III, a obwody 
wyjściowe dla kategorii przepięciowej II.
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Przed rozpoczęciem podłączania kabli zasilania - patrz: poniższy rysunek z funkcją zacisków:

Potem stosownie podłączyć kable zasilania:

•  Odłączyć kable zasilania za pomocą rozłącznika, wyłącznika automatycznego itp.!
•  Otworzyć obudowę przetwornika ( patrz: Otwieranie obudowy przetwornika strona 21).
•  Otworzyć osłonę zacisku zasilania (1) przez jej jednoczesne naciśnięcie i przesunięcie 

w przód (2 i 3), nie uszkadzając tasiemki zabezpieczającej (która zabezpiecza osłonę przed 
zgubieniem)!

•  Użyć wkrętaka z końcówką płaską 3,5 x 0,5 mm / 0,14 x 0,02" do naciśnięcia dźwigienki, 
podłączyć przewody do zacisków i zablokować ponownie dźwigienki (4 i 5).

•  Zamocować ponownie osłonę zacisku zasilania, zamknąć obudowę, dokręcając wszystkie 
wkręty obudowy.

1  L1...L3 (pod napięciem)
2  Neutralny
3  Uziemienie ochronne (PE)

Uwaga! 
Producent zaleca użycie wkrętaka z końcówką płaską 3,5 x 0,5 mm / 0,14 x 0,02" do naciskania 
dźwigienki! W innym przypadku można uszkodzić dźwigienkę.
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4 Przyłącza elektryczne OPTISENS MAC 100
4.8  Opis i własności wejść i wyjść

4.8.1  Wyjście prądowe

• Wszystkie wyjścia są elektrycznie separowane od siebie nawzajem i od innych obwodów.
• Wszystkie dane robocze i funkcje podlegają regulacjom.
• Dane wyjściowe: wyniki pomiaru wejść czujników A i B w tym temperatury.
• Tryb aktywny: zakres wyj. 0(4)...20 mA, rezyst. obciąż. RL ≤ 550 Ω dla Imax ≤ 22 mA,

Uint, nom = 15 VDC.
• Monitoring wewn.: przerwa lub zbyt duża rezystancja obciążenia w pętli wyj. prądowego.
• Komunikat błędu możliwy przez styk alarmu, wskazanie błędu na wyświetlaczu.
• Możliwa regulacja dla wart. prądu detekcji błędu.  

4.8.2  Wyjścia przekaźnikowe

Urządzenie ma 3 elektromechaniczne przekaźniki, pracujące jako styk alarmu lub łącznik 
krańcowy (przekaźniki elektroniczne w przygotowaniu):

• Styki przekaźników są elektrycznie separowane od siebie oraz od wszystkich innych 
obwodów.

• Wyjścia statusowe / łączniki krańcowe zachowują się jak styki przekaźnika.
• Możliwe stany: NO (normalnie otwarty) lub NC (normalnie zamknięty).
• Parametry styku:

- przekaźniki niskonapięciowe: U ≤ 30 VDC, I ≤ 1 A, obc. rezystancyjne (PELV / SELV) 
lub U ≤ 50 VAC, I ≤ 4 A, obc. rezyst. (PELV / SELV)
- przekaźniki wysokonapięciowe: U = 100...230 VAC, I ≤ 4 A, max. 1000 VA obc. rezyst.

• Obwody styków muszą być zgodne z obwodami PELV / SELV lub napięciowymi obwodami 
iskrobezpiecznymi.

Niebezpieczeństwo! 
Nie wolno montować, instalować lub używać urządzenia w przestrzeniach zagrożonych 
wybuchem - niebezpieczeństwo eksplozji!

Informacja! 
Szczegółowe informacje podano na schematach połączeń i w tabeli danych technicznych.

Niebezpieczeństwo! 
Nie wolno montować, instalować lub używać urządzenia w przestrzeniach zagrożonych 
wybuchem - niebezpieczeństwo eksplozji!

Informacja! 
Dalsze informacje - patrz: schematy strona 27 oraz strona 28, tabele danych technicznych 
strona 74.
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4.8.3  Wejście sterujące (pasywne)

Pasywne wejście sterujące służy do uruchomienia różnych procesów w przetworniku z zewnątrz. 
Uruchomienie odbywa się przez podanie napięcia Uon > 8 VDC, zatrzymanie przez podanie 
napięcia Uoff < 2,5 VDC. Szczegółowe właściwości są następujące:

• Pasywne, polaryzacja nieistotna
• Warunek "off": Uoff ≤ 2,5 VDC przy Inom = 0,4 mA
• Warunek "on": Uon ≥ 8 VDC przy Inom = 2,8 mA
• Uext, max ≤ 32 VDC
• Inom = 6,5 mA przy Uext = 24 VDC

• Inom = 8,2 mA przy Uext = 32 VDC

Np. wejście sterujące może współpracować z monitorem przepływu sprawdzającym przepływ 
dla celów próbkowania i sygnalizować spadek wartości przepływu poniżej pewnego progu. Jeśli 
wówczas wejście sterujące ustawiono na "kontrolę przepływu", wyzwala ono błąd "poza 
specyfikacją" (ten błąd oznacza, że wartość mierzona nie może być uznawana za wiarygodną). 
Dalsze informacje patrz: Błąd kategorii "Poza specyfikacją" (S) strona 69.

Są też inne możliwości użycia wejścia sterującego. Szczegółowe informacje - patrz funkcja C3.5 
a szczególnie C3.5.1 w odpowiedniej tabeli funkcji.

Uwaga! 
Uwaga na maksymalne napięcie i prąd dla wejścia sterującego! Podanie sygnału o mocy 
przekraczającej dopuszczalny zakres może uszkodzić lub zniszczyć urządzenie!

Informacja! 
Fabryczne ustawienie domyślne: wej. ster. zablokowane!
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4.9  Schematy podłączeń wejścia i wyjść

4.9.1  Ważne uwagi

4.9.2  Opis symboli elektrycznych

Niebezpieczeństwo! 
Nie wolno montować, instalować lub używać urządzenia w przestrzeniach zagrożonych 
wybuchem - niebezpieczeństwo eksplozji!

Informacja! 
• Zależnie od wersji, wejścia/wyjścia podłącza się pasywnie lub aktywnie lub wg 

NAMUR EN 60947-5-6.
• Pasywny tryb pracy: obsługa (aktywacja) kolejnych dołączonych urządzeń wymaga 

zewnętrznego zasilania (Uext).

• Aktywny tryb pracy: przetwornik pomiarowy dostarcza zasilania dla obsługi (aktywacji) 
kolejnych dołączonych urządzeń; patrz: max. dane robocze.

• Nieużywane zaciski nie mogą mieć żadnego połączenia elektrycznego z innymi 
wykorzystywanymi obwodami.

Symbol Opis

miliamperomierz, 0...20 mA lub 4...20 mA i in., RL rezystancja wewnętrzna punktu 
pomiarowego z uwzględnieniem rezystancji kabli

Źródło napięcia DC (Uext), zewnętrzne zasilanie, dowolna polaryzacja

Źródło napięcia DC (Uext), należy stosować polaryzację wg schematu połączeń

Wewnętrzne źródło napięcia DC

Sterowane wewnętrzne źródło energii w urządzeniu

Przycisk, zestyk NO lub podobny
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4.9.3  Schemat blokowy

4.9.4  Wyjście prądowe (aktywne)

1  Zasilanie (100...230 VAC)
2  Wejście sterujące. (niespolaryzowane), 8...32 VDC
3  Wejście czujnika B, patrz: podręcznik czujnika (zaciski P, U oraz X pokazują przykład z rezystorem NTC)
4  Wejście czujnika A, patrz: podręcznik czujnika (zaciski P, U oraz X pokazują przykład z rezystorem Pt100/1000)
5  Wyjścia prądowe A i B
6  Wyjście prądowe C, HART (w przygotowaniu)
7  Wyjścia przekaźnikowe R1, R2 i R3

Uwaga! 
Aby uniknąć uszkodzenia lub zniszczenia urządzenia, należy stosować poniższe:

• Uwaga na polaryzację połączeń!
• Uwaga na własności wyjścia prądowego, dalsze informacje strona 27.

Schemat połączeń wyjścia prądowego (aktywnego)
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4.9.5  Wyjścia przekaźnikowe

4.9.6  Wejście sterujące

Uwaga! 
Aby uniknąć uszkodzenia lub zniszczenia urządzenia, zwrócić uwagę na własności wyjść 
przekaźnikowych, informacje strona 24.

Przykład: różne stany wyjścia przekaźnikowego

1  Normalne działanie: urządzenie działa bez komunikatu błędu, lampka wskaźnika off, styk przekaźnika otwarty.
2  Stan alarmu: komunikat błędu, lampka wskaźnika on, urządzenie bez napięcia lub błędnie działa, styk przekaźnika 

zamknięty.

Uwaga! 
Aby uniknąć uszkodzenia lub zniszczenia urządzenia, zwrócić uwagę na własności wejścia 
sterującego, informacje strona 25.

1  Sygnał
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 Przyłącza elektryczne 4
4.10  Podłączenie elektryczne wyjść i wejścia

•  Otworzyć drzwiczki obudowy ( patrz: Otwieranie obudowy przetwornika strona 21).
•  Przeprowadzić przygotowane kable przez wpusty i podłączyć poszczególne przewody.
•  Podłączyć ekran.
•  Właściwie skręcić złącze gwintowe dławika kablowego.
•  Nieużywane wpusty należy poprawnie zaślepić.
•  Zamknąć wieko obudowy.

4.10.1  Podłączenie wyjść prądowych

•  Przeciągnąć kable z przygotowanym ekranowaniem przez właściwe dławiki kablowe (1 i 2).
•  Wprowadzić kabel do zacisku (3).
•  Aby usunąć kabel, nacisnąć dźwigienkę w dół odpowiednim narzędziem (4) i wyciągnąć 

kabel z zacisku (5).

Niebezpieczeństwo! 
Prace z przyłączem elektrycznym mogą być wykonywane tylko przy odłączonym zasilaniu. 
Sprawdź dane dotyczące napięcia na tabliczce znamionowej!

Informacja! 
Dostawa nie obejmuje materiałów montażowych i narzędzi. Materiałów montażowych i narzędzi 
należy używać zgodnie z zasadami i przepisami BHP.

Informacja! 
Należy prawidłowo założyć czystą i nieuszkodzoną uszczelkę.

Uwaga! 
Stosować właściwe dławiki kablowe, patrz: poniższy rysunek i rozdział "opis urządzenia" 
w podręczniku.Opis urządzenia strona 29.
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4.10.2  Podłączenie wyjść przekaźnikowych

Napięcie AC: kondensatory i rezystory wymagane do odtłumienia

Niebezpieczeństwo! 
Aby uniknąć niebezpiecznych napięć, napięcie przełączania styków musi spełniać jeden 
z poniższych warunków: musi pochodzić z tej samej sieci co zasilanie przetwornika włączając 
w to bezpiecznik i separator (patrz: rozdział 4.6) lub musi pochodzić z seci SELV lub PELV. 
Podczas instalacji przestrzegać obowiązujących norm i przepisów bezpieczeństwa, krajowych 
oraz międzynarodowych.

Uwaga! 
Przy przełączaniu obciążeń indukcyjnych (nawet przekaźników lub cewek ochronnych), zawsze 
należy wytłumić zakłócenia! W przeciwnym wypadku mogą nastąpić zakłócenia sygnału 
pomiarowego. Patrz także poniżej:

• Przy stosowaniu napięcia DC, należy zabezpieczyć cewkę przekaźnika diodą zwrotną; patrz: 
poniższa tabela i rysunek "tumienie zakłóceń"!

• Jeśli odtłumienie zakłóceń nie jest możliwe, należy ochronić styk obwodem RC (rezystancja 
z reaktancją pojemnościową)! Patrz także: poniższa tabela.

• Przy stosowaniu bezpotencjałowych wyjść przekaźnika, zapewnić wyposażenie linii 
zasilającej w miejscowe urządzenia odcinające i bezpieczniki.

• Przy przełączaniu obciążeń indukcyjnych, producent zaleca stosowanie obwodu ochronnego 
dla zabezpieczenia przed iskrzeniem na styku przekaźnika!

Informacja! 
W przypadku fabrycznie nowego urządzenia, styki przekaźnika działają poprawnie także dla 
sygnałów niskoprądowych (od ok. 1 mA). Przy większych natężeniach prądu złocone styki 
wypalają się podczas przełączania (od ok. 100 mA). Potem przekaźnik może wadliwie 
przełączać sygnały niskoprądowe!

Prąd do Kondensator Rezystor

60 mA 10 nF / 260 V 390 Ω / 2 W

70 mA 47 nF / 260 V 22 Ω / 2 W

150 mA 100 nF / 260 V 47 Ω / 2 W

1,0 A 220 nF / 260 V 47 Ω / 2 W
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Wymagane własności kabli

• Maksymalna średnica przewodu: 1,5 mm2 / 0,06 cala
• Minimalna długość obrobienia końcówki: 8 mm / 0,31"

Patrz: poniższa procedura, zdjąć osłonę i stosownie podłączyć kable:

•  Rozpocząć zdejmowanie osłony wyjść przekaźnikowych (1) naciskając ją (2).
•  Pociągnąć osłonę w przód (3), potem w górę poza zatrzask i zdjąć ją (2 i 4).
•  Zdjąć osłonę zacisku uziemienia pociągając ją w górę 5.
i Widać 10-pinowy blok zacisków, wyposażony w mostek łączeniowy.

Tumienie zakłóceń (A = AC, B = DC)

1  Rezystor, R = 47...390 Ω, patrz: poprzednia tabela
2  Kondensator, C = 10...220 nF, patrz: poprzednia tabela (np. Siemens MKC B 81 921)
3  Cewka przekaźnika
4  Dioda zwrotna
5  Cewka przekaźnika

Krok 1: zdejmowanie obudowy

Uwaga! 
Wkręt pod obudową (5) nie służy do podłączania kabla. Nie odkręcać ani nie zdejmować osłony 
ani wkrętu.
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•  Podłączać kable do poszczególnych zacisków przekaźnika (1) jak pokazano na poprzednim 
rysunku (2), uwaga na wymagane własności kabli!

•  Przy odłączaniu kabla od zacisku przekaźnika, najpierw odblokować zacisk (3) odpowiednim 
narzędziem, po czym wyjąć kabel (4).

•  Po podłączeniu wszystkich kabli, ponownie zamocować osłonę wyjść przekaźników.
•  Zamknąć obudowę przetwornika, dokręcając wszystkie wkręty obudowy.

Krok 2: podłączanie kabli

Informacja! 
Jeśli stosuje się napięcie przełączenia na zacisku "C" (6 na poprzednim rysunku), styki 
przekaźnika R1, R2 i R3 łączone są równolegle zworką liniową (5). Umożliwia to przekazywanie 
napięcia z przekaźników. Jeśli to zasilanie nie jest wymagane moża usunąć mostek.
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5.1  Włączenie zasilania

•  Włączyć zasilanie za pomocą urządzenia separującego (rozłącznik, wyłącznik automatyczny).
i Urządzenie wykonuje wewnętrzny test i - jeśli podłączony jest czujnik - rozpoczyna 

bezpośredni pomiar; na wyświetlaczu ukazują się wyniki pomiaru.

Poprzednie rysunki pokazują: w górnej linii - wartość pomiaru z wejścia czujnika A, w dolnej linii - 
wartość temperatury.

Niebezpieczeństwo! 
Aby uniknąć obrażeń ciała oraz zniszczenia lub uszkodzenia urządzenia, przed włączeniem 
zasilania należy zadbać o poprawną instalację. W tym aby:

• Urządzenie było mechanicznie bezpieczne a podłączenie zasilania zgodne z przepisami.
• Przedział zaciskowy był zabezpieczony a obudowa i osłony były zamknięte i dokręcone.
• Elektryczne dane robocze zasilania były zgodne z wymaganiami urządzenia.

Uwaga! 
Instalacja, montaż, uruchomienie oraz konserwacja i obsługa mogą być wykonywane wyłącznie 
przez odpowiednio przeszkolony personel. W każdym przypadku należy przestrzegać zasad 
i przepisów BHP.

Informacja! 
Producent dostarcza urządzenie wstępnie skonfigurowane i gotowe do pracy z czujnikiem 
podanym w zamówieniu użytkownika. Jednak z powodu warunków fizycznych pomiaru, przy 
pierwszym uruchomieniu należy wykonać miejscową kalibrację lub dostrojenie do stosowanego 
czujnika i warunków środowiskowych. Pozostałe szczegóły - patrz: podręcznik odpowiedniego 
czujnika!

Przykład: bieżąca wartość (urządzenie 1-kanałowe)
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Informacja! 
Uwaga: odczyt temperatury na wyświetlaczu możliwy jest tylko po podłączeniu czujnika 
temperatury! W przeciwnym wypadku, w ostatniej linii wyświetlana jest informacja "-10°C / 
+14°F".

Przykład: bieżąca wartość (urządzenie 2-kanałowe)
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6.1  Elementy operatorskie
Elementy operatorskie: 4 przyciski pod wyświetlaczem. W niniejszej dokumentacji każdy 
przycisk operatorski oznaczony jest specjalnym symbolem:

Funkcja przycisku zależy od trybu pracy urządzenia i od poziomu menu:

Przycisk roboczy Symbol w tekście

Przycisk Tryb pomiaru Tryb menu

Poziom 
głównego menu

Poziom 
podmenu lub 
funkcji

Poziom 
parametrów 
i danych

> Przełączenie z trybu pomiaru do 
trybu menu; przytrzymać przez 
2,5 sekundy (na wyświetlaczu 
"trzymać przyciśnięty" 
i odliczanie), po 2,5 sekundy 
zwolnić (na wyświetlaczu 
"zwolnić przycisk" i odliczanie)

Dostęp 
do wyświetlaneg
o menu, potem 
wyświetlenie 1. 
podmenu

Dostęp 
do wyświetlaneg
o podmenu lub 
funkcji

Wartości 
numeryczne: 
przesuwa kursor 
jedną pozycję 
w prawo.

^ Kasowanie sterownika 
wyświetlacza 1

Powrót do trybu 
pomiaru 
z uprzednim 
pytaniem 
o akceptację 
danych.

Powrót do 
wyższego 
poziomu, 
zapamiętanie 
danych.

Powrót do 
podmenu lub 
funkcji, 
zapamiętanie 
danych.

↑ lub ↓ Przełączenie między stronami 
pomiaru.

Wybór menu, 
w górę lub w dół

Wybór podmenu 
lub funkcji, 
w górę lub w dół.

Zmiana 
parametru 
/ danej 
oznaczonej 
kursorem, przes. 
p-ktu dzies.

Esc: > + ↑ Brak funkcji Brak funkcji Powrót do 
głównego menu, 
bez zapisu 
danych.

Powrót do 
wyższego 
poziomu, bez 
zapisu danych.

1 Funkcja umożliwia kontrolę w sytuacji pomiaru rozliczeniowego; stosowana w różnych sytuacjach, np. przy 
zakóceniach wyświetlacza.
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6.2  Tryb pomiaru
Tryb pomiaru obejmuje 4 różne strony pomiarowe. Przewijanie i wybór odpowiedniej strony 
odbywa się przyciskami ↑ oraz ↓.

6.2.1  Pierwsza strona pomiarowa

Po uruchomieniu urządzenie zawsze pokazuje pierwszą stronę pomiarową. W stanie domyślnym 
nie ma różnicy między pierwszą stroną pomiarową wersji jedno- lub dwukanałowej. Tuż poniżej 
wyników pomiarów, na końcu linii wyświetlana jest jednostka. Tylko przy braku jednostki miejsce 
pozostawia się puste (jest to tylko przypadek wartości diagnostycznych).

Informacja! 
• Zawsze naciskać przyciski ruchem prostopadłym w ich kierunku. Przyciśnięcie z boku może 

powodować błędne działanie!
• Przy naciśnięciu przycisku, w górnym prawym rogu wyświetlacza świeci symbol "X".
• Po 5 minutach braku aktywności następuje automatyczny powrót do trybu pomiaru. W takim 

przypadku urządzenie nie zapamiętuje zmienionych danych!

Informacja! 
• Poniższe rozdziały pokazują strony pomiarowe w stanie domyślnym. Ich wygląd można 

zmienić w trybie menu.
• Po uruchomieniu urządzenie zawsze pokazuje pierwszą stronę pomiarową. Po wyborze 

następnej strony przyciskami ↑ lub ↓, strona ta wyświetlana będzie w sposób ciągły.
• Przetwornik nie jest w stanie wykryć zużycia podłączonych elektrod!

Informacja! 
Wartości diagnostyczne, to takie, które nie należą do wartości pomiarowych wejść czujników A 
i B (np. komunikaty błędów). Patrz także następujące punkty:

• Przy braku miejsca i niejasnym typie wyniku pomiaru (patrząc na liczby i jednostki), na 
początku linii podawany jest krótki opis (oznaczony dalej jako "etykieta").

• Etykiety mogą wystąpić na pierwszej i drugiej stronie pomiarowej.
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Możliwe etykiety

Poniższy rysunek pokazuje przykład pierwszej strony pomiarowej w stanie domyślnym:

Naciśnięcie ↑ przełącza do drugiej strony pomiarowej. Naciśnięcie ↓ przełącza do diagramu 
trendu.

Etykieta Opis

Sens A: Wartość pomiarowa wejścia procesowego A

Sens B: Wartość pomiarowa wejścia procesowego B

off Wskazuje aktualny brak wartości

lin: Wartość liniowości

FB1: ... FB8: Różne bloki funkcjonalne Profibus 
(w przygotowaniu)

Al1: ... Al3:, Int1 ... Int2, PID Różne bloki funkcjonalne Foundation Fieldbus 
(w przygotowaniu)

IIn A lub IIn B: Źródłem wartości jest czujnik podłączony do 
wejścia prądowego A lub B
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6.2.2  Druga strona pomiarowa

Druga strona pomiarowa jest jedyną z różnym wyglądem w stanie domyślnym, zależnie od wersji 
urządzenia:

Naciśnięcie ↑ przełącza do strony statusu. Naciśnięcie ↓ przełącza do pierwszej strony 
pomiarowej.

Wersja z 1 kanałem

Informacja! 
Bargraf w środkowej linii wyświetlacza (na rysunku powyżej) pokazuje procentowo całkowity 
zakres pomiarowy (po lewej stronie - minimum, po prawej - maksimum). Pasek postępu 
pokazuje bieżącą wartość.

Wersja z 2 kanałami
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6.2.3  Strona statusowa

Oprogramowanie grupuje komunikaty statusowe wg zdefiniowanej hierarchii ważności. Poniższy 
rysunek pokazuje przykład wyświetlacza z różnymi komunikatami statusowymi:

Na początku komunikatu znajduje się litera wskazująca na kategorię komunikatu. Ponadto 
występuje komunikat podający kategorię błędu na początku każdej grupy komunikatów (na 
poprzednim rysunku jest to komunikat "błąd aplikacji"). Poniższa tabela zawiera wszystkie 
kategorie i pokazuje zdefiniowaną kolejność odnośnie ich ważności.

Należy uwzględnić też poniższe uwagi dotyczące komunikatów statusowych:

• Komunikat statusowy nie przekracza jednej linii; jeden ekran zawiera do czterech 
komunikatów.

•  Przy większej ilości komunikatów, pozostałe występują na oddzielnym, występującym na 
przemian ekranie.

•  Całkowita ilość wyświetlanych komunikatów ograniczona jest do 16; bieżące 
oprogramowanie zawiera ponad 70 komunikatów statusowych, z zasady całkowita ilość 
różnych komunikatów wynosi 104.

•  Kasowanie wszystkich komunikatów błędu - podmenu "A5 kasowanie błędów" w ramach 
głównego menu "A quick setup".

Dalsze informacje o komunikatach statusowych patrz: Komunikaty statusowe i informacja 
diagnostyczna strona 65. Naciśnięcie ↑ przełącza do diagramu trendu. Naciśnięcie ↓ przełącza 
do drugiej strony pomiarowej.

Litera Kategoria Skutek Przykład

F Błąd 
urządzenia

Pomiar niemożliwy. Uwaga:  "F" 
pogrubione oznacza błąd urządzenia; 
"F" zwykłe odnosi się do wszystkich 
błędów aplikacji!

Brak jednego CPU.

F Błąd aplikacji Pomiar niemożliwy! Poza zakresem, wartość stała 
z powodu ograniczenia.

S Poza 
specyfikacją

Pomiar możliwy ale z niepewną 
dokładnością!

Niski przepływ (za mały 
przepływ na końcówce 
czujnika, by uzyskać stabilny 
sygnał).

C Sprawdzanie w 
toku

Aktywna funkcja testu, wyświetlana 
wartość nie odpowiada rzeczywistej!

Funkcja ręcznego 
zatrzymania aktywna (wyjścia 
"zamrożne").

I Informacja Informacja bez bezpośedniego wpływu 
na wyniki pomiarów.

Awaria zasilania
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6.2.4  Diagram trendu

Ekran pokazuje pierwszą wartość pomiarową z pierwszej strony pomiaru, jako wykres trendu. 
Można wybrać ograniczenia i wartości w odpowiednim menu (5.9.4.3, C5.3. 1. str. pom. / C5.4 
2. str. pom.). Oś Y wyskalowana jest w procentach względem ograniczeń wybranych dla 
pierwszej wartości pomiarowej z pierwszej strony pomiaru. Z lewej strony wyświetlacza widać 
bieżące - dolną i górną - wartości skali. Zakres skali dla osi Y jest stały lub automatyczny (patrz: 
tabela funkcji C5.5).

Oś X reprezentuje czas. Można wybrać zakres (widoczny w prawym dolnym rogu ekranu). 
Każda kropka na ekranie przedstawia wartość średnią z odpowiedniego okresu czasu. Poniższy 
rysunek pokazuje przykład diagramu trendu:

Naciśnięcie ↑ przełącza do pierwszej strony pomiarowej. Naciśnięcie ↓ przełącza do strony 
statusu.

6.3  Tryb menu
Tryb menu składa się z czterech głównych menu z parą różnych podpoziomów. W sumie 
występują następujące poziomy:

• Poziom głównego menu
• Poziom pierwszego i drugiego podmenu
• Poziom parametrów

Informacja! 
Uwaga: zapamiętywana jest tylko krzywa, bez możliwości dostępu do wartości. Wartości poza 
ograniczeniem czasowym są usuwane. Ponadto diagram trendu jest usuwany po każdym 
"gorącym" uruchomieniu (np. zmiana parametru).
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6.3.1  Poruszanie się po menu

Przełączenie z trybu pomiaru do trybu menu odbywa się w następujący sposób:

•  Naciskać > przez ponad 2,5 sekundy (na wyświetlaczu ukaże się tekst "naciskać przycisk" ze 
wstecznym odliczaniem).

•  Po 2,5 sekundy zwolnić przycisk (należy to zrobić w ciągu następnych 2,5 sekundy - podczas 
których wyświetlany jest tekst "puścić przycisk" ze wstecznym odliczaniem).

i Jesteś na poziomie głównego menu w trybie menu. Wyświetlacz zawsze wygląda, jak niżej:

Tryb głównego menu składa się z głównych menu: "quick setup", "test", "setup", i "serwis". 
Można albo opuścić poziom głównego menu wracając do trybu pomiaru albo wybrać i wejść do 
głównego menu.

•  Nacisnąć ^ aby wrócić do trybu pomiaru (wtedy pojawi się pytanie, czy zapamiętać zmienione 
dane; wybrać "Tak" lub "Nie" za pomocą ↓ lub ↑ i potwierdzić naciskając ^).

•  Jeśli chcesz pozostać na poziomie głównego menu, naciśnij > aby wejść do pierwszego 
głównego menu ("quick setup") lub wybierz następne za pomocą ↑ lub ↓ i wejdź do niego 
naciskając >.

i Jesteś na poziomie podmenu. Wyświetlacz wygląda zawsze tak, jak na poniższym rysunku.

Wyświetlacz - poziom głównego menu

1  Wskazuje możliwy komunikat statusowy na liście statusowej (tylko dla jednego lub kilku komunikatów)
2  Kod menu dla wybranej pozycji menu (patrz: tabela struktury menu lub tabele funkcji)
3  Wskazanie pozycji na bieżącej liście pozycji
4  Następna pozycja menu: przez naciśnięcie ↑ (wyświetlenie w tej linii "- - -" oznacza koniec listy)
5  Wybór pozycji menu oznaczonej grubą czcionką
6  Poprzednia pozycja menu: przez naciśnięcie ↓ (wyświetlenie w tej linii "- - -" oznacza początek listy)
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Poziom podmenu składa się z pierwszego i drugiego poziomu podmenu. Zasada wyboru menu 
jest zawsze taka sama:

•  Nacisnąć > aby wejść do pierwszego menu lub wybierz następne za pomocą ↑ lub ↓ i wejdź 
do niego naciskając >.

i Poruszasz się na poziomie podmenu o strukturze drzewa; na koniec zawsze dochodzi się 
do poziomu parametrów i danych.

•  Powrót do poziomu głównego menu bez zapamiętania ostatnio wpisanych danych: nacisnąć 
jednocześnie > i ↑.

•  Powrót do poziomu głównego menu z zapamiętaniem danych: nacisnąć ^ raz lub kilka razy, 
zależnie od bieżącego poziomu menu (naciśnięcie ^ przesuwa o jeden poziom w górę aż do 
osiągnięcia poziomu głównego menu).

Wyświetlacz - poziom podmenu

1  Wskazuje możliwy komunikat statusowy na liście statusowej (tylko dla jednego lub kilku komunikatów)
2  Nadrzędne główne menu
3  Kod menu dla wybranej pozycji menu (patrz: tabela struktury menu lub tabele funkcji); bezpośrednio po prawej stronie 

znaku wskazującego na główne menu może pojawić się do dwóch liczb (jedna - na pierwszym poziomie podmenu oraz 
dwie - na drugim)

4  Wskazanie pozycji na bieżącej liście pozycji
5  Poprzednia pozycja menu: przez naciśnięcie ↓ (wyświetlenie w tej linii "- - -" oznacza początek listy)
6  Bieżące nastawianie wybranej pozycji menu, oznaczonej grubą czcionką (tu 7)
7  Wybrana pozycja menu oznaczona grubą czcionką
8  Następna pozycja menu: przez naciśnięcie ↑ (wyświetlenie w tej linii "- - -" oznacza koniec listy)

Informacja! 
Jak najniższy poziom menu (tzn. parametrów lub danych), niektóre poziomy podmenu także 
umożliwiają dokonanie regulacji. Procedura jest podobna, jak dla poziomu parametrów - patrz: 
następna strona.
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Na poziomie parametrów widać listę z jednym lub wieloma parametrami lub danymi. Poruszanie 
po liście: za pomocą ↑ lub ↓:

Informacja! 
Na tej liście, wszystkie parametry lub dane, które zostały zmienione (są inne, niż domyślne) 
odhaczone są po prawej stronie linii (patrz: pozycja o numerze 4 na poniższym rysunku).

Wyświetlacz - lista parametrów lub danych

1  Wskazuje możliwy komunikat statusowy na liście statusowej (tylko dla jednego lub kilku komunikatów)
2  Podmenu nadrzędne lub podrzędne
3  Kod menu dla wybranego parametru (patrz: tabela struktury menu lub tabele funkcji)
4  Oznacza zmianę parametru (oznaczenie umożliwia łatwą i szybką identyfikację na liście - wszystkich danych innych, 

niż domyślne); zamiast znaku zaznaczenia może pojawić się symbol blokady, oznaczający brak możliwości zmiany 
parametru z powodu jego zablokowania.

5  Wskazanie pozycji na bieżącej liście pozycji
6  Poprzednia pozycja menu: przez naciśnięcie ↓ (wyświetlenie w tej linii "- - -" oznacza początek listy)
7  Bieżące nastawianie wybranej pozycji menu, oznaczonej grubą czcionką (tu 7)
8  Wybrana pozycja menu oznaczona grubą czcionką
9  Następna pozycja menu: przez naciśnięcie ↑ (wyświetlenie w tej linii "- - -" oznacza koniec listy)
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Na poziomie danych lub parametrów można zmieniać p-kt dziesiętny, liczby, jednostki lub 
nastawy. Przedtem należy wybrać wymagany parametr lub daną i rozpocząć jej edycję:

•  Nacisnąć > aby rozpocząć edycję pierwszego elementu na liście lub przejść do następnego ↑ 
lub ↓ i nacisnąć >.

i Jesteś w trybie edycji parametrów. Wszystkie wartości zmienne są odwrotnie podświetlone 
(w innym przypadku oznacza to, że są tylko do odczytu - nie można zmienić wartości takiej 
nastawy).

•  Użyć ↑ lub ↓ aby zmienić obszar podświetlenia; jeśli zmianie podlegają liczby lub p-kt 
dziesiętny, można przesunąć kursor za pomocą > do wymaganej pozycji i zmienić jej wartość 
przy pomocy ↑ lub ↓.

•  Aby powrócić do listy parametrów lub danych z zapisaniem zmian, nacisnąć ^; po tym można 
nacisnąć ^ raz lub kilka razy, aby wrócić do głównego menu.

•  Powrót do wyższego poziomu bez zapamiętania ostatnio wpisanych danych: nacisnąć 
jednocześnie > i ↑.

Wyświetlacz - parametr lub dana gotowa do edycji

1  Wskazuje możliwy komunikat statusowy na liście statusowej (tylko dla jednego lub kilku komunikatów)
2  Podmenu nadrzędne lub podrzędne
3  Kod menu dla wybranego parametru (patrz: tabela struktury menu lub tabele funkcji)
4  Symbol oznaczający nastawy fabryczne
5  Symbol oznaczający dopuszczalny zakres wartości
6  Dopuszczalny zakres wartości (numerycznych)
7  Bieżąca, nastawiana wartość, jednostka lub funkcja (zawsze ukazuje się z podświetlonym tłem)
8  Bieżący, wybrany parametr
9  Fabryczna nastawa parametru (niezmienna)
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Niektóre parametry umożliwiają wybór i przesunięcie p-ktu dziesiętnego. Jeśli p-kt dziesiętny 
osiągnie lewy lub prawy kraniec liczby, naciśnięcie ↑ (↓) zmieni format na eksponencjalny. 
W poniższym przykładzie zapis exponencjalny oznacza 54000 x 103, gdzie 10 zostało ukryte, 
aby uzyskać więcej miejsca do zapisu. Eksponent jest zwiększany lub zmniejszany o trzy po 
każdorazowym naciśnięciu ↑ (↓). Zmniejszenie eksponentu do zera zmienia format zapisu liczby 
z eksponencjalnego na zwykły.

P-kt dziesiętny i format eksponencjalny w trybie edycji parametrów

6.3.2  Menu "quick setup"

Struktura menu składa się z czterech głównych menu. Pierwsze, to główne menu "quick setup", 
grupujące najważniejsze funkcje pozostałych głównych menu. Dzięki temu przetwornik może 
zostać skonfigurowany szybko.
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6.4  Struktura menu

Informacja! 
Poniższa tabela ma charakter przeglądowy. Podczas programowania urządzenia, zawsze należy 
odnieść się do tabel funkcji, ponieważ zawierają dalsze informacje!

Tryb 
pomiaru

Główne menu Podmenu Parametr

 3 lub 4 str., 
przewijanie
↓ lub ↑

> 2,5
s
^

A quick 
setup

>
^

A1 język >
^

Dalsze 
informacje - 
patrz tabele 

funkcji.
A2 Punkt pomiarowy

A3 ręczne zatrzymanie

A4 nastawa zegara

A5 kasowanie błędów

A6 wyj. 
analogowe

>
^

A6.1 pomiar

A6.2 jednostka

A6.3 zakres

A6.4 stała czasowa

A9...A11: menu kalibracji dla wejścia procesowego A; 
istnienie poszczególnego menu zależy od nastaw 
sprzętowych i używanego czujnika (np. przy użyciu 
czujnika pH, ukaże się tylko menu A8 "pH kal."); dalsze 
informacje - patrz: podręcznik czujnika.

A12...A16: różne podmenu kalibracji dla zmiennej 
procesowej B, istnienie zależy od nastaw sprzętowych 
i używanego czujnika.

↓↑ ↓↑ ↓↑ ↓↑

> 2,5
s
^

B test >
^

B1 Symulacja 
wejścia 
procesowego A

>
^

B1.1...B1.7: menu symulacji dla 
wejścia procesowego A; 
istnienie poszczególnego 
podmenu zależy od nastaw 
sprzętowych i używanego 
czujnika; dalsze informacje - 
patrz: podręcznik czujnika.

>
^

Dalsze 
informacje - 
patrz tabele 
funkcji.

B2 Symulacja 
wejścia 
procesowego B

B2.1...B2.7: menu symulacji dla 
wejścia procesowego B; 
istnienie poszczególnego 
podmenu zależy od nastaw 
sprzętowych i używanego 
czujnika; dalsze informacje - 
patrz: podręcznik czujnika.

↓↑ ↓↑ ↓↑ ↓↑
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Tryb 
pomiaru

Główne menu Podmenu Parametr

 3 lub 4 str., 
przewijanie
↓ lub ↑

> 2,5
s
^

B test >
^

B3 Symulacja IO >
^

B3.1 - / wyj. prądowe A >
^

Dalsze 
informacje - 
patrz tabele 
funkcji.

B3.2 - / wyj. prądowe B

B3.3 - / wyj. prądowe C

B3.4 - / wej. sterujące D

B3.5 - / wyj. status. R1 lub 
łączn. krańc. R1

B3.6 - / wyj. status. R2 lub 
łączn. krańc. R2

B3.7 - / wyj. status. R3 lub 
łączn. krańc. R3

B4 bieżące 
wartości

B4.1...B4.8: menu pokazujące 
odpowiednie bieżące odczyty; 
istnienie poszczególnego 
podmenu zależy od nastaw 
sprzętowych i używanego 
czujnika; dalsze informacje - 
patrz: podręcznik czujnika.

B5 rejestry B5.1 rej. statusu

B5.2 rej. kalibracji

B6 informacja B6.1 liczba C

B6.2 wej. proces. A

B6.3 wej. proces. B

B6.4 SW.REV.MS

B6.5 SW.REV.UIS

B6 noweliz. elektroniki ER

↓↑ ↓↑ ↓↑ ↓↑

> 2,5
s
^

C setup >
^

C1 wej. proces. A >
^

C1.1...C1.18: menu dotyczące; 
istnienie poszczególnego 
podmenu zależy od nastaw 
sprzętowych i używanego 
czujnika; dalsze informacje - 
patrz: podręcznik czujnika.

>
^

C2 wej. proces. B C2.1...C2.17: menu dotyczące 
setupu dla odpowiedniego 
wejścia procesowego; istnienie 
poszczególnego podmenu 
zależy od nastaw sprzętowych 
i używanego czujnika; dalsze 
informacje - patrz: podręcznik 
czujnika.

↓↑ ↓↑ ↓↑ ↓↑
47



6 Obsługa OPTISENS MAC 100
Tryb 
pomiaru

Główne menu Podmenu Parametr

 3 lub 4 str., 
przewijanie
↓ lub ↑

> 2,5
s
^

C setup >
^

C3 I/O >
^

C3.1 sprzęt >
^

Dalsze 
informacje - 
patrz tabele 
funkcji.

C3.2 wyjście prądowe A

C3.3 wyjście prądowe B

C3.4 wyjście prądowe C

C3.5 wej. sterujące D

C3.6 wyj. status. R1 lub łączn. 
krańc. R1

C3.7 wyj. status. R2 lub łączn. 
krańc. R2

C3.8 wyj. status. R3 lub łączn. 
krańc. R3

C4 I/O HART (w przygotowaniu)

C5 urządzenie >
^

C5.1 inf. o urządzeniu

C5.2 wyświetlacz

C5.3 1 str.pomiarowa

C5.4 2. str.pomiarowa

C5.5 strona graficzna

C5.6 funkcje specjalne

C5.7 jednostki

↓↑ ↓↑ ↓↑ ↓↑

D serwis: To menu jest chronione hasłem i zawiera funkcje używane tylko przez personel serwisowy.
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6.5  Tabele funkcji

6.5.1  Menu A, quick setup

A1, jezyk

A2, p-kt pomiar.

A3, ręczne zatrzymanie

A4, nastawa zegara

A5, kasowanie błędów

Informacja! 
Uwaga: ukazanie się niektórych pozycji podmenu zależy od nastaw sprzętowych i stosowanych 
czujników. Np. przy użyciu czujnika pH, ukaże się tylko menu A8 z nazwą "wejście procesowe A 
kalibracja pH".

Wybór języka (zależy od regionu, dla którego zamówiono urządzenie). Dostępne języki: niemiecki, angielski.

Identyfikator p-ktu pomiarowego (Tag), dla identyfikacji urządzenia na instalacji, ukazuje się w nagłówku wyświetlacza 
w normalnym trybie pomiaru (do 8 cyfr).

Ręczne przestawienie w tryb symulacji dla potrzeb obsługi; urządzenie nie mierzy - utrzymuje w postaci "zamrożonej" 
analogowe wartości z wejść procesowych. Opcje: On (uruchamia tryb symulacji) / Off (powrót do trybu pomiaru).

Ręczne ustawienie daty i czasu.

Funkcja umożliwia kasowanie wszystkich błędów niekasowanych automatycznie (np. brak zasilania lub przepełnienie 
licznika). Można odpowiedzieć na pytanie "kasować?": no (wyjście bez kasowania) / yes (kasowanie i wyjście z funkcji).
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A6, wyj. analogowe

A7...A16

Poziom Oznaczenie / funkcja Ustawienia / opisy

Zależnie od nastaw sprzętowych, to menu ma zastosowanie do wyjść prądowych A/B/C, łączników krańcowych 
R1/R2/R3 oraz do pierwszej linii pierwszej strony pomiarowej.

A6.1 pomiar Wartość do wysterowania wyjścia prądowego C. Można odpowiedzieć na 
pytanie "użyć wszystkich wyjść?": no (wyjście z funkcji z użyciem tylko 
wartości wyjścia prądowego C) / yes (wyjście z funkcji ze skopiowaniem 
wartości na wszystkie wyjścia analogowe).

A6.2 jednostka Jednostka dla zakresu wyjścia prądowego, klasa jednostki zależy od 
pomiaru przydzielonego do tego wyjścia prądowego (dalsze informacje - 
patrz: funkcja C5.7 "Jednostki").

A6.3 zakres Zakres dla głównego wyjścia prądowego C. Można odpowiedzieć na pytanie 
"użyć na wszystkich wyjściach?": no (wyjście z funkcji z użyciem tylko 
wartości wyjścia prądowego C) / yes (wyjście z funkcji ze skopiowaniem 
wartości na wszystkie wyjścia analogowe).

A6.4 stała czasowa Stała czasowa dla wyj. prądowego C

Istnienie poszczególnego menu zależy od nastaw sprzętowych i używanego czujnika; dalsze informacje - patrz: 
podręcznik czujnika.
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6.5.2  Menu B, test

B1, Symulacja wejście procesowe A

B2, Symulacja IO

B3, Symulacja IO

B4, bieżące wartości

Informacja! 
Uwaga: ukazanie się niektórych pozycji podmenu zależy od nastaw sprzętowych i stosowanych 
czujników. Np. przy użyciu pojedynczego czujnika pH, ukaże się tylko menu B1 "Symulacja 
wejście procesowe A", natomiast nie ukaże się "Symulacja wejście procesowe B". W podmenu 
B1 można znaleźć podmenu B1.7 "pH".

To menu grupuje kilka funkcji do symulacji wartości pomiaru dla stosownego wejścia procesowego; istnienie 
poszczególnego podmenu zależy od nastaw sprzętowych i używanego czujnika; dalsze informacje - patrz: podręcznik 
czujnika. Procedura uruchomienia procesu symulacji jest taka sama dla wszystkich funkcji,  patrz: Symulacja wartości 
pomiaru strona 59.

To menu grupuje kilka funkcji do symulacji wartości pomiaru dla stosownego wejścia procesowego; istnienie 
poszczególnego podmenu zależy od nastaw sprzętowych i używanego czujnika; dalsze informacje - patrz: podręcznik 
czujnika. Procedura uruchomienia procesu symulacji jest taka sama dla wszystkich funkcji,  patrz: Symulacja wartości 
pomiaru strona 59.

Poziom Oznaczenie / funkcja Ustawienia / opisy

To menu grupuje kilka funkcji do symulacji wartości wejścia i wyjścia. Procedura uruchomienia procesu symulacji jest 
taka sama dla wszystkich funkcji,  patrz: Symulacja wartości pomiaru strona 59.

B3.1 - / wyj. prądowe A Umożliwia symulację stosownej wartości wyjściowej.

B3.2 - / wyj. prądowe B

B3.3 - / wyj. prądowe C

B3.4 - / wej. sterujące D Umożliwia symulację wartości wejściowej.

B3.5 - / wyj. status. R1 lub 
łączn. krańc. R1

Umożliwia symulację wart. wyjścia częstotliwościowego, statusowego lub 
łączn. krańcowego

B3.6 - / wyj. status. R2 lub 
łączn. krańc. R2

B3.7 - / wyj. status. R3 lub 
łączn. krańc. R3

To menu grupuje kilka funkcji do wyświetlania poszczególnych, bieżących wartości pomiaru; istnienie poszczególnego 
podmenu zależy od nastaw sprzętowych i używanego czujnika; dalsze informacje - patrz: podręcznik czujnika.
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B5, rejestr

B6, informacja

Poziom Oznaczenie / funkcja Ustawienia / opisy

B5.1 rej. statusu Zawiera ostatnie zmiany statusu urządzenia; dalsze informacje patrz: 
Rejestr statusu i rejestr kalibracji strona 60.

B5.2 rej. kalibracji Zawiera wyniki ostatnich kalibracji; dalsze informacje patrz: Rejestr statusu 
i rejestr kalibracji strona 60.

Poziom Oznaczenie / funkcja Ustawienia / opisy

To menu grupuje kilka innych menu, zawierających informacje dotyczące urządzenia. Wygląd wyświetlacza jest taki 
sam dla wszystkich menu.

• 1. linia: Nr ID płyty drukowanej
• 2. linia: wersja oprogramowania
• 3. linia: data produkcji

B6.1 numer C Identyfikuje typ elektroniki; podany także na tabliczce przetwornika.

B6.2 wej. procesowe A Podaje informacje o części elektronicznej wejścia procesowego A.

B6.3 wej. procesowe B Podaje informacje o części elektronicznej wejścia procesowego B.

B6.4 SW.REV.MS Podaje informacje o głównym oprogramowaniu elektroniki.

B6.5 SW.REV.UIS Podaje informacje o interfejsie użytkownika urządzenia.

B6.7 Noweliz. elektroniki ER Identyfikacyjny numer referencyjny, data produkcji i nowelizacji elektroniki 
urządzenia; obejmuje wszystkie zmiany sprzętowe i zmiany 
oprogramowania
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6.5.3  Menu C, setup

C1, wej. proces. A

C2, wej. proces. B

C3, I/O (Wejścia/wyjścia)

Informacja! 
Przetwornik posiada dwa wejścia procesowe, A i B. Każde z nich posiada swoje podmenu 
w menu głównym. Wejście procesowe A jest zawsze obecne, tzn. w obszarze łączeniowym 
zawsze jest płyta dla interfejsu "Pos. A". Interfejs wejścia procesowego B posiada płytę tylko 
z dwukanałowym przetwornikiem. Uwaga: zdefiniowanie rodzaju pomiaru wykonywanego przez 
wejście procesowe określane jest podczas zamawiania urządzenia. Konfiguracja nie może być 
zmieniana później.

Informacja! 
Uwaga: ukazanie się niektórych pozycji podmenu zależy od nastaw sprzętowych i stosowanych 
czujników.

Struktura tego menu w urządzeniu zależy od nastaw sprzętowych i rodzaju czujnika podłączonego do wejścia 
procesowego. Dalsze informacje - patrz: podręcznik czujnika!

Struktura tego menu w urządzeniu zależy od nastaw sprzętowych i rodzaju czujnika podłączonego do wejścia 
procesowego. Dalsze informacje - patrz: podręcznik czujnika!

Poziom Oznaczenie / funkcja Ustawienia / opisy

To menu grupuje wszystkie funkcje I/O razem.

C3.1 sprzęt To podmenu umożliwia wybór różnych nastaw dla zacisków wyjściowych. 
Menu dla różnych zacisków są identyczne, jeśli pełnią takie same funkcje 
(np. menu dla wszystkich wyjść statusowych jest identyczne). Zmiana 
konfiguracji jest w pełni dostępna po restarcie urządzenia (wychodząc 
z menu zaakceptuj zmiany)! Struktura menu zmienionego wyjścia będzie 
dostępna zaraz po zmianie. Także parametry można ustawić w sposób 
natychmiastowy; natomiast symulacje oraz funkcje testu rozpoczną 
działanie po restarcie.

C3.1.1 zaciski A Nastawy dla wyj. prądowego A, B lub C. Opcje: wyj. prądowe (wyj. prądowe 
aktywne) / off (brak funkcji na zaciskach).

C3.1.2 zaciski B

C3.1.3 zaciski C

C3.1.4 zaciski D Nastawy dla wej. sterującego.

Opcje: wej. sterujące (wej. sterujące aktywne) / off (brak funkcji na 
zaciskach).

C3.1.5 zaciski R1 Nastawy dla wyj. status. lub łączn. krańc. (R1, R2 lub R3, jeśli rozsz.). Opcje:

• wyj. status.: wyj. status. aktywne
• łączn. krańc.: łączn. krańc. aktywny
• off: brak funkcji na zaciskach

C3.1.6 zaciski R2

C3.1.7 zaciski R3

C3.2 wyj. prądowe A Dostrojenie odpowiedniego wyjścia prądowego.

C3.2.1 zakres 0%...100% Zakres prądowy dla wybranego pomiaru (0... 100%).

Zakres: 0,00…20 mA (warunek: 0 mA ≤ 1. wartości ≤ 2. wart. ≤ 21,5 mA)

C3.2.2 zakres rozszerz. Definiuje ograniczenia min. i max. (ograniczenia zdefiniowane w poprzedniej 
funkcji są rozszerzone liniowo do tych wartości).

Zakres: 3,5…21,5 mA (warunek: 3,5 mA ≤ 1. wartości ≤ 2. wart. ≤ 22 mA)
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C3.2.3 prąd błędu Ta funkcja umożliwia zdefiniowanie prądu wskazującego na istnienie błędu, 
dalsze informacje patrz: Prąd błędu na wyjściu prądowym strona 61.

Zakres: 3…22 mA (warunek: poza zakresem rozszerzenia).

C3.2.4 warunek błędu Funkcja umożliwia zdefiniowanie, które kategorie błędów będą wskazywane 
(dalsze informacje patrz: Komunikaty statusowe i informacja diagnostyczna 
strona 65). Opcje:

• błąd urządzenia: tylko błędy kategorii F
• błąd aplikacji: błędy kategorii F oraz F
• poza specyfikacją: błędy kategorii F, F oraz S

C3.2.5 pomiar Funkcja umożliwia zdefiniowanie wartości aktywującej wyjście. Dostępne 
opcje zależą od nastaw sprzętowych i rodzaju używanego czujnika; dalsze 
informacje - patrz: podręcznik czujnika.

C3.2.6 zakres Zakres dla pomiaru (0…100%) ustawionego w poprzedniej funkcji: 
0...xx.xx _ _ _ (format i jednostka zależą od pomiaru, patrz wyżej).

C3.2.7 ograniczenie Ograniczenie przed zastosowaniem stałej czasowej

Zakres: -150…+150%

C3.2.8 stała czasowa Zakres: 000,1…100 sekund

C3.2.9 informacja Zawiera nr seryjny, nr wersji oprogramowania oraz datę produkcji płyty.

C3.2.10 symulacja Funkcja umożliwia symulację wartości wyjściowych na odpowiednim wyjściu 
prądowym. Dalsza informacja patrz: Menu B, test strona 51oraz  patrz: 
Symulacja wartości pomiaru strona 59.

C3.3 wyjście prądowe B Patrz: podmenu dla wyjścia prądowego A (wszystkie podmenu i opcje są 
identyczne, poza tym, że startują z C3.3).

C3.4 wyjście prądowe C Patrz: podmenu dla wyjścia prądowego A (wszystkie podmenu i opcje są 
identyczne, poza tym, że startują z C3.4).

C3.5 wejście sterujące Dostrojenie wejścia sterującego.

C3.5.1 tryb Funkcja umożliwia zdefiniowanie funkcjonowania wejścia sterującego. 
Uwaga: bieżąca lista wyboru może być zredukowana, zależnie od 
dostępnych funkcji.

Wejścia sterujące A oraz B posiadają ten sam dostępny wybór. Gdy jedna 
część urządzenia objęta jest funkcjami z obu wejść sterujących, priorytet ma 
funkcja ustalona dla wejścia sterującego A. Gdy np. wejście sterujące B ma 
nastawę "zatrzymanie wszystkich liczników", a wejście sterujące A - nastawę 
"reset licznika 1", wtedy wejście sterujące B nie będzie miało wpływu na 
licznik 1. Opcje:

• off: wejście sterujące wyłączone
• utrzymanie wszystkich wyjść: wyjścia "zamrożone" na bieżących 

wartościach; komunikat kategorii "C" generowany gdy aktywny, nie dotyczy 
wyświetlacza i liczników.

• zerowanie wszystkich wyjść: wyjścia ustawione na 0%, bez wyświetlacza 
i liczników.

• kontrola przepływu: podanie sygnału z kontrolera przepływu; poziom błędu 
ustawiany jest jako: "poza specyfikacją"; w takim przypadku ASR jest 
wyłączony!

C3.5.2 sygnał odwrócony Funkcja definiuje sposób aktywacji wejścia sterującego.

Opcje: off (aktywacja wej. sterującego przepływem prądu, po podaniu 
napięcia na wej. pasywne lub po obniżeniu wart. rezystancji na wej. 
aktywnym) / on (aktywacja wej. sterującego brakiem przepływu prądu, po 
obniżeniu napięcia na wej. pasywnym lub po zwiększeniu rezystancji na wej. 
aktywnym).

Poziom Oznaczenie / funkcja Ustawienia / opisy
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C3.5.3 informacja Zawiera nr seryjny, nr wersji oprogramowania oraz datę produkcji płyty.

C3.5.4 symulacja Funkcja umożliwia symulację wartości wejściowych dla wejścia sterującego. 
Dalsza informacja patrz: Menu B, test strona 51oraz  patrz: Symulacja 
wartości pomiaru strona 59.

C3.6 wyj. status. R1 lub łączn. 
krańc. R1

Dostrojenie odpowiedniego wyjścia statusowego lub łącznika krańcowego; 
funkcja poniższych podmenu zależy od nastaw sprzętowych.

C3.6.1 "tryb" (wyj. statusowe) lub 
"pomiar" (łącznik 
krańcowy)

Wyjście statusowe: funkcja umożliwia wybór trybu; uwaga: poniższa lista 
opcji może być zredukowana, zależnie od dostępnych funkcji; dalsze 
informacje o komunikatach patrz: Komunikaty statusowe i informacja 
diagnostyczna strona 65). Opcje:

• błąd aplikacji: aktywacja wyjścia następuje przy błędzie "F błąd urządzenia" 
lub "F błąd aplikacji"

• poza specyfikacją: aktywacja wyjścia ma miejsce dla błędu "F błąd 
urządzenia" lub "F błąd aplikacji", aktywacja wyjścia ma miejsce także dla 
ostrzeżenia kategorii "poza specyfikacją"

• wejście sterujące: przekazanie sygnału z wej. sterującego na wyj. 
statusowe

• off: deaktywacja wyjścia statusowego
• błąd urządzenia: aktywacja wyjścia dla błędu "F błąd urządzenia"

Łącznik krańcowy: funkcja umożliwia zdefiniowanie wartości aktywującej 
łącznik krańcowy. Dostępne opcje zależą od nastaw sprzętowych i rodzaju 
używanego czujnika; dalsze informacje - patrz: podręcznik czujnika.

C3.6.2 "odwrócony sygnał" (wyj. 
status.) lub "próg" (łącznik 
krańcowy)

Wyjście statusowe: funkcja definiuje sposób aktywacji wyjścia statusowego. 
Opcje: off (aktywowane wyjście generuje wysoki poziom prądu) / on 
(aktywowane wyjście generuje niski poziom prądu).

Łącznik krańcowy: funkcja umożliwia zdefiniowanie poziomu przełączania. 
Pierwsza wartość definiuje poziom, druga wartość definiuje histerezę.

C3.6.3 "informacja" (wyj. 
statusowe) lub "stała 
czasowa" (łącznik krańc.)

Wyj. statusowe: zawiera nr seryjny, nr wersji oprogramowania oraz datę 
produkcji płyty.

Łącznik krańcowy: filtr dla łącznika krańc.

C3.6.4 "symulacja" (wyj. status.) 
lub "odwrócony sygnał" 
(łącznik krańc.)

Funkcja umożliwia symulację statusu odpowiedniego wyjścia statusowego. 
Dalsza informacja patrz: Menu B, test strona 51oraz  patrz: Symulacja 
wartości pomiaru strona 59.

Łącznik krańcowy: funkcja definiuje sposób aktywacji łącznika krańcowego. 
Opcje: off (przekroczone ograniczenie generuje na wyjściu wysoki prąd) / on 
(przekroczone ograniczenie generuje na wyjściu niski prąd).

C3.6.5 informacja Dostęne tylko dla łącznika krańcowego; zawiera nr seryjny, nr wersji 
oprogramowania oraz datę produkcji płyty.

C3.6.6 symulacja Funkcja umożliwia symulację statusu odpowiedniego łącznika krańcowego. 
Dalsza informacja patrz: Menu B, test strona 51oraz  patrz: Symulacja 
wartości pomiaru strona 59.

C3.7 wyj. status. R2 lub łączn. 
krańc. R2

Patrz: podmenu dla wyj. statusowego lub łączn. krańc. R1 (wszystkie 
podmenu i opcje są identyczne, poza tym, że startują z C3.7).

C3.8 wyj. status. R2 lub łączn. 
krańc. R2

Patrz: podmenu dla wyj. statusowego lub łączn. krańc. R1 (wszystkie 
podmenu i opcje są identyczne, poza tym, że startują z C3.8).

Poziom Oznaczenie / funkcja Ustawienia / opisy
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C5, urzadzenie

Poziom Oznaczenie / funkcja Ustawienia / opisy

Menu grupuje wszystkie funkcje, które nie mają bezpośredniego wpływu na pomiar i wyjścia.

C5.1 inf. o urzadzeniu Informacja o urządzeniu.

C5.1.1 Nr p-ktu Patrz: A2 "p-kt pomiarowy".

C5.1.2 liczba C Patrz: B6.1 "liczba C".

C5.1.3 nr ser. urządzenia Nr seryjny systemu.

C5.1.4 nr ser. elektroniki Numer seryjny zespołu elektroniki

C5.1.5 SW.REV.MS Patrz: B6.4 "SW.REV.MS".

C5.1.6 Nowelizacja elektroniki Patrz: B6.6 "Noweliz. elektroniki ER".

C5.2 wyświetlacz Grupuje kilka funkcji służących do dostrojenia wyświetlacza.

C5.2.1 język Patrz: A1 "język".

C5.2.2 kontrast Funkcja umożliwia dostosowanie kontrastu wyświetlacza (np. dla 
ekstremalnej temperatury). Zmiana ma miejsce natychmiast, tzn. przed 
opuszczeniem trybu nastaw! Nie można zresetować zmiany przy 
opuszczaniu trybu programowania z opcją bez zapamiętania zmian!

Zakres: -9…0…+9

C5.2.3 wyśw. domyślny Funkcja umożliwia ustawienie strony domyślnej w normalnym trybie 
pomiaru; po krótkim opóźnieniu wyświetlacz zawsze wraca automatycznie 
do tej strony. Opcje:

• brak: brak domyślnej strony pomiarowej, tzn. wyświetlacz zawsze 
pozostaje na bieżącej stronie.

• 1. str. pomiarowa: ustawiona jako domyślna.
• 2. str. pomiarowa: ustawiona jako domyślna.
• strona statusu: tylko komunikaty statusowe jako strona domyślna.
• strona graficzna: tylko wykres trendu wyniku pierwszego pomiaru jako 

strona domyślna.

C5.2.5 informacja Zawiera nr seryjny, nr wersji oprogramowania interfejsu użytkownika oraz 
datę produkcji płyty.

C5.3 1 str.pomiarowa Menu grupuje wszystkie nastawy dla pierwszej strony pomiarowej. Menu są 
identyczne dla pierwszej i drugiej strony pomiaru.

C5.3.1 funkcja Funkcja umożliwia określenie ilości linii wyświetlających wartości 
pomiar(ów). Opcje:

• dwie linie: wyświetlanie dwóch linii wyników pomiaru na tej stronie.
• trzy linie: wyświetlanie trzech linii wyników pomiaru na tej stronie.
• jedna linia: wyświetlanie jednej linii wyników pomiaru na tej stronie.

C5.3.2 pomiar 1. linia Funkcja definiuje, która wartość pomiaru ukazuje się w pierwszej linii 
wyświetlacza. Dostępne opcje zależą od nastaw sprzętowych i rodzaju 
używanego czujnika; dalsze informacje - patrz: podręcznik czujnika.

C5.3.3 zakres Zakres dla pomiaru (0…100%) ustawionego w poprzedniej funkcji: 
0...xx.xx _ _ _ (format i jednostka zależą od pomiaru, patrz wyżej).

C5.3.4 ograniczenie Ograniczenie przed zastosowaniem stałej czasowej

Zakres: -150…+150%

C5.3.5 stała czasowa Zakres: 000,1…100 sekund
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C5.3.6 format 1. linia Funkcja definiuje ilość cyfr po kropce dziesiętnej (tzn. ilość pozycji 
dziesiętnych).

Opcje: automatycznie (automatyczne dostosowanie się do dostępnego 
miejsca) / X (= brak) …X.XXXXXXXX (max. 8 cyfr).

C5.3.7 pomiar 2. linia Funkcja definiuje, która wartość pomiaru ukazuje się w drugiej linii 
wyświetlacza. Obecność i struktura tego menu w urządzeniu zależy od 
nastaw sprzętowych i rodzaju czujnika podłączonego do wejścia 
procesowego. Dalsze informacje - patrz: podręcznik czujnika!

C5.3.8 format 3. linia Funkcja definiuje ilość cyfr po kropce dziesiętnej (tzn. ilość pozycji 
dziesiętnych). Obecność tego menu zależy od nastaw sprzętowych, opcje te 
są zgodne z opcjami dotyczącymi formatu pierwszej linii wyświetlacza (patrz: 
C5.3.7).

C5.3.9 pomiar 3. linia Funkcja definiuje, która wartość pomiaru ukazuje się w trzeciej linii 
wyświetlacza. Obecność i struktura tego menu w urządzeniu zależy od 
nastaw sprzętowych i rodzaju czujnika podłączonego do wejścia 
procesowego. Dalsze informacje - patrz: podręcznik czujnika!

C5.3.10 format 3. linia Funkcja definiuje ilość cyfr po kropce dziesiętnej (tzn. ilość pozycji 
dziesiętnych). Obecność tego menu zależy od nastaw sprzętowych, opcje te 
są zgodne z opcjami dotyczącymi formatu pierwszej linii wyświetlacza (patrz: 
C5.3.7).

C5.4 druga str. pom. Patrz: podmenu C5.3 "1. str. pomiaru" (wszystkie podmenu i opcje są 
identyczne, poza tym, że startują z C5.4 lub C5.4.X).

C5.5 strona graficzna Strona graficzna zawsze pokazuje krzywą trendu dla pierwszej wartości 
pomiaru z pierwszej strony pomiaru (patrz: menu C5.3.2). Przy pomocy 
funkcji w tym podmenu można skalować oś X (czas) oraz oś Y.

C5.5.1 wybierz zakres Funkcja umożliwia zdefiniowanie skalowania dla osi Y.

Opcje: ręczna (ustawienie zakresu w funkcji C5.5.2) / 
automatyczna (automatyczne przedstawienie, bazujące na wartościach 
pomiaru; zakres resetowany tylko po zmianie parametru lub po nowym 
uruchomieniu urządzenia).

C5.5.2 zakres Jeśli w poprzedniej funkcji wybrano opcję "ręczna", w tej funkcji można 
ręcznie zdefiniować skalowanie osi Y.

C5.5.3 skala czasu Funkcja umożliwia zdefiniowanie skalowania dla osi X (tzn. całkowity zakres 
czasu dla trendu).

C5.6 funkcje specjalne To menu grupuje kilka funkcji specjalnych.

C5.6.1 kasowanie błędów Patrz: A5 "reset".

C5.6.2 zapis. nastaw Funkcja umożliwia zapisanie wszystkich nastaw do wybranego obszaru 
pamięci. Dalsze informacje patrz: Zapis nastaw strona 64.

C5.6.3 załadow. nastaw Funkcja umożliwia załadowanie zapamiętanych nastaw z wybranego 
obszaru pamięci. Dalsze informacje patrz: Załadowanie nastaw strona 64.

C5.6.4 hasło do quick setup Funkcja definiuje i aktywuje hasło dostępu do menu "quick setup" ("szybkie 
uruchomienie").

Opcje: XXXX (po wpisaniu czterech cyfr z zakresu 0001...9999 dostęp 
zostaje zabezpieczony hasłem) / 0000 (brak zabezpieczenia dostępu 
hasłem).

C5.6.5 hasło do setup Funkcja definiuje i aktywuje hasło dostępu do menu "setup".

Opcje: XXXX (po wpisaniu czterech cyfr z zakresu 0001...9999 dostęp 
zostaje zabezpieczony hasłem) / 0000 (brak zabezpieczenia dostępu 
hasłem).

Poziom Oznaczenie / funkcja Ustawienia / opisy
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6.5.4  Menu D, serwis

Menu jest chronione hasłem i zawiera funkcje używane tylko przez personel serwisowy.

C5.7 jednostki Menu grupuje kilka funkcji definiujących jednostki dla wart. pomiarów. 
Jednostki te używane są dla wszystkich wartości skojarzonych z grupą tej 
jednostki na wyświetlaczu (ekran pomiaru i parametry).

C5.7.1 Stężenie absolutne Funkcja definiuje jednostkę stężenia absolutnego, używaną dla pomiarów 
amperometrycznych.

Opcje: mg/l, µg/l, ppm (cząstek na milion), ppb (cząstek na miliard), jedn. 
użytk.

C5.7.2 tekst jedn. użytk. Funkcja definiuje tekst, jeśli dla stężenia absolutnego wybrano jednostkę 
użytkownika (patrz: poprzednia funkcja C5.7.1).

Warunki: co najwyżej trzy znaki przed i trzy znaki za znakiem ukośnika!

C5.7.3 [g/l]*wsp. Funkcja definiuje współczynnik konwersji, jeśli dla stężenia absolutnego 
wybrano jednostkę użytkownika (patrz: poprzednia funkcja C5.7.1). 
Następuje przemnożenie wartości pomiaru w g/l, aby uzyskać wartość 
w jednostkach użytkownika.

C5.7.4 stężenie względne DO Funkcja definiuje jednostkę stężenia względnego, używaną dla pomiarów 
rozpuszczonego tlenu (Dissolved Oxygen).

Opcje: %, ppm (cząstek na milion), ppb (cząstek na miliard).

C5.7.5 stężenie roztworu Funkcja definiuje jednostkę stężenia, używaną dla pomiaru stężenia 
roztworu.

Opcje: %, ppm (cząstek na milion), ppb (cząstek na miliard).

C5.7.6 przewodność właściwa Funkcja definiuje jednostkę dla przewodności właściwej.

Opcje: mS/cm, µS/cm, jedn. użytk.

C5.7.7 tekst jedn. użytk. Własności zgodne z C5.7.2.

C5.7.8 [S/m]*wsp. Własności zgodne z C5.7.3 poza tym, że wartość mierzona jest w [S/m].

C5.7.9 rezystancja właściwa Funkcja definiuje jednostkę dla rezystancji właściwej.

Opcje: MOm x cm, jedn. użytk.

C5.7.10 tekst jedn. użytk. Własności zgodne z C5.7.2.

C5.7.11 [Om x m]*wsp. Własności zgodne z C5.7.3 poza tym, że wartość mierzona jest w [Om/m].

C5.7.12 temperatura Funkcja definiuje jednostkę dla temperatury.

Opcje: °C, °F, K.

C5.7.13 ciśnienie atm. Funkcja definiuje jednostkę dla ciśnienia atmosferycznego.

Opcje: Pa, kPa, bar, mbar, Torr, atm.

C5.7.14 prąd sondy Funkcja definiuje jednostkę dla prądu sondy.

Opcje: mA, jedn. użytk.

C5.7.15 tekst jedn. użytk. Własności zgodne z C5.7.2.

C5.7.16 [A]*wsp. Własności zgodne z C5.7.3 poza tym, że wartość mierzona jest w [A].

Poziom Oznaczenie / funkcja Ustawienia / opisy
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6.6  Funkcje - szczegółowo 

6.6.1  Ręczne zatrzymanie

Aby uniknąć alarmów w rozproszonym systemie sterowania (DLC) podczas czasowego 
odłączania czujnika (np. konserwacja), przetwornik posiada funkcję "hold" (A3 "ręczne 
zatrzymanie"). Funkcja ta utrzymuje na wszystkich wyjściach (wyświetlacz i wyj. prądowe) 
ostatnią wartość pomiaru.

Dalsze informacje o komunikatach statusowych patrz: Komunikaty statusowe i informacja 
diagnostyczna strona 65.

6.6.2  Symulacja wartości pomiaru

Urządzenie umożliwia symulację wartości pomiaru z wejść procesowych, jak również wartości 
z wejść sterujących oraz wartości wyjściowych (funkcje B1...B3, C3.2.10, C3.5.4, C3.6.4, 
C3.6.6). Zależnie od nastaw sprzętowych i używanych czujników, główne menu B "TEST" 
zawiera do trzech podmenu. Także zależnie od nastaw sprzętowych i używanych czujników, te 
podmenu zawierają funkcje, mogące inicjować proces symulacji. Procedura jest taka sama dla 
wszystkich funkcji:

•  Wybrać funkcję za pomocą ↓ lub ↑ i nacisnąć ^.
i Widać dwie opcje: "ustaw wartość" (otwiera edytor do wprowadzenia wartości symulacji) 

oraz "przerwij" (wyjście z menu bez symulacji).

•  Wybrać wymaganą opcję za pomocą ↑ lub ↓ i nacisnąć ^.
i Po wyborze "ustaw wartość", urządzenie pyta "rozpocząć symulację?", oferując opcje: "nie" 

(wyjście z menu bez symulacji) lub "tak" (uruchomienie symulacji).

•  Wybrać wymaganą opcję za pomocą ↑ lub ↓ i nacisnąć ^.
i Po wyborze "tak", symulacja rozpoczyna się.

Informacja! 
Aktywną funkcję "hold" ustawioną ręcznie wskazuje znacznik ostrzeżenia w lewym gónym rogu 
wyświetlacza. W międzyczasie generowane są komunikaty statusowe "w trakcie sprawdzania".
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6.6.3  Rejestr statusu i rejestr kalibracji

Rejestr kalibracji (B5.1) zawiera wyniki ostatnich kalibracji. Wewnątrz tego rejestru można 
poruszać się w górę i w dół za pomocą ↑ lub ↓ oraz wyjść z rejestru za pomocą ^.

Rejestr statusu (B5.2) zawiera ostatnie zmiany statusu urządzenia. Wewnątrz można poruszać 
się w górę i w dół za pomocą ↑ lub ↓ oraz wyjść z rejestru za pomocą ^. Są dwa typy 
komunikatów statusowych:

• Zaznaczone wybory: posiadają zaznaczenie w kratce, po prawej, i oznaczają powstające 
wydarzenia (np. otwarta pętla prądowa).

• Odznaczone wybory: posiadają kratkę bez zaznaczenia, po prawej, i oznaczają kończące się 
wydarzenia (np. jeśli błąd aplikacji nie jest już dłużej dostępny).

Rys. 6-1: Przykład rejestru kalibracji

Rys. 6-2: Przykład rejestru statusu
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6.6.4  Prąd błędu na wyjściu prądowym

Funkcja C3.2.3 "prąd błędu" umożliwia zdefiniowanie prądu wskazującego na istnienie błędu:

Wyjście prądowe w mA

1  Zakres rozszerzony
2  Zakres znamionowy
3  Zakres niższego prądu błędu
4  Zakres wyższego prądu błędu

Wyjście prądowe NAMUR w mA

1  Zakres rozszerzony
2  Zakres znamionowy
3  Zakres niższego prądu błędu
4  Zakres wyższego prądu błędu
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6.6.5  Znak przepełnienia i format wykładniczy

Jeśli brak miejsca do wyświetlenia całej wartości pomiaru, na wyświetlaczu pojawia się znak 
przepełnienia lub zapis w formacie wykładniczym (zależnie od nastaw w funkcjach).

Znak przepełnienia
Użytkownik może określić, że konkretna wyświetlana linia powinna zawierać określoną ilość cyfr. 
Z tego powodu odpowiednia funkcja C5.3.7, C5.3.9 lub C5.3.11 nie może mieć ustawienia 
"automatyczny". Jeśli wartość pomiaru w tej linii przekroczy tę ilość, na wyświetlaczu ukaże się 
znak przepełnienia zaraz za znakiem plus/minus. Ukaże się on jako trójkąt wskazujący na lewo, 
jak pokazano na poniższych rysunkach:

Przepełnienie, jedna linia

Przepełnienie, dwie linie

Przepełnienie, trzy linie
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Format wykładniczy
Jeśli format stosownej linii ustawiono, jako "automatyczny" (funkcja C5.3.7, C5.3.9 lub C5.3.11), 
zbyt długie wartości pomiaru ukażą się w formacie wykładniczym:

Format wykładniczy, jedna linia

Format wykładniczy, dwie linie

Format wykładniczy, trzy linie
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6.6.6  Zapis nastaw

Urządzenie umożliwia zapamiętanie wszystkich nastaw w różnych obszarach pamięci:

•  Przejdź do trybu menu i wybierz menu C5.6.2 "zapis nastaw".
•  Wejdź do menu za pomocą >.
i Widzisz trzy opcje: "przerwij" (wyjście z menu bez zapamiętania), "backup 1" (zapis nastaw 

w obszarze pamięci backup 1), "backup 2" (zapis nastaw w obszarze pamięci backup 2).

•  Wybrać wymaganą opcję za pomocą ↑ lub ↓ i nacisnąć ^.
i Po wybraniu "backup 1" lub "backup 2", urządzenie zapyta "kontynuować kopiowanie?" 

i pokaże dwie opcje: "nie" (wyjście bez zapamiętania) oraz "tak" (skopiowanie bieżących 
nastaw do wybranego obszaru pamięci; uwaga: nie można cofnąć polecenia!).

•  Wybrać wymaganą opcję za pomocą ↑ lub ↓ i nacisnąć ^.
i Urządzenie zapamiętało nastawy w wybranym obszarze pamięci.

6.6.7  Załadowanie nastaw

Urządzenie umożliwia załadowanie nastaw z różnych obszarów pamięci (gdzie zostały 
uprzednio zapamiętane):

•  Przejdź do trybu menu i wybierz menu C5.6.3 "załadowanie nastaw".
•  Wejdź do menu za pomocą >.
i Widzisz cztery opcje: "przerwij" (wyjście z menu bez zapamiętania), "nastawy fabryczne" 

(załadowanie nastaw fabrycznych), "backup 1" (załadowanie nastaw z obszaru pamięci 
backup 1), "backup 2" (załadowanie nastaw z obszaru pamięci backup 2).

•  Wybrać wymaganą opcję za pomocą ↑ lub ↓ i nacisnąć ^.
i Po wybraniu jednej z opcji, za wyjątkiem "przerwij", urządzenie zapyta "kontynuować 

kopiowanie?" i pokaże dwie opcje: "nie" (wyjście bez zapamiętania) oraz "tak" (skopiowanie 
bieżących nastaw z wybranego obszaru pamięci; uwaga: nie można cofnąć polecenia!).

•  Wybrać wymaganą opcję za pomocą ↑ lub ↓ i nacisnąć ^.
i Urządzenie załadowało nastawy z wybranego obszaru pamięci.
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6.6.8  Hasła

Można aktywować hasła dla różnych poziomów menu (funkcja C5.6.4 oraz C5.6.5):

Poziomy haseł

Typowe użycie
• Ochrona menu "Test" oraz "Setup" hasłem, swobodny dostęp do menu "Quick setup". 

Możliwe do uzyskania przez aktywację samego hasła dla "Setup".
• Ochrona znanym hasłem menu "Quick setup" oraz poufne hasło do "Setup", dla ochrony opcji 

"Quick setup" przed samowolnym użyciem, a menu "Test" i "Setup" - przed pomyłkowym 
użyciem. Możliwe do uzyskania przez aktywację hasła dla menu "Setup" i "Quick setup".

6.7  Komunikaty statusowe i informacja diagnostyczna

Menu Wymagane hasło P-kt wejścia Możliwy przegląd 
nastaw

Quick setup Dla quick setup Przy wejściu do trybu 
edycji parametrów.

Tak

Test Dla setup

Setup Dla setup

Serwis Dla serwisu Przy wejściu do menu 
serwisowego

Nie

Informacja! 
Przy aktywacji hasła tylko dla menu "Quick setup" (i nie dla menu "Setup"), menu "Setup" i "Test" 
również będą chronione przez hasło dla "Quick setup".

Informacja! 
Patrz: poniższa informacja dotycząca tabel z komunikatami statusowymi w następujących 
podrozdziałach:

• Tabele zawierają też komunikaty odnoszące się do urządzeń: HART, Profibus, Foundation 
Fieldbus i RS485/Modbus; choć własności tych urządzeń nie są obecnie dostępne (są 
w przygotowaniu).

• Urządzenia grupują wszystkie komunikaty błędów i mapują je wg ich kategorii i ważności; 
poniższe podrozdziały i ich tabele przedstawiają kategorie i hierarchię ważności. Krótki opis 
kategorii błędów znajduje się w tabeli zamieszczonej pod niniejszymi uwagami.

• Na wyświetlaczu, kategoria błędu rozpoznawana jest za pomocą oznaczenia przed 
komunikatem (np. wszystkie komunikaty o uszkodzeniach zaczynają się od "F" czcionką 
"bold"); te oznaczenia nie zależą od języka - są indywidualnie zdefiniowane przez 
producenta.

• Jeśli komunikaty kategorii F, F oraz S ukazują się, gdy urządzenie jest w normalnym trybie 
pomiaru, w nagłówku występuje trójkąt, którego nie ma, gdy wyświetlana jest tylko 
informacja.
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Wyjaśnienie kategorii błędów

Informacja! 
Komunikaty pokazane są także dla celów informacyjnych w urządzeniu GDC. Nie mają one 
żadnego wpływu na zmianę statusu urządzenia lub wartość mierzoną i nie są planowane 
w NE64, VDI/VDE 2650 lub NE107.

Wyświetlany 
znak

Kategoria błędu wg: Opis Czynność

NE64 VDI/VDE 2650 
i NE107

"F" (bold) Awaria Awaria 
urządzenia.

Awaria całego urządzenia lub 
podzespołu, konieczna wymiana, 
wartości pomiaru straciły ważność; 
wyjście mA ≤ 3,6 mA lub ustawiony 
prąd błędu (zależnie od stopnia 
awarii).

Konieczna 
naprawa lub 
wymiana!

F (not bold) - Błąd aplikacji Brak błędu wewnętrznego ale błąd 
aplikacji; urządzenie jest sprawne ale 
pomiar nie jest możiwy.

Konieczny test 
aplikacji lub 
ingerencja 
operatora!

S - Poza specyfikacją Pomiar poza specyfikacją; pomiar jest 
kontynuowany ale jego wartości są 
użyteczne w ograniczony sposób.

Wymagana 
obsługa 
i dokładne 
sprawdzenie!

C Wymagane 
sprawdzenie

Bez reakcji Urządzenie nie pracuje (oczekiwanie, 
wartość mierzona ustalona lub 
specyfikowana) albo wartości 
wyjściowe są częściowo symulowane 
lub stałe.

Wymagana 
obsługa

I - - Informacja, bieżący pomiar jest ok, 
wartości są poprawne bez ograniczeń.

Zależy od 
komunikatu 
błędu, patrz: 
odpowiednia 
tabela.
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6.7.1  Błąd kategorii "Błąd urządzenia" (bold F)

Informacja! 
Uwaga: w przypadku komunikatu błędu kategorii "F" wartości pomiaru utraciły ważność!

Wyświetlane komunikaty Opis Działanie

F błąd urządzenia Błąd lub uszkodzenie (awaria) całego 
urządzenia; błąd parametru lub sprzętu; 
pomiar niemożliwy.

Komunikat grupowy, gdy zdarzy się jeden 
z poniższych lub inny poważny błąd.

F IO 1 Błąd lub uszkodzenie odpowiedniego IO; 
błąd parametru lub sprzętu; pomiar 
niemożliwy.

Załadowanie nastaw (patrz C5.6.3: backup 
1, backup 2 lub nastawy fabryczne). Jeśli 
komunikat statusowy nie zniknie, wymienić 
elektronikę. 

F IO 2

F parametr Błąd lub uszkodzenie menadżera danych; 
błąd parametru lub sprzętu; pomiar 
niemożliwy.

F konfiguracja Nieważna konfiguracja: wyświetlacz, 
oprogramowanie, parametr magistrali lub 
główne oprogramowanie niezgodne 
z istniejącą konfiguracją.
Komunikat także przy dodaniu lub usunięciu 
modułu bez potwierdzenia zmiany 
konfiguracji.

Jeśli nie zmieniano konfiguracji urządzenia, 
a komunikat jest wyświetlony: wymienić 
elektronikę.

F wyświetlacz Błąd lub uszkodzenie wyświetlacza; błąd 
parametru lub sprzętu; pomiar niemożliwy.

Wymienić elektronikę.

F elektronika czujnika A 
(lub B)

Błąd lub uszkodzenie elektroniki czujnika A 
(lub B); błąd parametru lub sprzętu; pomiar 
niemożliwy.

Sprawdzić czujnik i podłączenie; gdy oba 
poprawne - wymienić elektronikę.

F czujnik, globalny A 
(lub B)

Błąd danych dla danych globalnych 
elektroniki czujnika A (lub B); pomiar przy 
użyciu wadliwego czujnika niemożliwy.

Załadowanie nastaw (patrz C5.6.3: backup 
1, backup 2 lub nastawy fabryczne). Jeśli 
komunikat statusowy nie zniknie, wymienić 
elektronikę. 

F czujnik, lokalny A (lub B) Błąd danych dla danych lokalnych 
elektroniki czujnika A (lub B); pomiar przy 
użyciu wadliwego czujnika niemożliwy.

Wymienić elektronikę.

F wyjście prądowe A (lub 
B lub C)

Błąd lub awaria wyjścia prądowego 
zacisku A (lub B lub C); błąd parametru lub 
sprzętu; wadliwe wyjście prądowe jest 
nieużyteczne.

Sprawdzić podłączenie wyjścia prądowego; 
gdy poprawne - wymienić elektronikę.

F oprogramowanie 
interfejsu użytkownika

Błąd sumy kontrolnej (CRC) 
oprogramowania roboczego.

Wymienić elektronikę.

F nastawy sprzętowe Nastawione parametry sprzętowe 
niezgodne ze zidentyfikowanym sprzętem; 
wyświetlany jest dialog.

Odpowiedzieć na pytania w trybie dialogu, 
dalej wg wskazówek; wymienić wadliwą 
elektronikę.

F wykrywanie sprzętu Niemożność identyfikacji istniejącego 
sprzętu; moduły nieznane lub uszkodzone.

Wymienić elektronikę.

F błąd RAM/ROM, IO1 Błąd sumy kontrolnej pamięci RAM lub 
ROM (CRC)F błąd RAM/ROM, IO2
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6.7.2  Błąd kategorii "Błąd aplikacji" (zwykłe F)

Informacja! 
Uwaga: także w przypadku komunikatu błędu kategorii "F" wartości pomiaru utraciły ważność!

Wyświetlane komunikaty Opis Działanie

F błąd aplikacji Błąd zależny od aplikacji, urządzenie jest 
ok.

Komunikat grupowy, gdy wystąpią poniżej 
opisane błędy lub inne błędy aplikacji.

temperatura A (lub B) Czujnik temperatury A (lub B) nie jest 
podłączony poprawnie lub pomiar poza 
zakresem.

Sprawdzić okablowanie lub wymienić 
czujnik!

kompensacja pH Wartość pH jest poza zakresem 8,5...9 
(zakres wymagany dla kompensacji).

Zapewnić, aby pH mierzonej cieczy mieściło 
się w zakresie 8,5...9.

polaryz. czujnika A (lub B) Przedwzmacniacz przesterowany (uchyby 
DC) z powodu polaryzacji.

Sprawdzić instalację czujnika!

Kontrola przepływu Kontroler przepływu, podłączony do wejścia 
sterującego, sygnalizuje zbyt niski przepływ 
dla pomiaru amperometrycznego.

Sprawdzić przepływ!

F otwarty obwód A (lub B 
lub C)

Obciąż. obw. prądowego A (lub B lub C) 
zbyt duże, prąd skuteczny za niski.

Niepoprawny prąd, przerwa lub zbyt duże 
obc. w obwodzie kabla wyj. mA. Spr. kabel, 
zmn. obciąż. do max. 550 Ω!

Poza zakresem CO A 
(lub B lub C)

Prąd lub odpowiadająca wartość pomiaru 
ograniczona przez nastawę filtra.

Rozszerzyć nastawy dla C3.2.6 ("zakres") 
oraz C3.2.7 ("ograniczenie").

F nastawy aktywne Błąd sumy kontrolnej (CRC) aktywnych 
nastaw.

Załadować nastawy z backup 1 lub 2, 
ewentualnie sprawdzić i dostroić.

F nastawy fabryczne Błąd sumy kontrolnej (CRC) fabrycznych 
nastaw.

F nastawy dla backup 1 
(lub backup 2)

Błąd sumy kontrolnej (CRC) nastaw 
z backup 1 lub 2.

Zapisać aktywne nastawy w backup 1 lub 2.
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6.7.3  Błąd kategorii "Poza specyfikacją" (S)

6.7.4  Błąd kategorii "Wymagane sprawdzenie" lub "Sprawdzanie w toku" (C)

6.7.5  Błąd kategorii "Informacja" (I)

Informacja! 
Uwaga: w przypadku komunikatu błędu kategorii "S" wartości pomiaru są użyteczne tylko 
warunkowo!

Wyświetlane komunikaty Opis Działanie

S niepewny pomiar Komunikat grupowy, gdy wystąpią poniżej 
opisane błędy lub inne wpływy; wartości 
pomiaru są użyteczne tylko warunkowo.

Wymagana obsługa urządzenia.

S elektronika czujnika A 
(lub B)

Mierzone wartości z elektroniki czujnika A 
(lub B) użyteczne tylko warunkowo.

Wymagana obsługa czujnika.

S temperatura A (lub B) Mierzone wartości temperatury z elektroniki 
czujnika A (lub B) użyteczne tylko 
warunkowo.

Wymagana obsługa czujnika temperatury.

S nachylenie A (lub B) Nachylenie dla elektrody pH A (lub B) Wymienić elektrodę.

Wyświetlane komunikaty Opis Działanie

C sprawdzanie w toku Tryb testowy urządzenia. Możliwe 
symulowane wart. pomiaru lub wart. 
pomiaru ze stałymi nastawami.

Komunikat zależny od sytuacji poprzez 
HART® lub FDT.

C elektronika czujnika A 
(lub B)

Aktywowana funkcja testu elektroniki 
czujnika A (lub B).

Brak

C ręczne zatrzymanie Symulowanie pomiarów z czujnika A oraz B. Deaktywować funkcję ręcznego 
zatrzymania (A3)

Wyświetlane komunikaty Opis Działanie

I wej. ster. aktywne Sygnał "wysoki" na wej. sterującym. Brak

I wyświetl. 1 (lub 2) poza 
zakr.

1. linia na 1. (lub 2.) str. wyświetlacza 
ogranicz. przez nastawę filtra.

Menu wyświetl. Fct. C4.3 i/lub C4.4, wybrać 
str. pom. 1 lub 2 i zwiększyć wart. 
w funkcjach C4.z.3 zakres pom. i/lub C4.z.4 
ograniczenie.

I płyta czujnika Dane na płycie nieważne, ponieważ zostały 
wygenerowane przy niezgodnej wersji.

Brak

I nastawy płyty Nastawy globalne na płycie nieważne, 
ponieważ zostały wygenerowane przy 
niezgodnej wersji.

Brak

I różnica na płycie Dane na płycie różne od danych 
na wyświetlaczu. Gdy dane są ważne, 
na wyświetlaczu ukazuje się dialog.

Brak

I przepełn. cyklu. zapisu Przekroczono maks. ilość cyklów zapisu 
do pamięci EEPROM lub FRAMS, na płycie 
(PCB) Profibus DP.

Brak
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6 Obsługa OPTISENS MAC 100
6.8  Funkcja Timeout

Tryb menu
Jeśli w ciągu 5 minut nie zostanie naciśnięty żaden przycisk a urządzenie nie znajduje się 
w trybie testu, następuje automatyczny powrót do trybu pomiaru (wyświetlacz pokazuje wyniki 
pomiarów).

Tryb testu
Jeśli urządzenie wykonuje test wg interfejsu użytkownika (np. podczas symulacji prądu na 
wyjściu prądowym) - przebieg testu zakończy się po 60 minutach. Urządzenie automatycznie 
powróci do trybu pomiaru (wyświetlacz zacznie pokazywać wyniki pomiarów).

Informacja! 
Niezależnie od trybu (menu lub testu, patrz niżej), wszystkie zmiany dokonane do chwili 
automatycznego powrotu zostają utracone!
70 www.krohne.com
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 Serwis 7
7.1  Obsługa i konserwacja
Urządzenie nie wymaga specjalnej obsługi. Należy jednak zwrócić uwagę na możliwość awarii:

7.2  Dostępność części zapasowych
Producent stosuje podstawową zasadę, według której zgodne funkcjonalnie części zamienne dla 
każdego urządzenia lub istotnego elementu wyposażenia dodatkowego będą dostępne przez 
okres 3 lat od wyprodukowania ostatniej partii danego rodzaju urządzenia.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się tylko do tych części zapasowych, które podlegają 
naturalnemu zużyciu w normalnych warunkach eksploatacyjnych.

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

Niebezpieczeństwo! 
W przypadku awarii jedynie serwis techniczny może naprawiać urządzenie. Nie wolno naprawiać 
urządzenia we własnym zakresie - niebezpieczeństwo zagrożenia zdrowia, zniszczenia lub 
uszkodzenia urządzenia lub błędów pomiarowych.

Informacja! 
W celu uzyskania informacji, należy kontaktować się z przedstawicielem.
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7 Serwis OPTISENS MAC 100
7.4  Zwrot urządzenia do producenta

7.4.1  Ogólne informacje

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

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

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

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

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

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

z jakimi się stykało.
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 Serwis 7
7.4.2  Formularz (do skopiowania) i odesłania wraz z urządzeniem

7.5  Usuwanie

Firma: Adres:

Wydział: Nazwisko:

Tel.: Fax:

Nr zamówienia lub nr seryjny producenta:

Urządzenie stykało się z następującą substancją:

Ta substancja jest: niebezpieczna dla wody

toksyczna

żrąca

łatwopalna

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

Wszystkie przestrzenie zostały przepłukane 
i zneutralizowane.

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

Data: Podpis:

Pieczęć:

Uwaga! 
Procedurę likwidacji należy przeprowadzić wg obowiązujących w danym kraju przepisów.
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OPTISENS MAC 100
8.1  Zasada pomiaru
Zasada pomiarowa zależy od używanego czujnika; dalsze informacje - patrz: podręcznik 
czujnika.

8.2  Tabela danych technicznych

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

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

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

Informacja! 
Poniższe dane dotyczą tylko wersji nie-Ex urządzenia. Dane techniczne wersji Ex - patrz: 
podręcznik Ex.

System pomiarowy
Zasada pomiaru Zasada pomiarowa zależy od używanego czujnika; dalsze informacje - patrz: 

podręcznik czujnika.

Zakres zastosowań Ciągły pomiar parametrów w aplikacjach dotyczących analityki cieczy.

Zakres pomiarowy Zakres pomiarowy zależy od używanego czujnika; dalsze informacje - patrz: 
podręcznik czujnika.

Konstrukcja
Konstrukcja Typowy system pomiarowy obejmuje:

• Wielofunkcyjny przetwornik pomiarowy MAC 100
• 1 (lub maks. 2) czujniki serii OPTISENS
• Kabel czujnika
• Zestaw montażowy MAA 

Opcja Urządzenie dostęne jest w wersji jednokanałowej (jedno wejście sygnałowe) lub 
dwukanałowej (dwa wejścia sygnałowe). Można podłączyć jeden czujnik do wersji 
jednokanałowej i maksymalnie dwa - do wersji dwukanałowej.

Czujniki Dalsze informacje - patrz: podręcznik czujnika.

Patrz także: tabela konfiguracji wejść czujnika. strona 14.
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 Dane techniczne 8OPTISENS MAC 100
Wyświetlacz i interfejs użytkownika
Wyświetlacz graficzny Wyświetlacz LCD, podświetl.

128 x 64 pikseli

Uwaga: temp. otoczenia poniżej -25°C / -13°F, może mieć wpływ na działanie 
wyświetlacza!

Elementy operatorskie 4 przyciski do obsługi operatorskiej przetwornika pomiarowego bez otwierania 
obudowy

Menu robocze Menu robocze składa się z trybu pomiaru i trybu menu:

Tryb pomiaru: 4 strony (pierwsza i druga strona z wynikami pomiarów, komunikaty 
statusowe i wykres trendu).

Tryb menu: różnorodne menu główne i podmenu, umożliwiające dostosowanie 
urządzenia do wymagań punktu pomiarowego.

Dostępne języki operatorskie Angielski, niemiecki (inne na życzenie)

Jednostki Metryczne, brytyjskie i amerykańskie wybierane z list.

Dokładność pomiaru
Warunki odniesienia Temperatura: 20°C / 68°F

Ciśnienie: 1 bar / 14,5 psi

Maksymalny błąd pomiaru Dalsze informacje - patrz: podręcznik czujnika.

Powtarzalność Dalsze informacje - patrz: podręcznik czujnika.

Rozdzielczość Temperatura: 0,1°C / 0,1°F

Dalsze informacje - patrz: podręcznik czujnika.

Stabilność długookresowa 24 godz.: test ze zdefiniowaną dokładnością

Dryft temperaturowy Test ze zdefiniowaną dokładnością

Zmienna długość kabla Test ze zdefiniowaną dokładnością

Warunki robocze
Temperatura
Otoczenia -15...+55°C / +5...131°F

Uwaga: zaleca się separację przetwornika od zewnętrznych źródeł ciepła, np. 
bezpośredniego promieniowania słonecznego - wyższe temperatury zmniejszają 
żywotność komponentów elektronicznych!

Magazynowanie -40...+70°C / -40...+158°F
www.krohne.com06/2013 - 4002815801 - MA OPTISENS MAC 100 R01 pl
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Pozostałe warunki
Wilgotność (otoczenia) Maks. 90% przy 40°C / 104°F

Ciśnienie Informacje dotyczące ciśnienia procesowego stosowanych czujników - patrz: 
podręczniki czujników!

Kategoria ochronna wg IEC 529 / 
EN 60529:

IP66/67 (wg NEMA 4/4X)

Warunki instalacyjne
Instalacja Możliwy tylko montaż naścienny; należy zawsze zapewnić montaż pionowy!

Wymiary i wagi Informacje szczegółowe - patrz rozdział: "Rozmiary i wagi"

Materiały
Obudowa przetwornika Odlew aluminiowy (kryty powłoką poliuretanową)

Czujnik Materiały: obudowy, przyłączy procesowych, wykładziny, elektrod uziemiających 
i uszczelek - patrz: dane techniczne czujnika.

Przyłącza elektryczne
Ogólnie Podłączenie elektryczne wykonywane jest wg dyrektywy VDE 0100 "Przepisy 

dotyczące instalacji elektrycznych zasilanych napięciem liniowym 1000 V" lub wg 
stosownych przepisów krajowych.

Zasilanie
Napięcie 100…230 VAC (-15% / +10%), 50/60 Hz; 240 VAC + 5% mieści się w zakresie 

tolerancji.

12...24 VAC/DC (w przygotowaniu)

Pobór mocy 4,2 W, 10 VA przy 230 VAC

Bezpiecznik 0,8 AT/250V (wysoka zdolność wyłączania ), 5 x 20 mm / 0,2 x 0,8"

Częstotliwości linii 50/60 Hz

Moc znamionowa 22 VA (maksimum)

Prąd rozruchowy IN, eff = 97 mA, t15 = 1,5 ms, tPeak = 200 µs, IPeak = 22,6 A

Dławiki kablowe 1 kanał: 4 x M20

2 kanały (oddzielny czujnik temperatury): 3 x M20, podwójny PG dwa razy 5 mm / 
0,20" połączenie skręcane dla kabli czujnika.

2 kanały (zabudowany czujnik temperatury): 3 x M20, podwójny PG dwa razy 
8 mm / 0,31" połączenie skręcane dla kabli czujnika.
06/2013 - 4002815801 - MA OPTISENS MAC 100 R01 pl



 Dane techniczne 8OPTISENS MAC 100
Wejścia i wyjścia
Ogólnie Wszystkie wejścia i wyjścia są elektrycznie separowane od siebie nawzajem 

i od innych obwodów.

Wszystkie dane robocze i wartości wyjść podlegają regulacjom.

Opis używanych skrótów Uext = napięcie zewn.;  RL = obciążenie + rezystancja;
Uo = napięcie na zacisku; Inom = prąd znamionowy

Wejścia
Wejścia czujników Maksymalnie 2 - zależnie od wersji. Dalsze informacje - patrz: podręcznik czujnika.

Wejście sterujące Pasywne, dowolna polaryzacja, Uext, max ≤ 32 VDC, Inom = 6,5 mA z Uext = 24 VDC, 
Inom = 8,2 mA z Uext = 32 VDC

Punkt przełączenia dla identyfikacji "styk otwarty lub zamknięty": otwarty ("off") dla 
U0 ≤ 2,5 V z Inom = 0,4 mA, zamknięty ("on") dla U0 ≥ 8 V z Inom = 2,8 mA

Wyjścia
Wyjścia prądowe Trzy izolowane wyjścia (4...20 mA), galwanicznie izolowane, sygnały błędów 

3,25 mA i 22 mA, tryb aktywny

Dane wyjściowe: zależnie od czujnika

Dane robocze: Uint, nom = 15 VDC, I = 0(4)...22 mA, Imax ≤ 22 mA, RL ≤ 550 Ω

Wyjścia przekaźnikowe Trzy elektromechaniczne przekaźniki, jako: styk alarmu lub łącznik krańcowy

Możliwe stany: NO (normalnie otwarty), NC (normalnie zamknięty).

Parametry styku:

• Przekaźniki niskonapięciowe: U ≤ 30 VDC, I ≤ 1 A, obc. rezyst. (PELV / SELV) 
lub U ≤ 50 VAC, I ≤ 4 A, obc. rezyst. (PELV / SELV)

• Przekaźniki wysokonapięciowe: U = 100...230 VAC, I ≤ 4 A, max. 1000 VA obc. 
rezyst.

HART W przygotowaniu

Dopuszczenia i certyfikaty
CE Urządzenie spełnia ustawowe wymogi dyrektyw EC. Producent zaświadcza, 

nakładając znak CE, że urządzenie spełniło wszystkie mające zastosowanie testy.

Odporność na udar. IEC 68-2-3

Zgodność elektromagnetyczna 2004/108/EC w połączeniu z EN 61326-1 (A1, A2)

Dyrektywa Niskonapięciowa Wymagania bezpieczeństwa dla elektrycznego osprzętu pomiarowego, sterującego 
i laboratoryjnego wg EN 61010-1:2001.
www.krohne.com06/2013 - 4002815801 - MA OPTISENS MAC 100 R01 pl
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8.3  Wymiary i wagi

8.3.1  Obudowa

Wymiary i wagi w mm i kg

Wymiary i wagi w calach i lb

Wymiary [mm] Waga [kg]

a b c d e f g h i k

Wersja 
naścienna

161 40 87,2 120 155 241 95,2 257 19,3 39,7 Std. 1,9

Wymiary [cale] Waga [lb]

a b c d e f g h i k

Wersja 
naścienna

6,34 1,57 3,43 4,72 6,10 9,50 3,75 10,12 0,76 1,56 Std. 4,2
06/2013 - 4002815801 - MA OPTISENS MAC 100 R01 pl



 Dane techniczne 8OPTISENS MAC 100
8.3.2  Płyta montażowa

Wymiary w mm i w cale

[mm] [cale]

a ∅6,5 ∅0,26

b 87,2 3,4

c 241 9,5
www.krohne.com06/2013 - 4002815801 - MA OPTISENS MAC 100 R01 pl
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Przegląd produktów KROHNE

• Przepływomierze elektromagnetyczne

• Przepływomierze rotametryczne

• Przepływomierze ultradźwiękowe

• Przepływomierze masowe

• Przepływomierze wirowe (Vortex)

• Kontrolery przepływu

• Mierniki poziomu

• Mierniki temperatury

• Mierniki ciśnienia

• Analizatory

• Systemy pomiarowe dla branży oleju i gazu

• Systemy pomiarowe dla tankowców

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