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1.1  Avsedd användning

Tryckgivaren OPTIBAR LC 1010 C är konstruerad för nivåmätningar och vätskeståndsmätningar 
av vätskor.

1.2  Tekniska begränsningar

Instrumentet är endast konstruerat för användning inom de tekniska gränsvärden som anges på 
typskylten och i den tekniska informationen. Tillämpningar utanför dessa gränsvärden är inte 
tillåten och kan leda till stor risk för olyckor. Observera därför följande gränsvärden.

• Överskrid inte maximalt arbetstryck (MWP).
• Överskrid inte det tillåtna området för drifttemperatur.
• Den tillåtna omgivningstemperaturen får inte överskridas eller underskridas.
• Observera inträngningsskyddet för huset under användning.

1.3  Certifiering

CE-märkning
Instrumentet uppfyller de lagstadgade kraven i följande EU-direktiv:

• EMC-direktivet 2014/30/EU
• EMC-specifikationen enligt EN 61326/A1

Tillverkaren garanterar i form av CE-märkningen att produkten klarat provningen.

Direktivet för tryckbärande anordningar
Instrument med tillåtet tryck på PS ≤ 200 bar (20 MPa) uppfyller kraven i artikel 3 avsnitt (3) och 
behöver ingen konformitetsbedömning. Dessa instrument har konstruerats och tillverkats i 
enlighet med god teknisk praxis (Sound Engineering Practice, SEP).

CE-märkningen på instrumentet gäller inte direktivet för tryckbärande anordningar.

AKTA!
Användaren är ensamt ansvarig för mätinstrumentets användning gällande lämplighet, avsedd 
användning och korrosionsskydd av materialen med hänsyn till den vätska som ska mätas.

INFORMATION!
Det här är en grupp 1, klass A-enhet i enlighet med CISPR11:2009. Den är avsedd för användning 
i industriella miljöer. Det kan eventuellt uppstå svårigheter med att säkerställa 
elektromagnetisk kompatibilitet i andra miljöer på grund av konduktiv och strålande störning.

INFORMATION!
Tillverkaren tar inget ansvar för någon form av skador som beror på felaktig användning eller 
användning för ej avsett ändamål.

FARA!
För utrustning som används i explosionsfarlig miljö gäller extra säkerhetsanvisningar, se 
dokumentationen till Ex-utrustningen.
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1.4  Säkerhetsinstruktioner från tillverkaren

1.4.1  Copyright- och dataskydd

Innehållet i detta dokument har tagits fram med stor omsorg. Trots detta kan vi inte garantera 
att innehållet är korrekt, fullständigt och helt aktuellt.

Innehållet och arbetet i detta dokument är upphovsrättsskyddat. Detsamma gäller bidrag från 
tredje part. Kopiering, bearbetning, distribution och all typ av användning, förutom den som är 
tillåten enligt upphovsrätten, kräver skriftligt medgivande från respektive författare och/eller 
tillverkaren.

Tillverkaren gör alltid sitt bästa för att respektera upphovsrätten, och strävar efter att använda 
egenproducerat eller offentligt material.

Insamling av personuppgifter (som namn, adress och e-postadress) i tillverkarens dokument är 
om möjligt alltid frivillig. Om det är möjligt kan man alltid ta del av erbjudanden och service utan 
att behöva uppge personuppgifter.

Vi vill påpeka att dataöverföring via Internet (t.ex. när man skickar e-post) kan utgöra en 
säkerhetsrisk. Det är inte möjligt att skydda dessa uppgifter fullständigt mot tredje part.

Härmed förbjuder vi att våra kontaktuppgifter som publicerats i redaktionellt syfte används till 
att skicka oss reklam- eller informationsmaterial som vi inte uttryckligen har begärt att få. 

1.4.2  Ansvarsfriskrivning

Tillverkaren tar inget ansvar för några som helst skador i samband med användandet av dess 
produkt. Detta gäller även, men inte enbart, direkta, indirekta eller oavsiktliga eller efterföljande 
skador. 

Denna ansvarsfriskrivning gäller inte om tillverkaren har handlat med uppsåt eller grov 
vårdslöshet. Om tillämpade lagar inte tillåter denna typ av begränsning av garantin eller 
uteslutande av begränsning av vissa skador, är det inte säkert att ovanstående 
ansvarsfriskrivning, uteslutanden eller begränsningar gäller för dig om denna lag gäller. 

Alla produkter som köpts av tillverkaren har garanti enligt gällande produktdokumentation och 
våra affärsvillkor. 

Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra innehållet i dokumenten, inklusive denna 
ansvarsfriskrivning i vilken form, vid vilken tidpunkt och av vilket skäl som helst utan förvarning. 
Tillverkaren tar inget ansvar för möjliga konsekvenser av denna typ av ändringar.
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1.4.3  Produktansvar och garanti

Användaren är ansvarig för att utrustningen används på lämpligt sätt och för avsett ändamål. 
Tillverkaren tar inget ansvar för följderna om produkten används på felaktigt sätt. Felaktig 
installation eller drift av utrustningen (systemet) gör att garantin upphör att gälla. De 
"Standardvillkor" som ligger till grund för köpeavtalet gäller också.

1.4.4  Information om dokumentationen

För att användaren inte ska drabbas av några skador eller skada utrustningen är det viktigt att 
läsa igenom informationen i detta dokument och följa de gällande lokala bestämmelserna, 
säkerhetskraven och arbetsmiljölagarna.

Om detta dokument inte är på ditt modersmål och om du har svårt att förstå texten bör du 
kontakta ditt lokalkontor för att få hjälp. Tillverkaren tar inget ansvar för person- eller 
materialskador som beror på att informationen i detta dokument har missförståtts.

Detta dokument är till för att du ska kunna skapa driftförhållanden som ger säker och effektiv 
användning av denna utrustning. I dokumentet finns även tips om särskilda saker och åtgärder 
som bör beaktas, se nedanstående symboler.
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1.4.5  Varningar och symboler

Säkerhetsvarningar visas med följande symboler.

•  HANTERINGHANTERINGHANTERINGHANTERING
Denna symbol visar alla anvisningar för åtgärder som operatören måste vidta i angiven 
ordningsföljd.

i RESULTATRESULTATRESULTATRESULTAT
Denna symbol visar vilka viktiga konsekvenser de tidigare nämnda åtgärderna får.

1.5  Säkerhetsinstruktioner för operatören

FARA!
Denna varning informerar om omedelbar fara vid arbete med elektriska komponenter.

FARA!
Denna varning gäller omedelbar fara för bränskador pga. värme eller heta ytor.

FARA!
Denna varning gäller omedelbar fara om utrustningen används i explosionsfarlig miljö.

FARA!
Dessa varningar måste alltid observeras. Även om de bara ignoreras delvis kan de leda till 
allvarliga eller livshotande skador. Det finns även risk för att utrustningen eller delar av 
användarens anläggningar skadas.

VARNING!
Om säkerhetsvarningarna ignoreras, helt eller delvis, riskerar man allvarliga hälsoproblem. Det 
finns även risk för att utrustningen eller delar av användarens anläggningar skadas.

AKTA!
Om dessa instruktioner inte följs kan det leda till att utrustningen eller delar av användarens 
anläggningar skadas.

INFORMATION!
Dessa instruktioner innehåller viktig information för hur utrustningen ska hanteras.

RÄTTSLIGT MEDDELANDE!
Denna anmärkning innehåller information vilka direktiv och standarder som gäller enligt lag.

VARNING!
I princip får utrustning från tillverkaren endast installeras, tas i drift, skötas och underhållas av 
behörig personal med relevant utbildning. 
Detta dokument är till för att du ska kunna skapa driftförhållanden som ger säker och effektiv 
drift av denna utrustning.
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2.1  Leveransens innehåll

Valfritt
• Filterklämma
• Skruvkoppling eller fläns med kabellåsning

INFORMATION!
Undersök förpackningen noggrant för att upptäcka ev. skador eller vårdslös hantering. Anmäl 
skador till speditören och till tillverkarens lokalkontor.

INFORMATION!
Bocka av på fraktsedeln för att vara säker på att du har fått allt som du har beställt.

INFORMATION!
Titta på enhetens typskylt för att försäkra dig om att det är den utrustning du har beställt. 
Kontrollera att rätt ingångsspänning står på typskylten.

Figur 2-1: Leveransens innehåll

1  Dränkbar nivåsond med upphängningskabel
2  Produktdokumentation

INFORMATION!
Monteringsmaterial och verktyg ingår inte i leveransen. Använd det monteringsmaterial och de 
verktyg som anges i gällande arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifter.
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2.2  Typskylt

Instrumentet kan identifieras genom sin typskylt. Där anges den viktigaste informationen.

INFORMATION!
Titta på enhetens typskylt för att försäkra dig om att det är den utrustning du har beställt. 
Kontrollera att rätt ingångsspänning står på typskylten.

Figur 2-2: Exempel på typskylt

1  Tillverkarens logotyp och adress
2  CE-märkning och andra godkännanden (t. ex. ATEX, PED ...)
3  Serienummer
4  Typkod
5  Streckkod
6  Elektriskt kopplingsdiagram
7  Specifikationer för processförhållanden (mätområde, MWP (= maximalt arbetstryck) och elektrisk information (sig-

nalutgång och strömförsörjning))
8  Produktnamn
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3.1  Allmänna anmärkningar vid installation

3.2  Installationsspecifikationer

INFORMATION!
Undersök förpackningen noggrant för att upptäcka ev. skador eller vårdslös hantering. Anmäl 
skador till speditören och till tillverkarens lokalkontor.

INFORMATION!
Bocka av på fraktsedeln för att vara säker på att du har fått allt som du har beställt.

INFORMATION!
Titta på enhetens typskylt för att försäkra dig om att det är den utrustning du har beställt. 
Kontrollera att rätt ingångsspänning står på typskylten.

VARNING!
Installera endast instrumentet när det är tryckfritt och strömlöst!

FARA!
Vid installationen måste gällande bestämmelser för explosionsskydd följas.

INFORMATION!
Följande måste iakttas vid installation av instrumentet utomhus och på fuktiga platser:
• För att säkerställa att ingen fukt kan tränga in i kontaktdonet bör instrumentet anslutas 

elektriskt omedelbart efter installationen. Annars måste inträngning av fukt förhindras, till 
exempel genom att använda ett särskilt skyddslock.

• Installera instrumentet så att det är skyddat från direkt solljus. I värsta fall kan högsta 
tillåtna drifttemperatur överskridas i direkt solljus. Detta kan ha negativ inverkan på eller 
skada enhetens funktioner. Det kan dessutom leda till tillfälliga mätfel om instrumentets 
interna tryck ökar på grund av solljuset.

• Vid installation utomhus där det finns risk för blixtnedslag eller överspänning som kan skada 
instrumentet, rekommenderar vi att du installerar ett lämpligt överspänningsskydd mellan 
strömförsörjningsenheten eller styrskåpet och instrumentet.

INFORMATION!
• Hantera det här mycket känsliga mätinstrumentet försiktigt, både i och utanför 

förpackningen!
• Ta inte bort förpackningen eller något skyddslock från instrumentet förrän omedelbart innan 

instrumentet ska installeras för att förhindra skador på membranet! Behåll det medföljande 
skyddslocket!

• En enhet med mätreferens i huset (litet hål bredvid elanslutningen) måste installeras så att 
mätreferensen som krävs för mätningen är skyddad från smuts och fukt. Om tryckgivaren 
utsätts för vätska blockeras lufttryckskompenseringen av mätreferensen. I detta läge går det 
inte att utföra noggranna mätningar. Dessutom kan det skada tryckgivaren.

• Se till att det inte finns någon mekanisk belastning på tryckporten under installationen 
eftersom detta kan orsaka en förändring av den karakteristiska kurvan. Detta gäller framför 
allt vid mycket små tryckområden samt för enheter med tryckportar av plast.
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3.3  Montering

MonteringslägeMonteringslägeMonteringslägeMonteringsläge

Rörelser i sida av den dränkbara nivåsonden kan orsaka mätfel. Montera därför den dränkbara 
nivåsonden i ett stilla område eller en lämplig termobrunn.

AKTA!
• Innan givaren monteras är det viktigt att avgöra om den aktuella versionen av instrumentet 

helt uppfyller de tekniska kraven och säkerhetskraven för mätpunkten. Detta gäller framför 
allt mätområdet, övertrycksskyddet, temperaturen, explosionsskyddet och driftspänningen.

• Kontrollera de material som används för våta delar (till exempel packning, 
processanslutning, avskiljande membran o.s.v.) efter lämplighet avseende 
processkompatibilitet.

• Enheten får inte värmas upp med strålningsvärme (till exempel exponering i solen) till en 
yttemperatur på elektronikhuset som är högre än den tillåtna omgivningstemperaturen. I 
vissa fall krävs att ett värmeskydd (till exempel solskydd) monteras för att förhindra skador 
från värmekällor.
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TryckutjämningskapillärTryckutjämningskapillärTryckutjämningskapillärTryckutjämningskapillär

På tryckgivare med mättryck är upphängningskabeln försedd med en tunn kapillär för 
kompensering av atmosfärstrycket. Den här kapillären skyddas även med ett filterelement i 
slutet av upphängningskabeln. Dra därför alltid kapillären i torra omgivningar eller i ett lämpligt 
terminalhus.

Montera filterklämmanMontera filterklämmanMontera filterklämmanMontera filterklämman

Installera filterklämman
•  Häng filterklämman på en lämplig väggkrok
•  Sänk ned den dränkbara nivåsonden till önskad höjd 
•  För spännbackarna uppåt och tryck in upphängningskabeln mellan dem
•  Håll i upphängningskabeln, tryck spännbackarna nedåt och fixera dem med ett lätt slag

Borttagning av filterklämman sker i omvänd ordning.

Figur 3-1: Exempel på en typisk mätpunkt

1  Dränkbar nivåsond
2  Filterklämma
3  Terminalhus (OPTIBAR LC Connect)
4  Anslutning till styrsystem

Figur 3-2: Filterklämma

1  Upphängningskabel
2  Upphängningsöppning
3  Spännbackar
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4.1  Säkerhetsinstruktioner

4.2  Elektriskt kopplingsdiagram

Upphängningskabeln är förtillverkad. Om upphängningskabeln behöver kortas måste 
märkplåten fästas i i kabeln på nytt och kabelavskärmningen anslutas ordentligt till den 
medföljande skärmklämman.

Den dränkbara nivåsonden ansluts antingen direkt till strömförsörjningen, eller så ansluts den 
via terminalhuset.

Specifikationer för elkablarna

FARA!
Allt arbete på elanslutningarna måste göras när strömmen är bruten. Observera 
spänningsuppgifterna på typskylten!

FARA!
Observera rådande lagstiftning för elinstallationer!

FARA!
För utrustning som används i explosionsfarlig miljö gäller extra säkerhetsanvisningar, se 
dokumentationen till Ex-utrustningen.

VARNING!
Observera alltid alla lokala arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifter. Allt arbete på 
mätinstrumentets elkomponenter måste göras av behöriga elektriker.

INFORMATION!
Titta på enhetens typskylt för att försäkra dig om att det är den utrustning du har beställt. 
Kontrollera att rätt ingångsspänning står på typskylten.

4...20 mA 4...20 mA med Pt100 4...20 mA med 
HART®

Försörjning + vit vit vit

Försörjning - brun brun brun

Försörjning T+ (vid PT 100) gul

Försörjning T- (vid PT 100) grå

Försörjning T- (vid PT 100) rosa

Avskärmning Gul / grön Gul / grön Gul / grön
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Figur 4-1: Elektriskt kopplingsdiagram 2-tråd 4...20 mA

1  Försörjning +
2  Försörjning - 
3  Avskärmning 

Figur 4-2: Elektriskt kopplingsdiagram 2-tråd 4...20 mA med 3-tråd Pt100

1  Försörjning +
2  Försörjning - 
3  Försörjning Pt100 +
4  Försörjning Pt100 -
5  Försörjning Pt100 -
6  Avskärmning

Figur 4-3: áElektriskt kopplingsdiagram / 4...20 mA med HART® 7

1  Försörjning +
2  Försörjning - 
3  RS232 / USB
4  Avskärmning 
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4.3  Kapa upphängningskabeln

Upphängningskabeln kan kortas till önskad längd. Gör på följande sätt: 
1  Ta bort filteradaptern från kapillären och lägg den åt sidan för senare användning.
2  Kapa upphängningskabeln till önskad längd.
3  Avlägsna cirka 5-7 cm av kabelhöljet utan att skada kabelskyddet.
4  Skala av cirka 10 mm isolering från kabeländarna.
5  Dra kabelskyddet nedåt över kabelavskärmningen och använd den medföljande skyddskläm-

man för att fästa kabelavskärmningen.
6  För sedan tillbaka filteradaptern över kapillären.

AKTA!
Kläm inte kapillärkabeln.

Figur 4-4: Trådtilldelning, upphängningskabel

1  Kabelavskärmning
2  Kablar
3  Kapillär
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5.1  Felsökning

5.2  Underhåll

Instrumentet är i princip underhållsfritt. Rengör vid behov instrumenthuset när instrumentet är 
avstängt med en fuktig trasa och ett icke-frätande rengöringsmedel.

Beroende på produkt kan avlagringar eller föroreningar uppstå på membranet. Om produkten 
har kända tendenser ska operatören fastställa rengöringsintervall i enlighet med detta. När 
enheten har tagits ur drift på rätt sätt kan membranet rengöras.

5.3  Omkalibrering

Under instrumentets livscykel kan instrumentets offset eller fullständiga skala ändras. Om 
detta inträffar måste du tänka på att utdata för signalvärdena kan avvika baserat på angivet 
start- eller slutvärde för mätområdet. Om något av detta inträffar efter långvarig användning, 
rekommenderas en omkalibrering för att säkerställa fortsatt hög noggrannhet.

Problem Möjlig orsak Åtgärd

4...20 mA-signalen är inte stabil Ingen kompensation för 
atmosfärstryck

Kontrollera kapillären och rengör 
den vid behov
Kontrollera tryckkompensationen 
på terminalhuset och rengör vid 
behov.

Ingen 4...20 mA-signal Ingen strömförsörjning Kontrollera kablarna efter brott

Kabeln är felaktigt ansluten Kontrollera kopplingsdiagrammet

Driftspänningen är för låg Kontrollera 
belastningsresistensen

INFORMATION!
Felaktig rengöring kan leda till irreparabla skador på mätcellen. Använd därför aldrig vassa 
föremål eller tryckluft för att rengöra membranet.
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5.4  Tillgång till reservdelar

Tillverkarens grundprincip är att funktionellt relevanta reservdelar för all utrustning eller alla 
viktiga tillbehör ska finnas tillgängliga i minst tre år efter att den sista produkten har tillverkats.

Detta gäller endast reservdelar som utsätts för slitage under normala driftförhållanden.

5.5  Tillgång till service

Tillverkaren erbjuder en rad servicetjänster som support efter att garantin har gått ut. Här ingår 
reparation, underhåll, teknisk support och utbildning.

5.6  Reparation

Reparationer kan endast utföras av tillverkaren eller av tillverkaren godkända specialföretag.

5.7  Returnering av utrustningen till tillverkaren

5.7.1  Allmän information

Den här utrustningen har tillverkats och testas med stor omsorg. Om den installeras och 
används enligt dessa driftinstruktioner leder det sällan till några problem.

INFORMATION!
Kontakta ditt lokala försäljningskontor om du vill ha mer detaljerad information.

VARNING!
Om du trots detta måste returnera utrustningen på inspektion eller reparation måste följande 
punkter följas:
• Enligt miljöskyddslagarna och för personalens hälsa och säkerhets skull kan tillverkaren 

endast hantera, testa och reparera returnerad utrustning som varit i kontakt med produkter 
som inte utgör någon risk för personalen eller miljön.

• Detta innebär att tillverkaren endast kan utföra service på utrustning som har följande 
certifikat (se nästa avsnitt) som bekräftar att den kan hanteras säkert.

VARNING!
Om utrustningen har använts med giftiga, kaustiska, radioaktiva, antändliga eller 
vattenförorenande produkter ombeds du vänligen:
• Kontrollera och se till att vid behov befria alla inre utrymmen från de farliga ämnena genom 

att skölja eller neutralisera utrustningen.
• Att bifoga ett certifikat med enheten som bekräftar att det är säkert att hantera och ange den 

använda produkten.
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5.7.2  Formulär (för kopiering) som följesedel till returnerad utrustning

5.8  Avfall

AKTA!
För att undvika risker för vår servicepersonal måste det här underlaget vara åtkomligt på 
utsidan av förpackningen som innehåller den returnerade enheten.

Företaget: Adress:

Avdelning: Namn:

Telefon: Faxnr. och/eller e-postadress:

Tillverkarens order- eller serienummer:

Utrustningen har används med följande medium:

Detta medium är: Radioaktivt

Vattenförorenande

Giftigt

Kaustiskt

Lättantädligt

Vi har kontrollerat att alla utrymmen i utrustningen är fria från nämnda 
ämnen.

Vi har sköljt ur och neutraliserat alla utrymmen inne i utrustningen.

Härmed bekräftar vi att utrustningen vid returen inte innebär någon risk för personer eller miljön på grund av rester av 
mediet i utrustningen.

Datum: Namnteckning:

Stämpel:

RÄTTSLIGT MEDDELANDE!
Avfallet måste hanteras enligt gällande bestämmelser i det aktuella landet.

Separat insamling av WEEE (elektriskt och elektroniskt avfall) inom EU:Separat insamling av WEEE (elektriskt och elektroniskt avfall) inom EU:Separat insamling av WEEE (elektriskt och elektroniskt avfall) inom EU:Separat insamling av WEEE (elektriskt och elektroniskt avfall) inom EU:

I enlighet med direktiv 2012/19/EU får mät- och styrinstrument märkta med WEEE-symbolen 
som når slutet av sin livslängd inte avfallshanteras med annat avfallinte avfallshanteras med annat avfallinte avfallshanteras med annat avfallinte avfallshanteras med annat avfall.
Användaren måste avfallshantera WEEE-produkter vid en utsedd insamlingspunkt för 
återvinning av produkterna, eller skicka tillbaka dem till vår lokala organisation eller en 
auktoriserad representant.
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6.1  Tekniska data

INFORMATION!
• Följande data gäller allmänna tillämpningar. Om du behöver data för just din speciella 

tillämpning kan du gärna kontakta oss eller ditt lokala försäljningskontor.
• Ännu mer information (certifikat, specialverktyg, mjukvara osv.) och hela 

produktdokumentationen kan laddas ned utan kostnad från webbplatsen (Downloadcenter).

Mätsystem
Mätprincip Kapacitiv keramisk mätcell

Användningsområde Nivåmätningar och vätskeståndsmätningar för vätskor

Mätintervall Fast specifikation på 0...1 mH2O till 0...100 mH2O och 0...100 mbar till 0...10 bar, se 
även kapitlet "Mätintervall"

Mätnoggrannhet
Referensvillkor Medium: luft

Temperatur: omgivningstemperatur

Omgivningstryck: 1013 mbar / 14,7 psi

Nominell position: vertikal, tryckporten nedåt

Strömförsörjning: 24 VDC

Trycktyp Mätartryck / absolut tryck

Referensnoggrannhet enligt 
IEC 60770 (terminalbaserad)
(Hysteres, icke-linjäritet, icke-
repeterbarhet)

≤ ± 0,35% av URL
≤ ± 0,25% av URL (valfritt)

Omgivningstemperaturens effekt 
på noll och intervall.

≤ 1,0% av URL i kompenserat mätområde -20...+80°C

Stabilitet på lång sikt ≤± 0,1% av URL inom ett år under referensförhållanden

Stegsvarstid < 70 ms (T90)

Vakuummotstånd Mer information se Tekniska data på sidan 20
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Driftsförhållanden
TemperaturTemperaturTemperaturTemperatur

Nominell temperatur -40...+80°C / -4...+176°F

Omgivningstemperatur -40…+85°C / -40...+185°F

Ex i zon 0: -20...+60°C / -4...+140°F vid pabs = 0,8...1,1 bar

Ex i från zon 1: -25...+65°C / -4...+158°F

Förvaringstemperatur -40…+80°C /  -40...+176°F

Medeltemperatur -40…+85°C / -40...+185°F

Övriga förhållandenÖvriga förhållandenÖvriga förhållandenÖvriga förhållanden

Inträngningsskydd enligt 
IEC 529 / EN 60529

IP68

Installationsförhållanden
Monteringsläge Alla - kalibrering har genomförts vid fabriken med tryckporten nedåt. 

Mått Mer utförlig information finns i kapitlet "Mått och vikt".

Material
Kåpa Rostfritt stål 1.4404 / AISI 316L

Titan (Grade 2)

Kabel TPE (-40...+80°C) blå med godkännande för dricksvatten

Tätning för mätcell EPDM (med godkännande för dricksvatten)
FKM

Membran Al2O3 96%
Al2O3 99,9% (valfritt)

Skyddslock POM

Filterklämma Rostfritt stål 1.4404 / 316L, stål (galv.)

Fastsättning med skruv Rostfritt stål 1.4404 / 316L
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Processanslutningar
Mekaniska anslutningsvarianter R 1/2"-gänga baktill för installation i termobrunn

M20-gänga framtill för montering av motsvarande anslutningshylsa

Elektrisk anslutning
Utsignal 2-tråd 4...20 mA, 3-tråd Pt100 (valfritt)

Spänning 4...20 mA: Ub = 12...32 V DC 

4...20 mA med HART: Ub = 12...32 V DC

Ex i 4...20 mA: Ub = 14...28 V DC

Ex i 4...20 mA med HART: Ub = 12...28 V DC

Maximala säkerhetsvärden (Ex i) Ui = 28 V, Ii = 93 mA, Pi = 660 mW, Ci ≈ 49,2 nF, Li ≈ 0 μH;

Anslutningarna för strömförsörjningen har en maximal intern kapacitet på 50 nF till 
huset.

Belastning Rlmax ≤ (Ub - Ubmin) / 0,02 A [Ohm]

Kortslutningsskydd Kontinuerligt

Skydd mot omvänd polaritet Vid omvända anslutningar uppstår inga skador, men instrumentet fungerar inte 
heller.

Våg 0,05% av URL / 10 V

Elektrisk anslutning Avskärmad upphängningskabel med inbyggt luftrör för referens av omgivningstryck 
(för "absoluta" indatavariabler är luftröret stängt)

Godkännanden och certifikat
CE Instrumentet uppfyller de lagstadgade kraven enligt gällande EG-direktiv. 

Tillverkaren intygar att dessa krav är uppfyllda genom att förse produkten med CE-
märkning.

Elektromagnetisk kompatibilitet 
(EMC)

EMC-direktivet 2014/30/EU

Mer information finns i relevant försäkran om överensstämmelse.

Direktivet för tryckbärande 
anordningar

2014/68/EU

ExExExEx

ATEX Zon 0: II 1G Ex ia IIC T4
Zon 20: II 1D Ex ia IIIC T135°C Da

IECEx Zon 0: Ex ia IIC T4 Ga 
Zon 20: Ex ia IIIC T135°C Da
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6.2  Mått och vikt

Vikt för dränkbar nivåsond: 0,18 kg / 0,4 lbs
Vikt för upphängningskabeln: 0,10 kg/m / 0,067 lbs/ft

Vikt för filterklämman: 0,16 kg / 0,35 lbs

Dränkbar nivåsond

Figur 6-1: Mått för dränkbar nivåsond

1  Dränkbar nivåsond med skyddslock
2  Dränkbar nivåsond utan skyddslock

[mm] [tum]

a 7,4 0,29

b 146 5,75

c Ø 22 0,87

d 4 x Ø 5 0,20

e 135,5 5,33

Filterklämma

Figur 6-2: Mått för filterklämman

[mm] [tum]

a 48 1,89

b 25 0,98

c 175 6,89

d 74 2,91

e R 18 0,71

e

e
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6.3  Mätområden

Tryck i bar

Tryck i psi

Fläns

Figur 6-3: Mått Fläns

[mm] a b c d Vikt i [kg]

DN25 / PN40 85 115 4 x Ø 14 18 1,4

DN50 / PN40 125 165 4 x Ø 18 20 3,2

DN80 / PN40 160 200 8 x Ø 18 20 4,8

[tum] a b c d Vikt i [lbs]

DN25 / PN40 3,35 4,53 0,16 x Ø 0,55 0,71 3,09

DN50 / PN40 4,92 6,5 0,16 x Ø 0,71 0,79 7,05

DN80 / PN40 6,3 7,87 0,31 x Ø 0,71 0,79 10,58

Nominellt tryck 
(mått/abs.)

0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 1 1,6 2,5 4 6 10

Nominellt tryck 
(mått/abs.) [mH20]

1 1,6 2,5 4 6 10 16 25 40 60 100

Max. arbetstryck (MWP) 3 4 5 5 7 7 12 20 20 20 20

Min. tryck (vakuum) -0,2 -0,3 -0,5 -1

Nominellt tryck 
(mått/abs.)

1,45 2,3 3,6 5,8 8,7 14,5 23 36 58 87 145

Nominellt tryck 
(mått/abs.) [mH20]

14,5 23 36 58 87 145 232 363 580 870 1450

Max. arbetstryck (MWP) 44 58 73 73 102 102 174 290 290 290 290

Min. tryck (vakuum) -2,9 -4,3 -7,3 -14,5
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KROHNE – Processinstrument och mätlösningar

• Flöde

• Nivå

• Temperatur

• Tryck

• Processanalys

• Service

Huvudkontor KROHNE Messtechnik GmbH
Ludwig-Krohne-Str. 5
47058 Duisburg (Tyskland)
Tel.: +49 203 301 0
Fax: +49 203 301 10389
info@krohne.com
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Den aktuella listan över alla KROHNE-adresser finns på:
www.krohne.com


