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1.1  Předpokládané použití

Tento hladinoměr na principu TDR je dodáván se 3 typy snímačů:

Snímač typu jedno lano ∅2 mm
Tento přístroj je určen k měření vzdálenosti od hladiny a výšky hladiny kapalin, past a kaší 
s viskozitou nižší než 10000 mPa.s. Používá se pro instalace na nádržích.

Snímač typu dělený souosý senzor
Tento přístroj je určen k měření vzdálenosti od hladiny a výšky hladiny kapalin s viskozitou nižší 
než 500 mPa.s. Může být instalován na nádržích a otevřených jímkách.

Snímač typu jedno lano ∅4 mm
Tento přístroj je určen k měření vzdálenosti od hladiny a výšky hladiny prášků a granulátů.

1.2  Certifikace

V souladu s odpovědností vůči zákazníkovi a s ohledem na jeho bezpečnost splňují 
přístroje popsané v tomto dokumentu následující bezpečnostní požadavky:
• Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Směrnice 2004/108/EC spolu s EN 61326-1 (2006) 

a EN 61326-2-3 (2006)

Upozornění!
Uživatel nese plnou odpovědnost za přiměřené použití přístroje a za korozní odolnost použitých 
materiálů vůči měřenému médiu.

Informace!
Výrobce neručí za škody vyplývající z nevhodného použití nebo z použití k jiným než 
stanoveným účelům.
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1.3  Elektromagnetická kompatibilita
Přístroj je vyroben v souladu s evropskou normou EN 61326-1 , pokud je instalován na kovových 
nádržích.

Přístroj je možno instalovat na otevřené a na nekovové nádrže. To odpovídá požadavkům na 
emise pro průmyslové prostředí (třída A). Údaje o požadavcích na odolnost jsou uvedeny 
v následující poznámce.

1.4  Bezpečnostní pokyny výrobce

1.4.1  Autorská práva a ochrana dat

Obsah tohoto dokumentu byl vytvořen s velkou péčí. Nicméně nepřebíráme žádné záruky za to,  
že jeho obsah je bezchybný, kompletní a aktuální. 

Obsah a díla uvedená v tomto dokumentu podléhají autorskému právu. Příspěvky třetích stran 
jsou patřičně označeny. Kopírování, úprava, šíření a jakýkoli jiný typ užívání mimo rozsah 
povolený v rámci autorských práv je možný pouze s písemným souhlasem příslušného autora 
a/nebo výrobce.

Výrobce vždy dbá o zachování cizích autorských práv a snaží se využívat vlastní a veřejně 
přístupné zdroje.

Shromažďování osobních údajů (jako jsou jména, poštovní nebo e-mailové adresy) v 
dokumentech výrobce pokud možno vždy vychází z dobrovolně pokytnutých dat. V přiměřeném 
rozsahu je vždy možno využívat nabídky a služby bez poskytnutí jakýchkoliv osobních údajů.

Dovolujeme si Vás upozornit na skutečnost, že přenos dat prostřednictvím Internetu (např. při 
komunikaci e-mailem) vždy představuje bezpečnostní riziko. Tato data není možno zcela 
ochránit proti přístupu třetích stran. 

Tímto výslovně zakazujeme používat povinně zveřejňované kontaktní údaje pro účely zasílání 
jakýchkoliv reklamních nebo informačních materiálů, které jsme si výslovně nevyžádali. 

Upozornění!
Pokud je přístroj se snímačem typu lano instalován na nekovové nádrži nebo otevřené jímce, 
může mít silné elektromagnetické pole, nacházející se v blízkosti přístroje, nežádoucí vliv na 
přesnost měření. Pro tyto instalace se doporučuje používat přístroje se souosým senzorem.

Informace!
Provoz přístroje je v souladu s požadavky na emise třídy B (domácí použití) a požadavky na 
odolnost třídy pro průmyslové použití, pokud je časová konstanta (položka menu 2.3.2 TIME 
CONST.) ≥ 3 sekundy a:
• přístroj má snímač typu jedno lano a je používán na uzavřené kovové nádrži nebo 
• má přístroj snímač typu souosý senzor.
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1.4.2  Vymezení odpovědnosti

Výrobce neodpovídá za jakékoliv škody vyplývající z používání tohoto výrobku včetně, nikoli 
však pouze přímých, následných, vedlejších, represivních a souhrnných odškodnění.

Toto vymezení odpovědnosti neplatí v případě, že výrobce jednal úmyslně nebo s velkou 
nedbalostí. V případě, že jakýkoli platný zákon nepřipouští taková omezení předpokládaných 
záruk nebo vyloučení určitých škod, pak v případě, že pro Vás takový zákon platí, nepodléháte 
některým nebo všem výše uvedeným odmítnutím, vyloučením nebo omezením. 

Výrobce poskytuje na všechny zakoupené výrobky záruku v souladu s platnou kupní smlouvou a 
Všeobecnými dodacími a obchodními podmínkami.

Výrobce si vyhrazuje právo kdykoli, jakkoli a z jakéhokoli důvodu změnit obsah své 
dokumentace včetně tohoto vymezení odpovědnosti bez předchozího upozornění a za případné 
následky těchto změn nenese jakoukoli odpovědnost. 

1.4.3  Odpovědnost za výrobek a záruka

Uživatel odpovídá za použitelnost přístroje pro daný účel. Výrobce nepřebírá žádnou 
odpovědnost za následky nesprávného použití přístroje uživatelem. Záruky se nevztahují na 
závady způsobené nesprávnou montáží a používáním přístroje (systému). Poskytování záruk se 
řídí platnou kupní smlouvou a Všeobecnými dodacími a obchodními podmínkami. 

1.4.4  Informace o dokumentaci

Je naprosto nezbytné důkladně prostudovat veškeré informace v tomto dokumentu a dodržovat 
platné národní normy, bezpečnostní předpisy a preventivní opatření, aby nedošlo ke zranění 
uživatele nebo k poškození přístroje.

Jestliže tento dokument není ve vašem rodném jazyce a máte problémy s porozuměním textu, 
doporučujeme vám požádat o pomoc naši nejbližší pobočku. Výrobce nepřebírá žádnou 
odpovědnost za škody nebo zranění způsobená v důsledku neporozumění informacím v tomto 
dokumentu. 

Tento dokument vám má pomoci zajistit pracovní podmínky, které umožní bezpečné a efektivní 
využití tohoto přístroje. Dokument obsahuje rovněž speciální pokyny a opatření, na která 
upozorňují níže uvedené piktogramy.
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1.4.5  Používané výstražné symboly

Bezpečnostní výstrahy jsou označeny následujícími symboly.

•  MANIPULACE
Tento symbol označuje všechny pokyny k činnostem, které musí obsluha provádět v určeném 
pořadí.

i VÝSLEDEK
Tento symbol upozorňuje na všechny důležité výsledky předcházejících činností.

1.5  Bezpečnostní pokyny pro obsluhu

Nebezpečí!
Tato výstraha upozorňuje na bezprostřední nebezpečí při práci s elektrickým zařízením. 

Nebezpečí!
Tato výstraha upozorňuje na bezprostřední nebezpečí popálení způsobeného teplem nebo 
horkým povrchem. 

Nebezpečí!
Tato výstraha upozorňuje na bezprostřední nebezpečí při používání tohoto zařízení v 
potenciálně výbušné atmosféře.

Nebezpečí!
Je bezpodmínečně nutné dbát uvedených výstrah. I částečné ignorování těchto výstrah může 
vést k vážnému ohrožení zdraví nebo života. Rovněž může dojít k závažnému poškození 
přístroje nebo okolních zařízení. 

Výstraha!
Ignorování těchto bezpečnostních výstrah, a to i částečné, představuje vážné riziko ohrožení 
zdraví. Rovněž může dojít k závažnému poškození přístroje nebo okolních zařízení.

Upozornění!
Ignorování těchto pokynů může vést k poškození přístroje nebo okolních zařízení. 

Informace!
Tyto pokyny obsahují důležité informace o zacházení s přístrojem.

Právní upozornění!
Tato poznámka obsahuje informace o zákonných nařízeních a normách.

Výstraha!
Tento přístroj mohou montovat, uvádět do provozu, obsluhovat a udržovat pouze osoby s 
patřičnou kvalifikací.
Tento dokument vám má pomoci zajistit pracovní podmínky, které umožní bezpečné a efektivní 
využití tohoto přístroje. 
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2.1  Popis přístroje
Hladinoměry na principu TDR jsou určeny výhradně k měření vzdálenosti od hladiny, výšky 
hladiny kapalin, past a kaší, granulátů a prášků.

Přístroj je dodáván se standardní délkou snímače. Je-li délka snímače větší než výška nádrže, je 
před uvedením hladinoměru do provozu nejprve nutno upravit délku snímače tak, aby 
odpovídala výšce dané nádrže. Hodnotu délky snímače lze snadno změnit v proceduře 
nastavení přístroje (quick set-up).

K dispozici jsou následující provedení:
• Kompaktní provedení se snímačem typu jedno lano ∅2 mm / 0,08¨ (pro kapaliny)
• Kompaktní provedení se snímačem typu souosý senzor (pro kapaliny, maximální viskozita 

500 mPa.s / 0,028 lb/in.s)
• Kompaktní provedení se snímačem typu jedno lano ∅4 mm / 0,15¨ (pro sypké látky)

2.2  Výrobní štítky

Informace!
Zkontrolujte údaje na štítku přístroje, zda jsou v souladu s vaší objednávkou. Zkontrolujte 
zejména hodnotu napájecího napětí. 

Obrázek 2-1: Výrobní štítek

1  Rozměr závitu pro vývodku
2  Datum výroby
3  Stupeň krytí (podle EN 60529 / IEC 60529)
4  Číslo zakázky
5  Typový kód (definovaný v zakázce)
6  Název a označení přístroje
7  Název a adresa výrobce
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3.1  Snímač - jedno lano ∅2 mm / 0,08¨ (pro měření kapalin)

3.1.1  Rozsah dodávky

Informace!
Zkontrolujte dodací (balicí) list, zda jste obdrželi kompletní dodávku dle vaší objednávky.

Obrázek 3-1: Rozsah dodávky: přístroj se snímačem typu jedno lano ∅2 mm 

1  Převodník, provozní připojení a snímač
2  Závaží
3  2 šrouby HC M6×5 (s vnitřním šestihranem)  pro závaží
4  Kryt na snímač s připojením. Podrobnosti viz Jak natočit nebo demontovat převodník signálu na straně 28.
5  Nálepka: pokud změníte délku snímače, zapište novou hodnotu délky na nálepku
6  Stručný návod
7  Páskový klíč
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3.1.2  Přeprava

3.1.3  Jak namontovat snímač typu jedno lano

•  Změřte délku snímače.
i Nezapomeňte připočítat délku závaží (m) a odečíst délku lana zasunutého v závaží (n).

•  Označte délku lana potřebnou pro Vaši aplikaci.
•  Odstřihněte konec lana.

Obrázek 3-2: Doporučený způsob přenášení hladinoměru

d > 100 mm / 4¨

Přizpůsobení délky snímače výšce nádrže

Obrázek 3-3: Jak namontovat snímač typu jedno lano ∅2 mm / 0,08¨: část 1

L = délka snímače (od dorazu závitu po dolní konec závaži)
m = délka závaží = 100 mm / 4¨
n = délka lana zasunutého do závaží = 15 mm / 0,6¨

Informace!
Snímač typu jedno lano měří v prostoru mezi horní hranou závaží a dorazem závitu provozního 
připojení.
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•  Připevněte závaží.
•  Připevněte závaží pojistnými šrouby. Použijte klíč s vnějším šestihranem 3 mm.
i Přístroj je připraven pro montáž na nádrž.

Pokud jste zkrátili snímač, musíte zadat novou hodnotu délky v konfiguračním menu přístroje 
(POZOR: přístroj musí mít displej nebo komunikační rozhraní). Podrobnosti viz Quick Setup na 
straně 45.

3.1.4  Poloha při montáži

Připevnění závaží

Obrázek 3-4: Jak namontovat snímač typu jedno lano: část 2

1  Snímač typu jedno lano
2  Závaží
3  2 pojistné šrouby HC M6×5 (s vnitřním šestihranem)

Upozornění!
Lano musí být správně zasunuto do závaží.

Obrázek 3-5: Snímač typu jedno lano: minimální vzdálenost od kovových stěn nádrže a jiných kovových předmětů

a ≥ 300 mm / 12¨
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3.1.5  Montáž v obtokových komorách a uklidňovacích trubkách

Pokud se v nádrži nachází příliš mnoho objektů vnitřní zástavby nebo je hladina kapaliny 
neklidná, umístěte hladinoměr do uklidňovací trubky nebo obtokové komory.

Obrázek 3-6: Snímač nesmí být umístěn blízko přívodu média

Obrázek 3-7: Doporučení pro montáž v obtokových komorách a uklidňovacích trubkách

1  Uklidňovací trubka
2  Obtoková komora

Informace!
Uklidňovací trubky nejsou potřebné pro přístroje se souosými senzory. Jestliže však uklidňovací 
trubka nemá konstantní průřez, doporučuje se použít přístroj se souosým senzorem.
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Uklidňovací trubky
Instalace v nádržích obsahujících jednu kapalinu
•  Nad maximální možnou výškou hladiny musí být v uklidňovací trubce otvor pro vyrovnávání 

tlaku.
•  Je-li snímač opatřen závažím, nesmí se závaží dotýkat stěny uklidňovací trubky.

Obtokové komory
Instalace vedle nádrží obsahujících jednu kapalinu
• Obtoková komora musí mít provozní připojení, které je umístěno nad maximální výškou 

hladiny měřené kapaliny.
• Obtoková komora musí mít provozní připojení, které je umístěno pod minimální výškou 

hladiny měřené kapaliny.

3.1.6  Vodorovná válcová nádrž

Požadavky a postupy pro montáž ve svislých nádržích jsou platné i pro vodorovné válcové 
nádrže.

Upozornění!
Požadavky na umístění přístroje
• Obtoková komora / uklidňovací trubka musí být vyrobena z kovu.
• Obtoková komora / uklidňovací trubka musí být rovná. Obtoková komora / uklidňovací trubka 

musí mít po celé délce konstantní průřez.
• Obtoková komora / uklidňovací trubka musí být svislá.
• Doporučená drsnost povrchu: <±0,1 mm / <±0,004¨.
• Pouze pro uklidňovací trubky: dno uklidňovací trubky musí zůstat otevřené.
• Umístěte snímač do osy obtokové komory / uklidňovací trubky.
• Na dně obtokové komory / uklidňovací trubky nesmí být žádné usazeniny ani nečistoty, které 

by bránily správnému zasunutí přístroje.
• Ujistěte se, že je v obtokové komoře / uklidňovací trubce měřená kapalina.

Upozornění!
Při tvorbě přepočetní tabulky závislosti objemu na výšce hladiny postupujte velmi pečlivě. Objem 
se nezvyšuje přímo úměrně s rostoucí výškou hladiny.

Obrázek 3-8: Jak namontovat hladinoměr na vodorovnou válcovou nádrž
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3.2  Souosý senzor (pro kapaliny s nízkou viskozitou)

3.2.1  Rozsah dodávky

3.2.2  Přeprava

Informace!
Zkontrolujte dodací (balicí) list, zda jste obdrželi kompletní dodávku dle vaší objednávky.

Obrázek 3-9: Rozsah dodávky: přístroj se snímačem typu souosý senzor

1  Převodník, provozní připojení a vnitřní vodič snímače
2  Šrouby HC M6×5 (s vnitřním šestihranem, 1 na každý segment pláště, 3 pro poslední segment - umístěny v plastovém 

sáčku)
3  Stručný návod
4  Kryt na snímač s připojením. Podrobnosti viz Jak natočit nebo demontovat převodník signálu na straně 28.
5  Kryt konce snímače
6  Nálepka: pokud změníte délku snímače, zapište novou hodnotu délky na nálepku
7  Páskový klíč
8  Segmenty pláště snímače

Obrázek 3-10: Doporučený způsob přenášení hladinoměru



 Montáž 3

17

OPTIFLEX 1100 C

www.krohne.com10/2012 - 4002241601 - HB OPTIFLEX 1100 R01 cs

3.2.3  Jak upevnit snímač typu souosý senzor

•  Zasuňte vnitřní vodič do prvního segmentu pláště. Vnitřní vodič musí procházet otvorem 
uprostřed rozpěrky.

•  Našroubujte první segment pláště na závit v horní části vnitřního vodiče. Utáhněte pomocí 
klíče 17 mm.

•  Zajistěte horní část pláště pojistným šroubem. Použijte klíč s vnějším šestihranem 3 mm.
•  Tento postup opakujte pro všechny segmenty pláště, neupevňujte však pojistným šroubem 

poslední segment pláště.

Montáž segmentů pláště

Obrázek 3-11: Jak upevnit snímač typu souosý senzor: část 1

1  Horní segment pláště
2  Dolní segment pláště
3   1 pojistný šroub HC M6×5 (s vnitřním šestihranem)
4  Plastová rozpěrka

Upozornění!
• Po utažení pojistného šroubu na každém segmentu pláště snímače není možné souosý 

senzor rozmontovat.
• Pokud je nezbytné upravit délku snímače, neupevňujte poslední segment pláště pojistným 

šroubem!
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•  Změřte skutečnou délku snímače (se všemi připevněnými segmenty).
•  Označte si na snímači délku potřebnou pro vaši aplikaci.
•  Demontujte poslední segment pláště.

Úprava délky snímače podle výšky nádrže

Obrázek 3-12: Jak upevnit snímač typu souosý senzor: část 2

a = délka snímače při dodávce (se všemi segmenty, ale bez krytu konce snímače)
b = požadovaná délka pláště = celková délka snímače, L - 15 mm / 0,6¨
1  Souosý senzor: poslední segment pláště
2   Neupevňujte pojistným šroubem poslední segment pláště! Zkontrolujte, zda má souosý senzor pro danou nádrž 

vhodnou délku.
3  Značka na snímači označující potřebnou délku

Upozornění!
Pokud je nezbytné snímač zkrátit, neupevňujte poslední segment pláště pojistným šroubem.
Zvolená délka snímače musí odpovídat rozměrům nádrže. Nezapoměňte, že součástí celkové 
délky snímače je i kryt konce snímače (15 mm / 0,6¨).
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•  Zkraťte poslední segment pláště.
•  Připevněte poslední segment pláště ke snímači.
•  Připevněte kryt konce snímače 2 ke konci pláště. Utáhněte pojistný šroub 3 klíčem s vnějším 

šestihranem 3 mm.

Úprava délky snímače podle výšky nádrže

Obrázek 3-13: Jak upevnit snímač typu souosý senzor

1  Souosý senzor: poslední segment pláště
2  Kryt konce snímače
3  1 pojistný šroub HC M6×5 (s vnitřním šestihranem)
4  Plastová rozpěrka

Upozornění!
Před zkrácením pláště sejměte poslední segment pláště ze snímače a vytáhněte vnitřní vodič.
Po utažení pojistného šroubu není možné souosý senzor rozmontovat.
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•  Vytáhněte vnitřní vodič z konce posledního segmentu pláště. Povolená síla 100 N / 22 lbf.
•  Připevněte pomocí šroubů vnitřní vodič ke krytu konce snímače. Použijte klíč s vnějším 

šestihranem 3 mm.

•  Odřízněte konec vnitřního vodiče ve vzdálenosti 20 mm / 0,8¨ od konce posledního segmentu 
pláště.

i Přístroj je připraven pro montáž na nádrž.

Pokud jste zkrátili snímač, musíte zadat novou hodnotu délky v konfiguračním menu přístroje 
(POZOR: přístroj musí mít displej nebo komunikační rozhraní). Podrobnosti viz Quick Setup na 
straně 45.

Zajištění správného tahu vnitřního vodiče

Obrázek 3-14: Jak upevnit snímač typu souosý senzor: část 4

1  Souosý senzor: vnitřní vodič
2  Souosý senzor: kryt konce snímače
3   2 šrouby HC M6×5 (s vnitřním šestihranem)

Zkrácení vnitřního vodiče na potřebnou délku

Obrázek 3-15: Jak upevnit snímač typu souosý senzor: část 5

c = 20 mm / 0,8¨
1  Souosý senzor: dolní konec posledního segmentu pláště
2  Souosý senzor: vnitřní vodič
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3.2.4  Poloha při montáži

U souosého senzoru není požadována žádná minimální vzdálenost od kovových stěn nádrže ani 
kovových součástí vnitřní zástavby, nesmí se jich však dotýkat.

Obrázek 3-16: Souosý senzor: minimální vzdálenost od kovových stěn nádrže a kovových součástí vnitřní zástavby

Obrázek 3-17: Snímač nesmí být umístěn blízko přívodu média
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3.3  Snímač typu jedno lano ∅4 mm / 0,15¨ (pro měření sypkých látek)

3.3.1  Rozsah dodávky

3.3.2  Přeprava

Informace!
Zkontrolujte dodací (balicí) list, zda jste obdrželi kompletní dodávku dle vaší objednávky.

Obrázek 3-18: Rozsah dodávky: přístroj se snímačem typu jedno lano ∅4 mm

1  Převodník a provozní připojení
2  Závaží
3  4 šrouby HC M6×5 (s vnitřním šestihranem) pro závaží 
4  Kryt na snímač s připojením. Podrobnosti viz Jak natočit nebo demontovat převodník signálu na straně 28.
5  Nálepka: pokud změníte délku snímače, zapište novou hodnotu délky na nálepku
6  Stručný návod
7  Spojovací matice
8  2 pojistné matice
9  Snímač
10  Páskový klíč

Obrázek 3-19: Doporučený způsob přenášení hladinoměru

d > 100 mm / 4¨
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3.3.3  Jak namontovat snímač typu jedno lano

•  Našroubujte pojistnou matici 3 pod provozní připojení 1.
•  Našroubujte pojistnou matici 3 na horní část snímače 2.
•  Našroubujte spojovací matici 4 na horní část snímače. Utáhněte spojovací a pojistnou matici 

pomocí dvou klíčů 8 mm.
•  Pomocí spojovací matice připevněte snímač pod provozní připojení. Utáhněte spojovací a 

horní pojistnou matici pomocí dvou klíčů 8 mm.

Připevnění snímače k převodníku

Obrázek 3-20: Jak připevnit snímač typu jedno lano ∅4 mm / 0,15¨: část 1

1  Převodník a provozní připojení
2  Snímač 
3  Pojistná matice
4  Spojovací matice
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•  Změřte délku snímače.
i Nezapomeňte připočítat délku závaží (m) a odečíst délku lana zasunutého v závaží (n).

•  Označte délku lana potřebnou pro Vaši aplikaci.
•  Odstřihněte konec lana.

Přizpůsobení délky snímače výšce nádrže

Obrázek 3-21: Jak připevnit snímač typu jedno lano ∅4 mm / 0,15¨: část 2

L = délka snímače (od dorazu závitu po dolní konec závaži)
m = délka závaží = 100 mm / 4¨
n = délka lana zasunutého do závaží = 36 mm / 1,4¨
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•  Nasuňte závaží.
•  Připevněte závaží pojistnými šrouby. Použijte klíč s vnějším šestihranem 3 mm.
i Přístroj je připraven pro montáž na nádrž.

Pokud jste zkrátili snímač, musíte zadat novou hodnotu délky v konfiguračním menu přístroje 
(POZOR: přístroj musí mít displej nebo komunikační rozhraní). Podrobnosti viz Quick Setup na 
straně 45.

Připevnění závaží

Obrázek 3-22: Jak připevnit snímač typu jedno lano ∅4 mm / 0,15¨: část 3

1  Snímač typu jedno lano
2  Závaží
3  4 pojistné šrouby HC M6×5 (s vnitřním šestihranem)

Upozornění!
Lano musí být správně zasunuto do závaží.
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3.3.4  Poloha při montáži

Doporučujeme provést montáž přístroje na prázdném sile.

Umístěte přístroj na vhodném místě, aby měření výšky hladiny probíhalo správně a snímač se 
příliš neohýbal ani nenapínal. Pokud je potřeba, připevněte snímač ke dnu nádrže.

Obrázek 3-23: Doporučení pro montáž při měření sypkých látek

a ≥ 300 mm / 12¨
d ≥ 300 mm / 12¨

Obrázek 3-24: Snímač nesmí být umístěn blízko přívodu média
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3.4  Jak namontovat hladinoměr se závitovým připojením

Potřebné vybavení:
• Těsnění (není součástí dodávky pro závitová připojení G (ISO 228))
• Klíč 34 mm (není součástí dodávky)

3.5  Doporučení pro montáž v jímkách a nádržích z nevodivého materiálu
U přístrojů se snímačem typu souosý senzor není nutno tyto pokyny dodržovat.

Obrázek 3-25: Montáž v nekovových nádržích nebo jímkách se závitovým připojením

1  Nekovová (plastová...) nádrž nebo jímka
2  Kovový plech, ∅ ≥200 mm / 8¨

Upozornění!
Střecha nádrže se po montáži přístroje nesmí deformovat.
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3.6  Jak natočit nebo demontovat převodník signálu

Jak demontovat převodník signálu
•  Klíčem s vnějším šestihranem 5 mm povolte pojistný šroub.
•  Demontujte převodník ze snímače s provozním připojením.
•  Nasaďte kryt 3 na snímač s připojením.

Obrázek 3-26: Jak natočit nebo demontovat převodník signálu

1  Převodník signálu
2  Snímač s provozním připojením
3  Ochranný kryt na snímač s provozním připojením

Upozornění!
Je-li kryt převodníku nasazen na provozním připojení, musí být pojistný šroub utažen.
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4.1  Bezpečnostní pokyny

4.2  Elektrické připojení: 2vodičové, napájení po smyčce

Nebezpečí!
Veškeré práce na elektrickém připojení mohou být prováděny pouze při vypnutém napájení. 
Věnujte pozornost údajům o napájecím napětí na štítku přístroje!

Nebezpečí!
Dodržujte národní předpisy pro elektrické instalace!

Výstraha!
Bezpodmínečně dodržujte místní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví. Veškeré 
práce s elektrickými součástmi měřicích přístrojů mohou provádět pouze pracovníci s patřičnou 
kvalifikací. 

Informace!
Zkontrolujte údaje na štítku přístroje, zda jsou v souladu s vaší objednávkou. Zkontrolujte 
zejména hodnotu napájecího napětí. 

Nebezpečí!
Měření sypkých látek - nebezpečí vzniku elektrostatického náboje (ESD): uzemněte nádrž, 
měřené médium a snímač. Přístroj odolává elektrostatickému výboji maximálně 30 kV, 
odpovědnost za ochranu před elektrostatickým výbojem však nese montážní organizace a 
uživatel.

Obrázek 4-1: Svorky pro elektrické připojení

1  Proudový výstup -
2  Proudový výstup +
3  Zemnicí svorka mezi provozním připojením a převodníkem



4 Elektrické připojení 

30 

OPTIFLEX 1100 C

www.krohne.com 10/2012 - 4002241601 - HB OPTIFLEX 1100 R01 cs

•  Pomocí páskového klíče otočte víčkem proti směru hodinových ručiček.
•  Sejměte kryt.

Obrázek 4-2: Schéma elektrického připojení

1  Napájecí napětí
2  Vstup: 14...30 Vss

Upozornění!
Dodržujte správnou polaritu napájení.

Obrázek 4-3: Jak otevřít komoru svorkovnice

Obrázek 4-4: Jak připojit přístroj k napájení

Výstraha!
Před vložením modulu displeje do převodníku odsuňte vodiče, aby se nepoškodily v závitech 
víčka.
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•  Nasaďte víčko.
•  Otočte víčkem ve směru hodinových ručiček.

4.3  Krytí

•  Ujistěte se, že těsnění nejsou poškozená.
•  Ujistěte se, že elektrické kabely nejsou poškozené.
•  Ujistěte se, že použité elektrické kabely jsou v souladu s příslušnými národními normami pro 

elektrické instalace.
•  Kabely by měly před přístrojem tvořit smyčku 1, aby voda nemohla stékat do vývodek.
•  Utáhněte řádně vývodky 2.
•  Nepoužité otvory uzavřete vhodnými záslepkami 3.

Obrázek 4-5: Jak zavřít komoru svorkovnice

Informace!
Tento přístroj splňuje všechny požadavky na krytí IP 66/67 (ekvivalent NEMA typ 4X (kryt 
převodníku) a typ 6P (snímač)).

Nebezpečí!
Ujistěte se, že je kabelová vývodka vodotěsná.

Obrázek 4-6: Jak zajistit, aby elektrická instalace byla v souladu se stupněm krytí IP67
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4.4  Jak k přístroji připevnit displej (doplněk na přání)
Pokud byl přístroj dodán bez displeje, můžete nastavení hladinoměru provádět pomocí 
připojeného modulu displeje nebo komunikačního rozhraní. Použijte následující postup:

•  Pomocí páskového klíče otočte víčkem proti směru hodinových ručiček.
•  Sejměte víčko.

•  Odšroubujte šroub připevňující bezpečnostní lanko k víčku. Použijte šroubovák TORX T10.
•  Vytáhněte bezpečnostní lanko z víčka.

Obrázek 4-7: Jak otevřít komoru svorkovnice

Obrázek 4-8: Vytáhněte bezpečnostní lanko z víčka bez displeje.
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•  Připevněte bezpečnostní lanko k modulu displeje pomocí šroubováku TORX T10.
•  Připojte páskový kabel k modulu elektroniky.

•  Nasaďte víčko.
•  Otočte víčkem ve směru hodinových ručiček.

Obrázek 4-9: Připojte modul displeje k modulu elektroniky.

Výstraha!
Před vložením modulu displeje do převodníku odsuňte vodiče, aby se nepoškodily v závitech 
víčka.

Obrázek 4-10: Jak zavřít komoru svorkovnice



4 Elektrické připojení 

34 

OPTIFLEX 1100 C

www.krohne.com 10/2012 - 4002241601 - HB OPTIFLEX 1100 R01 cs

•  Sejměte víčko bez displeje.
•  Připojte páskový kabel komunikačního rozhraní k modulu elektroniky.
•  V případě potřeby prodlužte páskový kabel uživatelského komunikačního rozhraní.

Uživatelské rozhraní (HMI)

Obrázek 4-11: Připojte uživatelské komunikační rozhraní k modulu elektroniky.
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5.1  Jak spustit hladinoměr

5.1.1  Kontrola před uvedením do provozu

Před připojením přístroje k síti zkontrolujte následující body:
• Mají všechny součásti přicházející do styku s měřeným médiem (těsnění, provozní připojení, 

snímač) dostatečnou korozní odolnost vůči médiu v nádrži?
• Odpovídají informace na štítku převodníku provozním údajům?
• Je hladinoměr správně namontován na nádrži?
• Je elektrické připojení hladinoměru v souladu s příslušnými národními normami pro elektrické 

instalace?

5.1.2  Jak spustit hladinoměr

•  Připojte převodník k napájení.
•  Zapněte napájení.
i Pouze pro přístroje s displejem: po 10 sekundách se na displeji zobrazí  "Starting up" 

(spouštění). Po 20 sekundách se na displeji zobrazí číslo verze software. Po 30 sekundách 
se na displeji zobrazí předvolená obrazovka.

•  Hladinoměr začne na displeji zobrazovat měřené hodnoty.
i Hladinoměr je nastaven na základě údajů v objednávce.

Upozornění!
Pokud byly výrobci v objednávce zadány údaje o aplikaci, bude přístroj měřit správně. Pokud 
tomu tak není, přejděte do submenu 1.0.0 QUICK SETUP a zvolte správné hodnoty parametrů.
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5.2  Obrazovka digitálního displeje (doplněk na přání)

Funkce tlačítek

Obrazovka displeje

Obrázek 5-1: Převolená obrazovka

1  Hodnota proudového výstupu v procentech (grafický ukazatel - bargraph a text - zobrazuje se pouze v případě, že je 
výstupní funkce (Output Function) shodná s typem měření v provozním režimu)

2  Typ měření (v tomto příkladu distance = vzdálenost)
3  Označení přístroje nebo okruhu (tag)
4  Měřená hodnota a jednotky
5  Stav přístroje (značky)
6  Ovládací tlačítka

Tlačítko Funkce

Provozní režim: vstup do režimu nastavení
Režim nastavení: posun kurzoru doprava

Provozní režim: změna jednotek (m, cm, in, ft)
Režim nastavení: návrat z režimu

Provozní režim: změna typu měření (vzdálenost, výška hladiny, výstup (%), 
výstup (mA))
Režim nastavení: snížení hodnoty nebo změna parametru

Provozní režim: změna typu měření (vzdálenost, výška hladiny, výstup (%), 
výstup (mA))
Režim nastavení: zvýšení hodnoty nebo změna parametru
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6.1  Uživatelské režimy

6.2  Provozní (běžný) režim:
V tomto režimu se zobrazují měřené hodnoty. Použijte následující tabulku:

• pro volbu typu měření (výška hladiny, vzdálenost, vyjádření v %, přepočet),
• pro volbu fyzikálních jednotek a
• pro vstup do režimu nastavení (menu INFORMATION a SUPERVISOR)

Některé typy měření jsou možné pouze v případě, že byly pro přístroj správně zadány příslušné 
parametry v režimu nastavení.

6.3  Režim nastavení

6.3.1  Základní pokyny

Změna konfigurace přístroje v režimu Configuration (Nastavení). Popis menu je uveden  na 
straně 38. Můžete:

• Použít menu 1.0.0 QUICK SETUP pro uvedení přístroje do provozu. Další podrobnosti 
o menu Quick Setup Viz Tabulka 1. Quick Setup.

• Použít menu 2.0.0 SUPERVISOR prohlížení nastavení, verze software a záznamů 
o chybách, provádění diagnostických testů, zadání přepočetní tabulky pro objem nebo 
hmotnost, změnu důležitých parametrů pro obtížné provozní podmínky, restart přístroje a 
změnu základních parametrů (výška nádrže apod.), nastavení výstupu atd. Další podrobnosti 
o menu Supervisor viz Tabulka 2. Supervisor.

Provozní (běžný) režim: V tomto režimu se zobrazují měřené hodnoty. Podrobnosti viz Provozní 
(běžný) režim: na straně 37.

Režim nastavení Tento režim se používá pro prohlížení parametrů, uvedení přístroje do 
provozu, vytvoření tabulek pro měření objemu nebo hmotnosti a pro změnu 
důležitých hodnot při měření za obtížných provozních podmínek. Přístup 
do menu supervisor (správce) viz Ochrana konfigurace přístroje na straně 
48. Podrobnosti o položkách menu  viz Popis funkcí na straně 38.

Informace!
Nelze vstupovat do menu 3.0.0 SERVICE a 4.0.0 MASTER. Ta jsou určena pouze pro kalibraci 
ve výrobě a pro vyškolené servisní pracovníky.
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6.3.2  Přehled menu

6.3.3  Popis funkcí

1. Quick Setup

1.0.0 Quick Setup

2.0.0 Supervisor
2.1.0 Information Menu pro správce. Uzamčeno heslem. Další 

podrobnosti o hesle pro menu Supervisor viz 
Popis funkcí na straně 38, položka menu 2.7.5.2.2.0 Tests

2.3.0 Basic Parameters

2.4.0 Output I

2.5.0 Application

2.6.0 Communication

2.7.0 Display

2.8.0 Conversion Table

2.9.0 Config/Reset

2.10.0 History

3.0.0 Service
- -  Menu určené pouze pro kalibraci ve výrobě a 

pro vyškolené servisní pracovníky. Uzamčeno 
heslem.

4.0.0 Master
- - Menu určené pouze pro kalibraci ve výrobě a 

pro vyškolené servisní pracovníky. Uzamčeno 
heslem.

Menu 
č.

Krok Funkce Popis funkce Seznam možných 
hodnot

Stand. 
nastavení

1.0.0 Quick Setup Toto menu umožňuje 
rychlé standardní 
nastavení přístroje 
vhodné pro většinu 
aplikací. Uživatel 
zadává typ snímače, 
jeho délku, výstupní 
funkci a nastavení pro 
4 mA a 20 mA. Výška 
nádrže se na konci 
nastaví automaticky na 
stejnou hodnotu jako 
délka snímače.

1 Setting summary Přehled aktuálního 
nastavení přístroje. 
Pouze pro čtení.

2 QUICK SETUP? Zadejte, zda má nebo 
nemá přístroj 
pokračovat v proceduře 
Quick Setup.

Yes (ano) [>], No 
(ne) [ ]
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3 PROBE TYPE Zvolte příslušný typ 
snímače (single cable = 
jedno lano, coaxial = 
souosý senzor).

Single cable, 
Coaxial

4 PROBE LENGTH Délka snímače  - 
zahrnuje i délku závaží 
(u snímačů typu jedno 
lano) nebo délku krytu 
konce snímače 
(u snímačů typu souosý 
senzor).

min: 2.3.4 BLOC. 
DIST. + 3.1.1 
COUNTERWEIGHT
max.: 20 m / 65,6 ft

1

5 OUTPUT FUNC. Výstupní funkce. Zvolte 
veličinu (level = výška 
hladiny, distance = 
vzdálenost), která bude 
přiřazena hodnotám 
proudového výstupu ve 
vztahu k danému bodu 
(obvykle provoznímu 
připojení přístroje nebo 
dnu nádrže). Hodnota 
proudového výstupu je 
v provozním režimu 
zobrazena v procentech 
(grafický ukazatel - 
bargraph), pokud je typ 
měření shodný 
s výstupní funkcí.

Level, Distance Level

6 SCALE 4mA Udává měřenou 
hodnotu odpovídající 
hodnotě 4 mA.

min.-max: 2 Pro výšku 
hladiny: 
jedno lano = 
200 mm / 8¨; 
souosý 
senzor = 
0 mm / 0¨

7 SCALE 20mA Udává měřenou 
hodnotu odpovídající 
hodnotě 20 mA.

min.-max: 2 Pro výšku 
hladiny: 
jedno lano = 
délka 
snímače 
(Probe 
length) - 
450 mm / 
18¨; souosý 
senzor = 
délka 
snímače - 
250 mm / 10¨

8 Quick setup 
completed

Quick Setup je 
kompletní, zápis nových 
hodnot trvá asi 8 
sekund.

9 Před přechodem k 
provoznímu režimu 
je nutno provedené 
změny uložit 
(STORE YES) 
nebo zrušit 
(STORE NO)

STORE NO, 
STORE YES

STORE NO

1 Závisí na typu snímače. Jedno lano ∅2 mm / 0,08¨: 20 m / 32,8 ft. Jedno lano ∅4 mm / 0,15¨: 10 m / 65,6 ft. Souosý 
senzor: závisí na počtu segmentů snímače.

2 Jednotky a rozsah závisí na výstupní funkci a zvolených jednotkách délky

Menu 
č.

Krok Funkce Popis funkce Seznam možných 
hodnot

Stand. 
nastavení
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2. Menu Supervisor

Menu 
č.

Funkce Popis funkce Seznam možných 
hodnot

Stand. 
nastavení

2.0.0 SUPERVISOR Toto menu umožňující změnu 
parametrů je určeno správci 
přístroje. Je chráněno heslem. 
Další podrobnosti viz položka 
menu 2.7.5 PASSWORD v této 
tabulce.

2.1.0 INFORMATION Přehled informací o přístroji.

2.1.1 SERIAL NUM. Výrobní číslo přístroje. Pouze pro čtení.

2.1.2 CONV.FIRM.VER Verze firmware převodníku. Pouze pro čtení.

2.1.3 SEN.FIRM.VER Verze firmware snímače. Pouze pro čtení.

2.1.4 HMI.FIRM.VER Verze firmwave uživatelského 
rozhraní (displeje).

Pouze pro čtení.

2.2.0 TESTS Výrobní číslo přístroje.

2.2.1 SET OUTPUT Nastavení analogového 
výstupu na testovanou hodnotu 
v [mA] ze seznamu. Na výstupu 
se za 5 sekund nastaví zvolená 
hodnota bez ohledu na 
okamžitou měřenou hodnotu.

3.5, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 
16, 18, 20 nebo 22 mA

3.5 mA

2.2.2 DIAGNOSTIC Spuštění vnitřního testu 
hardware. Stiskněte [>] tolikrát, 
až se zobrazí: doba provozu 
(D1), teplota elektroniky 
převodníku (T1), proud ve 
smyčce (I1), proud zátěží (I2), 
napětí 5,6 V (V1), napětí na 
kondenzátorech (V2), napětí 
3,3 V (V3), amplituda 
referenčního impulzu (P1), 
amplituda impulzu od hladiny 
(P2), amplituda impulzu od 
konce snímače (P3), nulování 
počítadla (C1). Po dalším 
stisknutí [>] se displej vrátí do 
menu.

2.3.0 BASIC PARAM. Základní parametry pro 
konfiguraci přístroje.

2.3.1 TANK HEIGHT Výška nádrže = vzdálenost 
mezi dorazem závitového 
připojení a dnem nádrže.

Délka 
snímače

2.3.2 TIME CONST. Zvýšením hodnoty časové 
konstanty dosáhneme hladšího 
průběhu měřené hodnoty, po 
jejím snížení je průběh měřené 
hodnoty méně plynulý.

min-max:
0 až 100 seconds 
(sekund)

5 seconds

2.3.3 PROBE LENGTH Délka snímače je vzdálenost 
mezi dorazem závitu přístroje a 
koncem snímače (vč. závaží 
u provedení s lanem). Pokud 
byla délka snímače změněna, 
zadejte zde novou hodnotu. 
Podrobnosti viz Quick Setup na 
straně 45.

min: 2.3.4 BLOC. DIST. 
+ 3.1.1 
COUNTERWEIGHT
max.: 20 m / 65,6 ft

1
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2.3.4 BLOC. DIST. Mrtvá vzdálenost. Neměřitelná 
vzdálenost u horního konce 
snímače. Závisí na typu 
snímače a instalaci. Měřené 
médium se nesmí dostat do 
pásma mrtvé vzdálenosti. Hrozí 
nebezpečí přetečení a/nebo 
zaplavení přístroje.

min: 0 m / 0 ft
max: 2.3.3 PROBE 
LENGTH

50 mm / 2¨

2.3.5 TAG NAME Označení přístroje nebo okruhu 
(tag).

2.4.0 OUTPUT I Proudový výstup - použijte toto 
menu pro nastavení 
proudového výstupu.

2.4.1 OUTPUT FUNC. Výstupní funkce. Zvolte veličinu 
(level = výška hladiny, distance 
= vzdálenost, conversion = 
přepočet zaplněného objemu 
nebo hmotnosti, Ullage 
conversion = přepočet volného 
objemu nebo hmotnosti), která 
bude přiřazena hodnotám 
proudového výstupu ve vztahu 
k danému bodu (obvykle 
provoznímu připojení přístroje 
nebo dnu nádrže). Hodnota 
proudového výstupu je 
v provozním režimu zobrazena 
v procentech (grafický ukazatel 
- bargraph), pokud je typ 
měření shodný s výstupní 
funkcí. Parametry pro přepočet 
se zobrazí, pokud jsou v menu 
2.8.1 INPUT TABLE zadány 
hodnoty objemu nebo 
hmotnosti.

Distance, Level, 
Conversion, Ullage 
Conversion

Level

2.4.2 RANGE I Tento parametr slouží 
k nastavení skutečného 
rozsahu pro proudový výstup 
s přetečením (3,8...20,5 mA) 
nebo bez něj (4...20 mA). 
Rovněž definuje chování 
výstupu při chybě. Například 
přístroj přejde na hodnotu při 
chybě 22 mA, pokud nastavíte 
RANGE I na 4-20/22E. Pokud 
nastavíte RANGE I na 4-20 a 
přístroj zjistí chybu měření, 
výstup zůstane na poslední 
správné měřené hodnotě.

4-20, 4-20/22E, 
4-20/3.6E, 
3.8-20.5/22E, 
3.8-20.5/3.6E

4-20/3.6E

2.4.3 SCALE 4mA Udává měřenou hodnotu 
odpovídající hodnotě 4 mA.

min.-max: 2 Pro výšku 
hladiny
Snímač typu 
jedno lano: 
200 mm / 8¨; 
souosý 
senzor: 
0 mm / 0¨

Menu 
č.

Funkce Popis funkce Seznam možných 
hodnot

Stand. 
nastavení



6 Provoz 

42 

OPTIFLEX 1100 C

www.krohne.com 10/2012 - 4002241601 - HB OPTIFLEX 1100 R01 cs

2.4.4 SCALE 20mA Udává měřenou hodnotu 
odpovídající hodnotě 20 mA.

min.-max: 2 Pro výšku 
hladiny
Snímač typu 
jedno lano: 
délka 
snímače 
(Probe 
length) - 
450 mm / 18¨; 
souosý 
senzor: délka 
snímače - 
250 mm / 10¨

2.4.5 ERROR DELAY Prodleva, po které se proudový 
výstup nastaví na hodnotu při 
chybě. Hodnota při chybě 
indikuje výskyt chyby měření. 
MN=minuty a S=sekundy.

0 S, 10 S, 20 S, 30 S, 
1 MN, 2 MN, 
5 MN,15 MN

10 S

2.5.0 APPLICATION Toto menu se používá pro 
úpravu nastavení přístroje pro 
obtížné provozní podmínky. 
Tyto parametry mohou měnit 
pouze oprávněné osoby.

2.5.1 TRACING VEL. Rychlost sledování. Tato 
hodnota musí odpovídat 
maximální rychlosti změny 
výšky hladiny kapaliny nebo 
sypké látky v nádrži.

min-max: 
0,1…1000 m/min

10,0 m/min 

2.5.2 AUTO Er CALC Automatický výpočet relativní 
permitivity (εr). Přístroj 
automaticky vypočítává 
hodnotu εr kapaliny nebo sypké 
látky v nádrži (je-li zvoleno 
"YES").

YES, NO NO

2.5.3 GAS EPS. R Relativní permitivita (εr) 
atmosféry v nádrži. Důležitý 
parametr pro měření na 
principu TDR. Pokud se 
relativní permitivita plynu 
v nádrži hodně liší od 
standardní hodnoty (pro 
vzduch), nastavte GAS EPS. R 
na správnou hodnotu εr.

min-max: 0,8...115,00 1

2.5.4 EPS.R CALCUL. Vypočtená hodnota εr měřené 
kapaliny nebo sypké látky. 
Výsledek výpočtu v položce 
menu 2.5.2 AUTO EPSI. R. 
Tato položka menu není 
k dispozici, pokud není 2.5.2 
AUTO EPSI. R nastaveno na 
"YES".

Pouze pro čtení.

Menu 
č.

Funkce Popis funkce Seznam možných 
hodnot

Stand. 
nastavení
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2.5.5 PROD. EPS. R Relativní permitivita (εr) 
kapaliny nebo sypké látky 
v nádrži. Pokud možno zde 
zadejte co nejpřesnější 
hodnotu relativní permitivity 
měřeného média. Pokud 
přesnou hodnotu neznáte, 
použijte funkci 2.5.2 AUTO  Er 
CALC. Pokud bude nová 
hodnota εr příliš nízká, bude 
přístroj zobrazovat vyšší 
hodnotu výšky hladiny než je 
skutečná hodnota.

min-max: 1,0 až 115,00 Jedno lano: 
10; souosý 
senzor: 1,6

2.5.6 MEAS. AMP. Amplituda měřeného impulzu. 
Je to hodnota amplitudy signálu 
(po odrazu od povrchu média 
v nádrži) v poměru k amplitudě 
referenčního impulzu. Tato 
hodnota se měří v tisícinách 
(1...1000) amplitudy 
referenčního impulzu (hodnota 
= 1000). Ačkoliv se údaj 
vztahuje k libovolnému bodu 
v měřicím rozsahu, udává tato 
hodnota útlum signálu ve 
vzdálenosti 1 m / 3,3 ft od 
dorazu závitu. Hodnota je 
užitečná pro nastavení prahu 
měření v položce menu 2.5.7 
MEAS. THRESH.

2.5.7 MEAS. THRESH. Práh měření. Pokud je obtížné 
identifikovat signál od hladiny 
(například: příliš mnoho 
rušivých signálů), můžete zvýšit 
hodnotu prahu. Tato hodnota se 
měří v tisícinách (1...1000). 
Hodnota prahu 100 odpovídá 
10% amplitudy referenčního 
impulzu ve vzdálenosti 1 m / 
3,3 ft od dorazu závitu. 
Podrobnosti viz Prahy a rušivé 
signály na straně 52.

min-max: 0 až 1000 Jedno lano: 
35; souosý 
senzor: 50

2.5.8 PROBE END AMP Toto menu není k dispozici.

2.5.9 PROBE END TH. Toto menu není k dispozici. min-max: 0 až 1000 200

2.6.0 SERIAL I/O Položky menu pro komunikaci 
v průmyslových sítích. 
Nepoužívejte toto submenu.

2.6.1 HART ADDRESS Nepoužívejte tuto položku 
menu. Je určena pouze pro 
kvalifikované servisní 
pracovníky.

2.7.0 DISPLAY Toto submenu obsahuje 
všechny parametry displeje a 
hesla pro menu Supervisor.

Menu 
č.

Funkce Popis funkce Seznam možných 
hodnot

Stand. 
nastavení
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2.7.1 LANGUAGE Texty mohou být zobrazeny v 
libovolném jazyce uloženém 
v paměti přístroje.

K dispozici je 9 jazyků: 
1 English (angličtina), 
French (francouzština), 
German (němčina) a 
Italian (italština); 2 
English (angličtina), 
French (francouzština), 
Spanish (španělština) a 
Portuguese 
(portugalština); 3 
English (angličtina), 
Chinese (Mandarin) 
(mandarínská čínština), 
Japanese (japonština) 
a Russian (ruština), 

Přístroj je 
vybaven 
displejem, 
pokud ho 
zákazník 
požadoval 
v objednávce.

2.7.2 LENGTH UNIT Jednotka délky bude 
zobrazená v provozním režimu.

m, cm, mm, in (inches), 
ft (feet)

mm

2.7.3 CONV UNIT Jednotka pro přepočet. 
Přepočtená jednotka délky, 
objemu nebo hmotnosti 
používaná v přepočetní tabulce 
a zobrazená v provozním 
režimu.

kg, t, Ston, Lton, m, cm, 
mm, in, ft, m3, L, gal, 
ImpGal, ft3, bbl

kg

2.7.4 PSWD YES/NO Pokud je nutno chránit 
nastavení parametrů v menu 
Supervisor heslem, zadejte 
v této položce menu YES.

YES, NO YES

2.7.5 PASSWORD Zde je možno změnit heslo pro 
režim Supervisor. Stiskněte 
tlačítka v libovolném pořadí 
max. 6krát. Tato kombinace se 
stane novým heslem. Pro 
potvrzení nového hesla zadejte 
stejnou kombinaci ještě jednou.

[>], [^̂̂̂], [ ], 
[ ], [>] a [^̂̂̂]

2.7.6 CONTRAST Nastavení kontrastu obrazovky 
displeje. Zvolte jednu z úrovní 
od světle šedé (level 20) po 
černou (level 54).

min.-max: 20…54 36

2.8.0 CONV. TABLE Tabulka pro přepočet. Tyto 
položky menu se používají 
k nastavení nebo vymazání 
tabulek pro přepočet 
naměřených hodnot délky, 
objemu nebo hmotnosti 
v režimu měření.

2.8.1 INPUT TABLE Zadání tabulky: tuto tabulku 
přístroj používá k přepočtu 
měřených hodnot na objem a 
hmotnost. Hodnoty se zobrazují 
v režimu měření. Zadejte počet 
"řádků" v tabulce. Zadejte 
výšku a odpovídající hodnotu 
objemu / hmotnosti.

max. 30 dvojic
(vzdálenost / objem 
nebo hmotnost)

0 dvojic

2.8.2 DELETE TABLE Toto menu se používá 
k vymazání dat z přepočetní 
tabulky.

YES, NO NO = ne

2.9.0 CONFIG/RESET Použijte položky tohoto menu 
k uložení nastavení, restartu 
přístroje nebo k návatu 
k hodnotám parametrů před 
posledním uložením změn.

2.9.1 SAVE Toto menu není k dispozici. YES, NO NO

Menu 
č.

Funkce Popis funkce Seznam možných 
hodnot

Stand. 
nastavení
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3. Menu Service

4. Menu Master

6.4  Další informace o konfiguraci přístroje

6.4.1  Quick Setup

Použijte tuto proceduru ke změně délky snímače a zadání maxima a minima měření. « xx » na 
obrázku označuje, že jste změnili hodnotu nebo parametr. Stiskněte tlačítka ve správném pořadí:

2.9.2 RECALL Toto menu není k dispozici. YES, NO NO

2.9.3 RESTART Toto menu slouží k opětovnému 
spuštění (restartu) přístroje 
(YES = ano, NO = ne).

YES, NO NO

2.10.0 HISTORY Toto menu slouží k zobrazení 
údajů o provozu přístroje 
(záznam chyb atd.).

2.10.1 ERROR RECORD Záznam zjištěných chyb. Chyby 
lze prohlížet po stisknutí [>]. 
Pro pohyb v seznamu použijte 
[ ] nebo [ ]. Každá chyba je 
označena kódem. Po dalším 
stisknutí [>] se zobrazí počet 
výskytů chyby a čas od 
posledního výskytu ve dnech, 
hodinách, minutách a 
sekundách. Další podrobnosti 
o chybách viz Stavová a 
chybová hlášení na straně 54.

Pouze pro čtení.

1 Závisí na typu snímače. Jedno lano ∅2 mm / 0,08¨: 20 m / 32,8 ft. Jedno lano ∅4 mm / 0,15¨: 10 m / 65,6 ft. Souosý 
senzor: závisí na počtu segmentů snímače.

2 Jednotky a rozsah závisí na výstupní funkci a zvolených jednotkách délky

Menu č. Funkce Popis funkce Seznam možných hodnot Stand. 
nastavení

3.0.0 SERVICE Pokročilé nastavení přístroje. 
Toto menu je chráněno heslem. 
Parametry tohoto menu mohou 
měnit pouze oprávněné osoby. 
Podrobnosti si vyžádejte 
v nejbližší pobočce výrobce.

Menu č. Funkce Popis funkce Seznam možných hodnot Stand. 
nastavení

4.0.0 MASTER Nastavení z výroby. Toto menu 
je chráněno heslem. Parametry 
tohoto menu mohou měnit 
pouze oprávněné osoby. 
Podrobnosti si vyžádejte 
v nejbližší pobočce výrobce.

Menu 
č.

Funkce Popis funkce Seznam možných 
hodnot

Stand. 
nastavení
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Postup

Obrazovka displeje Kroky Popis

• [>] 3krát. Standardní obrazovka.
Vstup do režimu nastavení.

• [>] YES - spuštění procedury QuickStart, 
nebo [ ] NO - návrat do menu.

• [ ] nebo [ ] pro volbu typu snímače 
(COAXIAL = souosý senzor nebo SINGLE 
CABLE = jedno lano).

• [^̂̂̂] pro potvrzení.

• [>] pro změnu délky snímače.
• [>] pro změnu polohy kurzoru.
• [ ] pro snížení nebo [ ] pro zvýšení 

hodnoty.
• [^̂̂̂] pro potvrzení.

Změňte tuto hodnotu, pokud jste zkrátili 
snímač. Délka snímače typu jedno lano 
zahrnuje i délku závaží.

• [ ] nebo [ ] pro volbu typu měření 
(Distance = vzdálenost, Level = výška 
hladiny, Conversion = přepočet 
zaplněného nebo Ullage Conv.= přepočet 
nezaplněného prostoru).

• [^̂̂̂] pro potvrzení.

Je-li zadáno "Level" nebo "Conversion", 
pak se 0% proudového výstupu 4...20 mA 
nachází u dna nádrže. Je-li zadáno 
"Distance" nebo "Ullage Conv.", pak se 0% 
nachází nahoře.

• [>] pro změnu nastavení hodnoty pro 
4 mA.

• [>] pro změnu polohy kurzoru.
• [ ] pro snížení nebo [ ] pro zvýšení 

hodnoty.
• [^̂̂̂] pro potvrzení.

V tomto kroku se zadává měřená hodnota 
odpovídající hodnotě 4 mA na výstupu 
(minimum 0%). Vzdálenost se měří od 
dorazu závitu provozního připojení.

• [>] pro změnu nastavení hodnoty pro 
20 mA.

• [>] pro změnu polohy kurzoru.
• [ ] pro snížení nebo [ ] pro zvýšení 

hodnoty.
• [^̂̂̂] pro potvrzení.

V tomto kroku se zadává měřená hodnota 
odpovídající hodnotě 20 mA na výstupu 
(maximum 100%). Vzdálenost se měří od 
dorazu závitu provozního připojení.

Po 8 sekundách je nastavení Quick Setup 
dokončeno.

• [^̂̂̂] pro potvrzení.
• [ ] nebo [ ] pro volbu, zda neuložit 

(STORE NO) nebo uložit nastavení 
(STORE YES).

• [^̂̂̂] pro potvrzení.

Po zadání STORE YES se nové parametry 
uloží. Po zadání STORE NO se změny 
v nastavení přístroje zruší.
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6.4.2  Test

Použijte tento postup pro testování proudové smyčky. « xx » v obrázku označuje, že jste změnili 
hodnotu nebo parametr. Stiskněte tlačítka ve správném pořadí:

Postup

Obrazovka displeje Krok Popis

Standardní obrazovka.

• [>], [ ] a [>].

• Zadejte heslo: [>], [Enter], [ ], [ ] a [>].
• [^̂̂̂] pro potvrzení.

• [ ].

• [>].

• [>].
• [ ] pro snížení nebo [ ] pro zvýšení 

hodnoty.
• [^̂̂̂] pro potvrzení.

V tomto kroku se nastavuje hodnota 
proudu smyčkou. Zvolte některou z hodnot 
3.5, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 nebo 
22 mA.

• [^̂̂̂] 3krát pro návrat ke standardní 
obrazovce.

Proud ve smyčce se vrátí k původní 
hodnotě.
Standardní obrazovka.
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6.4.3  Ochrana konfigurace přístroje

Heslo pro vstup do režimu Supervisor je možno změnit v položce menu PASSWORD (2.7.5).

Jak změnit heslo pro režim Supervisor
•  Po vstupu do menu Supervisor stiskněte 6 × [ ], [>] a 4 × [ ] pro přechod na položku menu 

PASSWORD (2.7.5).
•  Zadejte nové heslo tvořené 6 znaky (stiskněte 4 tlačítka přístroje v libovolném pořadí).
•  Zadejte nové heslo tvořené 6 znaky znovu.
i Pokud je druhé zadání shodné s prvním, přístroj se vrátí na seznam menu 2.7. Pokud 

druhé zadání není shodné s prvním, přístroj se na seznam menu nevrátí. Stiskněte [^̂̂̂] pro 
spuštění nové sekvence zadání hesla a zadejte znovu 2krát nové heslo tvořené 6 znaky.

•  Stiskněte [^̂̂̂] (Esc) pro návrat k obrazovce s možnostmi uložení.
•  Stiskněte [ ] nebo [ ] pro přechod na volbu STORE YES a stiskněte [^̂̂̂].
i Přístroj uloží nové heslo a vrátí se zpět do režimu měření.

Jak zapnout nebo vypnout heslo pro menu Supervisor
Ochrana menu Supervisor heslem je standardně nastavena na "on" (zapnuto). Pokud chcete 
tuto funkci vypnout (off), viz Popis funkcí na straně 38, Tabulka 2: Menu Supervisor, položka 
menu PSWD YES/NO (2.7.4).

Informace!
Poznamenejte si nové heslo a uložte jej na bezpečné místo. Ztratíte-li heslo, kontaktujte prosím 
dodavatele přístroje.
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6.4.4  Měření vzdálenosti

Přístroj zobrazuje naměřené hodnoty vzdálenosti, pokud je výstup hladinoměru 
nastaven na "Distance". Položky používané pro měření vzdálenosti jsou následující:
• Output Function (výstupní funkce) (2.4.1 OUTPUT)
• Tank Height (výška nádrže) (2.3.1 TANK HEIGHT)
• Blocking Distance (mrtvá vzdálenost) (2.3.4 BLOC. DIST.)

Použijte doraz závitu jako referenční bod pro nastavení hodnot odpovídajících 4 a 20 mA na 
proudovém výstupu. Hodnoty pro 4 a 20 mA na proudovém výstupu představují minimum a 
maximum rozsahu.

Podrobnosti o položkách menu viz Popis funkcí na straně 38.

Obrázek 6-1: Měření vzdálenosti

1  Výška nádrže (2.3.1 TANK HEIGHT)
2  Mrtvá vzdálenost (2.3.4 BLOC. DIST.)
3  Nastavení hodnoty pro 4 mA (2.4.3 SCALE 4mA)
4  Nastavení hodnoty pro 20 mA (2.4.4 SCALE 20mA)
5  Maximální využitelný měřicí rozsah
6  Neměřitelná oblast.
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6.4.5  Měření výšky hladiny

Přístroj zobrazuje hodnoty výšky hladiny, pokud je výstup hladinoměru nastaven na 
"Level". Položky vztahující se k měření výšky hladiny jsou následující:
• Output Function (výstupní funkce) (2.4.1 OUTPUT)
• Tank Height (výška nádrže) (2.3.1 TANK HEIGHT)
• Blocking Distance (mrtvá vzdálenost) (2.3.4 BLOC. DIST.)

Použijte dno nádrže jako referenční bod pro nastavení hodnot pro 4 a 20 mA na proudovém 
výstupu. Hodnoty pro 4 a 20 mA na proudovém výstupu představují minimum a maximum 
rozsahu.

Podrobnosti o položkách menu viz Popis funkcí na straně 38.

6.4.6  Jak nastavit přístroj pro měření objemu nebo hmotnosti

Přístroj je možno nastavit pro měření objemu nebo hmotnosti. Můžete zadat dvojice hodnot 
v přepočetní tabulce (submenu 2.8.0 CONV. TAB).

Obrázek 6-2: Měření výšky hladiny

1  Výška nádrže (2.3.1 TANK HEIGHT)
2  Mrtvá vzdálenost (2.3.4 BLOC. DIST.)
3  Maximální využitelný měřicí rozsah
4  Nastavení hodnoty pro 20 mA (2.4.4 SCALE 20mA)
5  Nastavení hodnoty pro 4 mA (2.4.3 SCALE 4mA)
6  Neměřitelná oblast.
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Jak připravit přepočetní tabulku
•  Přejděte do režimu nastavení (menu Supervisor).
•  Stiskněte 6 × [ ], [>] a 2 × [ ] pro přechod na položku 2.7.2 LENGTH UNIT.
•  Vyberte jednotku délky, kterou budete v tabulce používat, pomocí [ ] a [ ].
•  Stiskněte [^̂̂̂] pro přechod na úroveň submenu.
•  Stiskněte [ ] pro přechod na 2.7.3 CONV UNIT (přepočtená jednotka)
•  Pomocí [ ] a [ ] najděte přepočtenou jednotku, kterou budete používat v tabulce.
•  Stiskněte [^̂̂̂] pro přechod na úroveň submenu a pak  a > pro přechod na položku 2.8.1 

INPUT TAB
•  Stiskněte [>] pro vytvoření přepočetní tabulky. Zadejte počet dvojic hodnot v přepočetní 

tabulce.
•  Zadejte hodnotu délky a stiskněte [^̂̂̂].
•  Zadejte přepočtenou hodnotu a stiskněte [^̂̂̂].
•  Opakujte poslední 2 kroky, dokud není zadána celá tabulka.

Přístroj vytvoří tabulku až 30 dvojic hodnot (výška hladiny - objem nebo výška hladiny - 
hmotnost). Referenčním bodem pro tabulku je dno nádrže (jak je nastaveno v položce 2.3.1 
TANK HEIGHT).

Přístroj bude zobrazovat přesnější hodnoty objemu nebo hmotnosti, jestliže zadáte co nejvíce 
dvojic hodnot v následujících oblastech:

• zaoblené povrchy
• náhlé změny průřezu.

 Viz také následující obrázek:

Obrázek 6-3: Osnova bodů pro tabulku objemu nebo hmotnosti.

1  Nádrž s referenčními body
2  Model nádrže s vykreslenými body
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Jak vymazat tabulku hodnot objemu nebo hmotnosti
•  Přejděte do režimu nastavení (menu Supervisor).
•  Stiskněte 7 × [ ], [>], a [ ] pro přechod na 2.8.2 DELETE TABLE.
•  Pomocí [>] a [ ] přejděte na volbu Sure YES.
•  Po stisknutí [^̂̂̂] (Esc) se vrátíte zpět k obrazovce s možnostmi uložení.
•  Po stisknutí [ ] nebo [ ] přejdete na volbu STORE YES a stiskněte [^̂̂̂].
i Přístroj vymaže údaje v přepočetní tabulce a vrátí se do režimu měření. Údaje pro  

"CONVERSION" a "ULLAGE CONV." nebudou v režimu měření k dispozici.

6.4.7  Prahy a rušivé signály

Základní pokyny
Elektromagnetický impulz s nízkou energií se šíří z přístroje dolů podél snímače. Odráží se od 
povrchu měřeného média a od objektů v nádrži. Odražené signály se vrací nahoru podél 
snímače do převodníku. Převodník převádí tyto odrazy na napěťové signály. Odrazy od objektů 
v  nádrži se projevují jako rušivé (falešné) signály.

Jak funguje práh
Práh umožňuje přístroji ignorovat odrazy s malou amplitudou a sledovat změny výšky hladiny.

2.5.7 MEAS. THRESH. (práh měření) slouží k nastavení prahu pro odraz signálu od povrchu 
měřeného média v nádrži. Tento práh se udává v tisícinách (1...1000) amplitudy referenčního 
impulzu (hodnota = 1000). Hodnota prahu 100 odpovídá 10% amplitudy referenčního impulzu ve 
vzdálenosti 1 m / 3,3 ft od dorazu závitu.

Uživatel může provést kontrolu amplitudy signálu po odrazu od povrchu měřeného média. 2.5.6 
MEAS. AMP. (amplituda měřeného impulzu) je amplituda signálu (po odrazu od povrchu média 
v nádrži) v poměru k amplitudě referenčního impulzu. Tato hodnota se udává v tisícinách 
(1...1000) amplitudy referenčního impulzu (hodnota = 1000). Ačkoliv se tento údaj vztahuje 
k libovolnému bodu v rámci měřicího rozsahu, hodnota udává útlum amplitudy signálu ve 
vzdálenosti 1 m / 3,3 ft od odrazu závitu. Tato hodnota je užitečná pro nastavení prahu měření 
v menu 2.5.7 MEAS. THRESH.

Jak používat práh

Informace!
Podrobnosti o položkách menu viz Popis funkcí na straně 38.

Informace!
Je-li rušivý signál silnější než signál od hladiny a práh je příliš nízký, přístroj může omylem 
považovat rušivý signál za signál od hladiny.
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Je-li rušivý signál slabší než signál od hladiny, můžete změnit práh ručně a najít správný 
signál. Následuje popis změny prahu pro nalezení správného signálu:
•  Přečtěte si hodnotu v menu 2.5.6 MEAS. AMP.
i  Poznamenejte si amplitudu správného signálu od hladiny.

•  Přejděte do menu 2.5.7 MEAS. THRESH.
•  Zvětšete amplitudu prahu hladiny (level threshold).
i Tato hodnota musí být větší než rušivý signál. Doporučujeme nastavit práh hladiny na 

poloviční hodnotu amplitudy správného signálu.

•  Uložte změny nastavení.
i Hodnota prahu se zvýší. Rušivé signály jsou ignorovány a přístroj použije první nalezený 

signál.

Obrázek 6-4: Graf intenzita signálu/vzdálenost: prahy

1  Intenzita signálu je uvedena jako zlomek referenčního impulzu (měřena v tisícinách)
2  Vzdálenost od provozního připojení
3  Rušivý signál. Signál od mezního spínače, který se nachází v hranicích elektromagnetického pole kolem snímače.
4  Signál od hladiny měřeného média v nádrži
5  Práh hladiny (level threshold) je správný. Přístroj ignoruje rušivé signály a měří výšku hladiny správně.
6  Práh hladiny (level threshold) je příliš nízký. Přístroj může omylem použít rušivý signál místo signálu od hladiny.
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6.5  Stavová a chybová hlášení

6.5.1  Stav přístroje (značky)

Pokud přístroj zjistí změnu svého stavu, na displeji se zobrazí 1 nebo více stavových značek.

Stavové značky

Podrobnosti o chybách viz Oprava chyb na straně 55.

Obrázek 6-5: Stavové značky

1  Řádek se stavovými značkami (zobrazena je značka 3)
2  Je-li stavová značka aktivní, zobrazí se její číslo

Kód Název Popis

1 Problém s hardware Technická závada na přístroji. Kontaktujte dodavatele.

2 Chybí referenční impulz Referenční amplituda je menší než referenční práh. Tato 
chyba se může objevit v důsledku technické závady na 
přístroji. Podrobnosti viz Oprava chyb na straně 55.

3 Nízké napájecí napětí / 
Měřená hodnota není aktuální

Tato chyba se objeví, pokud nemá napájecí napětí 1 minutu 
dostatečnou hodnotu pro provoz přístroje. Po 1 minutě je 
zaznamenáno chybové hlášení "Měřená hodnota není 
aktuální". Proudový výstup se nastaví na hodnotu při výskytu 
chyby po prodlevě nastavené v menu 2.4.5 ERROR DELAY. 
Podrobnosti viz Oprava chyb na straně 55.

Vyskytl se problém s propojením mezi snímačem a 
převodníkem přístroje. Kontaktujte dodavatele.

4 Nelze najít hladinu Přístroj nemůže najít povrch měřeného média nebo konec 
snímače (pro εr<1,6). Měření je zastaveno na poslední 
naměřené hodnotě.
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6.5.2  Oprava chyb

Jak najít záznam o chybě
•  Stiskněte [>] a [ ] pro přechod z režimu měření do režimu nastavení.
•  Stiskněte [>], 9 × [ ] a [>] a přejděte na položku menu 2.10.0 ERROR RECORD.
•  Seznam chyb můžete prohlížet po stisknutí 2 × [>]. Chybu vyberete stisknutím [ ] nebo [ ].
•  Podrobnosti získáte stisknutím [>].
i Záznam o chybě obsahuje počet výskytů chyby a dobu od jejího posledního výskytu.

Popis chyb a jejich náprava

Obrázek 6-6: Údaje o chybách

1  Kód označení chyby
2  Počet výskytů chyby
3   Doba od posledního výskytu chyby

Informace!
Doba, která uplynula od výskytu chyby se měří ve dnech (D), hodinách (H), minutách (') a 
sekundách ("). Počítá se pouze čas, kdy je přístroj zapnut. Když je přístroj vypnut, chyba zůstává 
uložena v jeho paměti. Po zapnutí přerušené počítání pokračuje.

Problém Zobraz. 
stavová 
značka

Kód 
chyby

Chybové 
hlášení

Příčina Náprava chyby

Měření se zastavilo na 
poslední naměřené 
hodnotě a hodnota na 
proudovém výstupu není 
správná. Displej (doplněk 
na přání) se automaticky 
vypne.

3 ERR 102 Teplota 
mimo 
rozsah

Teplota prostředí je 
mimo povolený 
rozsah. Může dojít ke 
ztrátě nebo zkreslení 
měřené hodnoty.

Vypněte přístroj, dokud se 
teplota prostředí nevrátí do 
povoleného rozsahu 
(-40...+80°C / 
-40...+176°F).
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Měření se zastavilo na 
poslední naměřené 
hodnotě a hodnota na 
proudovém výstupu není 
správná.

1 ERR 103 Závada 
paměti 
převodníku

Technická závada na 
přístroji.

Kontaktujte dodavatele.

1 ERR 104 Závada 
napájecí 
části 
převodníku

Technická závada na 
přístroji.

Kontaktujte dodavatele.

Hodnota na displeji se 
nemění a hodnota na 
proudovém výstupu není 
správná.

2 ERR 200 Ztráta 
referenčníh
o impulzu

Referenční amplituda 
je menší než 
referenční práh. Tato 
chyba se může objevit 
v důsledku technické 
závady na přístroji.

Kontaktujte dodavatele, je 
nutno zkontrolovat, zda 
elektronika přístroje pracuje 
správně.

1 ERR 201 Závada 
napájení 
snímače

Technická závada na 
přístroji.

Kontaktujte dodavatele.

Hodnota na displeji se 
nemění a hodnota na 
proudovém výstupu není 
správná.

4 ERR 202 Chyba při 
hledání 
hladiny

Přístroj nemůže najít 
povrch měřeného 
média. 

Zkontrolujte výšku hladiny 
média v nádrži nějakou jinou 
metodou měření. Je-li nádrž 
prázdná (hladina je pod 
koncem snímače), doplňujte 
měřené médium do nádrže, 
dokud se výška hladiny 
nevrátí do nastaveného 
rozsahu. Je-li nádrž plná 
(hladina je v mrtvé 
vzdálenosti), odebírejte 
médium z nádrže, dokud se 
výška hladiny nevrátí do 
nastaveného rozsahu. 
Jestliže se ztratil signál od 
hladiny a nádrž není prázdná 
ani plná, počkejte, až přístroj 
znovu najde signál od hladiny.

Přístroj nemůže najít 
signál odražený od 
hladiny

Viz MEAS. AMP. (amplituda 
měřeného impulzu, menu 
2.5.6) a pak upravte MEAS. 
THRESH. (práh měření, 
menu 2.5.7). 

Měřená hodnota a 
hodnota na proudovém 
výstupu se zastaví na 
"maximu".

4 ERR 204 Přeplnění Nádrž je plná. Signál 
od hladiny se ztratil 
v oblasti maxima 
rozsahu. Měřená 
hodnota se nastaví na 
hodnotu mrtvé 
vzdálenosti.

Nebezpečí přeplnění! 
Odebírejte médium z nádrže, 
dokud se hladina nevrátí na 
přípustnou hodnotu.

Problém Zobraz. 
stavová 
značka

Kód 
chyby

Chybové 
hlášení

Příčina Náprava chyby
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Měření se zastavilo na 
poslední naměřené 
hodnotě a hodnota na 
proudovém výstupu není 
správná.

3 ERR 205 Měřená 
hodnota 
není 
aktuální

 Tato chyba se objeví, 
pokud nemá napájecí 
napětí cca 30 sekund 
dostatečnou hodnotu 
pro provoz přístroje. 
Po 1 minutě je 
zaznamenáno 
chybové hlášení 
"Měřená hodnota není 
aktuální".

Napájecí napětí musí mít 
hodnotu 14...30 Vss pro 
hodnotu 22 mA na 
proudovém výstupu.

3 ERR 206 Nebyl 
nalezen 
snímač

Tato chyba se objeví 
při problémech 
s napájecím napětím.

Kontaktujte dodavatele.

1 Závada kabeláže.

1 ERR 207 Závada 
paměti 
přístroje

Technická závada na 
přístroji.

Kontaktujte dodavatele.

1 ERR 208 Závada 
oscilátoru

Technická závada na 
přístroji.

Kontaktujte dodavatele.

Problém Zobraz. 
stavová 
značka

Kód 
chyby

Chybové 
hlášení

Příčina Náprava chyby
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7.1  Dostupnost náhradních dílů
Výrobce se řídí zásadou, že kompatibilní náhradní díly pro každý přístroj nebo jeho důležité 
příslušenství budou k dispozici po dobu 3 let od ukončení výroby tohoto přístroje.

Toto opatření platí pouze pro ty části přístrojů, které se mohou poškodit nebo zničit za běžného 
provozu.

7.1.1  Objednací kód pro náhradní díly a příslušenství

K tomuto přístroji jsou dodávány náhradní díly a příslušenství. Při objednávání náhradních dílů a 
příslušenství prosím uvádějte následující referenční čísla:

XF25 4

Materiál krytu
1 Hlinik

Snímač / Materiál / Délka
0 Bez

1 Jedno lano ∅2 mm / 0,08¨ + závaží ∅14 mm / 0,55¨ × 100 mm / 4¨ / korozivzd. ocel 316 / 20 m / 
65,6 ft - pouze pro kapaliny

2 Závaží pro jedno lano ∅2 mm / 0,08¨ (∅14 mm / 0,55¨ × 100 mm / 4¨) / korozivzd. ocel 316L

3 Servisní sada pro jedno lano ∅2 mm / 0,08¨ (koncovka + 20 m / 65,6 ft lana)

5 Jedno lano ∅4 mm / 0,15¨ + závaží ∅20 mm / 0,79¨ × 100 mm / 4¨ / korozivzd. ocel 316 / 10 m / 
32,8 ft - pouze pro sypké látky

6 Závaží pro jedno lano ∅4 mm / 0,15¨ (∅20 mm / 0,8 × 100 mm) / 4¨ / korozivzd. ocel 316L

7 Servisní sada pro jedno lano ∅4 mm / 0,15¨ (šrouby + 10 m / 32,8 ft lana)

A Souosý senzor ∅14 mm / 0,55¨ - 1 segment / korozivzd. ocel 316L / 680 mm / 26,8¨

B Servisní sada pro souosý senzor (poslední segment + šrouby)

C Upevňovací sada pro souosý senzor (upevňovací šrouby)

D Servisní sada pro souosý senzor (poslední segment + šrouby) + jedno lano ∅2 mm / 0,08¨ / 
korozivzd. ocel 316 / 20 m / 65,6 ft - pouze pro kapaliny

Provozní připojení
0 Bez

2 G ¾A (ISO 228)

3 G 1A (ISO 228)

5 ¾ NPT (ASME B1.20.1)

6 1 NPT (ASME B1.20.1)

Převodník
0 Bez

1 Celý kryt / bez uživ. rozhraní / elektroniky

2 Celý kryt / s uživ. rozhraním / elektronikou

5 Horní víčko bez displeje a tlačítek

6 Horní víčko s displejem a tlačítky

7 Komunikační uživatelské rozhraní (HMI) 1

A Řídicí část modulu elektroniky

B Upevňovací sada pro kryt (pojistné šrouby; těsnění víčka)
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7.2  Zajištění servisu
Výrobce poskytuje zákazníkům i po uplynutí záruční doby rozsáhlou servisní podporu . Ta 
zahrnuje opravy, technickou podporu a školení.

7.3  Opravy
Opravy smí provádět pouze výrobce nebo výrobcem autorizované specializované organizace.

Závit pro vývodku / kabelová vývodka
0 Bez

1 M20 × 1,5 / plast

2 ½ NPT (mosaz) / bez

Jazyk na displeji (angličtina je standardně ve všech verzích)
0 Bez (pro verze přístroje bez displeje)

1 Angličtina

2 Němčina 

3 Francouzština

4 Italština

5 Španělština

6 Portugalština

7 Japonština

8 Čínština (mandarínská)

A Ruština

Doplňky (nástroje)
0 Bez

1 Páskový klíč

XF25 4 Objednací číslo
1 Jazyk pro displej zvolte ve funkci "Display language"

Informace!
Podrobnosti si, prosím, vyžádejte v naší nejbližší pobočce.
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7.4  Zaslání přístroje zpět výrobci

7.4.1  Základní informace

Tento přístroj byl pečlivě vyroben a vyzkoušen. Při montáži a provozování přístroje v souladu s 
tímto návodem se mohou problémy vyskytnout jen velmi zřídka. 

Upozornění!
Jestliže přesto potřebujete vrátit přístroj k přezkoušení nebo opravě, věnujte, prosím, náležitou 
pozornost následujícím informacím:
• Vzhledem k zákonným nařízením na ochranu životního prostředí a předpisům pro 

bezpečnost a ochranu zdraví může výrobce přijmout k testování nebo opravě pouze ty 
přístroje, které neobsahují žádné zbytky látek nebezpečných pro osoby nebo životní 
prostředí. 

• To znamená, že výrobce může provádět servis pouze u přístrojů, ke kterým je přiloženo 
následující osvědčení (viz dále) potvrzující, že zacházení s přístrojem je bezpečné. 

Upozornění!
Jestliže byl přístroj použit pro měření média jedovatého, žíravého, hořlavého nebo ohrožujícího 
životní prostředí, postupujte, prosím, následovně:
• pečlivě zkontrolujte a případně propláchněte nebo neutralizujte vnitřní i vnější povrch přístroje 

tak, aby neobsahoval žádné nebezpečné látky,
• přiložte k přístroji osvědčení, ve kterém uvedete měřené médium a potvrdíte, že zacházení s 

přístrojem je bezpečné.
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7.4.2  Formulář (k okopírování) přikládaný k přístrojům zasílaným zpět výrobci

7.5  Nakládání s odpady

Společnost: Adresa:

Oddělení: Jméno:

Telefon: Fax:

Číslo zakázky výrobce nebo výrobní číslo:

Tento přístroj byl provozován s následujícím médiem:

Toto médium je: nebezpečné životnímu prostředí

jedovaté

žíravé

hořlavé

Zkontrolovali jsme, že přístroj neobsahuje žádné zbytky 
tohoto média.

Přístroj jsme důkladně propláchli a neutralizovali.

Potvrzujeme, že přístroj neobsahuje žádné zbytky média, které by mohly ohrozit osoby nebo životní 
prostředí.

Datum: Podpis:

Razítko:

Upozornění!
Nakládání s odpady se řídí platnými předpisy v dané zemi.
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8.1  Měřicí princip
Tento hladinoměr (vedený radar - TDR) byl vyvinut na základě osvědčené technologie zvané 
Time Domain Reflectometry (TDR).

Přístroj vysílá podél tuhého nebo pružného vodiče elektromagnetické impulzy o nízké intenzitě 
s šířkou přibližně jedné nanosekundy. Tyto impulzy se šíří rychlostí světla. Když impulzy 
dosáhnou povrchu měřeného média, odrážejí se zpět do převodníku.

Přístroj měří čas mezi vysláním a přijetím impulzu: polovina této doby odpovídá vzdálenosti od 
referenčního bodu přístroje (dorazu závitu) k povrchu měřeného média. Naměřený čas je 
převeden na proudový výstup 4...20 mA.

Funkce přístroje není ovlivněna výskytem pěny, výparů, páry, pohyby hladiny v důsledku míchání 
nebo varu, změnami tlaku, teploty, hustoty ani relativní permitivity měřeného média.

Měření výšky hladiny na principu TDR

Obrázek 8-1: Měření výšky hladiny na principu TDR

1  Vysílané impulzy
2  Odražený impulz
3  Amplituda impulzu
4  Doba průchodu
5  Vzduch, εr= 1
6  Kapalina, εr≥ 1,6. Sypká látka, εr≥ 2,1.
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8.2  Technické údaje

Převodník

Informace!
• Následující údaje platí pro standardní aplikace. Jestliže potřebujete další podrobnosti týkající 

se Vaší speciální aplikace, kontaktujte, prosím, nejbližší pobočku naší firmy.
• Kompletní dokumentaci k přístroji lze zdarma zkopírovat z našich internetových stránek 

(Download Center).

Měřicí komplet
Aplikace Měření výšky hladiny a objemu kapalin, past, prášků a granulátů

Měřicí princip TDR (time domain reflectometry)

Konstrukce Snímač je připevněn přímo ke snímači

Provozní podmínky
Teplota prostředí  -40…+80°C / -40…+176°F

Integrovaný LCD displej: -20...+60°C / -5…+140°F); je-li teplota prostředí mimo tyto 
meze, displej se vypne

Teplota při skladování  -50…+85°C / -60…+185°F

Krytí  IP 66/67

Materiálové provedení
Kryt Hliník s polyesterovým nátěrem

Závit pro vývodku M20 × 1,5 (plastová vývodka součástí dodávky) nebo ½ NPT (bez vývodky)

Elektrické připojení
Napájecí napětí (svorky) 14…30 Vss

Zátěž proudového výstupu RL [Ω] ≤ ((Uext -14 V)/22 mA). Podrobnosti viz Minimální napájecí napětí na straně 
65.

Max. průřez vodičů ve svorkách 0,5…1,5 mm²

Vstup a výstup
Měřená proměnná Čas mezi vyslaným a přijatým signálem

Výstupní signál 4…20 mA nebo 3,8…20,5 mA

Rozlišení ±1 µA

Varianty signalizace chyb vysoký: 22 mA; nízký: 3,6 mA
Hold (zachování hodnoty)

Displej a uživatelské rozhraní
Varianty uživatelského rozhraní Displej (LCD) (128 × 64 pixelů v 8 stupních šedi se 4 tlačítky)

Jazyky K disozici je 9 jazyků: angličtina, francouzština, němčina, italština, španělština, 
portugalština, japonština, čínština (mandarínská) a ruština
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Varianty snímače

Schválení a certifikáty
CE Tento přístroj splňuje zákonné požadavky směrnic EU. Výrobce potvrzuje zdárné 

provedení zkoušek umístěním značky CE na výrobku.

Odolnost vůči vibracím EN 60068-2-27, -29, -34

EMC (elektromagnetická 
kompatibilita)

Elektromagnetická kompatibilita - Směrnice 2004/108/EC spolu s EN 61326-
1 (2006). Přístroj je v souladu s touto normou, jestliže:
- má snímač typu souosý senzor nebo
- má snímač typu jedna tyč / jedno lano a je instalován v kovové nádrži.

Dělený souosý senzor
∅14 mm / 0,55¨

Jedno lano
∅2 mm / 0,08¨

Jedno lano
∅4 mm / 0,15¨

Měřicí komplet
Aplikace Měření výšky hladiny kapalin Měření výšky hladiny 

sypkých látek

Měřicí rozsah 0,73...4,067 m / 
2,4...13,3 ft 1

1...20 m / 3,3...65,6 ft 1...10 m / 3,3...32,8 ft

Mrtvá vzdálenost Závisí na typu snímače. Podrobnosti viz Mezní hodnoty měření na straně 66.

Přesnost měření
Chyba měření ±10 mm / ±0,4¨ pro vzdálenost ≤ 10 m / 33 ft;

±0,1% z měřené vzdálenosti pro vzdálenost > 10 m / 
33 ft

±20 mm / ±0,8¨

Rozlišení 1 mm / 0,04¨

Opakovatelnost ±2 mm / ±0,08¨

Maximální rychlost změny na 4 
mA

10 m/min / 32,8 ft/min

Provozní podmínky
Teplota -50…+100°C / -60…+212°F

Tlak -1…16 barg / -14,5…232 psig

Viskozita ≤500 mPa.s 10000 mPa.s neaplikováno

Relativní permitivita ≥ 1,6 ≥ 2,1 ≥ 2,1

Materiálové provedení
Snímač Korozivzdorná ocel

(1.4404 / 316L)
Korozivzdorná ocel
(1.4401 / 316)

Korozivzdorná ocel
(1.4401 / 316)

Těsnění (těsnicí systém) EPDM

Provozní připojení Korozivzdorná ocel (1.4404 / 316L)

Provozní připojení
Závitové G ¾…1A; ¾…1 NPT

1 Souosý senzor je dodáván v 6 standardních délkách: 730 mm / 29¨, 1397 mm / 55¨, 2065 mm / 81¨, 2732 mm / 108¨, 3400 mm / 134¨ 
nebo 4067 mm / 160¨. V případě potřeby lze snímač zkrátit. Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole Montáž.
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8.3  Minimální napájecí napětí
Použijte tento graf k určení minimálního napájecího napětí pro danou zátěž proudového výstupu.

Obrázek 8-2: Minimální napájecí napětí na svorkách výstupu pro proudový výstup 22 mA

X: Napájecí napětí U [Vss]
Y: Zátěž proudového výstupu RL [Ω]
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8.4  Mezní hodnoty měření

Mezní hodnoty měření (mrtvá vzdálenost) v mm a inches

Mezní hodnoty měření (nelineární oblast) v mm a inches

80 je εr vody; 2,3 je εr oleje

Obrázek 8-3: Mezní hodnoty měření

1  Přístroj se snímačem typu souosý senzor
2  Přístroj se snímačem typu jedno lano
3  Horní mrtvá vzdálenost: pásmo u horního konce snímače, kde měření již není možné
4  Horní nelineární oblast: pásmo u horního konce snímače s přesností sníženou na +40 mm/-10 mm / +1,57¨/-0,39¨
5  Dolní nelineární oblast: pásmo u dolního konce snímače s přesností sníženou na ±30 mm / ±1,18¨
6  Dolní mrtvá vzdálenost: pásmo u dolrního konce snímače, kde měření již není možné
7  Plyn (vzduch)
8  Měřené médium
9  Délka snímače L
10  Výška nádrže
11  Minimální vzdálenost snímače od kovové stěny nádrže: Souosý senzor = 0 mm / 0¨. Jedno lano = 300 mm / 12¨.

Mrtvá vzdálenost εr = 80 εr = 2,3

Horní 3 Dolní 6 Horní 3 Dolní 6

[mm] [inches] [mm] [inches] [mm] [inches] [mm] [inches]

Souosý senzor 100 3,94 30 1,18 150 5,91 170 6,69

Jedno lano 100 3,94 110 4,33 150 5,91 110 4,33

Nelineární oblast εr = 80 εr = 2,3

Horní 4 Dolní 5 Horní 4 Dolní 5

[mm] [inches] [mm] [inches] [mm] [inches] [mm] [inches]

Souosý senzor 250 9,84 30 1,18 250 9,84 30 1,18

Jedno lano 250 9,84 80 3,15 250 9,84 140 5,51
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8.5  Rozměry a hmotnosti

Rozměry a hmotnosti

Převodník

Obrázek 8-4: Rozměry převodníku

1  Převodník se snímačem typu souosý senzor
2  Převodník se snímačem typu jedno lano ∅2 mm / 0,08¨
3  Převodník se snímačem typu jedno lano ∅4 mm / 0,15¨
4  Průměr vnějšího pláště kabelu musí být 6…12 mm nebo 0,23…0,47¨ (závit pro vývodku M20 × 1,5)

Rozměry Hmotnost

∅a b c

[mm] [inches] [mm] [inches] [mm] [inches] [kg] [lb]

1 a 2 104 4,1 141 5,6 34 1,3 3,3 7,3

3 104 4,1 141 5,6 45 1,8 3,3 7,3
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Snímače: rozměry a hmotnosti v mm a kg

Rozměry v inches a lb

Snímače

Obrázek 8-5: Rozměry snímačů

L je celková délka snímače. Ta zahrnuje u snímačů typu jedno lano i délku závaží, u snímačů typu souosý senzor pak kryt 
konce snímače.
m je déka závaží nebo krytu konce snímače
1  Souosý senzor ∅14 mm / ∅0,55¨
2  Jedno lano ∅2 mm / ∅0,08¨
3  Jedno lano ∅4 mm / ∅0,15¨

Informace!
Podrobnosti viz Mezní hodnoty měření na straně 66.

Snímače Rozměry [mm]  Hmotnost
[kg]

L min. L max. m t v

Souosý senzor ∅14 mm 730 1 4067 2 15 ∅21 ∅14 0,45 3

Jedno lano ∅2 mm 1000 1 20000 100 ∅14 - 0,4

Jedno lano ∅4 mm 1000 1 10000 100 ∅20 - 1,2
1 Všechny snímače lze zkrátit na místě
2 Souosý senzor je dodáván v 6 standardních délkách: 730 mm, 1397 mm, 2065 mm, 2732 mm, 3400 mm nebo 4067 mm
3 Toto je hmotnost jednoho segmentu souosého senzoru

Snímače Rozměry [inches]  Hmotnost
[lb]

L min. L max. m t v

Souosý senzor ∅0,55¨ 29 1 160 2 0,6 ∅0,8 ∅0,55 0,30 3

Jedno lano ∅0,08¨ 40 1 787 4,0 ∅0,5 - 0,88

Jedno lano ∅0,15¨ 40 1 394 4,0 ∅0,8 - 2,64
1 Všechny snímače lze zkrátit na místě
2 Souosý senzor je dodáván v 6 standardních délkách: 29¨, 55¨, 81¨, 108¨, 134¨ nebo 160¨
3 Toto je hmotnost jednoho segmentu souosého senzoru



 Dodatek 9

69

OPTIFLEX 1100 C

www.krohne.com10/2012 - 4002241601 - HB OPTIFLEX 1100 R01 cs

9.1  Objednací číslo
Znaky kódu označené šedě představují standardní hodnoty.

VF25 4 Vedený radarový (TDR) hladinoměr OPTIFLEX 1100 s 2vodičovým napájením po smyčce 4...20 mA:
-50...+100°C a -1...16 barg / -58...212°F a -14,5...232 psig
Materiál krytu
1 Hlinik

Typ snímače / délka snímače (materiál snímače)
3 Jedno lano ∅2 mm / 0,08¨; délka 20 m / 65,6 ft (korozivzd. ocel 316/1.4401)

6 Jedno lano ∅4 mm / 0,15¨; délka 10 m / 32,8 ft (korozivzd. ocel 316/1.4401)

A Souosý senzor; 1 segment; délka <730 mm / 29¨ (korozivzd. ocel 316L/1.4404)

B Souosý senzor; 2 segmenty; délka <1397 mm / 55¨ (korozivzd. ocel 316L/1.4404)

C Souosý senzor; 3 segmenty; délka <2065 mm / 81¨ (korozivzd. ocel 316L/1.4404)

D Souosý senzor; 4 segmenty; délka <2732 mm / 108¨ (korozivzd. ocel 316L/1.4404)

E Souosý senzor; 5 segmentů; délka <3400 mm / 134¨ (korozivzd. ocel 316L/1.4404)

F Souosý senzor; 6 segmentů; délka <4067 mm / 160¨ (korozivzd. ocel 316L/1.4404)

Provozní připojení
2 G ¾A (ISO 228)

3 G 1A (ISO 228)

5 ¾ NPT (ASME B1.20.1)

6 1 NPT (ASME B1.20.1)

Závit pro vývodku / kabelová vývodka
1 M20 × 1,5 / plast

2 ½ NPT (mosaz) / bez

Displej
1 Verze bez displeje

2 S integrovaným displejem

Jazyk na displeji (angličtina je standardně ve všech verzích)
0 Bez (pro verze přístroje bez displeje)

1 Angličtina

2 Němčina 

3 Francouzština

4 Italština

5 Španělština

6 Portugalština

7 Japonština

8 Čínština (mandarínská)

A Ruština

VF25 4 Objednací číslo
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9.2  Slovníček pojmů

D

E

H

L

M

O

P

Délka snímače Objednaná délka snímače L od dorazu závitu po konec vodiče. U snímačů 
tvořených lany zahrnuje i délku závaží. Viz také nákresy na konci této 
kapitoly.

Elektromagnetická 
kompatibilita

Definuje, do jaké míry přístroj ovlivňuje nebo je ovlivňován ostatními 
zařízeními, která generují za provozu elektromagnetická pole. Další 
podrobnosti viz evropské normy EN 61326-1 a EN 61326-2-3.

Elektromagnetické pole Hmotné pole, které je vytvářeno elektricky nabitými objekty a které může 
ovlivnit chování jiných objektů nacházejících se v jeho blízkosti.

Elektromagnetický impulz Přístroj vysílá dolů podél snímače krátké elektrické impulzy nebo vlnění 
s nízkou energií k měřené hladině. Impulzy se od měřeného média (nebo 
od konce snímače v režimu TBF) odrazí zpět do přístroje.

Hmotnost Jedna z veličin, které lze zobrazit na displeji. Udává celkovou hmotnost 
obsahu nádrže. Pro zobrazení hodnot v jednotkách hmotnosti použijte 
přepočetní tabulku pro objem nebo hmotnost.

Horní mrtvá vzdálenost Vzdálenost mezi dorazem závitu a horní mezí měřicího rozsahu. Také viz 
Mezní hodnoty měření na straně 66.

Lano Jedná se o ocelové lano. Používá se pro vedení elektromagnetického 
impulzu.

Měřicí rozsah Délka L' od dorazu závitu po konec vodiče. U snímačů tvořených lany 
nezahrnuje délku závaží. Viz také nákres na konci této kapitoly.

Objem Celkový objem média v nádrži. Vypočte se pomocí tabulky hodnot objemu.
Obsluha Uživatelé, kteří si mohou zvolit typ zobrazení výsledků měření. Nemohou 

provádět změny konfigurace v režimu Supervisor (Nastavení).

Práh Mezní hodnota nastavená ručně nebo automaticky převodníkem signálu 
pro identifikaci impulzů odražených od hladiny a konce snímače.
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R

S

T

V

Realtivní permitivita Elektrická vlastnost měřeného média, která se využívá při měření 
hladinoměry na principu TDR. Rovněž označována jako εr, DK a 
dielektrická konstanta. Udává intenzitu elektromagnetického impulzu 
odraženého zpět do převodníku hladinoměru.

Snímač Jedná se o kovové lano nebo tyč používané pro vedení 
elektromagnetického impulzu k měřenému médiu.

Supervizor Nadřízený pracovník, který může provádět nastavení konfigurace přístroje 
v režimu Supervisor (Nastavení). Nemůže provádět nastavení v servisním 
menu.

TDR Time domain reflectometry (TDR). Princip používaný přístrojem k měření 
výšky hladiny.  

Vnitřní zástavba Jedná se o objekty nebo části objektů v nádrži, které se mohou nacházet 
ve volném prostoru kolem snímače a které mohou ovlivnit 
elektromagnetické pole kolem snímače. Tyto objekty mohou způsobit 
chybu měření.

Volná hmotnost Jedna z veličin, které lze zobrazit na displeji. Představuje volnou hmotnost 
nebo také hmotnost média, které je ještě možno přidat do nádrže. Viz také 
nákresy na konci této kapitoly.

Volný objem Jedna z veličin, které lze zobrazit na displeji. Představuje nezaplněný 
objem. Viz také nákresy na konci této kapitoly.

Volný prostor Minimální průměr válce kolem snímače, do kterého by neměly zasahovat 
žádné objekty, aby přístroj správně fungoval. Závisí na typu snímače. 
Podrobnosti viz kapitola Montáž.

Výška hladiny Jedna z veličin, které lze zobrazit na displeji. Je to vzdálenost mezi dnem 
nádrže (definovaná uživatelem) a povrchem horního média (výška nádrže 
– vzdálenost). Viz také nákresy na konci této kapitoly.

Vzdálenost Jedna z veličin, které lze zobrazit na displeji. Vzdálenost od dorazu závitu 
k hladině měřeného média (pro 1 médium) nebo horního média (pro 
2 nebo více médií). Viz také nákresy na konci této kapitoly.
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Obrázek 9-1: Definice pojmů 1

1  Vzdálenost
2  Doraz závitu (provozního připojení)
3  Plyn (vzduch)
4  Měřicí rozsah, L'
5  Délka snímače L
6  Výška nádrže
7  Volný objem nebo hmotnost

Obrázek 9-2: Definice pojmů 2

1  Výška hladiny
2  Objem nebo hmotnost
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Přehled výrobků firmy KROHNE

• Magneticko-indukční průtokoměry

• Plováčkové průtokoměry

• Ultrazvukové průtokoměry

• Hmotnostní průtokoměry

• Vírové průtokoměry

• Proudoznaky

• Hladinoměry

• Měření teploty

• Měření tlaku

• Analyzátory

• Měřicí systémy pro petrochemický průmysl

• Měřicí systémy pro námořní tankery

Centrála KROHNE Messtechnik GmbH
Ludwig-Krohne-Str.5
D-47058 Duisburg (Německo)
Tel.:+49 (0)203 301 0
Fax:+49 (0)203 301 10389 
info@krohne.de

©
 K

R
O

H
N

E
 1

0/
20

12
 - 

40
02

24
16

01
 - 

H
B

 O
PT

IF
LE

X
 1

10
0 

R
01

 c
s 

- Z
m
ěn

a 
úd

aj
ů 

vy
hr

az
en

a.

Aktuální seznam všech kontaktních adres firmy KROHNE najdete na:
www.krohne.com


