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Munkavédelmi utasítások

1.1  Felhasználási terület
A tömegárammérőt a tömegáramlás, közegsűrűség és közeghőmérséklet közvetlen mérésére 
tervezték. Közvetetten ezenkívül lehetővé teszi az össztömeg, az oldott anyagok koncentrációja 
és a térfogatáram mérését is. Veszélyes környezetekben speciális szabályok és előírások 
vonatkoznak rájuk, amelyek külön dokumentációban találhatók.

1.2  CE tanúsítvány

A műszer megfelel a következő irányelvek legújabb és hatályos verzióinak:

• EMC irányelv
• ATEX irányelv
• A meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett villamossági berendezésekre 

vonatkozó irányelv 
• A nyomástartó berendezésekre vonatkozó irányelv

A gyártó tanúsítja a termék megfelelőségét, és az így el van látva a CE jelöléssel.

1.3  Kapcsolódó dokumentumok
A jelen kézikönyvet a vonatkozó dokumentumokkal együtt kell olvasni az alábbiak tekintetében:

• veszélyes környezetek
• kommunikáció
• koncentráció
• korrózió

Figyelmeztetés!
A mérőberendezések használatához kapcsolódóan az alkalmasságra, rendeltetésszerű 
használatra és a használt anyagok mért közegben érvényes korrózióállóságára vonatkozóan 
kizárólag az üzemeltető a felelős.

Információk!
A műszer a CISPR11:2009 szerinti 1. csoport A osztályába tartozik. Rendeltetése szerint ipari 
alkalmazásra készült. Más környezetekben előfordulhat, hogy nehéz az elektromágneses 
összeférhetőséget biztosítani a vezetett, ill. sugárzott zavarok miatt.

Információk!
A gyártó nem felel a helytelen és a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.

CE-jelölés
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1.4  A nyomástartó berendezésekre vonatkozó irányelv (PED)

Hogy a műszer PED épségét megőrizze, ellenőriznie KELL, hogy a jelátalakító és az érzékelő 
adattábláján található sorozatszámok megegyeznek-e.

Hogy a nyomástartó berendezésekre vonatkozó irányelv (PED) követelményeinek megfeleljen, a 
gyártó e kézikönyv műszaki adatokra vonatkozó részében közöl minden vonatkozó műszaki 
adatot. Ezen túlmenően figyelembe kell venni a következőket is:

• A másodlagos elszigetelés NEM szériatartozék. 
• A PED / CRN által nem jóváhagyott külső tartály tipikus szakadási nyomása nagyobb mint 

100 barg / 1450 psig 20°C / 68°F hőmérsékleten.
• A kábelezés átvezetésének anyaga epoxigyanta, PPS vagy PEEK két FPM / FKM és 

Hidrogénezett nitril anyagú O-gyűrűvel.
• Ha a mérőcső/mérőcsövek meghibásodik/meghibásodnak, az O-gyűrű és az átvezetés a 

közeggel érintkezik. 
• Ellenőriznie KELL, hogy az O-gyűrű és az átvezetés anyaga az alkalmazásnak megfelelő.
• Más anyagból készült O-gyűrűk igény szerint rendelhetők.

Másodlagos nyomástartó elszigetelés
Ahol a műszert nagy nyomású gázok és/vagy folyadék halmazállapotban, nyomás alatt tárolt 
gázok mérésére használják, vagy ahol fennáll a cső meghibásodásának lehetősége a maró vagy 
koptató hatású közeg, gyakori nyomás-vagy hőingadozási ciklusok, szeizmikus vagy egyéb 
sokkhatás miatt, a másodlagos nyomástartó szigetelést be KELL szerezni

Ahol a fenti állapotok fennállnak és a folyamat nyomás meghaladja a másodlagos nyomástartó 
elszigetelés nyomását (lásd a műszaki adatoknál), vagy ahol ez nem áll rendelkezésre, az 
opcionális hasadó-nyíló lemezt be KELL szerezni. További információért vegye fel a kapcsolatot 
a helyi képviselőjével.

Jogi információk!
A nyomástartó berendezésekre vonatkozó irányelv (PED) jogi követelményeket támaszt mind a 
gyártó, mind a felhasználó számára. Ezt a részt figyelmesen olvassa el!

Szemrevételezés

XXXXX

Veszély!
Ha gyanítható, hogy az elsődleges mérőcső meghibásodott, nyomástalanítsa a műszert és 
helyezze üzemen kívül amilyen gyorsan ez biztonságosan kivitelezhető.
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1.5  Szennyezett gáz
A szennyezett gáz olyan gáz, amelybe homok vagy szilárd részecskék találhatók. A szennyezett 
gáz igen nagy mértékben koptatja az elsődleges mérőcsövet, amely idővel a cső teljes 
tönkremenetelét okozhatja. A cső tönkremenetele különösen veszélyes lehet ott, ahol gáz 
mérése folyik.

1.6  A gyártó munkavédelmi utasításai

1.6.1  Szerzői jog és adatvédelem

A dokumentum tartalma nagy gondossággal készült. Mindazonáltal nem garantáljuk, hogy a 
tartalma helyes, teljes vagy naprakész.

A dokumentum tartalmát a szerzői jog védi. Jogi védelem hatálya alá esnek a harmadik felek 
hozzájárulásával létrejött szövegrészek is. A dokumentum tartalmának másolásához, 
feldolgozásához, terjesztéséhez és minden egyéb ilyen felhasználási módhoz a szerző és/vagy 
a gyártó írásos engedélye szükséges.

A gyártó törekszik arra, hogy harmadik felek által, belsőleg készített vagy nyilvánosan 
hozzáférhető dokumentumokat is szerzői jog védje.

A gyártó dokumentumaiban szereplő személyes adatok (például nevek, címek és e-mail címek) 
gyűjtése, ahol csak lehetséges, önkéntes alapon történik. Az ajánlatok és a szolgáltatások, ahol 
csak megoldható, személyes adatok megadása nélkül is elérhetők.

Felhívjuk a figyelmet arra a tényre, hogy az interneten történő adatátvitel (pl. az e-mailben 
történő kommunikáció során) biztonsági résekkel járhat. Az ilyen adatok harmadik fél 
hozzáférése elleni védelme nem valósítható meg tökéletesen. Ezennel megtiltjuk az impresszum 
közzétételi kötelezettsége keretében általunk közzétett elérhetőségi adatok felhasználását 
általunk kifejezetten nem kért reklám- és információs anyagok kiküldésére. 

Veszély!
Ha a műszerrel gázt mérnek és fennáll a gáz szennyezettségének kockázata, akkor a műszertől 
felfelé szűrőt kell beépíteni, amely felfogja a szilárd részecskéket.
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1.6.2  Jogi nyilatkozat

A gyártó nem vonható felelősségre a termék használatából fakadó károkért, beleértve, de nem 
korlátozva a közvetlen, közvetett, véletlen vagy következményes károkra. 

Ez a jogi nyilatkozat érvényét veszti a gyártó szándékosságából vagy nagyfokú 
gondatlanságából fakadó károk esetén. Amennyiben a hatályos jogszabályok nem engednek 
meg a garanciára vonatkozó efféle korlátozásokat vagy bizonyos károk esetén a korlátozás 
kizárását, akkor amennyiben a helyi törvények lehetővé teszik, a fenti jogi nyilatkozat és a 
kizárások vagy korlátozások csak részben vagy egyáltalán nem vonatkoznak Önre. 

A gyártótól vásárolt termékekre a vonatkozó termékdokumentáció és az értékesítési feltételek 
alapján érvényes a garancia. 

A gyártó fenntartja a jogot arra, hogy a dokumentumait bárhogy, bármikor, bármilyen okból, 
előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, beleértve ezt a jogi nyilatkozatot is, és nem vonható 
felelősségre az ezekből a módosításokból fakadó következményekért.

1.6.3  Felelősség és garancia

Egyedi használat során az eszköz üzemeltetője felelős az eszköz működtetéséért. A gyártó nem 
vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból fakadó következményekért. Az eszköz 
(rendszer) helytelen üzembe helyezése és üzemeltetése következtében a garancia érvényét 
veszti. E tekintetben az értékesítési szerződés alapjául szolgáló „Általános szerződési feltételek” 
is irányadóak.

1.6.4  A dokumentációra vonatkozó információk

A felhasználó vagy műszer sérüléseinek elkerülése érdekében olvassa el a dokumentumot, 
valamint vegye figyelembe az érvényes nemzeti szabványokat, munkavédelmi előírásokat és 
balesetmegelőzési rendeleteket.

Ha nem áll rendelkezésére az anyanyelvén írott dokumentum vagy nehézségei vannak a 
dokumentum megértésével, keresse fel a helyi képviseletet. A gyártó nem vállal felelősséget a 
dokumentumban szereplő információk félreértéséből fakadó sérülésekért.

A mellékelt dokumentum használatával megfelelő üzemeltetési körülményeket teremthet, 
biztonságosan és hatékonyan használhatja az eszközt. A dokumentumban továbbá különleges 
szempontok és óvintézkedések leírása is megtalálható, amelyeket az alábbi piktogramok 
jelölnek.
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1.6.5  Figyelmeztetések és szimbólumok

A biztonsági figyelmeztetéseket az alábbi szimbólumok jelzik.

•  Az eszköz kezelése
Ez a szimbólum az eszköz üzemeltetője által meghatározott időközönként elvégzendő 
kezelési utasításokat jelöli.

i KÖVETKEZMÉNY
Ez a szimbólum bizonyos műveletekből adódó következményeket jelöl.

1.7  Az eszköz üzemeltetőjére vonatkozó munkavédelmi utasítások

Veszély!
Ez a figyelmeztetés elektromos árammal történő munkavégzésre vonatkozó közvetlen veszélyt jelez.

Veszély!
Ez a figyelmeztetés hő és forró felületek által okozott közvetlen veszélyt jelez.

Veszély!
Ez a figyelmeztetés veszélyes környezetben használt eszközök által okozott közvetlen veszélyt 
jelez.

Veszély!
Ezeket a figyelmeztetéseket kivétel nélkül figyelembe kell venni. Ennek a figyelmeztetésnek a 
részleges figyelmen kívül hagyása is súlyos egészségkrosodást vagy akár halált okozhat. 
Emellett fennáll az eszköz vagy az üzemeltető létesítménye súlyos károsodásának veszélye is.

Vigyázat!
Ezen biztonsági figyelmeztetés akár egy részének figyelmen kívül hagyása is súlyos egészségügyi 
problémákhoz vezethet. There is also the risk of damaging the device or parts of the operator's plant.

Figyelmeztetés!
Az utasítások figyelmen kívül hagyása miatt komoly károk keletkezhetnek az üzemeltető 
eszközeiben vagy alkatrészeiben.

Információk!
Ezek az utasítások fontos információkat tartalmaznak az eszköz üzemeltetésére vonatkozóan.

Jogi információk!
Ez a megjegyzés kötelező érvényű irányelvekről és szabványokról tartalmaz információkat.

Vigyázat!
A gyártó eszközeinek üzembe helyezésére, üzemeltetésére és karbantartására általában csak 
megfelelően képzett és meghatalmazott személyzet jogosult. 
A mellékelt dokumentum használatával megfelelő üzemeltetési körülményeket teremthet, 
biztonságosan és hatékonyan használhatja az eszközt.
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Eszközleírás

2.1  A kiszállított csomag ellenőrzése

Ha bármelyik tétel hiányzik, vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.

Ha a műszer peremes csatlakozású, a perem adatai a perem külső élén vannak feltüntetve. 
Ellenőrizze, hogy a peremen található műszaki adatok megegyeznek a rendelésen 
megadottakkal.

Kompakt változat

1  Tömegárammérő.
2  Láda
3  Dokumentáció.
4  2,5 mm-es imbuszkulcs.
5  CD-ROM és kalibrálási tanúsítvány.

Különálló változat

1  Tömegárammérő.
2  Átalakító. Ez vagy terepi (mint az ábrán) vagy fali kialakítású.
3  Láda.
4  2,5 mm-es imbuszkulcs.
5  CD-ROM és kalibrálási tanúsítvány.
6  Dokumentáció.
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2.1.1  Higiénikus csatlakozású műszerek

Ellenőrizze a mérő és a folyamatvezeték közötti tömítések állapotát (a higiéniai adapterrel együtt 
szállított tömítésekét is) rendszeres időközönként, és cserélje ki őket, ha szükséges.

Az ellenőrzések közötti idő a tömítés anyagától és a folyamatfeltételektől függ.

2.2  Adattáblák

2.3  CSA kettős elszigetelés
Hogy az ANSI/ISA -12.27.01-2011 „A közeg szigetelésére vonatkozó követelmények elektromos 
rendszerek és gyúlékony vagy éghető közeg között” követelményeinek megfeleljen, minden 
OPTIMASS / GAS termék el van látva másodlagos szigeteléssel. Ha az elsődleges elszigetelés 
tönkremegy, a másodlagos elszigetelés megakadályozza, hogy a szökő folyadék elérje az 
elektronikus rekeszt. 

A nyomást és/vagy a hőmérsékletet a cső, hőmérséklet, csatlakozás és az Ex műszerek 
korlátozzák. Ellenőrizze a műszer adattábláján és a vonatkozó dokumentációban a részletes 
adatokat. Minden gázmérő műszer burkolata el van látva hasadó-nyíló lemezzel. Ha az 
elsődleges elszigetelés (cső) tönkremegy, a gáz a hasadó-nyíló lapon át távozik. A műszert úgy 
szerelje fel, hogy a hasadó-nyíló lemez ne emberek felé mutasson.

Folyadékok (A példában szereplő típus: OPTIMASS 2400C S250 - LIQUID)

Nyomás- és hőmérsékletadatok:

OPTIMASS 2400C -45°C...+130°C és 100...14000 kPa

Ha az elsődleges elszigetelés tönkremegy, a műszer burkolata megtelik folyadékkal és a műszer 
leáll. A műszer ezt a kezelőnek az „Érzékelő: Az érzékelő jele alacsony” állapotüzenettel jelzi a 
kezelőnek a jelátalakító vagy a PLC kijelzőjén. Ez jelzi, hogy az elsődleges elszigetelés (cső) 
tönkrement és a mérőműszer állapotát ellenőrizni kell.

1  Teljesen lehegesztett - a mérőműszer és a csővezeték közötti O-gyűrűk ehhez a típushoz nem szériatartozékok, de 
külön rendelhetők.

2  DIN 11864-2 A típus - a csatlakozás A és B elemei közötti O-gyűrűk ehhez a típushoz nem szériatartozékok, de külön 
rendelhetők.

3  A 11864-2 B típus nem szériatartozék, de külön rendelhető.

Információk!
Ellenőrizze az adattáblán, hogy az eszközt a rendelési feltételeknek megfelelően szállították-e 
ki, valamint tekintse át az adattáblára nyomtatott feszültségértéket.
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Műszerállapot:

A műszer akkor is az „Érzékelő: Az érzékelő jele alacsony” állapotüzenetet jeleníti meg, ha a 
mérőcsövek nincsenek teljesen tele folyadékkal, például, ha a csövet leeresztik vagy feltöltik. 

A műszer státuszát úgy ellenőrizheti, ha leereszti, majd újra feltölti és figyeli a jelátalakító vagy a 
PLC kijelzőjét. Lásd a jelátalakító kézikönyvének megfelelő részét, ahol az állapotüzenetek 
listája és a diagnosztikai információ található.

Ha a műszer továbbra is az „Érzékelő: Az érzékelő jele alacsony” állapotüzenetet jeleníti meg, 
akkor azt KELL feltételeznie, hogy az elsődleges elszigetelés (cső) tönkrement és ennek 
megfelelően KELL eljárnia. 

Gázok (A példában szereplő típus: OPTIMASS 2400C S250 - GAS)

Nyomás- és hőmérsékletadatok:

OPTIMASS 2400 -45°C...+130°C és 500...14000 kPa

A nyomást és/vagy a hőmérsékletet a cső, hőmérséklet, csatlakozás és az Ex műszerek tovább 
korlátozhatják. Ellenőrizze a műszer adattábláján és a vonatkozó dokumentációban a részletes 
adatokat.

Minden gázmérő műszer burkolata el van látva hasadó-nyíló lemezzel. Ha az elsődleges 
elszigetelés (cső) tönkremegy, a gáz a hasadó-nyíló lapon át távozik. A műszert úgy szerelje fel, 
hogy a hasadó-nyíló lemez ne emberek felé mutasson.

A hasadó-nyíló lemez rendszeres karbantartása:

Rendszeresen ellenőrizze, hogy a hasadó-nyíló lemezek nem szivárognak és/vagy nem 
tömődtek el. Valamennyi OPTIMASS műszernél az elsődleges szigetelésnek a mérőcső 
tekintendő. A mérőcső anyagainak leírását e kézikönyv megfelelő része tartalmazza, és a 
mérőcsőben áramló közegnek ezeknek az anyagokkal kompatibilisnek kell lennie. Ha gyanítható 
az elsődleges elszigetelés tönkremenetele, a vezetéket nyomástalanítani kell és a műszert a 
lehető leghamarabb eltávolítani, amint ez biztonságosan elvégezhető. A műszer szervizelésével 
és cseréjével kapcsolatban értesítse a vevőszolgálatot.
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2.4  Hőmérsékletkülönbség és hősokk
Hőmérsékletkülönbség

A maximális különbség a környezeti hőmérséklet és a közeg (üzemi) hőmérséklete között 100°C 
/ 212°F.

Hősokk

A hősokk akkor fordul elő, amikor a közeghőmérséklet hirtelen, jelentős mértékben megváltozik. 
A hősokk elkerüléséhez tanulmányozza a következő táblázatot, ahol a maximális hőmérséklet 
eltolódás található.

Műszer Maximum hőmérséklet-eltolódás
S100 +90°C / +194°F (+110°C / +230°F 40 barg / 580 psig maximum üzem nyomás mellett)

S150 +80°C / +176°F

S250 +50°C / +122°F

Figyelmeztetés!
E határértékeken kívül a sűrűség és a tömegáram kalibrációja eltolódhat. Az ismételt hősokkok a 
műszer korai tönkremeneteléhez is vezethetnek! Ugyanakkor alacsonyabb üzemi nyomás 
mellett nagyobb hősokkok fordulhatnak elő. További információért vegye fel a kapcsolatot a helyi 
képviselőjével.
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Az eszköz üzembe helyezése

3.1  Az eszköz üzembe helyezésére vonatkozó általános tudnivalók

3.2  Tárolás
• Az eszközt száraz és pormentes helyen tárolja.
• Kerülje a közvetlen napfénynek való kitettséget.
• Az eredeti csomagolásában tárolja.
• Ügyeljen arra, hogy a környezeti hőmérséklet ne essen -50°C / -58°F alá és ne emelkedjen 

+85°C / +185°F fölé (-40°C / -40°F és +70°C / +158°F, ahol SIL-kompatibilis konvertert 
mellékeltünk).

Információk!
Ellenőrizze, hogy az eszköz csomagolásán nem található-e sérülés vagy gondatlan kezelés 
okozta kár. Ha sérülést észlel, jelentse a szállítónak és a gyártó helyi kirendeltségének.

Információk!
Ellenőrizze, hogy az átvételi elismervényen minden megrendelt tétel szerepel-e.

Információk!
Ellenőrizze az adattáblán, hogy az eszközt a rendelési feltételeknek megfelelően szállították-e 
ki, valamint tekintse át az adattáblára nyomtatott feszültségértéket.
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3.3  Az eszköz kezelése

A műszer emelése és szállítása hevederrel

1  A műszert jó állapotú hevederrel emelje, a hevedert a peremek előtti nyaktagokon átvezetve.
2  NE emelje meg a műszert, ha a heveder a hengerpaláston fut.
3  NE emelje meg a műszert a perem furatainál felfüggesztve.
4  NE emelje meg a műszert a jelátalakító burkolatánál vagy az elektronika csonkjánál fogva.
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A műszer felállítása beépítés előtt

1  A műszert beépítés előtt faékekkel vagy hasonló eszközzel állítsa fel.
2  Kitámasztás nélkül SOHA ne állítsa fel a műszert.

1  Kitámasztás nélkül a műszer felborulhat
2  Ez sérülést okozhat és a műszert is súlyosan károsíthatja
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3.4  Üzembe helyezési feltételek

3.4.1  A műszer alátámasztása

A peremes csatlakozású műszer alátámasztása

1  A műszertest közvetlenül alátámasztható
2  A műszer a csatlakozó csővezetéknél is alátámasztható

Higiénikus csatlakozású műszerek alátámasztása

1  Mindig a műszertestet támassza alá.
2  NE támassza alá a műszert a csatlakozó csővezetékeknél, hogy a műszer tömege ne terhelődjön át rájuk. A higiéniai 

iparágakban vékony falú csöveket használnak, amelyek ezt az igénybevételt nem képesek felvenni.
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3.4.2  A műszer beépítése

Beépítési helyzetek

1  A műszert szögben is be lehet építeni, de javasolt függőlegesen felfelé irányuló áramba építeni.
2  Ne építse a műszert lefelé folyó áramba, mert ez szívóhatást kelt. Ha mindenképpen lefelé folyó áramba kell építeni 

a műszert, építsen be mérőperemet vagy szabályozó szelepet, amellyel az ellennyomást fenn tudja tartani.
3  Vízszintes beépítés balról jobbra tartó áramlással.
4  Kerülje a műszer utáni hosszú függőleges eséseket, mert ez kavitációt okozhat. Ahol a műszer után a vezeték 

függőlegesen fut, építsen be a műszer alatt mérőperemet vagy szabályozó szelepet, amellyel az ellennyomást fenn 
tudja tartani.

5  A műszert függőlegesen is be lehet építeni, de javasolt függőlegesen felfelé irányuló áramba építeni.
6  Ne építse a műszert lefelé folyó áramba, mert ez szívóhatást kelt. Ha mindenképpen lefelé folyó áramba kell építeni 

a műszert, építsen be mérőperemet vagy szabályozó szelepet, amellyel az ellennyomást fenn tudja tartani.
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3.4.3  Oldalhelyzetű beépítés

A műszer beépíthető úgy is, hogy a jelátalakító (vagy a távadó elosztódoboza) a műszer oldalán 
helyezkedik el és a mérőcsövek egymás felett vannak. Kerülje ezt az elrendezést kétfázisú 
áramlás esetén, vagy ahol a közegben gáz van. Ha ez nem kerülhető el, kérje ki a gyártó 
tanácsát.

3.4.4  Áthallás

Ahol több műszert építenek be, az áthallás elleni nagyon magas immunitás azt jelenti, hogy a 
mérőműszerek egymáshoz közel telepíthetők. A műszereket sorosan vagy párhuzamosan is 
lehet kötni, a bemutatott ábra szerint. 

Információk!
Ahol a műszereket sorba kapcsolják, erősen javasolt a csővezeték átmérőjét állandó értéken 
tartani. További információért vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.
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3.4.5  Peremes csatlakozás

A perem kötőcsavarjait egyenletesen és két oldalról húzza meg.

Szabályos sorrendet követve, egyenletesen húzza meg az átellenes csavarokat

3.4.6  A csőre ható maximális erők (végterhelések)

A tömegáram mérők a műszer végére adott maximális erőt (pozitív vagy negatív) tudnak 
kifejteni. Lásd a jelen kézikönyv műszaki adatokról szóló részében a maximális végterheléseket.
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3.4.7  A csővezeték szűkítő idomai

Mindig kerülje a csőátmérő túlzott méretváltozását. Ha a cső és a műszer peremének nagyobb 
méretkülönbsége áll fenn, használjon szűkítő idomokat. 

3.4.8  Rugalmas csatlakozás

A rugalmas csatlakozást csak a nagy átmérőkben folyó nagy áramlási sebességek miatt lehet 
alkalmazni. Javasolt 80-as méretűnél nagyobb áramlásmérők esetén mellőzni a rugalmas 
csatlakozások használatát.

3.4.9  Higiénikus alkalmazások

1  A műszert szög alatt építse be, hogy a leürülést lehetővé tegye.
2  NE építse be a műszert vízszintesen.
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Ahol a műszert az EHEDG (Európai Higiénikus Berendezés Tervező Csoport) tisztasági 
követelményei szerint hagyták jóvá, figyelembe KELL vennie a következőket:

• Beépítés - a műszert szög alatt építse be, hogy a leürülést lehetővé tegye (lásd az ábrát).
• Tisztítószerek - a tisztítószereknek felfelé kell folyniuk 1,5 m/s / 5ft/s-ot meghaladó 

sebességgel. Ha az áramlás lefelé folyik, a műszertől lefelé építsen be áramláskorlátozó 
idomot. Ez biztosítja, hogy a műszer teljesen megteljen a tisztítószerrel.

• Az üzemi állapotoknak és a szigeteléseknek meg KELL felelnie az EHEDG 
dokumentációjának.

A gyártó javasolja továbbá, hogy tanulmányozza a 8 számú, „HYGIENIC EQUIPMENT DESIGN 
CRITERIA” (HIGIÉNIKUS BERENDEZÉSEK TERVEZÉSI FELTÉTELEI) c. EHEDG 
(www.ehedg.org) dokumentumot.

3.4.10  Fűtés és szigetelés

Fűtés

A műszert csak elektromos fűtőszalaggal (vagy hasonló) eszközzel lehet fűteni az ábrán 
bemutatott módon. A műszert CSAK az A jelű zónában fűtse.

Szigetelés

A műszer továbbá az ábrán bemutatott módon egy adott maximális mélységig (B) szigetelhető. 
Ezen túl ne szigetelje, mert a műszer elektronikája ettől túlmelegedhet.

Fűtött zóna

Elektromos és fűtésszigetelés

1  Fűthető zóna (A). A maximális méreteket lásd a táblázatban.
2  A szigetelés maximális mélysége (B). Lásd a táblázatot.

S100 S150 S250

A mérete mm 200 250 250

Inch 7,9 9,8 9,8

B mérete mm 50

Inch 2,0
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Gyárilag felszerelt fűtőköpeny

Ha a műszert fűtőköpennyel rendelték, akkor NPT, Ermeto vagy peremes kialakítással készül.

A fűtőköpeny csatlakoztatása / használata
• A fűtőköpenyt a hőforráshoz megerősített rugalmas tömlőkkel csatlakoztassa.
• A fűtőköpeny anyaga 316L, de a fűtőközeg a külső tartállyal is érintkezik amelynek anyaga 

alacsonyabb minőségű rozsdamentes acél lehet.
• Megfelelő fűtőközegek a gőz vagy az olaj. Kerülje az olyan fűtőközegek használatát, amelyek 

a rozsdamentes acélnál réskorróziót válthatnak ki.
• Ahol a fűtőközeg folyadék, a csöveket úgy rendezze el, hogy a rendszer légteleníthető 

legyen.
• Ahol gőzt használnak, a csöveket úgy rendezze el, hogy a kondenzvíz leereszthető legyen.
• A köpenyt fűtse fel üzemi hőmérsékletre, mielőtt a közeget a műszeren átbocsátaná.

Fűtési idők

Figyelmeztetés!
A fűtőköpeny maximum fűtési nyomása és hőmérséklete 10 barg 130°C / 145 psig 266°F mellett

Hőmérséklet [°C / °F] 1 Idő [perc]

S100 S150 S250

40 / 104 7 7 10

60 / 140 10 10 17

80 / 176 15 15 30

100 / 212 20 20 60

110 / 230 30 50 90

120 / 248 75 200 270

1 A mérőcső nyaktagjánál mérve.
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Referenciafeltételek

3.4.11  Lefúvató nyílások

Ha a műszert lefúvató nyílással rendelték, akkor világosan jelölt belső menetes NPT 
csatlakozókkal vannak felszerelve. A csatlakozások NPT dugókkal és PTFE szalaggal vannak 
ellátva.

3.4.12  Hasadó-nyíló lemezek

Ha a műszert hasadó-nyíló lemezzel rendelték, akkor ez fel van rá szerelve. A lemez 
tönkremeneteli nyomása 20 barg +20°C / 290 psig +68°F értéken.

Szériafelszerelésként

 Ha a műszer névleges csatlakoztatási paraméterei nagyobbak, mint 100 barg / 1450 psig, de 
nem látták el a 150 barg / 2175 psig másodlagos szigeteléssel, a műszer biztonsági tartozékként 
hasadó-nyíló lemezzel van ellátva.

Környezeti hőmérséklet +25°C / +77°F

Fűtőközeg Forró folyadék

Fűtőközeg hőmérséklete +130°C / +266°F

Figyelmeztetés!
Ezeket a dugókat NE távolítsa el.

A műszer gyárilag száraz nitrogén gáztöltettel van szigetelve és ha nedvesség jut a műszer 
burkolatába, károsítani fogja azt. Ezeket a dugókat csak a burkolat lefúvatásához kell eltávolítani 
abban az esetben, ha az elsődleges elszigetelés tönkremegy. 

Ha gyanítható, hogy az elsődleges mérőcső meghibásodott, nyomástalanítsa a műszert és 
helyezze üzemen kívül amilyen gyorsan ez biztonságosan kivitelezhető.

Figyelmeztetés!
A felszerelt hasadó-nyíló lap az eredeti rendelés szerinti áramlási sebességeknek és folyamati 
feltételeknek felel meg. Ha a folyamati feltételekben bármilyen változás következik be, javasolt 
felvenni a kikérni a gyártó tanácsát a megfelelőséggel kapcsolatban.

Ha a folyamat bármilyen formában veszélyesnek minősül, javasolt a hasadó-nyíló lemez külső 
NPT menetéhez leeresztő csövet csatlakoztatni és úgy vezetni, hogy a közeg biztonságos 
területre tud kifolyni. Használjon elég nagy átmérőjű csövet ÉS úgy vezesse, hogy a nyomás a 
műszerházban ne tudjon feltorlódni.
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3.4.13  Nullpont kalibráció

A nullpont kalibráció folyamata a jelátalakító kézikönyvében található. A műszer telepítéséhez 
azonban figyelembe kell venni a következőket.

3.4.14  Napvédők

A műszert védeni KELL az erős napfénytől.

Nullpont kalibráció

1  Ahol a műszert függőlegesen telepítették, mindkét oldalon elzárószelepet kell beiktatni, hogy segítse a nullpont 
kalibrációt.

2  Ha a közeg áramlását nem lehet megállítani, építsen be egy söntszakaszt, hogy a műszer nullpont kalibrációját el 
lehessen végezni.

1  Vízszintes beépítés
2  Függőleges beépítés
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Elektromos csatlakozók

4.1  Munkavédelmi utasítások

4.2  Elektromos és I/O csatlakozások
Az elektromos és I/O csatlakozások leírását lásd a megfelelő jelátalakító kézikönyvében.

Veszély!
Elektromos csatlakozókkal végzett munka során mindig áramtalanítsa az eszközt. Jegyezze fel 
az adattáblán szereplő feszültségadatokat!

Veszély!
Az elektromos alkatrészek beszereléséhez tekintse át a helyi rendeleteket!

Veszély!
Veszélyes környezetben használt eszközökre további munkavédelmi előírások érvényesek, 
amelyeket az Ex dokumentációjában talál meg.

Vigyázat!
Tekintse át a helyi egészségügyi és munkavédelmi rendeleteket. A mérőeszköz elektromos 
alkatrészeivel kizárólag szakképzett szakemberek dolgozhatnak.

Információk!
Ellenőrizze az adattáblán, hogy az eszközt a rendelési feltételeknek megfelelően szállították-e 
ki, valamint tekintse át az adattáblára nyomtatott feszültségértéket.
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Szolgáltatások

5.1  Pótalkatrészek elérhetősége
Az üzemeltető vállalja, hogy a működéshez szüséges pótalkatrészeket és egyéb fontos 
kiegészítőket az utolsó gyártott eszköz leszállításától számítva 3 évig biztosítja.

Ez a szabályozás csak a szokásos üzemi feltételek mellett kopásnak és elhasználódásnak kitett 
alkatrészekre érvényes.

5.2  Szolgáltatások hozzáférhetősége
A gyártó számos szolgáltatást kínál vásárlóinak a garancia lejárta után is. Ebbe a javítás, a 
karbantartás, a műszaki támogatás és a képzés is beletartozik.

5.3  Az eszköz visszaküldése a gyártónak

5.3.1  Általános információk

Az eszköz gyártása és tesztelése körültekintően történt. Ha a dokumentációban szereplő 
utasítások alapján helyezik üzembe és üzemeltetik, a használat során általában nem merül fel 
probléma.

Információk!
Pontosabb információkért vegye fel a kapcsolatot a helyi értékesítési irodával.

Figyelmeztetés!
Ha mégis vissza kell küldenie az eszközt, mert átvizsgáltatná vagy meghibásodott, ügyeljen az 
alábbiakra:
• A környezet és a személyzet egészségének és biztonságának védelmére vonatkozó kötelező 

érvényű rendeletek alapján a gyártó kizárólag azokat a visszaküldött eszközöket veheti át, 
tesztelheti és javíthatja, amelyek személyekre és a környezetre ártalmatlannak bizonyultak 
az üzemeltetés során.

• Ennek értelmében a gyártó csak akkor szervizelheti az eszközt, ha az a következő fejezetben 
mellékelt biztonsági tanúsítvánnyal érkezik.

Figyelmeztetés!
Ha az eszközt toxikus, maró, gyúlékony vagy vízi élővilágra veszélyes anyagokkal üzemeltette, 
vegye figyelembe az alábbiakat:
• Ellenőrizze, hogy az eszköz teljesen mentes-e a szennyeződésektől. Ha szükséges, öblítse 

ki vagy közömbösítse az anyagot.
• Csatolja a biztonsági tanúsítványt, és tüntesse fel a termék nevét a lapon.
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5.3.2  A visszaküldött eszköz űrlapja (másolásra)

5.4  Az eszköz ártalmatlanítása

Figyelmeztetés!
Hogy személyzetünket ne tegyük ki semmilyen kockázatnak, ezt az űrlapot a visszaküldött 
műszer csomagolásán kívülről hozzáférhetően kell elhelyezni.

Vállalatnév: Cím:

Osztály: Név:

Telefonszám: Faxszám és/vagy e-mail cím:

A gyártó rendelési száma vagy sorozatszám:

Az eszköz az alábbi közeggel üzemel:

A közeg megnevezése: radioaktív

vízi élővilágra veszélyes

toxikus

maró hatású

gyúlékony

Ellenőriztük, az eszköz teljesen mentes az efféle szennyeződésektől.

Kiöblítettük az eszközt és közömbösítettük az eszközben található 
szennyeződéseket.

Ezúton kijelentjük, hogy a visszaküldés pillanatában semmilyen, személyekre és a környezetre veszélyt jelentő 
szennyező anyag nem található az eszközben.

Kelt: Aláírás:

Bélyegző:

Figyelmeztetés!
A termék ártalmatlanítását a helyi törvényeknek és szabályozásoknak megfelelően kell 
elvégezni.

Az elektromos és elektronikai hulladékok (WEEE) elkülönített gyűjtése az Európai Unióban:
Az 2012/19/EU irányelv szerint a WEEE jellel ellátott monitorozó és vezérlőműszereket az 
élettartamuk végén nem szabad egyéb hulladékokkal együtt ártalmatlanítani.
A felhasználónak az elektromos és elektronikai (WEEE) hulladékot kijelölt gyűjtőhelyre kell 
szállítania újrahasznosításra vagy helyi szervezetünknek vagy meghatalmazott 
képviseletünknek visszajuttatnia.
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Műszaki adatok

6.1  Measuring principle (multiple tube)

A Coriolis többcsöves tömegárammérő kettő vagy négy mérőcsőből 1, egy vagy két 
meghajtótekercsből 2, valamint kettő vagy négy érzékelőből (3 és 4) áll. Az érzékelők a 
meghajtótekercsek egyik vagy másik oldalán találhatók.

Ha a műszert áram alá helyezik, a meghajtótekercs rezgésbe hozza a mérőcsöveket, amelyek 
így oszcillálni kezdenek, szinuszos hullámot generálva. A szinuszos hullámot két érzékelő 
figyeli.

Statikus, áramtalanított műszer áramlás nélkül

1  Mérőcsövek
2  Meghajtótekercs
3  1. érzékelő
4  2. érzékelő

Áram alá helyezett műszer

1  Mérőcsövek
2  Az oszcilláció iránya
3  Szinuszos hullám
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Ha a csöveken folyadék vagy gáz halad át, a Corioils-effektus miatt a szinuszos hullámban 
fáziseltolódás jön létre, amelyet a két érzékelő észlel. Ez a fáziseltolódás egyenesen arányos a 
tömegárammal. 
 
A sűrűségmérés a rezgés frekvenciájának kiértékelésével történik, a hőmérsékletmérés pedig 
egy Pt500 érzékelővel.

Áram alá helyezett műszer áramló közeggel

1  Áramló közeg
2  Szinuszos hullám
3  Fáziseltolódás

MA_OPTIMASS_2400_hu_170418_4004800802_R02.book  Page 30  Tuesday, April 18, 2017  2:55 PM



 Műszaki adatok 6

31

OPTIMASS 2400

www.krohne.com04/2017 - 4004800802 - MA OPTIMASS 2400 R02 hu

6.2  Műszaki adatok

Információk!
• Az alábbi adatok általános használatra vonatkoznak. Ha specifikusabb adatra van szüksége, 

vegye fel a kapcsolatot velünk vagy a helyi értékesítési irodával.
• További információk (tanúsítványok, speciális szerszámok, szoftverek stb.) és a teljes 

termékdokumentáció ingyenesen letölthető a weboldalról (a Downloadcenter (Letöltőközpont) 
menüpontnál).

Mérési rendszer
Mérési alapelv Coriolis tömegáram

Alkalmazási tartomány Folyadékok, gázok és szilárd anyagok tömegáram és sűrűségmérése

Mért értékek Tömeg, sűrűség, hőmérséklet

Számított értékek Térfogat, relatív sűrűség

Kialakítás
Alap A mérőrendszer egy mérőérzékelőből és egy, a kimeneti jelet átalakító 

jelátalakítóból áll

Tulajdonságok Teljesen lehegesztett, karbantartást nem igénylő érzékelő, egyenes, 
többcsöves mérőcsővel

Változatok
Kompakt változat Integráló jelátalakító

Különálló változat Terepen elhelyezhető jelátalakító típusokkal rendelhető

Modbus változat Érzékelő beépített elektronikával és Modbus kimenettel számítógépes 
csatlakozáshoz

Mérési pontosság
Tömeg standard
Folyadék (≥ a névleges tömegáram 20:1 
aránya)

A tényleges mért áramlási sebesség ±0,1%-a

Folyadék (< a névleges tömegáram 20:1 
aránya)

± nullpont stabilitás (a nullpont stabilitást lásd alább)

Megismételhetőség

A névleges tömegáram ≥ 20:1 része Jobb, mint ±0,05%

A névleges tömegáram < 20:1 része Jobb, mint ±nulla stabilitás x 0,5

Gáz A ténylegesen mért áramlási sebesség ±0,35%-a + nullpont stabilitás

Megismételhetőség 0,2%-nál jobb nullpont stabilitás (ideértve az ismételhetőség, linearitás és 
hiszterézis kombinált hatását)

Tömeg választható
Folyadék (≥ a névleges tömegáram 10:1 
aránya)

A tényleges mért áramlási sebesség ±0,05%-a

Folyadék (< a névleges tömegáram 10:1 
aránya)

± nullpont stabilitás (a nullpont stabilitást lásd alább)

Megismételhetőség

A névleges tömegáram ≥ 10:1 része Jobb, mint ±0,025%

A névleges tömegáram < 10:1 része Jobb, mint ±nulla stabilitás x 0,5
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Nullpont stabilitás
S100 < 11 kg/h

S150 < 25 kg/h

S250 < 60 kg/h

S400 < 120 kg/h

Referenciafeltételek
Közeg Víz

Hőmérséklet +20°C / +68°F

Üzemi nyomás 1 barg / 14,5 psig

A közeghőmérséklet eltolódásának hatása az érzékelő nullpontjára
Korrózióálló acél A névleges áramlási sebesség 0,0008%-a 1°C-ra/a névleges áramlási 

sebesség 0,00044%-a 1°F-ra

A közegnyomás eltolódásának hatása az érzékelő nullpontjára
Korrózióálló acél A névleges tömegáram 0,0002%-a 1 barg-ra/A névleges tömegáram 

0,000014% 1 psig-ra

Sűrűség
Mérési tartomány 400...3000 kg/m3 / 25...187 lb/ft3

Pontosság ±1,0 kg/m3 / ±0,06 lb/ft3

Helyszíni kalibráció ±0,2 kg/m3 / ±0,012 lb/ft3

Hőmérséklet
Pontosság ±1°C / ±1,8°F

Üzemeltetési feltételek
Névleges tömegáramok
S100 220000 kg/h / 8084 lb/min

S150 500000 kg/h / 18372 lb/min

S250 1200000 kg/h / 44092 lb/min

S400 2400000 kg/h / 88185 lb/min

Maximális tömegáram értékek
S100 420000 kg/h / 14698 lb/min

S150 900000 kg/h / 33804 lb/min

S250 2300000 kg/h / 84510 lb/min

S400 4600000 kg/h / 169021 lb/min

Környezeti hőmérséklet
Kompakt változat alumínium 
jelátalakítóval

-40...+60°C / -40…+140°F

Kiterjesztett hőmérséklettartomány: 65°C / 149°F egyes I/O opciókhoz. 
További információért vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.

Kompakt változat rozsdamentes acél 
jelátalakítóval

-40...+55°C / -40…+130°F

Különálló változatok -40...+65°C / -40…+149°F

Folyamathőmérséklet
Peremes csatlakozás -45…+130°C / -49…+266°F

Higiénikus csatlakozás (csak az S100)
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Névleges nyomás 20°C / 68°F értéken
Mérőcső (Duplex UNS S31803) 
PED -1…150 barg / -14,5…2175 psig

FM (S100...250) -1…140 barg / -14,5…2030 psig

FM (S400) -1…110 barg / -14,5…1595 psig

CRN / ASME B31.3 -1…100 barg / -14,5…1450 psig

Mérőcső (Super Duplex UNS S32760) 
PED -1…180 barg / -14,5…2610 psig

FM -1…152 barg / -14,5…2205 psig

CRN / ASME B31.3 -1…120 barg / -14,5…1885 psig

Külső henger
PED / CRN által nem jóváhagyott Tipikus hasadási nyomás > 100 barg / 1450 psig

PED másodlagos nyomástartó 
elszigetelés

-1...40 barg / -14,5...580 psig (csak S100...250 esetén)

-1...150 barg / -14,5...2175 psig (Duplex változat)

A folyadék tulajdonságai
Megengedhető fizikai állapot Folyadékok, gázok és zagyok

Megengedhető gáztartalom (térfogat) További információért vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.

Megengedhető szilárd tartalom 
(térfogat)

További információért vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.

Védettség

EN 60529 IP66 / 67

NEMA 250 NEMA 4X

Üzembe helyezési feltételek

Bemeneti szakaszok Nem szükséges

Kimeneti szakaszok Nem szükséges

Anyagok
Mérőcső Rozsdamentes acél UNS S31803 (1.4462)

Választható: UNS S32760 (1.4501)

Nyaktag Rozsdamentes acél UNS J92205 (1.4470)

Választható: UNS J93404 (1.4469)

Peremek Rozsdamentes acél AISI 316 / 316L (1.4401 / 1.4404) kettős tanúsítású

Választható: Rozsdamentes acél UNS S31803 (1.4462) (NACE által 
engedélyezett)

Választható: UNS S32760 (1.4501) (NACE által engedélyezett)

Külső henger (S100...250) Rozsdamentes acél AISI 304 / 304L (1.4301 / 1.4307) kettős tanúsítású

Választható: Rozsdamentes acél AISI 316 / 316L (1.4401 / 1.4404) kettős 
tanúsítású

Választható: Rozsdamentes acél UNS S31803 (1.4462)  1

Külső henger (S400) Standard 9 mm-es fal: Rozsdamentes acél AISI 316 / 316L (1.4401 / 1.4404) 
kettős tanúsítású

Opcionális 15 mm-es fal: Rozsdamentes acél UNS S31803 (1.4462) (NACE 
által engedélyezett)
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Fűtőköpenyes változat
Fűtőköpeny Rozsdamentes acél 316L (1.4404)

Megjegyzés: A külső henger érintkezik a fűtőközeggel

Különálló változatok
Elosztódoboz Alumínium présöntvény (poliuretán bevonattal)

Folyamatcsatlakozók
Karima
DIN DN100…400 / PN16…160

ASME 4...16" / ASME 150…1500

JIS 100A / 10...20K

Higiénikus
Tri-clover 4"

DIN 32676 Tri-clamp bilincs DN100

ISO 2852 Tri-clamp bilincs 4"

DIN 11864-2 A típus DN100

DIN 11851 külső menet DN100

SMS külső menet 4"

IDF / ISS külső menet 4"

RJT külső menet 4"

Elektromos csatlakozók
Elektromos csatlakozók A részletes leírást, ideértve az áramellátást, energiafogyasztást, stb. lásd az 

adott jelátalakító műszaki adatainál.

I/O Az I/O opciók részletes leírását, ideértve az adatfolyamokat és protokollokat 
lásd az adott jelátalakító műszaki adatainál.

Engedélyek
CE A műszer megfelel a CE-irányelvekben foglalt törvényes előírásoknak. A 

gyártó a CE-jelöléssel szavatolja, hogy a termék megfelel ezeknek az 
előírásoknak.

Factory Mutual / CSA I. osztály, 1. rész, A, B, C és D csoport

II. osztály, 1. rész., E, F és G csoport

III. osztály, 1. rész, veszélyes környezetek

I. osztály, 2. rész, A, B, C és D csoport

II. osztály, 2. rész., E, F és G csoport

III. osztály, 2. rész, veszélyes környezetek

ANSI / CSA (Kettős elszigetelés) 12.27.901-2003

Higiénikus 3A 28-03

ASME BPE

Kapumérés Mérőműszerekről szóló irányelv (MID) MI 002 és MI 005 (a legfrissebb 
hatályos verzió)

OIML R 117-1

OIML R137 (függőben)

API és AGA kompatibilis 

Behatolásvédelem EN 60529 (a legfrissebb hatályos verzió)

NEMA 250 (a legfrissebb hatályos verzió)
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6.3  ATEX hőmérséklethatárok

ATEX (a legfrissebb hatályos verzió)
OPTIMASS 2400C nem Ex i jelkimenetek
Ex d csatlakozódoboz II 1/2 G - Ex d ia IIC T6...T1 Ga/Gb

II 2 D - Ex t IIIC T160°C Db

Ex e csatlakozódoboz II 1/2 G - Ex de ia IIC T6...T1 Ga/Gb

II 2 D - Ex t IIIC T160°C Db

OPTIMASS 2400C Ex i jelkimenetek
Ex d csatlakozódoboz II 1/2 (1) G - Ex d ia (ia Ga) IIC T6...T1 Ga/Gb

II 2 (1) D - Ex t (ia Da) IIIC T160°C Db

Ex e csatlakozódoboz II 1/2 (1) G - Ex de ia (ia Ga) IIC T6...T1 Ga/Gb

II 2 (1) D - Ex t (ia Da) IIIC T160°C Db

OPTIMASS  2400F II 1 G - Ex ia IIC T6...T1 Ga

II 1 D - Ex ia IIIC T160°C Da
1  ha ezt a változatot rendelik, az elektronikai csonk anyaga UNS J92205 (1.4470)

Körny. hőm. Tamb 
°C

Max. közeghőm. 
Tm °C

Hőm. osztály Max. felül. hőm. 
°C

OPTIMASS 2400C 
fűtőköpennyel/szigeteléssel vagy 
nélküle

40 40 T6 T70

55 T5 T85

90 T4 T120

130 T3-T1 T160

50 55 T5 T85

90 T4 T120

130 T3-T1 T160

65 65 T5 T95

130 T3-T1 T160

OPTIMASS 2400C Alumínium 
jelátalakító házzal - 
fűtőköpennyel/szigeteléssel vagy 
nélküle

40 40 T6 T70

55 T5 T85

90 T41 T120

130 T3 - T1 T160

50 55 T5 T85

90 T4 T120

130 T3 - T1 T160

65  1 65 T4-T1 T95

OPTIMASS 2400C Rozsdamentes acél 
jelátalakító házzal - 
fűtőköpennyel/szigeteléssel vagy 
nélküle

40 40 T6 T70

55 T5 T85

90 T4 T120

130 T3-T1 T160

50 55 T5 T85

90 T4-T1 T120

60 60 T5-T1 T90
1  az I/O opció függvényében. Kérjük, további tájékoztatásért hívjon minket.
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6.4  Maximális végterhelések

• Ezeket a (tengelyirányú) terheléseket a 316L előírás 80-as csővezetékeire számították, ahol 
a csöveket röntgenezetlen tompavarrattal hegesztették.

• A feltüntetett terhelések a maximális megengedett statikus terhelések. Ha a terhelés lengő 
terhelés (ciklikusan változó húzó- ill. nyomófeszültség), a terhelést csökkenteni kell. Ehhez 
kérje ki a gyártó szaktanácsát.

• A sérülés elkerülése érdekében NE ne terhelje a fűtőköpeny csatlakozócsöveit a 
mérőműszeren. A gyártó azt javasolja, hogy használjon flexibilis csatlakozócsöveket.

S100 S150 S250 S400

Peremek
20°C 40 barg 150 kN 350 kN 550 kN 750 kN

100 barg 100 kN 120 kN 60 kN

150 barg

180 barg

130°C 32 barg 150 kN 280 kN 400 kN

80 barg 60 kN 50 kN 50 kN

115 barg

130 barg

Higiénikus (minden csatlakozás)
130°C 10 barg 5 kN - - -
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6.5  Mérési pontosság

Mérési hiba
A mérési hiba a pontatlanságok és a nullpont instabilitás együttes hatásából adódik.

Referenciafeltételek

X áramlási sebesség [%]
Y mérési hiba [%]

Közeg Víz

Hőmérséklet +20°C / +68°F

Üzemi nyomás 1 barg / 14,5 psig

1.6

1.4

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0
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6.6  Útmutató a maximális üzemi nyomáshoz

Megjegyzés:
• Győződjön meg róla, hogy a műszer a működési tartományokon belül üzemel
• Valamennyi higiénikus csatlakozás maximális névleges nyomása 10 barg 

130°C-on / 145 psig 266°F-on

A PED által tanúsított másodlagos elszigetelés lineáris leminősítése

Nyomás / hőmérséklet leminősítés, minden műszerméret metrikus 
mértékegységben feltüntetve (a peremes csatlakozások az EN 1092-1:2007 
szabvány szerintiek)

X hőmérséklet [°C]
Y nyomás [barg]

1  Mérőcső (UNS S32760) PED tanúsítvány
2  Mérőcső (UNS S32760) FM tanúsítvány
3  Mérőcső (UNS S31803) PED tanúsítvány
4  Mérőcső (UNS S32760) CRN tanúsítvány
5  Mérőcső (UNS S31803) FM tanúsítvány (S100...250)
6  Mérőcső (UNS S31803) CRN tanúsítvány
7  Mérőcső (UNS S31803) FM tanúsítvány (S400)

Külső henger anyaga -45°C 20°C 130°C

304 / L vagy 316 / L (S100...250) 40 barg 40 barg 32 barg
UNS S31803 (S100...400) 150 barg 150 barg 100 barg
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A PED által tanúsított másodlagos elszigetelés lineáris leminősítése

Peremek
• A DIN csőperem-minősítések alapja az EN 1092-1 2007 G.4.1 táblázatának 14EO 

anyagcsoportja
• Az ASME csőperem-minősítések alapja az ASME B16.5 2003 2. táblázatának 2.2 

anyagcsoportja
• A JIS csőperem-minősítések alapja a JIS 2220: 2001 1. táblázat, 1. rész, 022a anyagcsoport

Megjegyzések
• A maximális üzemi nyomás vagy a csőperem, vagy a mérőcső minősített értéke, AMELYIK 

AZ ALACSONYABB!
• A gyártó javasolja, hogy a tömítéseket rendszeres időközönként cserélje. Ezzel megőrizhető 

a csatlakozás higiéniai épsége. 

Nyomás / hőmérséklet leminősítés, minden műszerméret angolszász 
mértékegységben feltüntetve (a peremes csatlakozások az ASME B16.5 szabvány 
szerintiek)

X hőmérséklet [°F]
Y nyomás [psig]

1  Mérőcső (UNS S32760) PED tanúsítvány
2  Mérőcső (UNS S32760) FM tanúsítvány
3  Mérőcső (UNS S31803) PED tanúsítvány
4  Mérőcső (UNS S32760) CRN tanúsítvány
5  Mérőcső (UNS S31803) FM tanúsítvány (S100...250)
6  Mérőcső (UNS S31803) CRN tanúsítvány
7  Mérőcső (UNS S31803) FM tanúsítvány (S400)

Külső henger anyaga -49°F 68°F 266°F

304 / L vagy 316 / L (S100...250) 580 psig 580 psig 464 psig
UNS S31803 (S100...400) 2175 psig 2175 psig 1450 barg
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6.7  Méretek és súlyértékek

6.7.1  Peremes változatok

Műszer tömegek (PN40 peremek).

1  Kompakt változat
2  Különálló változat

Kompakt Különálló

Súly Alumínium Korrózióálló acél Alumínium Korrózióálló acél

S100 kg 84,8 90,1 80,8 81,7

lb 187,0 198,0 178,0 180,0

S150 kg 211,5 216,8 207,5 208,4

lb 466,0 478,0 457,0 459,0

S250 kg 444,5 449,8 44,5 441,4

lb 980,0 991,0 971,0 973,0

S400  1 kg 940,0 945,3 936,0 936,9

lb 2072,3 2083,4 2063,5 2065,5

S400  2 kg 1045,0 1050,3 1041,0 1041,9

lb 2303,8 2315,5 2295,0 2297,0
1  9mm külső henger falvastagsága 
2  15 mm külső henger falvastagsága

Más minősítésű peremekkel szerelt műszerek tömegével kapcsolatban érdeklődjön a gyártónál.
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Rozsdamentes acél mérőcső

Peremes csatlakozás 

Méretek [mm]

S100 S150 S250 S400

A 219 ±5 323 ±5 406 ±5 508 ±5

C1 (Kompakt) 370 ±5 422 ±5 463 ±5 516 ±5

C2 (különálló) 307 ±5 359 ±5 400 ±5 453 ±5

D 137

E 123,5

F 260,5

G 118

Méretek [inch]

S100 S150 S250 S400

A 8,6 ±0,2 12,7 ±0,2 16 ±0,2 20 ±0,2

C1 (Kompakt) 14,6 ±0,2 16,6 ±0,2 18,2 ±0,2 20,3 ±0,2

C2 (különálló) 12,1 ±0,2 14,1 ±0,2 15,7 ±0,2 17,8 ±0,2

D 5,4

E 4,9

F 10,2

G 4,6

B méret [mm]

 S100 S150 S250 400

PN16
DN100 1284 - - -

DN150 1290 1584 - -

DN200 - 1598 - -

DN250 - - 1953 -

DN300 - - 1969 -

DN350 - - - 2290

DN400 - - - 2296

PN40
DN100 1310 - - -

DN150 1330 1624 - -

DN200 - 1650 - -

DN250 - - 2023 -

DN300 - - 2043 -

DN350 - - - 2376

DN400 - - - 2396
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PN63
DN100 1336 - - -

DN150 1370 1664 - -

DN200 - 1694 - -

DN250 - - 2063 -

DN300 - - 2093 -

DN350 - - - 2426

DN400 - - - 2446

PN100
DN100 1360 - - -

DN150 1410 1704 - -

DN200 - 1734 - -

DN250 - - 1970 -

DN300 - - 2153 -

DN350 - - - 2504

DN400 - - - 2496

PN160
DN100 1380 - - -

DN150 1436 1730 - -

DN200 - 1754 - -

DN250 - - 2123 -

DN300 - - 2163 -

DN350 - - - 2566

DN400 - - - 2572

ASME 150
4" 1334 - - -

6" 1358 1652 - -

8" - 1678 - -

10" - - 2017 -

12" - - 2043 -

14" - - - 2380

16" - - - 2380

ASME 300
4" 1352 - - -

6" 1378 1672 - -

8" - 1698 - -

10" - - 2049 -

12" - - 2075 -

14" - - - 2412

16" - - - 2414

B méret [mm]

 S100 S150 S250 400
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ASME 600
4" 1398 - - -

6" 1428 1722 - -

8" - 1754 - -

10" - - 2131 -

12" - - 2139 -

14" - - - 2470

16" - - - 2496

ASME 900
4" 1422 - - -

6" 1474 1768 - -

8" - 1812 - -

10" - - 2195 -

12" - - 2227 -

14" - - - 2566

16" - - - 2572

ASME 1500
4" 1442 - - -

6" 1554 - - -

8" - 1914 - -

10" - - 2335 -

12" - - 2393 -

14" - - - 2736

16" - - - 2762

JIS 10K
100A 1270 - - -

350A - - - 2284

JIS 20K
100A 1296 - - -

350A - - - 2346

B méret [inch]

S100 S150 S250 400

PN16
DN100 50,5 - - -

DN150 50,8 62,4 - -

DN200 - 62,9 - -

DN250 - - 77,0 -

DN300 - - 77,5 -

DN350 - - - 90,2

DN400 - - - 90,4

B méret [mm]

 S100 S150 S250 400
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PN40
DN100 51,5 - - -

DN150 52,6 63,9 - -

DN200 - 65,0 - -

DN250 - - 79,6 -

DN300 - - 80,4 -

DN350 - - - 93,5

DN400 - - - 94,3

PN63
DN100 53,2 - - -

DN150 52,3 65,5 - -

DN200 - 66,7 - -

DN250 - - 81,2 -

DN300 - - 82,4 -

DN350 - - - 95,5

DN400 - - - 96,3

PN100
DN100 53,9 - - -

DN150 55,5 67,1 - -

DN200 - 68,3 - -

DN250 - - 77,6 -

DN300 - - 84,8 -

DN350 - - - 98,6

DN400 - - - 98,3

PN160
DN100 54,3 - - -

DN150 56,5 68,1 - -

DN200 - 69,0 - -

DN250 - - 83,6 -

DN300 - - 85,1 -

DN350 - - - 101,0

DN400 - - - 101,3

ASME 150
4" 52,5 - - -

6" 53,4 65,0 - -

8" - 66,1 - -

10" - - 79,4 -

12" - - 80,4 -

14" - - - 93,7

16" - - - 93,7

B méret [inch]

S100 S150 S250 400
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ASME 300
4" 53,2 - - -

6" 54,2 65,8 - -

8" - 66,8 - -

10" - - 80,7 -

12" - - 81,7 -

14" - - - 95,0

16" - - - 95,0

ASME 600
4" 54,9 - - -

6" 56,1 67,8 - -

8" - 69,0 - -

10" - - 83,9 -

12" - - 84,2 -

14" - - - 97,2

16" - - - 98,3

ASME 900
4" 55,2 - - -

6" 57,9 69,6 - -

8" - 71,3 - -

10" - - 86,4 -

12" - - 87,7 -

14" - - - 101,0

16" - - - 101,3

ASME 1500
4" 56,8 - - -

6" 61,2 - - -

8" - 75,3 - -

10" - - 91,9 -

12" - - 94,2 -

14" - - - 107,7

16" - - - 108,7

JIS 10K
100A 52,5 - - -

350A - - - 89,9

JIS 20K
100A 52,5 - - -

350A - - - 92,4

B méret [inch]

S100 S150 S250 400
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6.7.2  Higiénikus változatok

Higiénikus csatlakozások: teljesen hegesztett változatok

B méret [mm]

S100 S150 S250 S400

Tri-clover
4" 1223 - - -

DIN 32676 Tri-clamp bilincs
DN100 1236 - - -

ISO 2852 Tri-clamp bilincs
4" 1223 - - -

DIN 11864-2 A típus
DN100 1296 - - -

B méret [inch]

S100 S150 S250 S400

Tri-clover
4" 48 - - -

DIN 32676 Tri-clamp bilincs
DN100 48,7 - - -

ISO 2852 Tri-clamp bilincs
4" 48 - - -

DIN 11864-2 A típus
DN100 51 - - -
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Higiénikus csatlakozások: adapteres változatok (külső menet)

B méret [mm]

S100 S150 S250

DIN 11851 külső menet
DN100 1288 - -

SMS külső menet
4" 1236 - -

IDF / ISS külső menet
4" 1223 - -

RJT külső menet
4" 1234 - -

B méret [inch]

S100 S150 S250

DIN 11851 külső menet
DN100 50,1 - -

SMS külső menet
4" 48,7 - -

IDF / ISS külső menet
4" 48 - -

RJT külső menet
4" 48,6 - -
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6.7.3  Fűtőköpenyes verzió

Méretek [mm]

S100 S150 S250 400

Fűtőcsatlakozás méret 25 mm (ERMETO)

A 254 ±2,5 355 ±2,5 444 ±2,5 545 ±2,5

B 178 ±2,0 228 ±2,0 234 ±2,0 268 ±2,0

C 28 ±2,0 28 ±2,0 32 ±2,0 28 ±2,0

Méretek [inch]

S100 S150 S250 400

Fűtőcsatlakozás méret 1" (NPTF)

A 10 ±0,1 14 ±0,1 17,5 ±0,1 21,5 ±0,1

B 7 ±0,08 9 ±0,08 9,2 ±0,08 106 ±0,08

C 1,1 ±0,08 1,1 ±0,08 1,26 ±0,08 1,1 ±0,08
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6.7.4  Választható lefúvató nyílás

Méretek [mm]

S100 S150 S250 S400

A 70 ±1,0 100 ±1,0

B 70 ±1,0 100 ±1,0

Méretek [inch]

S100 S150 S250 S400

A 2,75 ±0,04 4,0 ±0,04

B 2,75 ±0,04 4,0 ±0,04
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Megjegyzések
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A KROHNE elérhetőségek teljes, érvényes listája itt olvasható:
www.krohne.com
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