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1.1  Historia oprogramowania
Dla wszystkich urz dze  GDC, w celu dokumentowania statusu nowelizacji elektroniki 
wg NE 53, wprowadza si  "Nowelizacj  elektroniki" (ER). Na podstawie ER mo na atwo 
uzyska  informacje dotycz ce napraw lub istotnych zmian wyposa enia elektronicznego oraz ich 
wp ywu na kompatybilno  urz dzenia.

Zmiany i ich wp yw na kompatybilno
1 Poni ej: kompatybilne zmiany i naprawy, bez wp ywu na dzia anie urz dzenia (np. b d w tek cie 

wy wietlacza)

2-_ Poni ej: kompatybilne zmiany sprz tu i/lub oprogramowania interfejsów:

H HART® wersja 7

P PROFIBUS

F Foundation Fieldbus

M Modbus

X wszystkie interfejsy

3-_ Poni ej: kompatybilne zmiany sprz tu i/lub oprogramowania wej  i wyj :

I Wyj cie pr dowe

F, P Wyj cie impulsowe / cz stotl.

S Wyj. statusowe

C Wej cie steruj ce

X wszystkie wej cia i wyj cia

4 Poni ej: kompatybilne zmiany dot. nowych funkcji

5 Zmiany niekompatybilne, oznaczaj ce konieczno  wymiany elektroniki.

Informacja! 
W poni szej tabeli "x" oznacza dowolny mo liwy wieloznakowy ci g alfanumeryczny, zale nie 
od dost pnej wersji.

Data publikacji Nowelizacja elektroniki Zmiany 
i kompatybilno

Dokumentacja

2013-04 ER 2.2.0_ MA OPTISONIC 3400 R01

2013-09 ER 2.2.1_ 1 MA OPTISONIC 3400 R02

2014-05 ER 2.2.2_ 1 MA OPTISONIC 3400 R03

2014-05 ER 2.2.2_ 1 MA OPTISONIC 3400 R03

2014-06 ER 2.2.3_ 1 MA OPTISONIC 3400 R03

niewydane ER 2.2.4_ & ER 2.2.5_

2014-07 ER 2.2.6_ 1 MA OPTISONIC 3400 R03

2014-08 ER 2.2.7_ 1 MA OPTISONIC 3400 R03

2015-06 ER 2.2.8_ & ER 2.2.9_ 1

2015-11 ER 3.0.1_ 1 MA OPTISONIC 3400 R04
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1.2  Zamierzone u ycie

Przep ywomierz  s u y wy cznie do dwukierunkowego pomiaru przewodz cej i/lub 
nieprzewodz cej cieczy, w ca kowicie wype nionym ruroci gu. Nadmiar zanieczyszcze  (gaz, 
cz stki sta e, dwie fazy cieczy) zak óca sygna  akustyczny i musi by  unikany.

Funkcjonalno  przep ywomierza obejmuje: pomiar przep ywu obj to ciowego, masowego, 
pr dko ci liniowej, pr dko ci d wi ku, wzmocnienia, SNR, sumaryczn  mas , warto ci 
diagnostyczne.

1.3  Certyfikacja

Urz dzenie spe nia ustawowe wymogi dyrektyw EC.
Pe na informacja o dyrektywach i standardach UE oraz o certyfikacjach - patrz: deklaracja 
zgodno ci CE lub strona internetowa producenta.

Pozosta e dopuszczenia i standardy
• Dyrektywa Urz dze  Pomiarowych 2014/32/EU - Aneks VI (MI-004)
• NAMUR NE 21/04

Informacje szczegó owe podano w odno nej dokumentacji.

Uwaga! 
U ytkownik ponosi wy czn  odpowiedzialno  za w a ciwe u ycie urz dze  pomiarowych w 
odniesieniu do ich zdatno ci, zamierzonego przeznaczenia i odporno ci na korozj  u ytych 
materia ów w odniesieniu do mierzonego medium.

Informacja! 
Producent nie ponosi odpowiedzialno ci za jakiekolwiek uszkodzenie wynik e z niepoprawnego 
u ycia lub u ycia niezgodnego z zamierzonym przeznaczeniem.

Oznaczenie CE

Nak adaj c znak CE, producent za wiadcza, e urz dzenie spe ni o wszystkie wymagane testy.

Niebezpiecze stwo! 
Dla urz dze  Ex zastosowanie maj  dodatkowe uwagi dotycz ce bezpiecze stwa - patrz: 
dokumentacja Ex.
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1.4  Instrukcje bezpiecze stwa producenta

1.4.1  Prawo autorskie i ochrona danych

Niniejsza dokumentacja zosta a sporz dzona z nale yt  uwag . Niemniej jednak nie mo emy 
zagwarantowa , e jej tre  jest wolna od b dów, kompletna lub aktualna.

Tre  dokumentacji chroniona jest prawem autorskim. Udzia y stron trzecich identyfikowane s  
jako takie. Powielanie, obróbka, rozpowszechnianie i jakikolwiek inny rodzaj u ycia naruszaj cy 
prawa autorskie, wymaga pisemnego upowa nienia ze strony autora oraz/lub producenta.

Producent w ka dym przypadku stara si  przestrzega  praw autorskich stron trzecich oraz 
korzysta  z prac wewn trznych lub ogólnodost pnych.

Zbiór danych personalnych (np. nazwiska, adresy pocztowe, adresy e-mailowe) zamieszczony 
jest w dokumentacji - w miar  mo liwo ci - na zasadzie dobrowolno ci. Tam, gdzie jest to 
wykonalne, zawsze istnieje mo liwo  skorzystania z ofert i us ug bez podania danych 
personalnych.

Pragniemy zwróci  uwag , e przesy anie danych przez Internet (np. w ramach korespondencji 
e-mailowej) mo e odby  si  z naruszeniem bezpiecze stwa. Nie jest mo liwa ca kowita ochrona 
danych przed dost pem do nich osób trzecich. 

Niniejszym wyra nie zabraniamy wykorzystywania opublikowanych - w ramach naszego 
obowi zku - danych kontaktowych, dla celów przesy ania nam jakichkolwiek niezamówionych 
reklam lub materia ów informacyjnych. 

1.4.2  Zrzeczenie si

Producent nie ponosi odpowiedzialno ci za szkody wynik e z u ycia jego sprz tu, w czaj c 
w to, lecz nie ograniczaj c do szkód: bezpo rednich, po rednich, przypadkowych i wynik ych. 

Zrzeczenie nie dotyczy przypadku, gdy producent dzia a  celowo lub z wyra n  niedba o ci . 
W przypadku gdy prawo nie dopuszcza takich ogranicze  na na o one gwarancje lub wy cze  
ogranicze  dotycz cych pewnych szkód, u ytkownik mo e, je li to prawo ma do niego 
zastosowanie, nie podlega  cz ciowo lub w ca o ci powy szemu zrzeczeniu, wy czeniom lub 
ograniczeniom. 

Jakikolwiek produkt nabyty od producenta podlega gwarancji zgodnie z odpowiedni  
dokumentacj  produktu oraz "Ogólnymi warunkami sprzeda y". 

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany zawarto ci dokumentacji, w czaj c w to niniejsze 
zrzeczenie, w dowolny sposób, w dowolnym czasie, z dowolnego powodu, bez uprzedniego 
powiadomienia, i nie ponosi odpowiedzialno ci za skutki takich zmian.
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1.4.3  Odpowiedzialno  i gwarancja produktu

Odpowiedzialno  za poprawny dobór urz dzenia do aplikacji ponosi u ytkownik. Producent nie 
ponosi odpowiedzialno ci za skutki niew a ciwego u ycia urz dzenia przez u ytkownika. 
Niepoprawna instalacja lub obs uga urz dzenia (systemu) powoduje uniewa nienie gwarancji. 
Ponadto zastosowanie maj  "Ogólne warunki sprzeda y", stanowi ce podstaw  umowy 
sprzeda y.

1.4.4  Informacja dotycz ca dokumentacji

Celem ochrony przed utrat  zdrowia lub uszkodzeniem sprz tu - nale y zapozna  si  z niniejsz  
dokumentacj  oraz zastosowa  do obowi zuj cych standardów i przepisów bezpiecze stwa 
i higieny pracy.

W przypadku jakiegokolwiek problemu ze zrozumieniem tre ci niniejszej dokumentacji, nale y 
skontaktowa  si  z lokalnym biurem producenta. Producent nie ponosi adnej 
odpowiedzialno ci za skutki wynik e z niew a ciwego zrozumienia tre ci niniejszej dokumentacji.

Celem niniejszej dokumentacji jest pomoc w stworzeniu warunków roboczych, zapewniaj cych 
bezpieczne i efektywne u ycie urz dzenia. Specjalne uwarunkowania i rodki ostro no ci 
zaznacza si  w niniejszym podr czniku za po rednictwem poni szych ikon.
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1.4.5  Ostrze enia i u yte symbole

Ostrze enia dotycz ce bezpiecze stwa oznaczone s  symbolami.

•  OBS UGA
Symbol u ywany do wskazania czynno ci, jakie powinien w podanej kolejno ci wykona  
operator.

i SKUTEK
Symbol u ywany do wskazania wszystkich istotnych skutków podj tych uprzednio dzia a .

1.5  Instrukcje bezpiecze stwa dla operatora

Niebezpiecze stwo! 
To ostrze enie dotyczy bezpo redniego zagro enia przy pracach elektrycznych.

Niebezpiecze stwo! 
To ostrze enie dotyczy ryzyka oparze  od promieniowania ciep a lub gor cej powierzchni.

Niebezpiecze stwo! 
To ostrze enie dotyczy niebezpiecze stwa podczas u ycia urz dzenia w obszarze zagro onym 
wybuchem.

Niebezpiecze stwo! 
Zalecenia, których bezwzgl dnie nale y przestrzega  w ca o ci. Nawet cz ciowe odst pstwo 
od zalece  mo e zagra a  zdrowiu lub yciu. Istnieje tak e ryzyko powa nego uszkodzenia lub 
zniszczenia urz dzenia lub cz ci instalacji.

Uwaga! 
Nawet cz ciowe odst pstwo od tych zasad bezpiecze stwa mo e zagra a  zdrowiu. Istnieje 
tak e ryzyko powa nego uszkodzenia lub zniszczenia urz dzenia lub cz ci instalacji.

Uwaga! 
Odst pstwo od tych instrukcji mo e narazi  urz dzenie lub cz  instalacji na zniszczenie.

Informacja! 
Te instrukcje zawieraj  informacje istotne dla obs ugi urz dzenia.

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

Uwaga! 
Ogólnie: urz dzenia producenta mog  by  instalowane, uruchamiane, serwisowane 
i obs ugiwane tylko przez w a ciwie przeszkolony i autoryzowany personel. 
Celem niniejszej dokumentacji jest pomoc w stworzeniu warunków roboczych, zapewniaj cych 
bezpieczne i efektywne u ycie urz dzenia.
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2.1  Zakres dostawy

Informacja! 
Sprawdzaj c list przewozowy nale y upewni  si  odno nie kompletno ci przesy ki.

Informacja! 
Upewni  si , e opakowanie nie jest uszkodzone i obchodzono si  z nim w a ciwie. W razie 
konieczno ci: poinformowa  przewo nika i lokalne biuro producenta.

Informacja! 
Urz dzenie polowe dostarczane jest w dwóch kartonach. Jeden karton zawiera przetwornik, 
drugi - g owic  pomiarow .

Informacja! 
Upewni  si  co do poprawnego doboru g owicy do przetwornika tak, aby zgodny by  numer 
seryjny.

Rys. 2-1: Zakres dostawy - wersja zwarta

1  Zamówiony przep ywomierz
2  Dokumentacja produktu
3  Fabryczny certyfikat wzorcowania
4  CD-ROM z dokumentacj  urz dzenia w dost pnych j zykach
5  Kabel sygna owy (tylko wersja rozdzielona)

Informacja! 
Dostawa nie obejmuje materia ów monta owych i narz dzi. Materia ów monta owych i narz dzi 
nale y u ywa  zgodnie z zasadami i przepisami BHP.
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2.2  Opis urz dzenia
Niniejszy przep ywomierz ultrad wi kowy s u y wy cznie do pomiaru przep ywu 
obj to ciowego, masowego, pr dko ci liniowej, d wi ku, wzmocnienia, SNR, warto ci 
diagnostycznych.
Wy cznie do dwukierunkowego pomiaru przep ywu przewodz cych i nieprzewodz cych cieczy 
w ca kowicie wype nionym ruroci gu.

Urz dzenie dostarczane jest w stanie gotowym do pracy. Wszystkie dane robocze zosta y 
ustawione fabrycznie, zgodnie z zamówieniem.

Dost pne s  nast puj ce wersje:
• Wersja zwarta (przetwornik montowany jest bezpo rednio na g owicy pomiarowej)
• Wersja rozdzielona (po czenie elektryczne przetwornika i g owicy kablem sygna owym)

Informacja! 
Szczegó owe informacje o produkcie oraz jego rozszerzona specyfikacja dost pne s  przy 
u yciu PICK (Product Information Centre KROHNE). 
PICK dost pny jest przez przycisk menu serwisowego na stronie KROHNE.com.

1  Wersja zwarta
2  Wersja rozdzielona
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2.2.1  Obudowa polowa

Rys. 2-2: Konstrukcja obudowy polowej

1  Wieczko przedzia u elektroniki i wy wietlacza
2  Wieczko przedzia u zaciskowego zasilania i wej /wyj
3  Wieko przedzia u zaciskowego g owicy pomiarowej
4  U y  wpustu 4 lub 5 dla kabla sygna owego g owicy pomiarowej
5  (patrz 4)
6  Wpust dla kabla zasilania
7  Wpust kablowy dla wej /wyj
8  P yta do monta u na cianie lub rurze

Informacja! 
Po otwarciu wieczka obudowy, nale y zawsze oczy ci  i nasmarowa  gwint. 
Stosowa  tylko smar bez zawarto ci ywic i kwasów.
Nale y prawid owo za o y  czyst  i nieuszkodzon  uszczelk .
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2.3  Tabliczki znamionowe

2.3.1  Przyk ad tabliczki znamionowej wersji zwartej

2.3.2  Przyk ad tabliczki znamionowej g owicy (wersja polowa)

Przyk ady g owicy pomiarowej dla Standardowej wersji.

1. Temperatura otoczenia
2. Klasa ochrony
3. Nr p-ktu.
4. Dane PED, Kategoria I / II / III lub SEP
5. Dane kalibracji
6. Oznaczenie typu przep ywomierza i znak CE z numerem jednostki notyfikowanej
7.  Nazwa i adres producenta

Informacja! 
Sprawdzaj c dane z tabliczki znamionowej nale y upewni  si , czy urz dzenie jest zgodne 
z zamówieniem. Dotyczy to w szczególno ci napi cia zasilania.

Rys. 2-3: Przyk ad tabliczki znamionowej wersji zwartej

1  Temperatura otoczenia
2  Klasa ochrony 
3  Nr tag 
4  Dane PED, Kategoria I / II / III lub SEP
5  Zasilanie sieciowe
6  Nowelizacja elektroniki
7  Strona producenta / Info: GK i rozmiar
8  Oznaczenie typu przep ywomierza i znak CE z numerem jednostki notyfikowanej
9  Nazwa i adres producenta
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2.3.3  Przyk ad tabliczki znamionowej przetwornika (wersja polowa)

Dane przy cza elektrycznego wej /wyj  (przyk ad wersji podstawowej)

• A = tryb aktywny; przetwornik pomiarowy dostarcza zasilania dla obs ugi do czonych urz dze

• P = tryb pasywny; obs uga do czonych urz dze  wymaga zewn trznego zasilania

• N/C = zaciski nieprzy czone

Rys. 2-4: Przyk ad tabliczki znamionowej przetwornika (wersja polowa)

1  Temperatura otoczenia
2  Klasa ochronna
3  Nr p-ktu.
4  Dane PED, Kategoria I / II / III lub SEP
5  Zasilanie sieciowe
6  Nr nowelizacji elektroniki
7  Dane: kalibracja, rozmiar i GK
8  Oznaczenie typu przep ywomierza i znak CE z numerem jednostki notyfikowanej
9  Nazwa i adres producenta

1  Zasilanie (AC: L oraz N, DC: L+ oraz L-, PE dla  24V AC, FE dla  24 VAC oraz DC)
2  Dane czeniowe dla zacisku D/D-
3  Dane czeniowe dla zacisku C/C-
4  Dane czeniowe dla zacisku B/B-
5  Dane czeniowe dla zacisku A/A-, A+ stosowane tylko w wersji podstawowej
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3.1  Ogólne uwagi instalacyjne

3.2  Magazynowanie
• Przechowywa  urz dzenie w miejscu suchym i wolnym od kurzu.
• Chroni  przed promieniowaniem s onecznym.
• Przechowywa  urz dzenie w oryginalnym opakowaniu.
• Temperatura magazynowania: -50...+70°C / -58...+158°F

3.3  Transport

Przetwornik pomiarowy
• Nie podnosi  przetwornika za d awiki kablowe

G owica pomiarowa
• Nie podnosi  g owicy za puszk  czeniow
• Stosowa  tylko ta my no ne
• Wersje ko nierzowe urz dze : stosowa  ta my no ne. Owija  wokó  przy czy procesowych.

Informacja! 
Upewni  si , e opakowanie nie jest uszkodzone i obchodzono si  z nim w a ciwie. W razie 
konieczno ci: poinformowa  przewo nika i lokalne biuro producenta.

Informacja! 
Sprawdzaj c list przewozowy nale y upewni  si  odno nie kompletno ci przesy ki.

Informacja! 
Sprawdzaj c dane z tabliczki znamionowej nale y upewni  si , czy urz dzenie jest zgodne 
z zamówieniem. Dotyczy to w szczególno ci napi cia zasilania.

Rys. 3-1: Transport
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3.4  Wst pne wymagania instalacyjne

Nale y zaopatrzy  si  w nast puj ce narz dzia:
• Klucz Allena (sze ciok tny) 4 mm
• Ma y wkr tak
• Klucz do d awików kablowych
• Klucz do uchwytu na ciennego (tylko wersja rozdzielona)
• Klucz dynamometryczny do monta u przep ywomierza w ruroci gu

3.5  Wymagania ogólne

3.5.1  Wibracje

Informacja! 
W celu zapewnienia szybkiej, atwej i bezpiecznej instalacji, nale y  post pi , jak ni ej.

Informacja! 
Poprawna instalacja wymaga podj cia stosownych rodków ostro no ci.
• Nale y upewni  si , co do wystarczaj cego miejsca.
• Nale y zabezpieczy  przetwornik przed promieniowaniem s onecznym (os ona 

przeciws oneczna).
• Przetworniki instalowane w szafkach steruj cych wymagaj  ch odzenia (wentylator lub 

wymiennik ciep a).
• Nale y unika  nadmiernych wibracji. Przep ywomierze podlegaj  testom wibracyjnym 

na poziomie okre lonym w normie IEC 68-2-6.

Rys. 3-2: Unika  wibracji

Informacja! 
W przypadku nadmiernych wibracji stosowa  wersj  polow .
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3.6  Warunki instalacyjne

3.6.1  Odcinek dolotowy i wylotowy

3.6.2  Zgi cia 2- lub 3-wymiarowe

3.6.3  Sekcja T

Rys. 3-3: Zalecane odcinki: dolotowy i wylotowy

1  Patrz rozdzia : "Zgi cia 2- lub 3-wymiarowe"
2   3 DN

Rys. 3-4: Dolot: 2- i/lub 3-wymiarowe zgi cia przed przep ywomierzem

d ugo  dolotu: przy zgi ciach 2-wymiarowych:  5 DN; przy zgi ciach 3-wymiarowych:  10 DN

Informacja! 
Zgi cia 2-wymiarowe tylko w p aszczy nie pionowej; zgi cia 3-wymiarowe w p aszczy nie 
pionowej oraz poziomej.

Rys. 3-5: Odleg o  za sekcj  T

1   5 DN
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3.6.4  Zagi cia

3.6.5  Wylot swobodny

Instalowa  w dolnej sekcji ruroci gu, aby zapewni  ca kowite wype nienie rury ciecz .

Rys. 3-6: Instalacja w odcinkach z zagi ciami

Rys. 3-7: Instalacja w odcinkach z zagi ciami

Rys. 3-8: Wylot swobodny
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3.6.6  Po o enie pompy

3.6.7  Zawór regulacyjny

Uwaga! 
Nie instalowa  przep ywomierza po ss cej stronie pompy - mo liwa kawitacja lub niestabilne 
wskazania.

Rys. 3-9: Po o enie pompy

1   15 DN

Rys. 3-10: Instalacja przed zaworem regulacyjnym

1   20 DN
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3.6.8  Ruroci g opadaj cy o d ugo ci ponad 5 m / 16 ft

Za przep ywomierzem instalowa  odpowietrzenie, celem usuni cia podci nienia. Podci nienie 
nie uszkodzi przep ywomierza, ale mo e spowodowa  odgazowanie (kawitacj ) i mie  wp yw na 
poprawny pomiar.

3.6.9  Izolacja

Dla urz dze  w obszarach zagro onych wybuchem zastosowanie maj  specjalne zakresy 
temperatur i zalecenia izolacyjne. Patrz: dokumentacja Ex!

Rys. 3-11: Ruroci g opadaj cy o d ugo ci ponad 5 m / 16 ft

1   5 m / 16 ft
2  Instalowa  odpowietrzenie

Rys. 3-12: Izolacja

1  Puszka czeniowa
2  Obszar izolacji

Uwaga! 
G owica pomiarowa mo e by  ca kowicie izolowana, za wyj tkiem puszki czeniowej
(Ex: maksymalna temperatura, patrz: dodatek Ex)
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3.7  Instalacja

3.7.1  Odchy ka ko nierzy

3.7.2  Pozycja monta owa

Uwaga! 
Dopuszcz. odchy ka pow. czo owych ko nierzy ruroci gu: Mmax 0,5 stopnia,
 wg ASME B16.5 Indywidualne Ko nierze. Patrz: Za cznik 12 ; Wymagania w zakresie 
dopasowania powierzchni czo owych ko nierzy DEP 31.38.01.11-GEN 

Rys. 3-13: Odchy ka ko nierzy

1  Mmax

Rys. 3-14: Monta  poziomy i pionowy
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3.8  Obracanie obudowy przetwornika zwartego

Instalowanie dopuszczonych urz dze  w obszarach zagro onych wybuchem

- NIE zmienia  pozycji obudowy przetwornika w wersji zwartej
- Nieprzestrzeganie tej uwagi zwi ksza ryzyko uszkodzenia wewn trznych kabli urz dzenia.

Instalowanie urz dze  w obszarach bezpiecznych

Obracanie przetwornika o wi cej ni  90° w stosunku do g owicy nie jest zalecane przez 
producenta.

3.9  Monta  obudowy polowej, wersja rozdzielona

3.9.1  Monta  na rurze

1  Przy o y  przetwornik do rury.
2  Mocowa  przetwornik standardowymi sworzniami "U" i podk adkami.
3  Dokr ci  nakr tki.

Uwaga! 

Informacja! 
Dostawa nie obejmuje materia ów monta owych i narz dzi. Materia ów monta owych i narz dzi 
nale y u ywa  zgodnie z zasadami i przepisami BHP.

Rys. 3-15: Monta  obudowy polowej na rurze
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3.9.2  Obracanie wy wietlacza w obudowie polowej

Wy wietlacz w obudowie polowej mo e by  obracany co 90°.
1  Odkr ci  wieczko przedzia u wy wietlacza i modu u operatora.
2  U ywaj c stosownego narz dzia wyci gn  metalowe zaczepy umieszczone po obu stronach 

wy wietlacza.
3  Wysun  wy wietlacz pomi dzy dwoma metalowymi zaczepami i obróci  go do wymaganej 

pozycji.
4  Wsun  wy wietlacz wraz z metalowymi zaczepami na powrót do obudowy.
5  Za o y  wieczko i dokr ci  je r cznie.

Rys. 3-16: Obracanie wy wietlacza w obudowie polowej

Uwaga! 
Przewód ta mowy wy wietlacza nie mo e by  nadmiernie zgi ty lub skr cony.

Informacja! 
Po otwarciu wieczka obudowy, nale y zawsze oczy ci  i nasmarowa  gwint. Stosowa  tylko 
smar bez zawarto ci ywic i kwasów.
Nale y prawid owo za o y  czyst  i nieuszkodzon  uszczelk .
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4.1  Instrukcje bezpiecze stwa

4.2  Kabel sygna owy (tylko wersja rozdzielona)
G owica po czona jest z przetwornikiem jednym kablem sygna owym z 6 (etykietowanymi) 
wewn trznymi kablami wspó osiowymi, do pod czenia maks. 3 cie ek akustycznych.

Niebezpiecze stwo! 
Prace z przy czem elektrycznym mog  by  wykonywane tylko przy od czonym zasilaniu. 
Sprawd  dane dotycz ce napi cia na tabliczce znamionowej!

Niebezpiecze stwo! 
Obowi zuj  krajowe przepisy dot. instalacji elektrycznych!

Niebezpiecze stwo! 
Dla urz dze  Ex zastosowanie maj  dodatkowe uwagi dotycz ce bezpiecze stwa - patrz: 
dokumentacja Ex.

Uwaga! 
Nale y zastosowa  si  do obowi zuj cych przepisów BHP. Prace dotycz ce podzespo ów 
elektrycznych urz dzenia mog  by  wykonywane wy cznie przez w a ciwie przeszkolony 
personel.

Informacja! 
Sprawdzaj c dane z tabliczki znamionowej nale y upewni  si , czy urz dzenie jest zgodne 
z zamówieniem. Dotyczy to w szczególno ci napi cia zasilania.

Rys. 4-1: Konstrukcja - wersja polowa

1  Przetwornik pomiarowy
2  Otworzy  puszk  czeniow
3  Narz dzie do zwolnienia z czy
4  Oznaczenie na kablu
5  Wprowadzi  kabel(-le) do puszki czeniowej
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Uwaga! 
W celu zapewnienia w a ciwego dzia ania urz dzenia - stosowa  dostarczone kable sygna owe

Rys. 4-2: Zacisn  kable w tulei ekranu

1  Kable
2  D awiki kablowe
3  Zaciski uziemienia
4  Kabel z metalow  tulej  ekranu

Pod czenie elektryczne - wersja standardowa

Rys. 4-3: Pod czenie kabli w puszce czeniowej g owicy pomiarowej.
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4.3  Zasilanie

Pod czenie g owicy - wersja kriogeniczna (LT) i XXT

Rys. 4-4: Pod czenie kabli w puszce czeniowej g owicy pomiarowej

Informacja! 
czy  kabel ze z czem o takim samym oznaczeniu numerycznym.

Uwaga! 
Gdy urz dzenie b dzie na sta e pod czone do sieci zasilaj cej. 
Wymagane jest (np. dla obs ugi serwisowej) zamontowanie zewn trznego od cznika przy 
urz dzeniu - dla celów jego od czenia. Od cznik musi by  atwo dost pny dla operatora 
i oznaczony, jako od cznik dla tego konkretnego urz dzenia.
Od cznik i jego okablowanie musi by  odpowiednie dla danej aplikacji oraz zgodne 
z obowi zuj cymi przepisami dotycz cymi bezpiecze stwa
(np. IEC 60947-1 / -3)

Informacja! 
Dla urz dze  Ex zastosowanie maj  dodatkowe uwagi dotycz ce bezpiecze stwa - patrz: 
dokumentacja Ex.

Informacja! 
Zaciski zasilania w przedziale zaciskowym wyposa ono w odchylne os ony, celem 
zabezpieczenia przed przypadkowym dotkni ciem.

1  100...230 VAC (-15% / +10%), 22 VA
2  24 VDC (-55% / +30%) 12 W
3  24 VAC/DC (AC: -15% / +10%; DC: -25% / +30%), 22 VA lub 12 W
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100...230 VAC (zakres tolerancji: -15% / +10%)
• Patrz: napi cie i cz stotliwo  zasilania (50...60 Hz) na tabliczce znamionowej.
• Zacisk uziemienia ochronnego PE zasilania musi by  pod czony do oddzielnego zacisku 

typu "U" w przedziale zaciskowym przetwornika pomiarowego.

24 VDC (zakres tolerancji: -55% / +30%)
24 VAC/DC (zakresy tolerancji: AC: -15% / +10%; DC: -25% / +30%)
• Sprawd  dane na tabliczce znamionowej!
• Ze wzgl dów pomiarowych, uziemienie robocze FE musi by  pod czone do oddzielnego 

zacisku typu "U", w przedziale zaciskowym przetwornika pomiarowego.
• Przy pod czaniu urz dzenia do niskich napi  nale y stosowa  separacj  ochronn  (PELV) 

(jak dla VDE 0100 / VDE 0106 oraz IEC 364 / IEC 536 lub zgodnie z przepisami krajowymi).

4.4  Poprawne prowadzenie kabli

1  Przed obudow  ukszta towa  kabel w p tl  odciekow .
2  W a ciwie skr ci  z cze gwintowe d awika kablowego.
3  Nie montowa  przetwornika z wpustami kablowymi skierowanymi ku górze.
4  Nieu ywane wpusty nale y poprawnie za lepi .

Niebezpiecze stwo! 
W celu ochrony personelu przed pora eniem, urz dzenie musi zosta  uziemione zgodnie 
z obowi zuj cymi przepisami.

Informacja! 
240 VAC+5% mie ci si  w zakresie tolerancji.

Informacja! 
Dla 24 VDC, 12 VDC-10% mie ci si  w zakresie tolerancji.

Rys. 4-5: Chroni  obudow  przed kurzem i wilgoci .
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4.5  Wej cia i wyj cia, przegl d

4.5.1  Konfiguracje wej /wyj  (I/O)

Przetwornik pomiarowy oferuje ró norodne konfiguracje wej /wyj .

Wersja podstawowa
• Posiada 1 wyj. pr dowe, 1 impulsowe i 2 statusowe / cznik kra cowy.
• Wyj. impuls. mo na ustawi  jako wyj. status. / czn. kra c.; jedno z wyj  statusowych - jako 

wej. steruj ce.

Wersja Ex i
• Zale nie od przeznaczenia, konfiguracja przewiduje ró norodne modu y wyj ciowe.
• Wyj. pr dowe mog  by  aktywne lub pasywne.
• Opcjonalnie dost pne jako Foundation Fieldbus i Profibus PA.

Wersja modu owa
• Zale nie od przeznaczenia, konfiguracja przewiduje ró norodne modu y wyj ciowe.

 Magistrale
• W po czeniu z dodatkowymi modu ami urz dzenie oferuje interfejsy magistralowe 

iskrobezpieczne oraz nieiskrobezpieczne.
• Pod czenie i obs uga magistrali - patrz: oddzielna dokumentacja danej magistrali.

Opcja Ex
• Dla obszarów zagro onych wybuchem oferuje si  wszystkie warianty wej /wyj  dla wersji 

C oraz F z przedzia em zaciskowym Ex-d (obudowa ci nieniowa) lub Ex-e (obudowa 
wzmocniona).

• Pod czenie i obs uga urz dze  Ex - nale y odnie  si  do oddzielnej dokumentacji.
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4.5.2  Opis numeru CG

Ostatnie 3 cyfry numeru CG (5, 6 i 7) wskazuj  na przydzia  zacisków czeniowych. Patrz: 
poni sze przyk ady.

Przyk ady numeru CG

Opis skrótów oraz identyfikator CG dla mo liwych modu ów opcjonalnych na zaciskach A oraz B

Rys. 4-6: Oznaczenie (numer CG) modu u elektroniki i wariantów wej /wyj

1  Numer ID:5
2  Numer ID: 0 = standard
3  Opcja zasilania
4  Wy wietlacz (wersja j zykowa)
5  Wersja wej cia/wyj cia (I/O)
6  Pierwszy modu  opcjonalny dla zacisku A
7  Drugi modu  opcjonalny dla zacisku B

CG 350 x1 100 100...230 VAC i std. wy wietlacz; podstawowe wej./wyj.: Ia lub Ip & Sp/Cp & Sp & Pp/Sp

CG 350 x1 7FK 100...230 VAC i std. wy wietlacz; modu owe wej./wyj.: Ia & PN/SN i modu  opcjonalny PN/SN & CN

CG 350 x1 4EB 24 VDC i std. wy wietlacz; modu owe wej./wyj.: Ia & Pa/Sa i modu  opcjonalny Pp/Sp & Ip

Skrót Identyfikator dla numeru 
CG

Opis

Ia A Wyj cie pr dowe aktywne

Ip B Wyj cie pr dowe pasywne

Pa / Sa C Wyj. aktywne impuls., cz stotl., status., lub cznik kra cowy (zmienne)

Pp / Sp E Wyj. pasywne impuls., cz stotl., status., lub cznik kra cowy (zmienne)

PN / SN F Wyj. pasywne impuls., cz stotl., status., lub cznik kra cowy wg 
NAMUR (zmienne)

Ca G Aktywne wej. steruj ce

Cp K Pasywne wej. steruj ce

CN H Aktywne wej. steruj ce wg NAMUR
Przetwornik monitoruje przerw  i zwarcie w obwodach wg EN 60947-5-
6. B dy wskazywane na°wy wietlaczu. Komunikaty b dów dost pne 
przez wyj. statusowe.

- 8 Nie zainstalowano dodatkowego modu u

- 0 Bez mo liwo ci dalszych modu ów
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4.5.3  Wersje wej cia/wyj cia ustalone, niezmienne

Przetwornik pomiarowy oferuje ró norodne konfiguracje wej /wyj .

• Kolorem szarym oznaczono w tabelach zaciski nieprzydzielone lub nieu ywane.
• W tabeli podano tylko ostatnie cyfry numeru CG.
• Zacisk czeniowy A+ stosowany jest tylko w podstawowej wersji wej./wyj.

Nr CG Zaciski czeniowe

A+ A A- B B- C C- D D-

Wej/wyj podstawowe (I/O) (Standard)
1 0 0 Ip + HART® pasywne  

1

Sp / Cp pasywne  2 Sp pasywne Pp / Sp pasywne  2

Ia + HART® aktywne  
1

Wej/wyj cia Ex-i (Opcja)
2 0 0 Ia + HART® aktywne PN / SN NAMUR  2

3 0 0 Ip + HART® pasywne PN / SN NAMUR  2

2 1 0 Ia aktywne PN / SN NAMUR
Cp pasywne  2

Ia + HART® aktywne PN / SN NAMUR  2

3 1 0 Ia aktywne PN / SN NAMUR
Cp pasywne  2

Ip + HART® pasywne PN / SN NAMUR  2

2 2 0 Ip pasywne PN / SN NAMUR
Cp pasywne  2

Ia + HART® aktywne PN / SN NAMUR  2

3 2 0 Ip pasywne PN / SN NAMUR
Cp pasywne  2

Ip + HART® pasywne PN / SN NAMUR  2

1 Zmiana funkcji przez prze czenie
2 Zmienne
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4.5.4  Zmienne wersje wej /wyj

Przetwornik pomiarowy oferuje ró norodne konfiguracje wej /wyj .

• Kolorem szarym oznaczono w tabelach zaciski nieprzydzielone lub nieu ywane.
• W tabeli podano tylko ostatnie cyfry numeru CG.
• Zac. = zacisk ( czeniowy

Nr CG Zaciski czeniowe

A+ A A- B B- C C- D D-

Modu owe I/O (opcja)
4 _ _ max. 2 opcjonalne modu y dla zac. A + B Ia + HART® aktywne Pa / Sa aktywne  1

8 _ _ max. 2 opcjonalne modu y dla zac. A + B Ip + HART® pasywne Pa / Sa aktywne  1

6 _ _ max. 2 opcjonalne modu y dla zac. A + B Ia + HART® aktywne Pp / Sp pasywne  1

B _ _ max. 2 opcjonalne modu y dla zac. A + B Ip + HART® pasywne Pp / Sp pasywne  1

7 _ _ max. 2 opcjonalne modu y dla zac. A + B Ia + HART® aktywne PN / SN NAMUR  1

C _ _ max. 2 opcjonalne modu y dla zac. A + B Ip + HART® pasywne PN / SN NAMUR  1

PROFIBUS PA/DP
D _ _ max. 2 opcjonalne modu y dla zac. A + B PA+ (2) PA- (2) PA+ (1) PA- (1)

F _ _ max. 2 opcjonalne modu y dla zac. A + B PA+ (2) PA- (2) PA+ (1) PA- (1)

FOUNDATION Fieldbus (opcja)
E _ _ max. 2 opcjonalne modu y dla zac. A + B V/D+ (2) V/D- (2) V/D+ (1) V/D- (1)

Modbus (opcja)
G _ _  
2

max. 2 opcjonalne modu y dla zac. A + B Wspólny Sygn. B 
(D1)

Sygn. A 
(D0)

1 zmienne
2 nieaktywny terminator magistrali 
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4.6  Opis wej  i wyj

4.6.1  Wej cie steruj ce

• Wszystkie wej cia steruj ce s  elektrycznie separowane od siebie oraz od innych obwodów.
• Wszystkie dane robocze i funkcje podlegaj  regulacjom.
• Tryb pasywny: wymagane zasilanie zewn trzne:

Uext 32 VDC

• Tryb aktywny: stosowane zasilanie wewn.:
Unom = 24 VDC

• Tryb NAMUR: wed ug EN 60947-5-6
(Aktywne wej. steruj ce wg NAMUR EN 60947-5-6: przetwornik monitoruje przerw  i zwarcie 
w kablu wg EN 60947-5-6. B dy wskazywane na°wy wietlaczu. Komunikaty b dów 
dost pne przez wyj. statusowe.

• Informacja dot. nastawianych stanów roboczych patrz: Tabele funkcji strona 63.

Informacja! 
Zale nie od wersji, wej cia steruj ce pod cza si  pasywnie lub aktywnie lub wg 
NAMUR EN 60947-5-6! Naklejka na wieczku przedzia u zaciskowego informuje, jaka wersja 
wej /wyj  oraz które wej cia/wyj cia zainstalowano w danym przetworniku pomiarowym.

Niebezpiecze stwo! 
Dla urz dze  Ex zastosowanie maj  dodatkowe uwagi dotycz ce bezpiecze stwa - patrz: 
dokumentacja Ex.
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4.6.2  Wyj cie pr dowe

• Wszystkie wyj cia s  elektrycznie separowane od siebie nawzajem i od innych obwodów.
• Wszystkie dane robocze i funkcje podlegaj  regulacjom.
• Tryb pasywny:

Zasilanie zewn. Uext 32 VDC dla I 22 mA

• Tryb aktywny:
Impedancja obc. RL 1 k  dla I 22 mA;
RL 450  dla I 22 mA dla wyj  Ex i

• Monitoring wewn.: przerwa lub zbyt du a impedancja obci enia w p tli wyj. pr dowego
• Komunikat b du poprzez wyj. statusowe, wskazanie b du na wy wietlaczu.
• Mo liwe nastawienie wart. pr du detekcji b du.
• Automat. konwersja zakresu: progowa lub przez wej. steruj ce. Zakres nastaw dla progu: 

od 5 do 80% warto ci Q100%, ± 0...5% histerezy (odpowiadaj cy wspó czynnik od mniejszego 
do wi kszego zakresu: od 1:20 do 1:1,25).
Sygnalizacja aktywnego zakresu mo liwa przez wyj. statusowe (regulowane).

• Mo liwy pomiar przep ywu w przód / w ty  (tryb F/R).

Informacja! 
Sposób pod czenia wyj  pr dowych - zale ny od wersji! Naklejka na wieczku przedzia u 
zaciskowego informuje, jaka wersja wej /wyj  oraz które wej cia/wyj cia zainstalowano 
w danym przetworniku pomiarowym.

Informacja! 
Dalsze informacje patrz: Schematy po cze  wej  i wyj  strona 38.

Niebezpiecze stwo! 
Dla urz dze  Ex zastosowanie maj  dodatkowe uwagi dotycz ce bezpiecze stwa - patrz: 
dokumentacja Ex.



4 Przy cza elektryczne 

36 

OPTISONIC 3400

www.krohne.com 03/2017 - 4005428401 - HB OPTISONIC 3400 R05 pl

4.6.3  Wyj cie impulsowe i cz stotliwo ciowe

• Wszystkie wyj cia s  elektrycznie separowane od siebie nawzajem i od innych obwodów.
• Wszystkie dane robocze i funkcje podlegaj  regulacjom.
• Tryb pasywny:

Wymagane zewn trzne zasilanie: Uext  32 VDC
I 20 mA dla f 10 kHz (przesterowanie dla fmax 12 kHz)
I 100 mA dla f 100 Hz

• Tryb aktywny:
Stosowane wewn trzne zasilanie: Unom = 24 VDC
I 20 mA dla f 10 kHz (przesterowanie dla fmax 12 kHz)
I  20 mA dla f  100 Hz

• Tryb NAMUR: pasywne wg EN 60947-5-6, f  10 kHz,
przesterowanie do fmax 12 kHz

• Skalowanie: 
Wyj. cz stotl.: w impulsach na jedn. czasu (np. 1000 impulsów/s dla Q100%);
Wyj. impulsowe: warto  na impuls

• Szeroko  impulsu: 
symetryczny (wype nienie impulsu 1:1, niezale nie od cz stotl. wyj.)
automat. (ze sta  szer. impulsu, wype nienie ok. 1:1 dla  Q100%) lub
ustalony (szer. impulsu nastawiana w zakresie 0,05 ms...2 s)

• Mo liwy pomiar przep ywu w przód / w ty  (tryb F/R).
• Wszystkie wyj. impulsowe i cz stotl. u ywane tak e jako wyj. status. / cznik kra c.

Informacja! 
Zale nie od wersji, wyj cia impulsowe i cz stotliwo ciowe pod cza si  pasywnie lub aktywnie 
wg NAMUR EN 60947-5-6! Naklejka na wieczku przedzia u zaciskowego informuje, jaka wersja 
wej /wyj  oraz które wej cia/wyj cia zainstalowano w danym przetworniku pomiarowym.

Informacja! 
Dalsze informacje patrz: Schematy po cze  wej  i wyj  strona 38.

Niebezpiecze stwo! 
Dla urz dze  Ex zastosowanie maj  dodatkowe uwagi dotycz ce bezpiecze stwa - patrz: 
dokumentacja Ex.
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4.6.4  Wyj cie statusowe i cznik kra cowy

• Wyj cia statusowe / czniki kra cowe s  elektrycznie separowane od siebie nawzajem 
i od innych obwodów.

• W prostym trybie aktywnym lub pasywnym, wyj cia statusowe / czniki kra cowe zachowuj  
si  jak styki przeka nika i mog  by  czone z dowoln  polaryzacj .

• Wszystkie dane robocze i funkcje podlegaj  regulacjom.
• Tryb pasywny:

Wymagane zewn trzne zasilanie: Uext  32 VDC; I  100 mA

Informacja! 
Zale nie od wersji, wyj cia statusowe i czniki kra cowe pod cza si  pasywnie lub aktywnie lub 
wg NAMUR EN 60947-5-6! Naklejka na wieczku przedzia u zaciskowego informuje, jaka wersja 
wej /wyj  oraz które wej cia/wyj cia zainstalowano w danym przetworniku pomiarowym.

Informacja! 
Dalsze informacje patrz: Schematy po cze  wej  i wyj  strona 38.

Niebezpiecze stwo! 
Dla urz dze  Ex zastosowanie maj  dodatkowe uwagi dotycz ce bezpiecze stwa - patrz: 
dokumentacja Ex.
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4.7  Schematy po cze  wej  i wyj

4.7.1  Wa ne uwagi

• Wszystkie grupy s  elektrycznie separowane od siebie oraz od innych obwodów wej cia 
i wyj cia.

• Pasywny tryb pracy: obs uga (aktywacja) kolejnych do czonych urz dze  wymaga 
zewn trznego zasilania (Uext).

• Aktywny tryb pracy: przetwornik pomiarowy dostarcza zasilania dla obs ugi (aktywacji) 
do czonych urz dze ; patrz: max. dane robocze.

• Nieu ywane zaciski nie powinny mie  adnego po czenia elektrycznego z innymi 
wykorzystywanymi obwodami.

Opis u ywanych skrótów

Informacja! 
Zale nie od wersji, wej cia/wyj cia pod cza si  pasywnie lub aktywnie lub wg 
NAMUR EN 60947-5-6! Naklejka na wieczku przedzia u zaciskowego informuje, jaka wersja 
wej /wyj  oraz które wej cia/wyj cia zainstalowano w danym przetworniku pomiarowym.

Niebezpiecze stwo! 
Dla urz dze  Ex zastosowanie maj  dodatkowe uwagi dotycz ce bezpiecze stwa - patrz: 
dokumentacja Ex.

Ia Ip Wyj cie pr dowe aktywne lub pasywne

Pa Pp Wyj. impulsowe/cz stotl. aktywne lub pasywne

PN Wyj. impulsowe/cz stotl. pasywne wg NAMUR EN 60947-5-6

Sa Sp Wyj. statusowe/ cznik kra cowy aktywne lub pasywne

SN Wyj. statusowe/ cznik kra cowy pasywne wg NAMUR EN 60947-5-6

Ca Cp Wej cie steruj ce aktywne lub pasywne

CN Wej cie steruj ce aktywne wg NAMUR EN 60947-5-6:  
Przetwornik monitoruje przerw  i zwarcie w obwodach wg EN 60947-5-6. B dy 
wskazywane na°wy wietlaczu. Komunikaty b dów dost pne przez wyj. statusowe.
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4.7.2  Opis symboli elektrycznych

miliamperomierz
0...20 mA lub 4...20 mA i inne
RL rezystancja wewn trzna punktu pomiarowego z uwzgl dnieniem 
rezystancji kabli

ród o napi cia DC (Uext), zewn trzne zasilanie, dowolna polaryzacja

ród o napi cia DC (Uext), nale y stosowa  polaryzacj  wg schematu 
po cze

Wewn trzne ród o napi cia DC

Sterowane wewn trzne ród o energii w urz dzeniu

Licznik elektroniczny lub elektromagnetyczny
Dla cz stotliwo ci powy ej 100 Hz, liczniki nale y czy  ekranowanymi 
kablami.
Ri wewn trzna rezystancja licznika

Przycisk, zestyk NO lub podobny

Tabela 4-1: Opis symboli
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4.7.3  Podstawowe wej cia / wyj cia

Wyj. pr dowe aktywne (HART® funkcja ogólna), podstawowe I/O
• Uint, nom = 24 VDC znamion.
• I 22 mA
• RL  1 k

Wyj. pr dowe pasywne (HART® funkcja ogólna), podstawowe I/O
• Uint, nom = 24 VDC znamion.
• Uext 32 VDC
• I 22 mA
• U0  1,8 V
• RL (Uext - U0) / Imax

Uwaga! 
Uwaga na polaryzacj  po cze .

Informacja! 
Dalsze informacje patrz: Opis wej  i wyj  strona 34 oraz patrz: Pod czenie HART® strona 
53.

Rys. 4-7: Wyj cie pr dowe aktywne Ia

Rys. 4-8: Wyj cie pr dowe pasywne Ip
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Wyj. impulsowe/cz stotl. pasywne, podstawowe wej/wyj
• Uext 32 VDC
• fmax w menu ustawi  na fmax  100 Hz: 

I  100 mA
otwarty:
I  0,05 mA dla Uext = 32 VDC
zamkni ty:
U0, max = 0,2 V dla I 10 mA
U0, max = 2 V dla I 100 mA

• fmax w menu ustawi na 100 Hz < fmax  10 kHz: 
I  20 mA
otwarty:
I  0,05 mA dla Uext = 32 VDC
zamkni ty:
U0, max = 1,5 V dla I 1 mA
U0, max = 2,5 V dla I  10 mA
U0, max = 5,0 V dla I  20 mA

• Je li max. rezystancja obci enia RL, max jest przekroczona, rezystancj  obci enia RL 
nale y zmniejszy  przez równoleg e do czenie rezystancji R:
f  100 Hz: RL, max = 47 k
f  1 kHz: RL, max = 10 k
f  10 kHz: RL, max = 1 k

• Min. rezystancja obci enia RL, min obliczana jest nast puj co:
RL, min = (Uext - U0) / Imax

• Mo liwe do ustawienia tak e jako wyj. status.; pod czenie elektryczne - patrz: schemat 
po cze  wyj. status.

Informacja! 
• Dla cz stotliwo ci powy ej 100 Hz, stosowa  kable ekranowane w celu zmniejszenia 

zak óce  elektromagnetycznych (EMC).
• Wersje: zwarta i obudowa polowa: Ekran czy  poprzez zaciski kablowe w przedziale 

zaciskowym.
• Dowolna polaryzacja.

Rys. 4-9: Wyj. impulsowe/cz stotl. pasywne Pp



4 Przy cza elektryczne 

42 

OPTISONIC 3400

www.krohne.com 03/2017 - 4005428401 - HB OPTISONIC 3400 R05 pl

Wyj. status./ cznik kra c. pasywne, podstawowe wej/wyj
• Uext 32 VDC
• I  100 mA
• RL, max = 47 k

RL, min = (Uext - U0) / Imax

• otwarty:
I  0,05 mA dla Uext = 32 VDC
zamkni ty:
U0, max = 0,2 V dla I 10 mA
U0, max = 2 V dla I 100 mA

• Wyj. jest otwarte dla urz dzenia od czonego od zasilania.
• X oznacza zaciski B, C lub D. Funkcje zacisków czeniowych zale  od nastaw.

Wej. steruj ce pasywne, podstawowe wej/wyj
• 8 V Uext  32 VDC
• Imax = 6,5 mA dla Uext  24 VDC

Imax = 8,2 mA dla Uext  32 VDC
• Punkt prze czenia dla identyfikacji "styk otwarty lub zamkni ty":

Styk otwarty (off):   U0  2,5 V przy Inom = 0,4 mA
Styk zamkni ty (on):  U0  8 V przy Inom = 2,8 mA

• Mo liwe do ustawienia tak e jako wyj. status.; pod czenie elektryczne - patrz: schemat 
po cze  wyj. status.

Informacja! 
• Dowolna polaryzacja.

Rys. 4-10: Wyj. statusowe/ cznik kra cowy pasywne Sp

Rys. 4-11: Pasywne wej. steruj ce Cp

1  Sygna
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4.7.4  Wej cia/wyj cia modu owe i magistrale

Wyj. pr dowe aktywne (tylko zaciski wyj. pr dowego C/C- posiadaj  ogóln  funkcj  
HART®), modu owe I/O
• Uint, nom = 24 VDC
• I 22 mA
• RL  1 k
• X oznacza zaciski czeniowe A, B lub C, zale nie od wersji przetwornika pomiarowego.

Uwaga! 
Uwaga na polaryzacj  po cze .

Informacja! 
• Dalsze informacje dot. elektrycznego pod czenia patrz: Opis wej  i wyj  strona 34.
• W celu poprawnego elektrycznego pod czenia magistrali - nale y odnie  si  do w a ciwej 

dokumentacji danej magistrali.

Informacja! 
• Dla cz stotliwo ci powy ej 100 Hz, stosowa  kable ekranowane w celu zmniejszenia 

zak óce  elektromagnetycznych (EMC).
• Wersje: zwarta i obudowa polowa: Ekran czy  poprzez zaciski kablowe w przedziale 

zaciskowym.
• Dowolna polaryzacja.

Rys. 4-12: Wyj cie pr dowe aktywne Ia
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Wyj. pr dowe pasywne (tylko zaciski wyj. pr dowego C/C- posiadaj  ogóln  funkcj  
HART®), modu owe I/O
• Uext 32 VDC

• I 22 mA
• U0 1,8 V
• RL, max= (Uext - U0) / Imax

• X oznacza zaciski czeniowe A, B lub C, zale nie od wersji przetwornika pomiarowego.

Wyj. impulsowe/cz stotl. aktywne, modu owe wej/wyj
• Unom = 24 VDC
• fmax w menu ustawi  na fmax  100 Hz: 

I 20 mA
otwarty:
I 0,05 mA
zamkni ty:
U0, nom = 24 V dla I = 20 mA

• fmax w menu ustawi  na 100 Hz < fmax  10 kHz: 
 I 20 mA
otwarty:
I 0,05 mA
zamkni ty:
U0, nom = 22,5 V dla I = 1 mA
U0, nom = 21,5 V dla I = 10 mA
U 0, nom = 19 V dla I = 20 mA

• Je li max. rezystancja obci enia RL, max jest przekroczona, rezystancj  obc. RL nale y 
zmniejszy  przez równoleg e do czenie rezystancji R:
f  100 Hz: RL, max = 47 k
f  1 kHz: RL, max = 10 k
f  10 kHz: RL, max = 1 k

• Min. rezystancja obci enia RL, min obliczana jest nast puj co:
RL, min = (Uext - U0) / Imax

• X oznacza zaciski czeniowe A, B lub D, zale nie od wersji przetwornika pomiarowego.

Rys. 4-13: Wyj cie pr dowe pasywne Ip
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Wyj. impulsowe/cz stotl. pasywne, modu owe wej/wyj
• Uext 32 VDC
• fmax w menu ustawi  na fmax  100 Hz:

I  100 mA
otwarty:
I 0,05 mA dla Uext = 32 VDC
zamkni ty:
U0, max = 0,2 V dla I 10 mA
U0, max = 2 V dla I 100 mA

• fmax w menu ustawi  na 100 Hz < fmax  10 kHz: 
otwarty:
I 0,05 mA dla Uext = 32 VDC
zamkni ty:
U0, max = 1,5 V dla I 1 mA
U0, max =2,5 V dla I 10 mA
U0, max = 5 V dla I 20 mA

• Je li max. rezystancja obci enia RL, max jest przekroczona, rezystancj  obc. RL nale y 
zmniejszy  przez równoleg e do czenie rezystancji R:
f  100 Hz: RL, max = 47 k
f  1 kHz: RL, max = 10 k
f  10 kHz: RL, max = 1 k

• Min. rezystancja obci enia RL, min obliczana jest nast puj co:
RL, min = (Uext - U0) / Imax

• Ustawiane tak e jako wyj. status.; patrz: schemat po cze  wyj. statusowego.
• X oznacza zaciski czeniowe A, B lub D, zale nie od wersji przetwornika pomiarowego.

Rys. 4-14: Wyj. impulsowe / cz stotl. aktywne Pa

Rys. 4-15: Wyj. impulsowe/cz stotl. pasywne Pp
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Wyj. impulsowe i cz stotl. pasywne PN NAMUR, modu owe wej/wyj
• Po czenie zgodne z EN 60947-5-6
• otwarty:

Inom = 0,6 mA
zamkni ty:
Inom = 3,8 mA

• X oznacza zaciski czeniowe A, B lub D, zale nie od wersji przetwornika pomiarowego.

Wyj. status./ cznik kra c. aktywne, modu owe wej/wyj
• Uwaga na polaryzacj  po cze .
• Uint = 24 VDC
• I 20 mA
• RL  47 k

• otwarty:
I 0,05 mA
zamkni ty:
U0, nom = 24 V dla I = 20 mA

• X oznacza zaciski czeniowe A, B lub D, zale nie od wersji przetwornika pomiarowego.

Rys. 4-16: Wyj. impulsowe i cz stotl. pasywne PN wg NAMUR EN 60947-5-6

Rys. 4-17: Wyj. statusowe / cznik kra c. aktywne Sa
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Wyj. status./ cznik kra c. pasywne, modu owe wej/wyj
• Dowolna polaryzacja.
• Uext = 32 VDC
• I 100 mA
• RL, max = 47 k

RL, min = (Uext - U0) / Imax

• otwarty:
I  0,05 mA dla Uext = 32 VDC
zamkni ty:
U0, max = 0,2 V dla I 10 mA
U0, max = 2 V dla I 100 mA

• Wyj. jest otwarte dla urz dzenia od czonego od zasilania.
• X oznacza zaciski czeniowe A, B lub D, zale nie od wersji przetwornika pomiarowego.

Wyj. status./ cznik kra c. SN NAMUR, modu owe wej/wyj
• Dowolna polaryzacja.
• Po czenie zgodne z EN 60947-5-6
• otwarty:

Inom = 0,6 mA
zamkni ty:
Inom = 3,8 mA

• Wyj. jest otwarte dla urz dzenia od czonego od zasilania.
• X oznacza zaciski czeniowe A, B lub D, zale nie od wersji przetwornika pomiarowego.

Rys. 4-18: Wyj. statusowe/ cznik kra cowy pasywne Sp

Rys. 4-19: Wyj. statusowe / cznik kra c. SN wg NAMUR EN 60947-5-6
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Wej. steruj ce aktywne, modu owe wej/wyj
• Uint = 24 VDC
• Zewn trzny styk otwarty:

U0, nom = 22 V
Zewn trzny styk zamkni ty:
Inom = 4 mA

• Punkt prze czenia dla identyfikacji "styk otwarty lub zamkni ty":
Styk otwarty (off):   U0  10 V przy Inom = 1,9 mA
Styk zamkni ty (on): U0  12 V przy Inom = 1,9 mA

• X oznacza zaciski czeniowe A lub B, zale nie od wersji przetwornika pomiarowego.

Wej. steruj ce pasywne, modu owe wej/wyj
• 3 V Uext  32 VDC

• Imax = 9,5 mA dla Uext 24 V
Imax = 9,5 mA dla Uext  32 V

• Punkt prze czenia dla identyfikacji "styk otwarty lub zamkni ty":
Styk otwarty (off):   U0 2,5 V przy Inom = 1,9 mA
Styk zamkni ty (on): U0 3 V przy Inom = 1,9 mA

• X oznacza zaciski czeniowe A lub B, zale nie od wersji przetwornika pomiarowego.

Uwaga! 
Uwaga na polaryzacj  po cze .

Rys. 4-20: Wej. steruj ce aktywne Ca

1  Sygna

Rys. 4-21: Pasywne wej. steruj ce Cp

1  Sygna
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Wej. steruj ce aktywne CN NAMUR, modu owe wej/wyj
• Pod czenie wg EN 60947-5-6
• Punkt prze czenia dla identyfikacji "styk otwarty lub zamkni ty":

Styk otwarty (off): U0, nom = 6,3 V przy Inom < 1,9 mA
Styk zamkni ty (on): U0, nom = 6,3 V przy Inom > 1,9 mA

• Detekcja przerwy w kablu:
U0  8,1 V dla I 0,1 mA

• Detekcja zwarcia w kablu:
U0 1,2 V z I 6,7 mA

• X oznacza zaciski czeniowe A lub B, zale nie od wersji przetwornika pomiarowego.

4.7.5  Wej cia / wyj cia Ex i

Uwaga! 
Uwaga na polaryzacj  po cze .

Rys. 4-22: Wej. steruj ce aktywne CN wg NAMUR EN 60947-5-6

Niebezpiecze stwo! 
Dla urz dze  Ex zastosowanie maj  dodatkowe uwagi dotycz ce bezpiecze stwa - patrz: 
dokumentacja Ex.

Informacja! 
Dalsze informacje dot. elektrycznego pod czenia patrz: Opis wej  i wyj  strona 34.

Informacja! 
• Dla cz stotliwo ci powy ej 100 Hz, stosowa  kable ekranowane w celu zmniejszenia 

zak óce  elektromagnetycznych (EMC).
• Wersje: zwarta i obudowa polowa: Ekran czy  poprzez zaciski kablowe w przedziale 

zaciskowym.
• Dowolna polaryzacja.
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Wyj. pr dowe aktywne (tylko zaciski wyj. pr dowego C/C- posiadaj  ogóln  funkcj  
HART®), I/O Ex i
• Uwaga na polaryzacj  po cze .
• Uint, nom = 20 VDC
• I 22 mA
• RL  450
• X oznacza zaciski czeniowe A lub C, zale nie od wersji przetwornika pomiarowego.

Wyj. pr dowe pasywne (tylko zaciski wyj. pr dowego C/C- posiadaj  ogóln  funkcj  
HART®), I/O Ex i
• Dowolna polaryzacja.
• Uext 32 VDC
• I 22 mA
• U0 4 V
• RL, max = (Uext - U0 / Imax

• X oznacza zaciski czeniowe A lub C, zale nie od wersji przetwornika pomiarowego.

Rys. 4-23: Wyj cie pr dowe aktywne Ia Ex i

Rys. 4-24: Wyj cie pr dowe pasywne Ip Ex i
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Wyj. impulsowe i cz stotl. pasywne PN NAMUR, wej/wyj Ex i
• Pod czenie wg EN 60947-5-6
• otwarty:

Inom = 0,43 mA
zamkni ty:
Inom = 4,5 mA

• X oznacza zaciski czeniowe B lub D, zale nie od wersji przetwornika pomiarowego.

Wej. steruj ce pasywne, wej/wyj Ex i
• 5,5 V Uext  32 VDC
• Imax = 6 mA dla Uext  24 V

Imax = 6,5 mA dla Uext 32 V
• Punkt prze czenia dla identyfikacji "styk otwarty lub zamkni ty":

Styk otwarty (off):   U0  3,5 V przy I  0,5 mA
Styk zamkni ty (on):  U0  5,5 V przy I  4 mA

• X oznacza zaciski czeniowe B, je li dost pne.

Rys. 4-25: Wyj. impulsowe / cz stotl. pasywne PN wg NAMUR EN 60947-5-6 Ex i

Informacja! 
• Dowolna polaryzacja.

Rys. 4-26: Pasywne wej. steruj ce Cp Ex i

1  Sygna
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Wyj. status./ cznik kra c. SN NAMUR, wej/wyj Ex i
• Pod czenie wg EN 60947-5-6
• otwarty:

Inom = 0,43 mA
zamkni ty:
Inom = 4,5 mA

• Wyj. jest zamkni te dla urz dzenia od czonego od zasilania.
• X oznacza zaciski czeniowe B lub D, zale nie od wersji przetwornika pomiarowego.

Informacja! 
• Dowolna polaryzacja.

Rys. 4-27: Wyj. statusowe / cznik kra c. SN wg NAMUR EN 60947-5-6 Ex i
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4.7.6  Pod czenie HART®

Pod czenie HART® aktywne (punkt-punkt) 

Rezystancja równoleg a do komunikatora HART® musi wynosi  R  230 .

Pod czenie HART® pasywne (tryb multi-drop)
• I: I0%  4 mA
• Tryb multi-drop I: Ifix  4 mA = I0%

• Uext 32 VDC

• R  230

Informacja! 
• Dla wej./wyj. podstawowego, wyj. pr dowe na zaciskach A+/A-/A zawsze posiada ogóln  

funkcj  HART®.

Rys. 4-28: Pod czenie HART® aktywne (Ia)

1  Wej./wyj. podstawowe: zaciski A i A+
2  Zaciski C- i C
3  Komunikator HART®

Rys. 4-29: Pod czenie HART® pasywne (Ip)

1  Wej./wyj. podstawowe: zaciski A- i A
2  Zaciski C- i C
3  Komunikator HART®

4  Inne urz dzenia z funkcj  HART®
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5.1  Uruchomienie przetwornika pomiarowego
Urz dzenie pomiarowe sk ada si  z g owicy pomiarowej i przetwornika - dostarczane jest 
w stanie gotowym do pracy. Wszystkie dane robocze zosta y ustawione fabrycznie, zgodnie z 
zamówieniem.

Po za czeniu zasilania, wykonywany jest test wewn trzny. Po czym urz dzenie natychmiast 
rozpoczyna pomiar - wy wietlane s  bie ce warto ci pomiaru.

Istnieje mo liwo  prze czania mi dzy dwoma oknami warto ci pomiarów, oknem trendu 
i oknem komunikatów statusowych, przez naci ni cie  oraz . Mo liwe komunikaty statusowe, 
ich znaczenie oraz powód patrz: Komunikaty statusowe i informacja diagnostyczna strona 84.

5.2  W czenie zasilania

Przed pod czeniem zasilania sprawdzi  poprawno  instalacji urz dzenia. Tzn.:
• Urz dzenie musi by  zamontowane w sposób mechanicznie bezpieczny i zgodny 

z przepisami.
• Pod czenie zasilania musi by  wykonane w sposób zgodny z przepisami.
• Przedzia  zaciskowy musi by  zabezpieczony a wieczka musz  by  zamkni te i dokr cone.
• Nale y zapewni  poprawno  elektrycznych danych roboczych zasilania.

•  W czenie zasilania.

Rys. 5-1: Wy wietlanie w trybie pomiaru (przyk ady dla 2 lub 3 warto ci pomiaru)
x, y oraz z oznaczaj  jednostki wy wietlanych warto ci pomiaru
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6.1  Wy wietlacz i elementy operatorskie

Rys. 6-1: Wy wietlacz i elementy wykonawcze (np. wskazanie przep ywu z 2 warto ciami pomiaru)

1  Wskazuje mo liwy komunikat statusowy na li cie statusowej
2  Nr. p-ktu pomiarowego (wskazywany, gdy zosta  uprzednio wprowadzony przez operatora)
3  Wskazanie naci ni cia przycisku
4  Pierwsza zmienna pomiarowa (du e znaki)
5  Pasek post pu
6  Przyciski robocze - optyczne i mechaniczne (funkcje i opis tekstowy - patrz: tabela ni ej)
7  Interfejs magistrali GDC (nie we wszystkich wersjach przetwornika)
8  Czujnik podczerwieni (nie we wszystkich wersjach przetwornika)

Uwaga! 
U ycie prze cznika dozwolone tylko dla urz dze  rozliczeniowych w celu zablokowania dost pu 
do istotnych parametrów rozliczeniowych. Dla zwyk ych urz dze  (procesowych) u ycie 
prze cznika jest zabronione!

Informacja! 
• Punkt prze czenia 4 przycisków optycznych znajduje si  bezpo rednio przed szyb . 

Najlepiej aktywowa  przyciski, wykonuj c ruch prostopad y w ich kierunku. Ruch z boku 
mo e powodowa  b dne dzia anie.

• Po 5 minutach braku aktywno ci nast puje automatyczny powrót do trybu pomiaru. 
Zmienione dane nie s  zapami tywane.

• Przej cie od przycisków optycznych do mechanicznych jest bezpo rednie. Po u yciu 
przycisków mechanicznych, odczeka  kilka minut do uaktywnienia przycisków optycznych.
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Przycisk Tryb pomiaru Tryb menu Podmenu lub tryb 
funkcji

Tryb parametrów 
i danych

> Prze czenie z trybu 
pomiaru do trybu menu; 
naciska  przez 2,5 s, 
wy wietli si  menu 
"Quick Start"

Dost p 
do wy wietlanego 
menu, potem 
wy wietlenie 1. 
podmenu

Dost p 
do wy wietlanego 
podmenu lub funkcji

Dla warto ci 
numerycznych, 
przesuwa kursor 
(niebieski) o jedn  
pozycj  w prawo

^ Reset wy wietlacza; 
funkcja "Quick Access"

Powrót do trybu pomiaru 
z  uprzednim pytaniem 
o akceptacj  danych.

Nac. 1 do 3 razy, powrót 
do trybu menu, zapis 
danych

Powrót do podmenu lub 
funkcji, zapis danych

 lub Prze czanie mi dzy 
stronami: wart. pomiaru 
1 + 2, strona trendu i str. 
statusowa

Wybór menu Wybór podmenu lub 
funkcji

U y  kursora (niebieski) 
do zmiany liczby, 
jednostki, w asno ci lub 
punktu dziesi tnego

Esc (> + ) - - Powrót do trybu menu 
bez akceptacji danych

Powrót do podmenu lub 
funkcji bez akceptacji 
danych
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6.1.1  Wy wietlanie w trybie pomiaru 2 lub 3 warto ci pomiaru

6.1.2  Wy wietlanie wyboru podmenu i funkcji, 3 linie

Rys. 6-2: Przyk ad wy wietlania w trybie pomiaru 2 lub 3 warto ci pomiaru

1  Wskazuje mo liwy komunikat statusowy na li cie statusowej
2  Nr. p-ktu pomiarowego (wskazywany, gdy zosta  uprzednio wprowadzony przez operatora)
3  Pierwsza zmienna pomiarowa (du e znaki)
4  Pasek post pu
5  Wy wietlenie 3 warto ci pomiaru

Rys. 6-3: Wy wietlanie wyboru podmenu i funkcji, 3 linie

1  Wskazuje mo liwy komunikat statusowy na li cie statusowej
2  Menu, podmenu lub nazwa funkcji
3  Liczba odniesiona do 6
4  Wskazanie pozycji w menu, podmenu lub na li cie funkcji
5  Nast pne menu, podmenu lub funkcja

(_ _ _ linia sygnalizuj ca koniec listy)
6  Bie ce menu, podmenu lub funkcja
7  Poprzednie menu, podmenu lub funkcja

(_ _ _ linia sygnalizuj ca pocz tek listy)
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6.1.3  Wy wietlanie nastawiania parametrów, 4 linie

6.1.4  Wy wietlanie nastawiania parametrów, 4 linie

Rys. 6-4: Wy wietlanie nastawiania parametrów, 4 linie

1  Bie ce menu, podmenu lub funkcja 
2  Liczba odniesiona do 7
3  Oznaczenie nastaw fabrycznych
4  Oznaczenie dopuszczalnego zakresu warto ci
5  Dopuszczalny zakres warto ci numerycznych
6  Nastawiona wart., jedn. lub funkcja (wybór oznaczony bia ym tekstem z niebieskim pod wietleniem)

Miejsce zmiany danych
7  Bie cy parametr
8  Fabryczna nastawa parametru

Rys. 6-5: Wy wietlanie nastawiania parametrów, 4 linie

1  Bie ce menu, podmenu lub funkcja 
2  Liczba odniesiona do 6
3  Oznacza zmian  parametru ( atwe sprawdzanie zmienionych danych podczas przewijania listy)
4  Nast pny parametr
5  Nastawione dane z 6
6  Bie cy parametr (wybór poprzez >; nast pnie patrz: poprzedni rozdzia )
7  Fabryczna nastawa parametru
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6.1.5  U ywanie interfejsu IR (opcja)

Interfejs optyczny IR s u y jako adapter do komunikacji (w oparciu o PC) z przetwornikiem, bez 
konieczno ci otwierania obudowy.

Funkcja Timeout
Po aktywacji interfejsu IR w funkcji Fct. A6 lub C6.6.7, adapter musi zosta  poprawnie 
ulokowany i przymocowany do obudowy za pomoc  przyssawek, w ci gu 60 sekund. Je li nie 
zdarzy si  to w ci gu podanego wy ej czasu, urz dzenie ponownie przejdzie do trybu obs ugi 
przez przyciski optyczne. Po aktywacji zapala si  LED 3 a przyciski optyczne nie funkcjonuj .

Informacja! 
• Urz dzenie to nie jest obj te zakresem dostawy.
• Dalsze informacje dotycz ce aktywacji z°funkcjami A6 lub C6.6.7.

Rys. 6-6: Interfejs IR

1  Szyba wieczka przed panelem wy wietlacza i przyciskami
2  Interfejs IR
3  Po aktywowaniu interfejsu IR, LED zapala si .
4  Przyssawki
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6.2  Struktura menu

Informacja! 
Funkcje przycisków - wewn trz kolumn i mi dzy nimi.

Tryb pomiaru Wybór 
menu

 Wybór menu i/lub podmenu
 

Wybór 
funkcji 
i ustaw. 
danych

  >

^ Naciska  
> 2,5 s

A Quick Setup > 
^

A1 J zyk > 
^

A2 p-kt pomiar.

A3 Kasowanie          > 
^

A3.1 Kasowanie b dów   

A3.2 Licznik 1       

A3.3 Licznik 2      

A3.4 Licznik 3

A4 Wyj. analogowe A4.1 Pomiar

A4.2 Jednostka

A4.3 Zakres

A4.4 Odc. nisk. przep .

A4.5 Sta a czasowa

A5 Wyj cia cyfrowe A5.1 Pomiar

A5.2 Jedn. wart. impulsu

A5.3 Wart. na impuls

A5.4 Odc. nisk. przep .

A6 interfejs GDC IR

     >
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Tryb pomiaru Wybór 
menu

 Wybór menu i/lub podmenu
 

Wybór 
funkcji 
i ustaw. 
danych

  >

^ Naciska  
> 2,5 s

B Test > 
^

B1 Symulacja > 
^

B1.1 Przep yw obj.      > 
^

B1.2 Pr dko  d wi ku   

B1._ Wyj cie pr dowe X

B1._ Wyj. statusowe X

B1._ Wej. steruj. X

B1._ Wyj. impulsowe X    

B2 Bie ce warto ci > 
^

B2.1 Bie . przep yw obj.

B2.2 Bie . przep yw mas.

B2.3 Bie . pr dk. d wi ku

B2.4 Bie . pr dk. lin.

B2.5 Bie . wzmocnienie

B2.6 Bie . SNR

B2.7 Bie . dane 
Reynoldsa

B2.8 Godziny pracy

B2.9 Data i czas

B3 Informacja > 
^

B3.1 Dziennik statusu

B3.2 Szczegó y statusu

B3.3 Liczba C

B3.4 Wej. proces.

B3.5 SW.REV. MS

B3.6 SW.REV. UIS

B3.8 Nowelizacja 
elektroniki

B3.9 Zmiana log.

     >
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Tryb pomiaru Wybór 
menu

Wybór menu i/lub podmenu Wybór funkcji 
i ustaw. danych

^ Naciska  > 2,5 s

C setup > 
^

C1 wej. procesowe > 
^

C1.1 Rozm. urz dz.     > 
^

C1.2 kalibracja   

C1.3 filtr

C1.4 wiarygodnosc

C1.5 symulacja

C1.6 informacja

C1.7 Linearyzacja

C1.8 Temperatura rury  

C1.9 G sto     

C1.10 Diagnostyka

C2 I/O (wej/wyj) > 
^

C2.1 sprz t

C2._ wyj. pr dowe X

C2._ wej. ster. X

C2._ wyj cie statusowe X

C2._ cznik kra cowy X

C2._ wyj. cz stotl. X 

C2._ wyj. impuls. X

C3 Liczniki I/O > 
^

C3.1 Licznik 1

C3.2 Licznik 2

C3.3 Licznik 3

C4 I/O HART > 
^

C4.1 PV

C4.2 SV

C4.3 TV

C4.4 QV

C4.5 jedn. HART

C5 urz dzenie > 
^

C5.1 inf. o urz dzeniu

C5.2 wy wietlacz

C5.3. 1. str. pom.

C5.4. 2. str. pom.

C5.5 strona graficzna

C5.6 funkcje specjalne

C5.7 jednostki

C5.8 HART

C5.9 quick setup

     >



 Obs uga 6

63

OPTISONIC 3400

www.krohne.com03/2017 - 4005428401 - HB OPTISONIC 3400 R05 pl

6.3  Tabele funkcji

6.3.1  Menu A, Quick setup

Informacja! 
•  Poni sze tabele opisuj  funkcje standardowego urz dzenia z pod czeniem HART®. Funkcje 

dla magistral Modbus, Foundation Fieldbus i Profibus opisano w odpowiedniej dokumentacji 
dodatkowej.

• Nie wszystkie funkcje s  dost pne (zale nie od wersji urz dzenia).

Nr Funkcja Opis i nastawy

A1 J zyk
A1 J zyk Wybór j zyka zale ny od wersji urz dzenia.

A2 p-kt pomiar.
A2 Punkt pomiarowy Identyfikator p-ktu pomiar. (Tag) (tak e dla operacji HART®) ukazuje si  

w nag ówku wy wietlacza (do 8 cyfr). 

A3 Kasowanie
A3 Reset

A3.1 Kasowanie b dów   Kasowanie b dów? Wybór: nie/tak

A3.2 Licznik 1       Kasowanie licznika? Wybór: nie/tak 

A3.3 Licznik 2       Kasowanie licznika? Wybór: nie/tak 

A3.4 Licznik 3       Kasowanie licznika? Wybór: nie/tak 

A4 Wyj cia analogowe (tylko dla HART®)
A4 Wyj cia analogowe Dotyczy wszystkich wyj  pr dowych (zaciski A, B i C), cz stotliwo ciowych 

(zaciski A, B i D), cznika kra c. (zaciski A, B, C, i/lub D) i pierwszej wy wietl. 
strony / linii 1.

A4.1 Pomiar 1) Wybór pomiaru: przep yw obj. / pr dk. d wi ku / przep yw mas. / pr dk. liniowa / 
wzmocn. / SNR / diagnostyka pr dk. lin., pr dk. d w., SNR, wzmocn.

2) Dla wszystkich wyj.? (u y  nastawy tak e dla Fct. A4.2...A4.5!)
Nastawa: nie (tylko dla g ównego wyj. pr dowego) / tak (dla wszystkich wyj  
analogowych)

A4.2 Jednostka Wybór jednostki z listy; zale nie od pomiaru.

A4.3 Zakres 1) Nastawa dla g ówn. wyj. pr dow. (zakres: 0...100%)
Nastawa: 0…x,xx (format i jednostka, zale nie od pomiaru, patrz A4.1 i A4.2 
powy ej)

2) Dla wszystkich wyj.? Nastawi , patrz Fct. A4.1 powy ej!

A4.4 Odc. nisk. przep . 1) Nastawa dla g ówn. wyj. pr dow. (ustawia wart. wyj. na "0"
Nastawa: x,xxx ± x,xxx% (zakres: 0,0…20%) 
(1. wart. = p-kt prze czenia / 2. wart. = histereza), warunek: 2. wart.  1. warto ci

2) Dla wszystkich wyj.? Nastawi , patrz Fct. A4.1 powy ej!

A4.5 Sta a czasowa 1) Nastawa dla g ówn. wyj. pr dow. (dla wszystkich pomiarów przep ywu)
Nastawa: xxx.x s (zakres: 000,1…100 s)

2) Dla wszystkich wyj.? Nastawi , patrz Fct. A4.1 powy ej!

A4 Adres stacji
A4 Adres stacji Dla urz dze  Profibus / FF / Modbus.
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A5 Wyj cia cyfrowe
A5 Wyj cia cyfrowe Dla wszystkich wyj  impulsowych (zaciski A, B i/lub D) i licznika 1.

A5.1 Pomiar     1) Wybór pomiaru: przep yw obj. / masowy 

2) Dla wszystkich wyj.? (u y  nastawy tak e dla Fct. A5.2...A5.5!)
Nastawa: nie (tylko dla wyj. impuls. D) / tak (dla wszystkich wyj. cyfr.)

A5.2 Jedn. wart. impulsu Wybór jednostki z listy; zale nie od pomiaru.

A5.3 Wart. na impuls 1) Nastawa dla wyj. impuls. D (wart. obj. lub masy na impuls)
Nastawa: xxx,xxx w l/s lub kg/s

2) Dla wszystkich wyj.? Nastawi , patrz Fct. A5.1 powy ej!

A5.4 Odc. nisk. przep . 1) Nastawa dla wyj. impuls. D (ustawia wart. wyj. na "0")
Nastawa: x.xxx ± x.xxx% (zakres: 0,0…20%)
(1. wart. = p-kt prze czenia / 2. wart. = histereza),
warunek: 2. wart.  1. warto ci

2) Dla wszystkich wyj.? Nastawi , patrz Fct. A5.1 powy ej!

A6 interfejs GDC IR
A6.0 Interfejs GDC IR Po wywo aniu tej funkcji, mo na przymocowa  do szyby wy wietlacza adapter 

optyczny GDC. Je li przez 60 sekund nie zostanie nawi zane po czenie lub 
adapter zostanie zdj ty, nast pi wyj cie z funkcji i ponowna aktywacja przycisków 
optycznych.

Przerwa (wyj cie z funkcji bez po czenia)

Aktywacja (w czenie interfejsu IR, blokada przycisków optycznych)     

Nr Funkcja Opis i nastawy
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6.3.2  Menu B; test

Nr Funkcja Opis i nastawy

B0 Test
B1 Symulacja Symulacja

B1.1 Przep yw obj.         Symulacja przep ywu obj.

B1.2 Pr dko  d wi ku   Symulacja pr dko ci d wi ku

B1.3 Zaciski A Ustawia symulowan  warto  wyj cia na zacisku A

B1.4 Zaciski B Ustawia symulowan  warto  wyj cia na zacisku B

B1.5 Zaciski C Ustawia symulowan  warto  wyj cia na zacisku C

B1.6 Zaciski D         Ustawia symulowan  warto  wyj cia na zacisku D

B2 Bie ce warto ci
B2 Bie ce warto ci Wy wietlenie bie . warto ci;

B2.1 Bie . przep yw obj. Bie cy niefiltrowany przep yw obj to ciowy

B2.2 Bie . przep . mas. Bie cy niefiltrowany przep yw masowy

B2.3 Bie . pr dko  d wi ku Bie ca niefiltrowana pr dko  d wi ku

B2.3.1 cie ka 1 Warto  cie ki 1

B2.3.2 cie ka 2 Warto  cie ki 2

B2.3.3 cie ka 3 Warto  cie ki 3

B2.4 Bie . pr dk. przep . Bie ca niefiltrowana pr dko  przep ywu

B2.4.1 cie ka 1 Warto  cie ki 1

B2.4.2 cie ka 2 Warto  cie ki 2

B2.4.3 cie ka 3 Warto  cie ki 3

B2.5 Bie . wzmocn. Bie ce niefiltrowane wzmocnienie

B2.5.1 cie ka 1 Warto  cie ki 1

B2.5.2 cie ka 2 Warto  cie ki 2

B2.5.3 cie ka 3 Warto  cie ki 3

B2.6 Bie . SNR Bie cy niefiltrowany SNR

B2.6.1 cie ka 1 Warto  cie ki 1

B2.6.2 cie ka 2 Warto  cie ki 2

B2.6.3 cie ka 3 Warto  cie ki 3

B2.7 Dane Reynoldsa Bie ca liczba i korekcja

B2.8 Godziny pracy Godziny pracy urz dzenia

B2.9 Data i czas Ustawienia daty i czasu urz dzenia: yyyy-mm-dd hh:mm
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6.3.3  Menu C; setup 

B3 Informacja
B3 Informacja

B3.1 Dziennik statusu Rejestr b dów i ostrze e

B3.2 Szczegó y statusu Prezentacja b dów i ostrze e  w grupach NE107

B3.3 Liczba C Wy wietla liczb  C zainstalowanej elektroniki

B3.4 Wej. procesowe Informacja dotycz ca p yty elektroniki g owicy (PCB)

B3.4.1 CPU g owicy Informacja dotycz ca oprogramowania CPU g owicy

B3.4.2 DSP g owicy Informacja dotycz ca oprogramowania DSP g owicy

B3.4.3 Nap d czujników Informacja dotycz ca sprz towego nap du czujników

B3.5 SW. REV. MS Informacja dotycz ca oprogramowania g ównego

B3.6 SW. REV. UIS Informacja o interfejsie u ytkownika

B3.7 "Interfejs magistrali" Ukazuje si  tylko dla: Profibus, Modbus i FF

B3.7.0 Profibus Informacja o interfejsie Profibus

B3.7.0 Foundation Field 
Bus

Informacja o interfejsie Foundation Fieldbus

B3.7.0 Modbus Informacja o interfejsie Modbus

B3.8 Nowelizacja elektroniki Informacja dotycz ca nowelizacji elektroniki

B3.9 Zmiana log. W tym punkcie menu podano ostatnie zmiany parametrów, z dat  i czasem. 
Jako odniesienia u yto sumy kontrolnej (CRC) wobec wszystkich 
parametrów. To odniesienie mo e by  u yte przez u ytkownika dla celów 
dokumentacyjnych. Przegl d pokazuje bie ce CRC.

Funkcja Ustawienia / opisy

C1 Setup

C1.0 Wej. procesowe
C1.1 Rozmiar przep ywomierza Ustaw. rednicy rury

C1.2  Kalibracja Uchyb zera

C1.2.1  Kalibracja zera Bezpo rednia nastawa uchybu zera

C1.2.2 GK Ustaw. sta ej GK

C1.3 Filtry

C1.3.1 Ograniczenie Ograniczenie pr dko ci przep ywu

C1.3.2 Kierunek przep ywu Zdefiniowanie kierunku przep ywu

C1.3.3 Sta a czasowa Ustawienie sta ej czasowej g owicy

C1.3.4 Odci cie niskiego 
przep ywu

Ustawienie warto ci odci cia niskiego przep ywu

C1.4 Wiarygodno Filtrowanie b dów

C1.4.1 Ogranicz. b du Ustawienie ograniczenia b du w % warto ci mierzonej: warto ci wi ksze 
b d  odrzucane a licznik wiarygodno ci inkrementowany.

C2.1.1 Zmniejsz. licznika Ustaw. wart. dekrementacji licznika wiarygodno ci, gdy pomiar mie ci si  
w ograniczeniach

C1.4.3 Ogranicz. licznika Ustawienie ograniczenia licznika wiarygodno ci, dla którego pomiary nie 
b d  odrzucane.
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C1.5 Symulacja Symulacja

C1.5.1 Przep yw obj to ciowy Symulacja przep ywu obj.

C1.5.2 Pr dko  d wi ku Symulacja pr dko ci d wi ku

C1.6 Informacja

C1.6.1 CPU g owicy Wy wietlenie ID dla CPU, modu  FrontEnd

C1.6.2  DSP g owicy Wy wietlenie ID dla DSP, modu  FrontEnd

C1.6.3 Nap d czujników Wy wietlenie ID nap du czujników, modu  FrontEnd

C1.6.4 Data kalibracji Wy wietla dat  kalibracji g owicy

C1.6.5 Nr ser. g owicy Wy wietla nr seryjny g owicy pomiarowej

C1.6.6 Nr V g owicy Wy wietla nr zamówienia g owicy pomiarowej

C1.7 Linearyzacja

C1.7.1 Linearyzacja Kompensacja b dów pochodz cych od ró nych liczb Reynoldsa

C1.7.2 Lepko  dynam. Ustaw. lepko ci dynamicznej dla oblicze  Reynoldsa

C1.8 Temperatura rury Kompensacja temperatury

C1.9 G sto Ustawienie g sto ci cieczy

C1.10 Diagnostyka

C1.10.1 Diagnostyka 1 Ustaw. parametru przydzielanego do wart. cyklicznej; aden, pr dk. 
przep ywu (1-2-3), pr dk. d wi ku (1-2-3)

C1.10.2 Diagnostyka 2 Ustaw. parametru przydzielanego do wart. cyklicznej; aden, wzmocn. (1-2-
3), SNR (1-2-3)

C1.10.3 Proc: pusta rura Zmiana sygna u statusu NE107 dla grupy statusowej "Proc: pusta rura"

C1.10.4 Proc: strata sygna u Zmiana sygna u statusu NE107 dla grupy statusowej "Proc: strata sygna u"

C1.10.5 Proc: sygn. niewiarygodny Zmiana sygna u statusu NE107 dla grupy statusowej "Proc: sygna  
niewiarygodny"

C1.10.6 Konfig: Licznik Zmiana sygna u statusu NE107 dla grupy statusowej "Konfig: licznik"

C1.10.7 Elektr: Pod czenie I/O Zmiana sygna u statusu NE107 dla grupy statusowej "Elektr.: pod czenie 
I/O"

C1.10.8 Elektr: Awaria zasilania Zmiana sygna u statusu NE107 dla grupy statusowej "Elektr.: awaria 
zasilania"

Nr Funkcja Ustawienia / opisy

C2.0.0  I/O
C2.1 Sprz t Konfiguracja zacisków czeniowych. Wybór zale ny od wersji przetwornika.

C2.1.1 Zacisk A Ustaw. wyj cia przydzielonego do zacisku A
Wybór: Off (wy czony) / wyj. pr dowe / cz stotliwo ciowe / impulsowe / 
statusowe / cznik kra cowy / wej. steruj ce

C2.1.2 Zacisk B Ustaw. wyj cia przydzielonego do zacisku B
Wybór: Off (wy czony) / wyj. pr dowe / cz stotliwo ciowe / impulsowe / 
statusowe / cznik kra cowy / wej. steruj ce

C2.1.3 Zacisk C Ustaw. wyj cia przydzielonego do zacisku C
Wybór: Off (wy czony) / wyj. pr dowe / statusowe / cznik kra cowy.

C2.1.4 Zacisk D        Ustaw. wyj cia przydzielonego do zacisku D
Wybór: Off (wy czony) / wyj. cz stotliwo ciowe / impulsowe / statusowe / 

cznik kra cowy.

Funkcja Ustawienia / opisy
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C2.2_ Wyj cie pr dowe A
C2.2.1 Zakres 0%…100% Nastawa zakresu dla wyj. pr dowego A

C2.2.2 Zakres rozszerz. Nastawa min i maks. dla wyj. pr dowego A

C2.2.3 Pr d b du Nastawa pr du b du dla wyj. pr du b du A

C2.2.4 Warunek b du Ustaw. warunku dla wyj. pr du b du A

C2.2.5 Pomiar Wart. pomiaru dla wyj. pr dowego A: przep yw obj., pr dk. d wi ku, 
przep yw mas., pr dk. liniowa, wzmocn., SNR, diagnostyka: pr dk. lin., 
pr dk. d w., SNR, wzmocn.

C2.2.6 Zakres Zakres wart. pomiaru dla wyj. pr dowego A

C2.2.7 Kierunek Ustaw. odpowiedzi wyj. pr dowego A na kierunek przep ywu

C2.2.8 Ograniczenie Ograniczenie przed zastosowaniem sta ej czasowej 

C2.2.9 Odc. nisk. przep . Odc. nisk. przep . dla wyj. pr d. A

C2.2.10 Sta a czasowa Sta a czasowa dla wyj. pr d. A

C2.2.11 Funkcja specjalna Nastawa zmiany zakresu dla wyj. pr dowego A

C2.2.12 Próg Warto  progowa dla nastawy zmiany zakresu dla wyj. pr dowego A

C2.2.13 Informacja Informacja o p ycie I/O wyj cia pr dowego

C2.2.14 Symulacja Ustaw. symulowanego wyj cia pr dowego A

C2.2.15 Dostrajanie 4 mA Dostrajanie wyj. pr dowego A dla 4 mA

C2.2.16 Dostrajanie 20 mA Dostrajanie wyj. pr dowego A dla 20 mA

C2._ Wyj. cz stotl. A
C2._.1 Ksztalt impulsu Kszta t impulsu dla cz stotliwo ci A

C2._.2 Szer. impulsu Szer. impulsu przy cz stotliwo ci A

C2._.3 100% cz st. impuls. Cz sto  impulsów dla 100% zakresu pomiarowego dla wyj. cz stotl. A; 

Zakres:  1…10000 Hz

Ograniczenie 100% cz sto ci imp. 100/s: Imax 100 mA
Ograniczenie 100% cz sto ci imp. > 100/s: Imax 20 mA

C2._.4 Pomiar Pomiary dla aktywizacji wyj cia.

Wybór pomiaru:
przep yw obj. / masowy / pr dk. d wi ku / pr dk. liniowa / wzmocn. / SNR / 
diagnostyka pr dk. lin., pr dk. d w., SNR, wzmocn.

C2._.5 Zakres 0…100% pomiaru ustawionego w Fct. C2._.4

x,xx…xx,xx _ _ _ (format i jednostka zale ne od pomiaru, patrz wy ej)

C2._.6 Kierunek Ustaw. kierunku zmiennej pom., patrz: kierunek przep ywu w C1.3.2!

Wybór:
Obie polaryzacje (wy wietlane s  warto ci plus i minus) /
Polaryzacja dodatnia (wy wietlanie wart. ujemnych = 0) /
Polaryzacja ujemna (wy wietlanie wart. dodatnich = 0) /
Wart. bezwzgl dna (dla obu warto ci wy wietla warto  dodatni )

C2._.7 Ograniczenie Ograniczenie przed zastosowaniem sta ej czasowej

±xxx … ±xxx%; zakres: -150…+150%

C2._.8 Odc. nisk. przep . Ustaw. warto ci "0" dla ma ych przep ywów

x,xxx ± x,xxx%; zakres: 0,0…20%

(1. wart. = p-kt prze czenia / 2. wart. = histereza),
warunek: 2. wart.  1. warto ci

C2._.9 Sta a czasowa Zakres: 000,1…100 s
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C2._.10 Sygna  odwrócony Wybór:
Off (aktywowane wyj.: cznik zamkn.) /
On (aktywowane wyj.: cznik otw.)

C2._.11 Funkcje specjalne Funkcja dost pna tylko na zacisku B wyj cia cz stotliwo ciowego. W tym 
samym czasie musz  by  dost pne 2 wyj. cz stotl.:
1. wyj. na zacisku A lub D / 2. wyj. na zacisku B

Wyj. B pracuje jako "slave", sterowane i ustawiane z u yciem wyj. A lub D 
("master")

Wybór:
Off (bez przes. faz.) /
Przes. faz. wzgl. D lub A (wyj. B jako "slave", wyj. D lub A jako "master")

C2._.12 Informacja Nr seryjny p yty I/O, nr wersji oprogramowania, data produkcji p yty

C2._.13 Symulacja Sekwencja, patrz B1._ Wyj. cz stotl. X
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C2._ Wyj. impuls.
C2._ Wyj. impulsowe X X oznacza jeden z zacisków czeniowych A, B lub D

C2._.1 Ksztalt impulsu    Okre lenie kszta tu impulsu

Wybór:
Symetryczny (oko o 50% on i 50% off) /
Automatyczny (sta a szer. impulsu, dla 100% cz sto ci ok. 50% on i 50% off) /
Ustalony (sta a cz sto  impulsów, ustawienia: Fct. C2._.3 100% cz st. imp.)

C2._.2 Szer. impulsu    Dost pne tylko dla nastawy "Ustalony" w Fct. C2._.1.

Zakres: 0,05…2000 ms

Uwaga: max. wart. nastawy Tp [ms]  500 / max. cz sto  imp. [1/s], daje szer. 
impulsu = czas aktywacji wyj cia

C2._.3 Max. cz st. impuls. Cz sto  impulsów dla 100% zakresu pomiarowego

Zakres:  0,0…10000 1/s

Ograniczenie 100% cz sto ci imp. 100/s: Imax 100 mA
Ograniczenie 100% cz sto ci imp. > 100/s: Imax 20 mA

C2._.4 Pomiar        Pomiary dla aktywizacji wyj cia

Wybór: przep yw obj. / masowy

C2._.5 Jedn. wart. impulsu Wybór jednostki z listy; zale nie od pomiaru

C2._.6 Wart. na impuls Nastawa wart. dla obj. lub masy na impuls.

xxx,xxx, wart. mierzona w [l] lub [kg] zale nie od nastawy w C3._.6

Dla max. cz stotl. imp. patrz wy ej 2._.3 Wyj. imp.

C2._.7 Kierunek        Ustaw. kierunku, zanotowa  kierunek przep ywu

Wybór:
Obie polaryzacje (wy wietlane s  warto ci plus i minus) /
Polaryzacja dodatnia (wy wietlanie wart. ujemnych = 0) /
Polaryzacja ujemna (wy wietlanie wart. dodatnich = 0) /
Wart. bezwzgl dna (dla obu warto ci wy wietla warto  dodatni )

C2._.8 Odc. nisk. przep .  Ustaw. warto ci "0" dla ma ych przep ywów

x,xxx ± x,xxx%; zakres: 0,0…20%

(1. wart. = p-kt prze czenia / 2. wart. = histereza),warunek: 2. wart.  1. warto ci

C2._.9 Sta a czasowa  Zakres: 000,1…100 s

C2._.10 Sygna  odwrócony   Wybór:
Off (aktywowane wyj.: cznik zamkn.) /
On (aktywowane wyj.: cznik otw.)

C2._.11 Faza 
Przes. faz. wzgl. B  

Dost pne tylko dla konfiguracji zacisku A lub D, i tylko gdy wyj. B jest impulsowe lub 
cz stotliwo ciowe. Je li nastawiono w Fct. 2.2.7 "Oba kierunki", przes. fazowe 
poprzedzone jest symbolem, np. -90° i +90°.

Wybór:
Off (bez przes. faz.) /
0° przes faz. (mi dzy wyj ciami A lub D i B, mo liwa inwersja) /
90° przes faz. (mi dzy wyj ciami A lub D i B, mo liwa inwersja) /
180° przes faz. (mi dzy wyj ciami A lub D i B, mo liwa inwersja)

C2.x.x Funkcje specjalne  Funkcja dost pna tylko na zacisku B wyj cia impulsowego. W tym samym czasie 
musz  by  dost pne 2 wyj. impulsowe:
1. wyj. na zacisku A lub D / 2. wyj. na zacisku B

Wyj. B pracuje jako "slave", sterowane i ustawiane z u yciem wyj. A lub D 
("master")

Wybór:
Off (bez przes. faz.) /
Przes. faz. wzgl. D lub A (wyj. B jako "slave", wyj. D lub A jako "master")

C2._.12 Informacja Nr seryjny p yty I/O, nr wersji oprogramowania, data produkcji p yty

C2._.13 Symulacja   Sekwencja, patrz B1._ Wyj. impulsowe X
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C2._ Wyj. status.
C2._ Wyj. statusowe X X (Y) oznacza jeden z zacisków czeniowych A, B, C lub D.

C2._.1 Tryb Wyj cie pokazuje nast puj ce warunki pomiaru:

Poza specyfikacj  (wyj. ustawione, sygnalizuje status kategorii "B d urz dzenia" lub "B d aplikacji" lub 
"Poza specyfikacj " patrz: Komunikaty statusowe i informacja diagnostyczna strona 84 ) /
B d aplikacji (wyj. ustawione, sygnalizuje status kategorii "B d urz dzenia" lub "B d aplikacji" patrz: 
Komunikaty statusowe i informacja diagnostyczna strona 84) /
Kierunek przep ywu (bie cy kier. przep ywu)
Przep yw nadmiar. (przekr. zakresu przep .)
Wart. zadana licznika 1 (po osi gni ciu wart. uruchomienie licznika X) /
Wart. zadana licznika 2 (po osi gni ciu wart. uruchomienie licznika X) /
Wart. zadana licznika 3 (po osi gni ciu wart. uruchomienie licznika X) /
Wyj. A (aktywowane przez status wyj cia Y, dodatkowe dane wyj. - patrz ni ej) /
Wyj. B (aktywowane przez status wyj cia Y, dodatkowe dane wyj. - patrz ni ej) /
Wyj. C (aktywowane przez status wyj cia Y, dodatkowe dane wyj. - patrz ni ej) /
Wyj. D (aktywowane przez status wyj cia Y, dodatkowe dane wyj. - patrz ni ej) /
Off (wy czony) /
Pusta rura (wyj. aktywowane, gdy pusta rura) /
B d urz dzenia (wyj. ustawione, sygnalizuje status kategorii "B d urz dzenia" patrz: Komunikaty 
statusowe i informacja diagnostyczna strona 84)

C2._.2 Wyj cie pr dowe Y Ukazuje si  tylko gdy wyj. A...C jest ustawione w "tryb" (patrz wy ej), 
i wyj cie to: "wyj. pr dowe".

Kierunek (sygnalizowany) 

Przekroczenie zakresu (sygnalizowane)

Zakres automat. sygnalizuje dolne ograniczenie

C2._.2 Wyj. cz stotliwo ciowe Y 
i impulsowe Y

Ukazuje si  tylko gdy wyj. A, B lub D jest ustawione w "tryb" (patrz wy ej), 
i wyj cie to: "wyj. cz stotl./impuls."

Kierunek (sygnalizowany) 

Przekroczenie zakresu (sygnalizowane)

C2._.2 Wyj cie statusowe Y Ukazuje si  tylko gdy wyj. A...D jest ustawione w "tryb" (patrz wy ej), 
i wyj cie to: "wyj. statusowe".

Taki sam sygna  (jak inne pod . wyj. status., sygna  podlega inwersji, patrz 
ni ej)

C2._.2 cznik kra cowy Y i wej. 
steruj ce Y

Ukazuje si  tylko gdy wyj. A...D / wej. A lub B jest ustawione w "tryb" (patrz 
wy ej), i wyj. / wej. to: " cznik kra cowy / wej. ster."

Status off (zawsze wybrane tutaj, gdy wyj. status. X po czone jest 
z cznikiem kra c. / wej. steruj cym Y).

C2._.2 Wyj cie Y Ukazuje si  tylko gdy wyj. A...D jest ustawione w "tryb" (patrz wy ej), 
i wyj cie to jest wy .

C2._.3 Sygna  odwrócony Wybór:
Off (aktywowane wyj.: cznik zamkn.) /
On (aktywowane wyj.: cznik otw.)

C2._.4 Informacja Nr seryjny p yty I/O, nr wersji oprogramowania, data produkcji p yty

C2._.5 Symulacja Sekwencja, patrz B1._ Wyj. statusowe X
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C2._ cznik kra c.
C2._ cznik kra cowy X X oznacza jeden z zacisków czeniowych A, B, C lub D.

C2._.1 Pomiar Wybór:
przep yw obj. / masowy / pr dk. liniowa / pr dk. d wi ku / wzmocn. / SNR / 
diagnostyka pr dk. lin., pr dk. d w., SNR, wzmocn.

C2._.2 Próg Poziom prze czenia, ustaw. progu z histerez

xxx,x ±x,xxx (format i jednostka zale ne od pomiaru, patrz wy ej)

(1. wart. = wart. progowa / 2. wart. = histereza); warunek: 2. wart.  
1. warto ci

C2._.3 Kierunek Ustaw. kierunku, zanotowa  kierunek przep ywu 

Wybór:
Obie polaryzacje (wy wietlane s  warto ci plus i minus) /
Polaryzacja dodatnia (wy wietlanie wart. ujemnych = 0) /
Polaryzacja ujemna (wy wietlanie wart. dodatnich = 0) /
Wart. bezwzgl dna (dla obu warto ci wy wietla warto  dodatni )

C2._.4 Sta a czasowa Zakres: 000,1…100 s

C2._.5 Sygna  odwrócony Wybór:
Off (aktywowane wyj.: cznik zamkn.) /
On (aktywowane wyj.: cznik otw.)

C2._.6 Informacja Nr seryjny p yty I/O, nr wersji oprogramowania, data produkcji p yty

C2._.7 Symulacja Sekwencja, patrz B1._ cznik kra cowy X

C2._ Wej. steruj ce
C2._ Wej. sterujace X

C2._.1 Tryb X oznacza jeden z zacisków A lub B

Off (wej. steruj ce wy czone) /
Utrzymanie wyj  na ostatnich wart. (bez wy wietl. i liczników) /
Wyj. Y (utrzymanie ostatnich wart.) /
Wyj cia na zero (bie ce wart. = 0%, bez wy wietl. i liczników) /
Wyj. Y na zero (bie ca wart. = 0%) /
Wszystkie liczniki (liczniki ustaw. na "0") /
Kasowanie licznika "Z" (licznik 1, (2 lub 3) na "0") /
Stop wszystkich liczników /
Stop licznika "Z" (licznika 1, (2 lub 3)) /
Wyj.zer+zatrz.licz. (wyj cia na 0%, zatrzym. liczników, nie wy wietlacza) /
Zakres zewn trzny Y (wej. ster. dla zakresu zewn. wyj cia pr dowego Y) - nastawa tak e na wyj. 
pr dowym Y (bez sprawdzenia dost pno ci wyj. pr dowego Y) / 
Kasowanie b dów (wszystkich kasowalnych b dów)
Kalibracja zera

C2._.2 Sygna  odwrócony Wybór:
Off (aktywowane wyj.: cznik zamkn.) /
On (aktywowane wyj.: cznik otw.)

C2._.3 Informacja Nr seryjny p yty I/O, nr wersji oprogramowania, data produkcji p yty

C2._.4 Symulacja Sekwencja, patrz B 1._ Wej. steruj ce X
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Nr Funkcja Ustawienia / opisy

C3 Liczniki I/O
C3.1 Licznik 1 Ustaw. funkcji licznika.

_ oznacza 1, 2, 3 (= licznik 1, 2, 3)

Wer. podstawowa (standard) posiada tylko 2 liczniki! 
C3.2 Licznik 2

C3.3 Licznik 3      

C3._.1 Funkcja licznika Wybór:
Licznik wart. bezwzgl. (zlicza wart. dodatnie + ujemne) /
Licznik + (zlicza tylko wart. dodatnie) /
Licznik - (zlicza tylko wart. ujemne) /
Off (licznik wy czony)

C3._.2 Pomiar  Wybór pomiaru dla licznika _

Wybór:
Przep yw obj. / masowy 

C3._.3 Odc. nisk. przep . Ustaw. warto ci "0" dla ma ych przep ywów

Zakres: 0,0…20%

(1. wart. = p-kt prze czenia / 2. wart. = histereza),
warunek: 2. wart.  1. warto ci

C3._.4 Sta a czasowa  Zakres: 000,1…100 s

C3._.5 Wart. wst pna Po osi gni ciu tej wart., dodatniej lub ujemnej, generowany jest sygna , 
u ywany dla wyj. status., na którym musi by  ustawione "nastaw. licznika X".

Wart. nastawiana (max. 8 cyfr) x.xxxxx w wybr. jedn., patrz C5.7.10 + 13

C3._.6 Kasowanie licznika Sekwencja, patrz Fct. A3.2, A3.3 i A3.4

C3._.7 Nastaw. licznika Nastaw. liczn. _ na dan  warto

Wybór:
Wyj cie (wyj cie z funkcji) / nastawianie warto ci (otwiera edytor)

Pytanie: nastaw. licznik? 

Wybór:
Nie (wyj cie z funkcji bez nastaw. wart.) / tak (nastawienie licznika i wyj cie 
z funkcji)

C3._.8 Stop licznika  Stop licznika _ i utrzymanie ostatniej wart.

Wybór:
Nie (wyj cie z funkcji bez zatrzymania licznika) / tak (zatrzymanie licznika 
i wyj cie z funkcji)

C3._.9 Start licznika  Start licznika _ po jego zatrzymaniu. 

Wybór:
Nie (wyj cie z funkcji bez uruchomienia licznika) / tak (uruchomienie licznika 
i wyj cie z funkcji)

C3._.10 Informacja  Nr seryjny p yty I/O, nr wersji oprogramowania, data produkcji p yty
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Nr Funkcja Ustawienia / opisy

C4 I/O HART
C4 I/O HART Wybór lub wy wietlenie 4 zmiennych dynamicznych (DV) dla HART®

Wyj. pr dowe HART® (zacisk A w podstawowym I/O lub zacisk C 
w modu owym I/O) zawsze posiada ustalone cze do zmiennej 
podstawowej (PV). Ustalone cza innych zmiennych, DV (1-3), mo liwe s  
tylko wtedy, gdy dost pne s  dodatkowe wyj. analogowe (pr d. i cz stotl.); 
je li nie - pomiar swobodnie wybierany z nast puj cej listy: w Fct. A4.1 
"pomiar". 

_ oznacza 1, 2, 3 lub 4
X oznacza jeden z zacisków A...D

C4.1 PV Wyj. pr dowe (zmienna podstawowa)

C4.2 SV (druga zmienna)

C4.3 TV (trzecia zmienna)

C4.4 4V (czwarta zmienna)

C4.5 Jednostki HART Zmiana jednostek zmiennych dynam. (DV) na wy wietlaczu

Przerwa: (powrót przez ^)

Wy w. HART®: kopiuje nastawy dla wy wietl. jednostek do nastaw dla 
zmiennych dyn., DV

Standard: nastawy fabr. dla DV

C4._.1 Wyj cie pr dowe X Pokazuje bie c  analogow  wart. pomiaru przy czonego wyj. pr dowego. 
Pomiar nie podlega zmianom!

C4._.1 Wyj. cz stotl.  X Pokazuje bie c  analogow  wart. pomiaru przy czonego wyj. cz stotliw., 
je li obecne. Pomiar nie podlega zmianom!

C4._.1 Zmienne dynam. HART Pomiary dot. zmiennych dynamicznych dla HART®.

Wybór:
Przep yw obj. / masowy / wart. diagnost. / pr dk. liniowa /
Licznik 1 / licznik 2 / licznik 3 / godziny robocze
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Nr Funkcja Ustawienia / opisy

C5.0 Urz dzenie
C5.1 Inf. o urz dzeniu -

C5.1.1 Tag Wpisywane znaki (max. 8 cyfr): A…Z; a…z; 0…9; / - , .   

C5.1.2 Liczba C Wy wietla liczb  CG zainstalowanej elektroniki

C5.1.3 Nr ser. urz dzenia Pokazuje nr ser. g owicy pomiarowej - nie mo na zmieni

C5.1.4 Nr ser. elektroniki Wy wietla nr seryjny elektroniki

C5.1.5 Informacja Pusta

C5.1.6 noweliz. elektroniki 
ER

Informacja dotycz ca nowelizacji elektroniki

C5.2 Wy wietlacz
C5.2 Wy wietlacz -

C5.2.1 J zyk Wybór j zyka zale ny od wersji urz dzenia.

C5.2.2 Kontrast Dostosowanie kontrastu wy wietlacza dla ekstremalnej temp. Nastawa: -
9…0…+9  

Zmiana ma miejsce natychmiast (przed opuszczeniem trybu nastaw!)

C5.2.3 Wy w. domy lny Okre lenie domy lnej strony wy wietlacza, do której nast puje powrót 
po krótkiej zw oce.

Wybór: nie (bie ca strona zawsze aktywna) / 1. str. pomiarowa (pokaz 
strony) / 2. str. pomiarowa (pokaz strony) / str. statusowa (pokaz tylko 
komunikatów statusowych) / str. graficzna (wy w. trendu 1. pomiaru)

C5.2.4 Przyciski opt. Aktywacja lub deaktywacja przycisków opt.  

Wybór: on / off
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C5.3 i C5.4 1. str. pomiarowa i 2. str. pomiarowa
C5.3 1. str. pomiarowa _ oznacza 3 = 1. str. pomiarowa i 4 = 2. str. pomiarowa

C5.4 2. str. pomiarowa 

C5._.1 Funkcja Okre lenie ilo ci linii wart. pomiar. (rozm. czcionki)

Wybór: jedna linia / dwie linie / trzy linie

C5._.2 Zmienna 1. linii Podaje zmienn  dla 1. linii  

 Wybór pomiaru: przep yw obj. / masowy / pr dk. d wi ku / pr dk. liniowa / 
wzmocn. / SNR / diagnostyka pr dk. lin., pr dk. d w., SNR, wzmocn.

C5._.3 Zakres 0…100% pomiaru ustawionego w Fct. C5._.2

x,xx…xx,xx _ _ _ (format i jednostka zale ne od pomiaru)

C5._.4 Ograniczenie Ograniczenie przed zastosowaniem sta ej czasowej

±xxx ... ±xxx%; zakres: -150…+150%

C5._.5 Odc. nisk. przep . Ustawienie wart. przep ywu na "0"

x,xxx ± x,xxx%; zakres: 0,0…20%

(1. wart. = p-kt prze czenia / 2. wart. = histereza),
warunek: 2. wart.  1. warto ci

C5._.6 Sta a czasowa Zakres: 000,1…100 s

C5._.7 Format 1. linii Okre l. miejsc dziesi tnych

Wybór: automatyczny (automatyczne dostosowanie) / 
X (= bez) …X,XXXXXXXX (max. 8 cyfr) zale y od wielk. czcionki

C5._.8 Zmienna 2. linii Okre l. zmiennej dla drugiej linii (dost pne tylko po aktywacji 2. linii)

Wybór: bargraf (do pomiaru wybra  1. lini ) przep yw obj. / masowy / pr dk. 
liniowa / pr dk. d wi ku / wzmocn. / SNR / diagnostyka pr dk. lin., pr dk. 
d w., SNR, wzmocn.
Liczniki / Godziny pracy

C5._.9 Format 2. linii Okre l. miejsc dziesi tnych

Wybór: automatyczny (automatyczne dostosowanie) / 
X (= bez) …X,XXXXXXXX (max. 8 cyfr) zale y od wielk. czcionki

C5._.10 Zmienna 3. linii Okre l. zmiennej dla trzeciej linii (dost pne tylko po aktywacji 3. linii)

Wybór: przep yw obj. / masowy / pr dk. d wi ku / pr dk. liniowa / wzmocn. / 
SNR / diagnostyka: pr dk. lin., pr dk. d w., SNR, wzmocn. / Liczniki / 
Godziny pracy

C5._.11 Format 3. linii Okre l. miejsc dziesi tnych

Wybór: automatyczny (automatyczne dostosowanie) / 
X (= bez) …X,XXXXXXXX (max. 8 cyfr) zale y od wielk. czcionki
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C5.5 Strona graficzna
C5.5 Strona graficzna -

C5.5.1 Wybór zakresu Str. graficzna zawsze pokazuje krzyw  trendu pomiaru z 1. strony / 1. linii, 
patrz Fct. C6.3.2 

Wybór: r czny (ustaw. zakresu w Fct. C5.5.2) ; automatyczny (prezentacja 
automat. na podst. mierzonych wart.)

Restet tylko po zmianie parametrów lub po wy czeniu i w czeniu.

C5.5.2 Zakres Ustawienie skalowania dla osi Y. Dost pne tylko gdy w C5.5.1 ustaw. 
"r czny".

+xxx ±xxx%; zakres: -100…+100%

(1. wart. = ogranicz. dolne / 2. wart. = ogranicz. górne), warunek: 1. wart.  
2. wart.

C5.5.3 Skala czasu Ustawienie skali czasu osi X, krzywa trendu.  

xxx min; zakres: 0…100 min

C5.6 Funkcje specjalne
C5.6 Funkcje specjalne -

C5.6.1 Kasowanie b dów Kasowanie b dów?

Wybór: nie/tak

C5.6.2 Zapis nastaw   Zapis bie cych nastaw.
Wybór: bez (wyj. z funkcji bez zapami tania) / backup 1 (zapami tanie 
w obszarze pami ci 1) / backup 2 (w obszarze pami ci 2).

Pytanie: kontynuowa  kopiowanie? (potem: niemo liwe)
Wybór: nie (wyj. z funkcji bez zapami tania) / tak (kopiowanie bie . nastaw 
do obszaru pami ci 1 lub 2).

C5.6.3 Za adow. nastaw   Za adowanie nastaw.
Wybór: bez (wyj. z funkcji bez za adowania) / nastawy fabryczne 
(za adowanie nastaw pocz tkowych) / backup 1 (za adowanie z obszaru 
pami ci 1) / backup 2 (z obszaru pami ci 2)

Pytanie: kontynuowa  kopiowanie? (potem: niemo liwe)
Wybór: nie (wyj. z funkcji bez zapami tania) / tak (za adowanie danych 
z wybr. obszaru pami ci).

C5.6.4 Has o Quick setup Has o wymagane do zmiany danych w menu dla Quick setup.

0000 (= dost p do menu quick setup bez has a)

xxxx (wymagane has o); zakres 4 cyfry: 0001…9999

C5.6.5 Has o Setup Has o wymagane do zmiany danych w menu dla Setup

0000 (= dost p do menu quick setup bez has a)

xxxx (wymagane has o); zakres 4 cyfry: 0001…9999

C5.6.6 Data i czas Ustaw. czasu rzecz.

C5.6.7 Szybki dost p Konfiguracja funkcji szybkiego dost pu

C5.6.8 Interfejs GDC IR  Po wywo aniu tej funkcji, mo na przymocowa  do szyby wy wietlacza 
adapter optyczny GDC. Je li przez okres 60 sekund nie zostanie nawi zane 
po czenie lub adapter zostanie zdj ty, nast pi wyj cie z funkcji i ponowna 
aktywacja przycisków optycznych.

Przerwa (wyj cie z funkcji bez po czenia)

Aktywacja (w czenie interfejsu IR, blokada przycisków optycznych)

Je li przez okres oko o 60 sekund nie zostanie nawi zane po czenie, 
nast pi wyj cie z funkcji i ponowna aktywacja przycisków optycznych.
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C5.7 Jednostki
C5.7 Jednostki

C5.7.1 Rozmiar Ustaw. wy wietl. jednostek dla rednicy rury

C5.7.2 Przep yw obj. m³/h; m³/min; m³/s; L/h; L/min; L/s (L = litry); IG/s; IG/min; IG/h cf/h; cf/min; 
cf/s; gal/h; gal/min; gal/s; bary ka/h; bary ka/dzie  
Dowolna jednostka (nastawienie wspó czynnika i tekstu w 2 nast. funkcjach)

C5.7.3 Tekst jedn. u ytk. Dla tekstu okre lenie patrz: Ustawienie dowolnych jednostek strona 79:

C5.7.4 [m³/s]*wspó cz. Okre lenie wspó czynnika konwersji, na podst. m³/s:

xxx.xxx patrz: Ustawienie dowolnych jednostek strona 79

C5.7.5 Przep yw masowy kg/s; kg/min; kg/h; t/min; t/h; g/s; g/min; g/h; lb/s; lb/min; lb/h; ST/min; ST/h 
(ST = krótka tona); LT/h (LT = d uga tona);
Dowolna jednostka (nastawienie wspó czynnika i tekstu w 2 nast. funkcjach)

C5.7.6 Tekst jedn. u ytk. Dla tekstu okre lenie patrz: Ustawienie dowolnych jednostek strona 79:

C5.7.7 [kg/s]*wspó cz. Okre lenie wspó czynnika konwersji, na podst. kg/s:

xxx.xxx patrz: Ustawienie dowolnych jednostek strona 79

C5.7.8 Pr dko m/s; ft/s

C5.7.9 Obj to    m³; L; hL; mL; gal; IG; in³; cf; yd³; bary ka
Dowolna jednostka (nastawienie wspó czynnika i tekstu w 2 nast. funkcjach)

C5.7.10 Tekst jedn. u ytk. Dla tekstu okre lenie patrz: Ustawienie dowolnych jednostek strona 79:

C5.7.11 [m³]*wspó cz.    Okre lenie wspó czynnika konwersji, na podst. m³:

xxx.xxx patrz: Ustawienie dowolnych jednostek strona 79

C5.7.12 Masa kg; t; mg; g; lb; ST; LT; oz;
Dowolna jednostka (nastawienie wspó czynnika i tekstu w 2 nast. funkcjach)

C5.7.13 Tekst jedn. u ytk. Dla tekstu okre lenie patrz: Ustawienie dowolnych jednostek strona 79:

C5.7.14 [kg]*wspó cz. Okre lenie wspó czynnika konwersji, na podst. kg:

xxx.xxx patrz: Ustawienie dowolnych jednostek strona 79

C5.7.15 G sto kg/l; kg/m³; lb/ft³; lb/gal; SG
Dowolna jednostka (nastawienie wspó czynnika i tekstu w 2 nast. funkcjach)

C5.7.16 Tekst jedn. u ytk. Dla tekstu okre lenie patrz: Ustawienie dowolnych jednostek strona 79:

C5.7.17 [kg/m³]*wspó cz. Okre lenie wspó czynnika konwersji, na podst. kg/m³:

xxx.xxx patrz: Ustawienie dowolnych jednostek strona 79

C5.7.18 Temperatura Ustaw. wy wietl. jednostek dla temperatury [°C - °F - K]
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6.3.4  Ustawienie dowolnych jednostek

C5.8 HART
C5.8 HART

C5.8.1 HART W cz. / wy cz. komunikacji HART®:

Wybór:
On (HART® aktywowany) mo liwy zakres pr du dla wyj. pr dowego 
4…20 mA /
Off (HART® nieaktywny) mo iwy zakres pr du dla wyj. pr dowego 
0…20 mA

C5.8.2 Adres Ustaw. adresu dla operacji HART®:

Wybór: 00 (tryb pracy: punkt-punkt, normalna funkcja wyj. pr dowego, 
pr d = 4…20 mA) / 01...15 (tryb pracy: multidrop, wyj. pr dowe posiada 
sta  nastaw  4 mA)

C5.8.3 Tryb p tli pr d. Tryb konfiguracji p tli pr dowej:

- wy cz. trybu multidrop
- w cz. trybu sygna u pr dowego

C5.8.4 Komunikat Ustaw. wymaganego tekstu:     

A…Z ; a…z ; 0…9 ; /  - + , . *

C5.8.5 Opis Ustaw. wymaganego tekstu:

A…Z ; a…z ; 0…9 ; /  - + , . *

C5.8.6 D ugi tag HART Do 32 znaków (na wy wietlaczu maks. 8 znaków)

C5.9 Quick Setup
C5.9 Quick setup Aktywacja szybkiego dost pu w menu Quick setup:

Wybór: tak (w czone) / nie (wy czone)

C5.9.1 Kasowanie licznika 1 Reset licznika 1 w menu Quick setup?          

Wybór: tak (aktywacja) / nie (wy czone)

C5.9.2 Kasowanie licznika 2 Reset licznika 2 w menu Quick setup?

Wybór: tak (aktywacja) / nie (wy czone)

C5.9.3 Kasowanie licznika 3 Reset licznika 3 w menu Quick setup?

Wybór: tak (aktywacja) / nie (wy czone)

Dowolne jednostki Sekwencje ustawienia tekstów i wspó czynników

Teksty
Przep yw obj., masowy i g sto 3 cyfry przed i po uko niku

xxx/xxx (max. 6 znaków plus "/")

Dopuszczalne znaki A…Z; a…z; 0…9; /  - + , . *; @ $ % ~ () [] _

Wspó czynniki konwersji
dana jednostka = [jedn., patrz wy ej] * wsp. konwersji

Wspó czynnik konwersji Max. 9 cyfr

Przes. punktu dzies.  w lewo oraz  w prawo
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6.4  Opis funkcji

6.4.1  Reset licznika w menu "Quick setup"

6.4.2  Kasowanie komunikatów b du w menu "Quick setup"

Informacja! 
Mo e okaza  si  konieczn  aktywacja resetowania licznika w menu "Quick setup".

Przycisk Wy wietlacz Opis i nastawy

> Quick setup Nacisn  i przytrzyma  przez 2,5 s, zwolni .

> J zyk -

2 x Reset -

> Kasowanie b dów -

Liczniki Wybór danego licznika.

Licznik 1

Licznik 2

Licznik 3

> Kasowanie licznika
Nie

-

 lub Kasowanie licznika
Tak

-

^ Licznik 1,2 Licznik zosta  zresetowany.

3 x ^ Tryb pomiaru -

Informacja! 
Szczegó owa lista mo liwych komunikatów b du.

Przycisk Wy wietlacz Opis i nastawy

> Quick setup Nacisn  i przytrzyma  przez 2,5 s, zwolni .

> J zyk -

2 x Reset -

> Kasowanie b dów -

> Kasowanie?
Nie

-

 lub Kasowanie?
Tak

-

^ Kasowanie b dów B d zosta  skasowany.

3 x ^ Tryb pomiaru -
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6.4.3  Komunikaty diagnostyczne

Te nastawy umo liwiaj  zmian  sygna u statusu odpowiedniego komunikatu statusowego (grupa 
statusowa).

6.4.4  Przyciski optyczne

Funkcja ta umo liwia deaktywacj  przycisków optycznych. Na wy wietlaczu stan wy czenia 
przycisków reprezentowany jest przez zamkn. 1.

W tym przypadku obs uga urz dzenia odbywa si  przyciskami mechanicznymi.

6.4.5  Strona graficzna

Przetwornik umo liwia graficzne wy wietlenie trendu dla g ównego pomiaru. Pierwszy pomiar 
na pierwszej stronie zdefiniowany jest zawsze, jako g ówny pomiar.

• Menu C5.5.1 definiuje zakres wska nika trendu (r czny lub automatyczny).
• Menu C5.5.2 definiuje zakres dla nastawy r cznej.
• Menu C5.5.3 definiuje przedzia  czasu dla wska nika trendu.

6.4.6  Zapis nastaw

Ta funkcja umo liwia zapisanie do pami ci wszystkich nastaw.

• Backup 1: zapisuje nastawy w obszarze pami ci backup 1
• Backup 2: zapisuje nastawy w obszarze pami ci backup 2

6.4.7  Za adowanie nastaw

Ta funkcja umo liwia za adowanie z pami ci wszystkich nastaw.

• Backup 1: aduje nastawy z obszaru pami ci backup 1
• Backup 2: aduje nastawy z obszaru pami ci backup 2
• Fabryczne: przywraca oryginalne nastawy fabryczne
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6.4.8  Has a

Aby utworzy  has o dla menu Quick setup lub menu Setup, nale y wprowadzi  w tym menu 4-
cyfrowy kod. W wyniku, przy ka dej próbie zmiany w odpowiednim menu, pojawi si  pytanie 
o has o. Istnieje hierarchia. Has o dla menu Setup umo liwia tak e wprowadzenie zmian w menu 
Quick setup. Wy czenie hase  odbywa si  poprzez wprowadzenie 0000 dla ka dego menu.

6.4.9  Data i czas

Przetwornik posiada zegar czasu rzeczywistego, u ywany dla wszystkich funkcji rejestracji (log). 
Funkcja ta, C5.6.6, umo liwia nastaw  daty i czasu zegara czasu rzeczywistego.

6.4.10  Szybki dost p

W trybie pomiaru, naciskanie ^ przez 2.5  sekundy wywo uje funkcj  "Szybki start". Poszcz. 
liczniki 1, 2, 3 oraz wszystkie liczniki podlegaj  zerowaniu.

6.4.11  Odci cie niskiego przep ywu

Odci cie niskiego przep ywu ustawiane jest indywidualnie dla ka dego wyj cia i ka dej linii 
wy wietlacza. Po jego aktywacji, je li przep yw spadnie poni ej nastawionej warto ci, 
odpowiednie wyj cie lub linia wy wietlacza jest zerowana.

Warto  ta wprowadzana jest w procentach znamionowego przep ywu g owicy lub - dla wyj cia 
impulsowego - jako dyskretna warto  przep ywu.

Nale y wprowadzi  2 warto ci. Pierwsza dotyczy punktu pracy czujnika (g owicy), druga - 
histerezy. Warunek: 1. warto  > 2. warto ci.

1  Przep yw
2  Czas
3  Bie ce wskazanie przep ywu
4  Wskazanie wy wietlacza ustawione na zero
5  Bie ce wskazanie przep ywu
6  Dodatnia warto  histerezy
7  Punkt pracy czujnika
8  Ujemna warto  histerezy
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6.4.12  Sta a czasowa

W celu lepszej obróbki w urz dzeniu znacznych waha  warto ci pomiaru, warto ci te podlegaj  
cyfrowemu filtrowaniu - aby ustabilizowa  wyj cie. Sta a czasowa ustawiana jest indywidualnie 
dla ka dego wyj cia, dla pierwszej linii wy wietlacza i dla pomiaru g sto ci. Nale y jednak 
pami ta , e stopie  filtracji wp ywa na czas odpowiedzi urz dzenia, w przypadku raptownych 
zmian.

Sta a czasowa odnosi si  do czasu, jaki up yn  do chwili osi gni cia 67% wart. ko cowej, wg 
funkcji przyrostowej.

6.4.13  Dwufazowe wyj cie impulsowe

Mo liwe jest dwufazowe wyj cie impulsowe lub cz stotliwo ciowe. Ten tryb roboczy wymaga 2 
par zacisków. Mo na u y  par zacisków: A i B lub D i B.

W takim wypadku nale y ustawi  nast puj co:
• C2.3.11: Przesuni cie fazowe dla D lub dla A
• Wszystkie funkcje dla wyj cia B ustawione z u yciem wyj cia D lub A.
• C2.5.11: Ustawienie przes. faz. z wyj cia B wzgl dem D, je li wybrano par  zacisków D 

w C2.3.11. 0°, 90° lub 180° oferowane s  jako opcje.

6.4.14  Czasy przeterminowania w trybie programowania

Zwyk a funkcja menu: Je li nie naci ni to adego przycisku w ci gu 5 minut, wy wietlacz 
automatycznie prze cza si  do trybu pomiaru. Wszystkie zmiany s  tracone.

Funkcja testu: W trybie testu, funkcja testowa zostaje zako czona po 60 minutach.

Interfejs GDC IR: Je li dla aktywowanego przy cza GDC-IR, w ci gu 60 sekund nie 
ustanowiono po czenia, zostaje ono deaktywowane. Po 60 sekundach od przerwania 
po czenia interfejsu, przyciski optyczne wy wietlacza uaktywaniaj  si .

6.4.15  Wyj cia sprz towe

Zale nie od u ytych modu ów sprz towych (patrz: nr CG), istnieje mo liwo  zmiany opcji wyj  
na zaciskach A, B, C lub D w menu C2.1.x. Np.: wyj cie impulsowe A na wyj cie 
cz stotliwo ciowe lub wyj cie statusowe na wej cie steruj ce. 

Dost pne opcje zale  od u ytych modu ów sprz towych. Nie istnieje mo liwo  zmiany typu 
wyj cia, np. z aktywnego na pasywne lub na wyj cie typu NAMUR.

Krótka sta a czasowa Krótki czas odpowiedzi

Wahania odczytu

D uga sta a czasowa D ugi czas odpowiedzi

Stabilny odczyt
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6.5  Komunikaty statusowe i informacja diagnostyczna
Komunikaty diagnostyczne wy wietlane s  w oparciu o standard NAMUR NE 107. W NAMUR 
NE 107 istnieje do 32 grup statusowych o ró nych sygna ach statusu. NE 107 
zaimplementowano z 16 grupami statusowymi o ustalonych sygna ach statusu i 8 grupami 
o zmiennych sygna ach statusu. Dla u atwienia odszukania ród a problemu, grupy statusowe 
podzielono z kolei na grupy: czujnika (g owicy), elektroniki, konfiguracji oraz procesu.

Zmienny sygna  statusu mo na zmieni  w menu Mapowanie; C1.10.3...8. Zmiana sygna u 
statusu na "Informacja" wy cza komunikat.

Ka dy komunikat statusowy (= sygna  statusu) posiada specyficzny symbol, okre lony przez 
NAMUR, wy wietlany z komunikatem. D ugo  komunikatu ograniczono do jednej linii.

Wszystkie komunikaty statusu zapisano w logu statusu (menu B3.1). U y   oraz  do 
poruszania si  po li cie. U y  ^ do opuszczenia listy.

Ekran statusu pokazuje grupy statusowe wszystkich b dów, które mia y miejsce od ostatniego 
otwarcia ekranu statusu. Wszystkie b dy nieaktualne znikaj  po 2 sekundach. Pokazane s  na 
li cie w nawiasach.

Informacja! 
 W komunikacie statusowym wy wietlana jest zawsze nazwa w a ciwej grupy statusowej 
i sygna  statusu (F/S/M/C).

Symbol Litera Sygna  statusu Opis i skutek

F Awaria Pomiar niemo liwy.

S Poza specyfikacj Pomiar dost pny ale niewystarczaj co 
dok adny, wymaga sprawdzenia

M Wymagana obs uga Pomiar wci  dok adny ale wkrótce 
mo e nast pi  zmiana

C Kontrola funkcjonowania Aktywna funkcja testu; wy wietlane lub 
przesy ane warto ci pomiaru nie 
odpowiadaj  bie cym warto ciom

I Informacja Brak bezpo redniego wp ywu na 
pomiar
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Legenda
Sygna  statusowy ustalony
Sygna  statusowy zmienny

Typ 
b du

Grupa 
wydarzenia

Pojedyncze wydarzenie Opis Akcja dla eliminacji 
wydarzenia

F F Elektronika

B d systemu B d elektroniki: 
wewn trznej komunikacji 
magistralowej lub sprz tu.

Wykona  zimny start. Je li 
komunikat nie znika - 
kontakt z producentem.B d systemowy A

B d systemowy C

B d kombinacji HW

Awaria BM

Awaria DM

Awaria Frontend

Awaria Mproc

Awaria DSP

Awaria nap du czujnika

Awaria magistrali

Awaria: PROFIBUS

Awaria: Modbus

Awaria IO 1

Awaria IO 2

Awaria liczn. 1

Awaria liczn. 2

Awaria liczn. 3

Awaria A IO

Awaria B IO

Awaria C IO

F F Konfiguracja

Konfiguracja BM B d podczas startu 
urz dzenia. Mo liwe 
przyczyny: niedopuszczalna 
nastawa parametru lub 
awaria komponentu 
elektroniki

Sprawdzi  nastawy 
stosownej funkcji lub 
za adowa  nastawy 
fabryczne. Je li komunikat 
nie znika - kontakt 
z producentem

Konfiguracja DM

Konfig. wej. procesowego Nastawy dla wej. proces. 
niewa ne

Sprawdzi  nastawy dla wej. 
proces. lub za adowa  
nastawy fabryczne
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Konfig. magistrali Sprawdzi  konfig. magistrali 
lub za adowa  nastawy fabr.

Konfig. PROFIBUS Sprawdzi  nastawy 
PROFIBUS lub za adowa  
nastawy fabr.

B d jednostki liczn. 1 FB2 Licznik nie pracuje - 
niedopuszczalna jednostka

Spr. jednostk  dla licznika 1 
FB 2 lub za adowa  nastawy 
fabr.

B d jednostki liczn. 2 FB3 Spr. jednostk  dla licznika 2 
FB 3 lub za adowa  nastawy 
fabr.

B d jednostki liczn. 3 FB4 Spr. jednostk  dla licznika 3 
FB 4 lub za adowa  nastawy 
fabr.

Konfig. Modbus Spr. konfiguracj  Modbus 
lub za adowa  nastawy fabr.

Konfig. wy wietlacza Nieduposzczalne nastawy 
wy wietlacza

Spr. wy wietlacz lub 
za adowa  nastawy fabr.

Konfiguracja IO1 Niedopuszczalne nastwy 
IO1

Spr. nastawy dla IO1 lub 
za adowa  nastawy fabr.

Konfiguracja IO2 Niedopuszczalne nastwy 
IO2

Spr. nastawy dla IO2 lub 
za adowa  nastawy fabr.

Konfiguracja liczn. 1 Niedopuszczalne nastway 
dla liczn. 1

Spr. nastawy dla liczn. 1 lub 
za adowa  nastawy fabr.

Konfiguracja liczn. 2 Niedopuszczalne nastawy 
dla liczn. 2

Spr. nastawy dla liczn. 2 lub 
za adowa  nastawy fabr.

Konfiguracja liczn. 3 Niedopuszczalne nastawy 
dla liczn. 3

Spr. nastawy dla liczn. 3 lub 
za adowa  nastawy fabr.

Konfiguracja IO A Niedopuszczalne nastawy 
dla IO A

Spr. nastawy dla IO A lub 
za adowa  nastawy fabr.

Konfiguracja IO B Niedopuszczalne nastawy 
dla IO B

Spr. nastawy dla IO B lub 
za adowa  nastawy fabr.

Konfiguracja IO C Niedopuszczalne nastawy 
dla IO C

Spr. nastawy dla IO C lub 
za adowa  nastawy fabr.

Konfiguracja IO D Niedopuszczalne nastawy 
dla IO D

Spr. nastawy dla IO D lub 
za adowa  nastawy fabr.

F F Proces

C C Czujnik

C C Elektronika

Typ 
b du

Grupa 
wydarzenia

Pojedyncze wydarzenie Opis Akcja dla eliminacji 
wydarzenia
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C C Konfiguracja

Aktywna symulacja 
przep ywu

Symulacja przep ywu obj., 
masowego

Wy czenie symulacji wart. 
mierzonej

Aktywna symulacja pr dk. 
d w. (VoS)

Symulacja danej pr dko ci 
d wi ku (VoS)

Wy czenie symulacji wart. 
mierzonej

Aktywna symulacja Fieldbus Funkcja symulacji w module 
Foundation Fieldbus jest 
aktywna i u ywana

Spr. nastaw Fieldbus

Aktywna symulacja 
PROFIBUS

Funkcja symulacji w module 
PROFIBUS jest aktywna 
i u ywana

Spr. nastawy PROFIBUS

Aktywna symulacja IO A Symulacja IO A jest aktywna Wy . symulacji

Aktywna symulacja IO B Symulacja IO B jest aktywna

Aktywna symulacja IO C Symulacja IO C jest aktywna

Aktywna symulacja IO D Symulacja IO D jest aktywna

C C Proces

S S Czujnik

S S Elektronika

Temp. elektr. A poza spec. Temperatura elektroniki 
przetwornika pomiarowego 
poza zakresem

Chroni  przetwornik przed 
wp ywem procesu i wiat em 
s onecznymTemp. elektr. C poza spec.

Zero przetwornika za du e Zero przetwornika za du e Rekalibracja przetwornika 
lub kontakt z producentem
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S S Konfiguracja

Niepewny PROFIBUS

Poza zakr. IO A Wart. wyj ciowa 
ograniczona przez filtr

 Sprawdzi  nastawy zakresu 
wyj cia.

Poza zakr. IO B

Poza zakr. IO C

Poza zakr. IO D

S S Proces

Przep yw masowy poza 
zakr.

Przep yw poza zakresem. 
Przep yw bie cy jest 
wi kszy od wy wietlanej 
warto ci.

Sprawdzi  warunki procesu.

Przep yw obj. poza zakr.

Pr dko  poza zakr.

M M Czujnik

Zamienione okablowanie Sygna y czujnika 
pomiarowego poza 
zakresem. Pomiar 
przep ywu niemo liwy.

Sprawdzi  po czenie 
elektryczne przetwornika 
i g owicy (wersja 
rozdzielona).

M M Elektronika

B dne dane na p ycie 
g ównej

Niepoprawny zapis danych 
na p ycie

Sprawdzi  poprawno  
instalacji elektroniki 
przetwornika. Po zmianie 
jednego parametru 
komunikat powinien znikn  
w ci gu minuty. Je li nie - 
kontaktowa  si  
z producentem.

B dne dane fabryczne Nastawy fabryczne s  
niewa ne

Kontakt z producentem

Ró ne p yty g ówne Dane na p ycie ró ne 
od danych w urz dzeniu

Po zmianie jednego 
parametru komunikat 
powinien znikn  w ci gu 
minuty. Je li nie - 
kontaktowa  si  
z producentem.

Transmisja PROFIBUS Szukanie pr dko ci 
transmisji Profibus

M M Konfiguracja

Backup 1 B dne dane B d przy kontroli rekordu 
danych dla Backup 1

U y  "Setup > Device > 
Special Functions > Save 
Settings" do zapisania 
rekordu danych. Je li 
komunikat nie znika, 
kontaktowa  si  
z producentem.

Backup 2 B dne dane B d przy kontroli rekordu 
danych dla Backup 2

M M Proces

F F Proc: Wej cie 
pr dowe



 Obs uga 6

89

OPTISONIC 3400

www.krohne.com03/2017 - 4005428401 - HB OPTISONIC 3400 R05 pl

S S Elektr: 
Pod czenie IO

Pod czenie IO A Wyj. pr dowe A nie 
dostarcza koniecznego 
pr du. Pr d ma zbyt ma e 
nat enie. Pr d wej. 
pr dowego A mniejszy 
od 0,5 mA lub wi kszy 
od 23 mA.

Spr. pod czenie na A
Zmierzy  rezystancj  p tli 
pr dowej na A
Spr. pr d na A

Pod czenie IO A Przerwany lub zwarty obwód 
na IO A

Pod czenie IO B Wyj. pr dowe B nie 
dostarcza koniecznego 
pr du. Pr d ma zbyt ma e 
nat enie. Pr d wej. 
pr dowego B mniejszy 
od 0,5 mA lub wi kszy 
od 23 mA.

Spr. pod czenie na B
Zmierzy  rezystancj  p tli 
pr dowej na B
Sprawdzi  pr d na B

Pod czenie IO B Przerwany lub zwarty obwód 
na IO B

Pod czenie IO C Wyj. pr dowe C nie 
zapewnia wystarczaj cego 
pr du
Pr d ma zbyt ma e 
nat enie

Sprawdzi  pod czenie na C
Zmierzy  rezystancj  p tli 
pr dowej na C

S S Proc: pusta 
rura

Pusta rura Utrata sygna u na 
wszystkich cie kach. 
Najbardziej oczywisty 
powód to brak cieczy 
w g owicy.

Wype ni  g owic  ciecz  aby 
przywróci  normalne 
funkcjonowanie.

S S Proc: utrata 
sygna u

Brak sygna u cie ki 1 Brak sygna u cie ki 1 (2, 3) 
g owicy.

Usun  t umienie lub 
blokad  na cie ce 1 (2, 3) 
g owicy.Brak sygna u cie ki 2

Brak sygna u cie ki 3

S S Proc: sygn. 
niewiarygodny

cie ka 1 niewiaryg. Sygna y czujnika nie 
osi gaj  oczekiwanej 
amplitudy. Ma to wp yw na 
dok adno  pomiaru.

Sprawdzi  akustyczne 
w asno ci medium. Cz stki 
sta e, p cherzyki lub 
niejednorodno  cieczy 
mog  destabilizowa  sygna . 
Sprawdzi  wzmocnienie i 
SNR cie ki.

cie ka 2 niewiaryg.

cie ka 3 niewiaryg.

Czas przelotu 
niewiarygodny

S S Konfig: 
licznik

Liczn. 1 FB2 Przepe n. Przepe nienie licznika 
i rozpocz cie zliczania 
od zera.

Spr. format licznika.

Liczn. 2 FB3 Przepe n.

Liczn. 3 FB4 Przepe n.

Liczn. 1 Przepe n.

Liczn. 2 Przepe n.

Liczn. 3 Przepe n.

I S Proc: 
Kontrola 
systemu
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I S Elektr: 
Awaria 
zasilania.

Liczn. 1 Awaria zasilania Zasz a awaria zasilania. 
Stan licznika mo e by  
niepoprawny.

Spr. warto  licznika.

Liczn. 2 Awaria zasilania

Liczn. 3 Awaria zasilania

Wykryta awaria zasilania

I I Elektr. Info 
rob.

Kalibracja zera w toku Kalibracja zera w toku Czeka  do zako czenia.

Uruchomienie czujnika G owica startuje. Jest to 
normalna operacja na 
pocz tku trybu pomiaru. 
Inne komunikaty b dów s  
wygaszane.

Po kilku chwilach 
przetwornik zareaguje 
i wy wietli swój bie cy 
status.

PROFIBUS: brak danych Brak wym. danych przez 
PROFIBUS

Liczn. 1 stop Licznik 1 zatrzymany Aby kontynuowa  zliczanie, 
nale y wybra  "tak" 
w Fct. C.y.9 (start licznika).Liczn. 2 stop Licznik 2 zatrzymany

Liczn. 3 stop Licznik 3 zatrzymany

Wej. ster. A aktywne

Wej. ster. B aktywne

Wyj. status. A aktywne

Wyj. status. B aktywne

Wyj. status. C aktywne 

Wyj. status. D aktywne  

Wy w. 1 przepe nienie Warto  w 1 linii pomiaru 
strony wy wietlacza jest 
ograniczona

Spr. nastaw  dla 1 linii 
pomiaru.

Wy w. 2 przepe nienie Warto  w 2 linii pomiaru 
strony wy wietlacza jest 
ograniczona

Spr. nastaw  dla 2 linii 
pomiaru.

Aktywny interfejs optyczny W u yciu interfejs optyczny. 
Przyciski optyczne 
nieaktywne.

Przyciski znów staj  si  
aktywne po ok. 60 
sekundach od zako czenia 
transferu danych / 
od usuni cia interfejsu 
optycznego.
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7.1  Dost pno  cz ci zapasowych
Producent stosuje podstawow  zasad , wed ug której cz ci zapasowe dla ka dego urz dzenia 
lub istotnego wyposa enia dodatkowego b d  dost pne w okresie 3 lat od momentu dostawy 
urz dze  z ostatniego cyklu produkcyjnego.

Zasada ta dotyczy tylko cz ci zapasowych podlegaj cych normalnemu, eksploatacyjnemu 
zu yciu.

7.2  Dost pno  us ug
Po wyga ni ciu okresu gwarancji producent oferuje szereg us ug uzupe niaj cych. 
Najistotniejsze to: naprawa, konserwacja, wsparcie techniczne oraz szkolenia.

7.3  Zwrot urz dzenia do producenta

7.3.1  Ogólne informacje

Niniejsze urz dzenie zosta o starannie wyprodukowane i sprawdzone. Zainstalowane 
i obs ugiwane zgodnie z niniejsz  dokumentacj , nie powinno sprawia  adnych problemów.

Informacja! 
W celu uzyskania informacji, nale y kontaktowa  si  z przedstawicielem.

Uwaga! 
Je li jednak zajdzie konieczno  odes ania urz dzenia do przegl du lub naprawy, nale y 
zastosowa  si  do nast puj cych punktów:
• Z powodu uregulowa  prawnych dotycz cych ochrony rodowiska oraz bezpiecze stwa 

i zdrowia personelu, producent mo e obs ugiwa , testowa  lub naprawia  zwrócone 
urz dzenia, tylko je li pozostawa y one w kontakcie z produktem bezpiecznym dla personelu 
i rodowiska.

• Powy sze oznacza, e producent mo e przyj  urz dzenie, tylko je li do czono do niego 
wiadectwo (patrz: nast pny rozdzia ) potwierdzaj ce, e urz dzenie jest bezpieczne dla 

obs ugi.

Uwaga! 
Je li urz dzenie styka o si  z produktami toksycznymi, r cymi, palnymi lub niebezpiecznymi 
w odniesieniu do wody, nale y:
• zapewni  - je li konieczne przez p ukanie i neutralizacj  - e wszystkie przestrzenie wolne s  

od niebezpiecznych substancji,
• do czy  certyfikat potwierdzaj cy bezpiecze stwo urz dzenia, z podaniem substancji, 

z jakimi si  styka o.
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7.3.2  Formularz (do skopiowania) i odes ania wraz z urz dzeniem

7.4  Usuwanie

Uwaga! 
W celu unikni cia ryzyka dla naszego personelu, niniejszy formularz musi by  dost pny przed 
rozpakowaniem urz dzenia, do którego jest do czony.

Firma: Adres:

Wydzia : Nazwisko:

Tel.: Nr fax. i/lub e-mail:

Nr zamówienia lub nr seryjny producenta:

Urz dzenie styka o si  z nast puj c  substancj :

Ta substancja jest: radioaktywna

niebezpieczna dla wody

toksyczna

r ca

atwopalna

Zapewniamy, e wszystkie przestrzenie urz dzenia s  wolne od w/w 
substancji.

Wszystkie przestrzenie zosta y przep ukane i zneutralizowane.

Niniejszym zapewniamy, e przesy ane urz dzenie jest bezpieczne dla personelu i rodowiska ze strony resztek 
substancji, jakie mog  w nim wyst pi .

Data: Podpis:

Piecz :

Uwaga prawna! 
Procedur  likwidacji nale y przeprowadzi  wg obowi zuj cych w danym kraju przepisów.

Segregacja WEEE (Zu yty osprz t elektryczny i elektroniczny) w ramach UE:
Wg dyrektywy 2012/19/EU, urz dzenia monitoruj ce i steruj ce oznaczone symbolem WEEE 
i ko cz ce okres u ytkowania nie mog  by  wyrzucane z innymi rodzajami odpadów.
U ytkownik musi pozby  si  urz dze  WEEE w wyznaczonym punkcie, zajmuj cym si  
recyklingiem lub przes a  je do naszej lokalnej organizacji lub przedstawicielstwa.
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8.1  Zasada pomiaru
• Jak kajaki przekraczaj ce rzek  - sygna y akustyczne transmitowane s  i odbierane wzd u  

przek tnej cie ki pomiaru.
• Fala akustyczna poruszaj ca si  z pr dem przebywa drog  szybciej, ni  fala poruszaj ca si  

pod pr d.
• Ró nica czasów przebycia cie ki jest proporcjonalna do redniej pr dko ci p yn cego 

medium.

Rys. 8-1: Zasada pomiaru

1  Nadajnik  A
2  Nadajnik  B
3  Liniowa pr dko  przep ywu
4  K t wi zki
5  Pr dko  d wi ku w cieczy
6  D ugo  cie ki akustycznej
7  rednica wewn trzna
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8.2  Dane techniczne

Informacja! 
• Nast puj ce dane dotycz  zastosowa  ogólnych. W celu uzyskania danych w a ciwych dla 

okre lonej aplikacji, nale y skontaktowa  si  z lokalnym biurem producenta.
• Dodatkowe informacje (certyfikaty, oprogramowanie,...) oraz kompletn  dokumentacj  

produktu mo na kopiowa  bez op aty - ze strony internetowej (Downloadcenter).

System pomiarowy
Zasada pomiaru Czas przej cia fali

Zakres zastosowa Pomiar przep ywu mediów (nie)przewodz cych

Warto  mierzona
Podstawowa warto  mierzona Czas przej cia fali

Wtórna warto  mierzona Przep yw obj., masowy, pr dk. liniowa, kier. przep ywu, pr dk. 
d wi ku, wzmocn., SNR, wiarygodno  pomiaru przep ywu, 
sumaryczna obj to  lub masa

Konstrukcja
Cechy 3 równoleg e, zaspawane cie ki akustyczne.

Konstrukcja modu owa System pomiarowy sk ada si  z g owicy pomiarowej i przetwornika 
pomiarowego.

Wersja zwarta OPTISONIC 3400

Wersja rozdzielona OPTISONIC 3000 F z przetwornikiem UFC 400

rednica znamionowa DN25...3000 / 1...120"

Zakres pomiarowy 0,3...20 m/s / 0,98...65 ft/s

Przetwornik pomiarowy
Wej cia / wyj cia Wyj. pr d. (w tym HART®), impuls., cz stotli. i/lub statusowe, cznik 

kra cowy i/lub wej. steruj ce (zale nie od wersji I/O)

Sumator Opcjonalnie 22 (opcjonalnie 3) wewn. liczniki maksymalnie 8-
pozycyjne (np. dla celów zliczania jednostek obj. i/lub masy)

Zintegrowana weryfikacja, diagnostyka Wbudowane funkcje weryfikacji i diagnostyki: przep ywomierz, 
proces, warto  mierzona, konfiguracja urz dzenia itp.

Interfejsy komunikacyjne Modbus RS485, HART® 7, Foundation Fieldbus ITK6, Profibus 
PA/DP Profil 3.02
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Wy wietlacz i interfejs u ytkownika
Wy wietlacz graficzny Wy wietlacz LCD, pod wietl.

Rozmiar: 128x64 pixeli
Odpowiada to 59x31 mm = 2,32"x1,22"

Wy wietlacz obracany co 90°.

Elementy operatorskie 4 przyciski mechaniczne i optyczne do obs ugi operatorskiej 
przetwornika pomiarowego bez otwierania obudowy

Opcja: interfejs na podczerwie  (GDC)

Operacja zdalna PACTwareTM, w tym Device Type Manager (DTM)

R czny komunikator HART® (Emerson), AMS (Emerson), PDM 
(Siemens)

Wszystkie modu y DTM i sterowniki dost pne s  bezp atnie 
na stronie producenta.

Funkcje wy wietlacza
Menu robocze Programowanie parametrów: 2 strony warto ci pomiarowej, 1 strona 

statusowa, 1 strona graficzna (warto ci mierzone i opisy nastawiane 
wg potrzeb)

J zyk wy wietlanego tekstu (pakiet j zykowy) Standard: angielski, francuski, niemiecki, holenderski

Rosja: angielski, niemiecki, rosyjski

Funkcje pomiarowe Jednostki: metryczne, brytyjskie i US, wybierane z list, dla 
przep ywu obj./masowego i zliczania, pr dko ci liniowej, 
temperatury.

Warto  mierzona: przep yw obj., masowy, pr dk. liniowa, pr dk. 
d wi ku, wzmocn., SNR, kier. przep ywu, diagnostyka

Funkcje diagnostyczne Standardy: VDI/NAMUR NE 107

Komunikaty statusowe: wyprowadzane poprzez wy wietlacz, wyj. 
pr dowe i/lub statusowe, HART® lub interfejs magistralowy

Diagnostyka g owicy: na cie k  akustyczn : pr dk. liniowa, 
pr dk. d wi ku, wzmocn., SNR

Diagnostyka procesu: pusta rura, spójno  sygna u, okablowanie, 
war. przep ywu

Diagnostyka przetwornika: monitoring magistrali danych, pod . I/O, 
temp. elektroniki, spójno  parametrów i danych

Dok adno  pomiaru
Warunki odniesienia
Medium Woda

Temperatura +20°C / +68°F

Ci nienie 1 bar / 14,5 psi

Odcinek dolotowy 10 DN

Maksymalny b d pomiaru
Standard ±0,3% +2 mm/s aktualnie mierzonego przep ywu

Powtarzalno ±0,2%
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Warunki robocze
Temperatura
Temperatura procesowa Wersja zwarta:-45...+140°C / -49...+284°F

maks. temp. otoczenia +50°C / +122°F

Wersja rozdzielona: -45...+180°C / -49...+356°F

Wersja o rozszerzonej temperaturze: -45...+250°C / -49...+482°F 
(tylko rozdzielona)

Wersja kriogeniczna: -200...+180°C / -328...+356°F (tylko 
rozdzielona, IP68, ca kowicie ze stali k.o.)

Ko nierze ze stali w glowej, minimalna temp. procesu wg EN1092:
 -10°C / +14°F; ASME: -29°C / -20°F

Temperatura otoczenia  -25...+55°C / -13...+131°F

Standard (obudowa przetworn., odlew aluminiowy): 
-40…+65°C / -40…+149°F

Opcja (obudowa przetwornika ze stali k.o.): 
-40...+60°C / -40...+140°F

Temp. otoczenia poni ej -25°C / -13°F, mo e mie  wp yw 
na dzia anie wy wietlacza.

Chroni  elektronik  przed samoogrzewaniem si
Separowa  przetwornik od zewn. róde  ciep a, np. bezpo redniego promieniowania s onecznego - wy sze temp. 
zmniejszaj  ywotno  komponentów elektronicznych.

Temperatura magazynowania -50…+70°C / -58…+158°F

Ci nienie
Atmosferyczne

EN 1092-1 DN25…80: PN 40

DN100…150: PN 16

DN200…1000: PN 10

DN1200…3000: PN 2,5- - 6

Wy sze ci nienia na yczenie.

ASME B16.5 1…24": 150 lb RF

1…24": 300 lb RF

1…24": 600 lb RF

1...24": 900 lb RF

Wi ksze rednice na yczenie.

JIS DN25...40: 20K

DN50...300: 10K

W asno ci medium
Warunek fizyczny Ciecz, jednofazowa (dobrze zmieszana, czysta)

Dopuszczalna zawarto  gazu  2% (obj to )

Dopuszcz. ilo  cia  sta ych  5% (obj to )

Lepko Standard: do 100 cSt (wszystkie rednice)

Opcja: wysoka lepko , do 1000 cSt
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Warunki instalacyjne
Instalacja Szczegó owe informacje patrz: Instalacja strona 17.

Odcinek dolotowy Minimum 5 DN (prosty dolot)

Ogólnie zaleca si  odcinek minimalny 10 DN

Odcinek wylotowy Minimum 3 DN (prosty wylot)

Ogólnie zaleca si  odcinek minimalny 5 DN

Wymiary i wagi Szczegó owe informacje patrz: Wymiary i wagi strona 106.

Materia y
G owica pomiarowa
Ko nierze
(styk. z medium)

DN25...3000 / 1"...120": stal w glowa

Opcja: stal k.o. 1.4404 (AISI 316(L))

Inne materia y na yczenie.

Rura pomiarowa
(styk. z medium)

DN25...3000 / 1"...120": stal w glowa

Opcja: stal k.o. 1.4404 (AISI 316(L))

Inne materia y na yczenie.

Obudowa g owicy pomiarowej DN25...300 / 1"...12": stal w glowa

Opcja: stal k.o. 1.4404 (AISI 316(L))

Dla XXT, wariant HV i DN25...3000 / 1"...120": stal w glowa
Dla wariantu kriogenicznego i DN25...3000 / 1"...120": stal k.o. 
1.4404 (AISI 316(L))

Czujnik

Czujniki (styk. z medium) Stal k.o. 1.4404 (AISI 316 L)

Inne materia y na yczenie.

Mocowanie czujników
w tym wieczka

DN350...3000 / 14"...120"; stal k.o. 1.4404 (AISI 316L)

Rura kablowa czujników Stal k.o. 1.4404 (AISI 316 L)

Puszka czeniowa i jej podpora
(tylko wersja rozdzielona)

Standard: odlew aluminiowy z pow ok  poliuretanow

Opcja: stal k.o. 316 (1.4408)

Pow oka (g owica) Standard: poliuretan

Opcja: pow oka morska

Zgodno  z NACE Na yczenie; materia y: styk z medium wg NACE MR175/103.

Przetwornik pomiarowy
Obudowa Wersje C i F: odlew aluminiowy

Opcja: stal k.o. 316 (1.4408)

Pow oka Standard: poliuretan

Opcja: pow oka morska
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Przy cza elektryczne
Opis skrótów; Q=xxx; Imax = pr d maksymalny; Uin = xxx; Uint = napi cie wewn trzne; Uext = napi cie zewn trzne; Uint, 
max = maksymalne napi cie wewn trzne

Ogólnie Pod czenie elektryczne wykonywane jest wg dyrektywy VDE 0100 
"Przepisy dotycz ce instalacji elektrycznych zasilanych napi ciem 
liniowym do 1000 V" lub wg stosownych przepisów krajowych.

Zasilanie Standard: 100…230 VAC (-15% / +10%), 50/60 Hz

Opcja: 24 VAC/DC (AC: -15% / +10%; DC: -25% / +30%)

Pobór mocy AC: 22 VA

DC: 12 W

Kabel sygna owy
(tylko wersja rozdzielona)

MR06 (kabel ekranowany: 6 rdzeni coax.):  10,6 mm / 0,4"

5 m / 16 ft

Opcja: 10...30 m / 33...98 ft

Wpusty kablowe Standard: M20 x 1,5 (8...12 mm)

Opcja: ½" NPT, PF ½

Wej cia i wyj cia
Ogólnie Wszystkie wyj cia s  elektrycznie separowane od siebie nawzajem 

i od innych obwodów.

Wszystkie dane robocze i warto ci wyj  podlegaj  regulacjom.

Opis u ywanych skrótów Uext = napi cie zewn.; RL = obci enie + rezystancja;
U0 = napi cie na zacisku; Inom = pr d znamionowy
Graniczne warto ci bezpieczne (Ex i):
Ui = max. napi cie wej.; Ii = max. pr d wej.; Pi = max. znamionowa 
moc wej ciowa;
Ci = max. pojemno  wej.; Li = max. indukcyjno  wej.
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Wyj cie pr dowe
Dane wyj ciowe Pomiar przep ywu obj., masowego, pr dk. liniowej, pr dk. d wi ku, 

wzmocn., SNR, diagnostyka (pr dk. lin., pr dk. d w., SNR, 
wzmocn.), NAMUR NE 107, HART®.

Wsp. temperaturowy Typowo ±30 ppm/K

Nastawy Bez HART®

Q = 0%: 0…20 mA; Q = 100%: 10…20 mA

Identyfikacja b du: 3…22 mA

Z HART®

Q = 0%: 4…20 mA; Q = 100%: 10…20 mA

Identyfikacja b du: 3…22 mA

Q = 100%: 10…20 mA

Identyfikacja b du: 3…22 mA

Dane robocze Podstawowe I/O Modu owe I/O Ex i
Aktywne Uint, nom = 24 VDC

I 22 mA

RL  1 k

Uint, nom = 20 VDC

I 22 mA

RL  450

U0 = 21 V
I0 = 90 mA
P0 = 0,5 W
C0 = 90 nF / L0 = 
2 mH
C0 = 110 nF / 
L0 = 0,5 mH

Pasywne Uext 32 VDC

I 22 mA

U0 1,8 V

RL, max = (Uext - U0 / Imax

Uext 32 VDC

I 22 mA

U0 4 V

RL, max = (Uext - U0 / 
Imax

Ui = 30 V
Ii = 100 mA
Pi = 1 W
Ci = 10 nF
Li ~ 0 mH
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HART®

Opis Protokó  HART® poprzez wyj. pr dowe aktywne i pasywne

HART® - wersja: V7

Uniwersalny parametr HART® : w pe ni zintegrowany

Obci enie 250  dla p-ktu testowego HART®;
Uwaga na maksymalne obci enie wyj. pr dowego!

Multidrop Tak, wyj cie pr dowe = 10% np. 4 mA

Adresy Multidrop nastawiane w menu roboczym 0…63

Sterowniki urz dze DD dla FC 375/475, AMS, PDM, DTM dla FDT

Wyj cie impuls. lub cz stotl.
Dane wyj ciowe Przep yw obj., masowy

Funkcja Nastawiane, jako wyj. imp. lub cz stotl.

Cz sto  impulsów / cz stotliwo 0,01...10000 impulsów/s lub Hz

Nastawy Dla Q = 100%: 0,01...10000 impulsów/s lub impulsów na jednostk  
obj to ci

Szer. impulsu: ustawiana jako automat., symetr. lub sta a 
(0,05...2000 ms)

Dane robocze Podstaw. I/O Modu owe I/O Ex i

Aktywne - Unom = 24 VDC -

fmax w menu rob. 
ustawiana na:
fmax  100 Hz:

I  20 mA

RL, max = 47 k

otwarty:
I 0,05 mA
zamkni ty:
U0,nom = 24 V dla 
I = 20 mA

fmax w menu rob. 
ustawiana na:
100 Hz < fmax  
10 kHz:

I 20 mA

RL  10 k  dla f  1 
kHz
RL  1 k  dla f  10 
kHz

otwarty:
I 0,05 mA
zamkni ty:
U0,nom = 22,5 V dla 
I = 1 mA
U0,nom = 21,5 V dla 
I = 10 mA
U0,nom = 19 V dla 
I = 20 mA
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Pasywne Uext  32 VDC -

fmax w menu rob. ustawiana na:
fmax  100 Hz:

I 100 mA

RL, max = 47 k
RL, max = (Uext - U0) / Imax

otwarty:
I 0,05 mA dla Uext = 32 VDC
zamkni ty:
U0, max = 0,2 V dla I 10 mA
U0, max = 2 V dla I 100 mA 

fmax w menu rob. ustawiana na:
100 Hz < fmax  10 kHz:

I 20 mA

RL  10 k  dla f  1 kHz
RL  1 k  dla f  10 kHz
RL, max = (Uext - U0) / Imax

otwarty:
I 0,05 mA dla Uext = 32 VDC
zamkni ty:
U0, max = 1,5 V dla I 1 mA
U0, max = 2,5 V dla I 10 mA
U0, max = 5,0 V dla I 20 mA

NAMUR - Pasywne wg
EN 60947-5-6

otwarty:
Inom = 0,6 mA
zamkni ty:
Inom = 3,8 mA

Pasywne wg
EN 60947-5-6

otwarty:
Inom = 0,43 mA
zamkni ty:
Inom = 4,5 mA

Ui = 30 V
Ii = 100 mA
Pi = 1 W
Ci = 10 nF
Li = 0 mH
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Wyj. status. / czn. kra c.
Funkcje i nastawy Ustawiane jako: automat. zmiana zakresu pomiar., wsk. kier. 

przep ywu, przepe n. liczn., b d, punkt prze czenia

Sterowanie zaworem z aktywowan  funkcj  dozowania

Dane robocze Podstaw. I/O Modu owe I/O Ex i

Aktywne - Uint = 24 VDC

I 20 mA

RL, max = 47 k

otwarty:
I 0,05 mA
zamkni ty: 
U0, nom = 24 V dla 
I = 20 mA

-

Pasywne Uext 32 VDC

I 100 mA

RL, max = 47 k
RL, max = (Uext - U0) / 
Imax

otwarty:
I 0,05 mA dla 
Uext = 32 VDC
zamkni ty:
U0, max = 0,2 V dla 
I 10 mA
U0, max = 2 V dla 
I 100 mA

Uext = 32 VDC

I 100 mA

RL, max = 47 k
RL, max = (Uext - U0) / 
Imax

otwarty:
I 0,05 mA dla 
Uext = 32 VDC
zamkni ty:
U0, max = 0,2 V dla 
I 10 mA
U0, max = 2 V dla 
I 100 mA

-

NAMUR - Pasywne wg
EN 60947-5-6

otwarty:
Inom = 0,6 mA
zamkni ty:
Inom = 3,8 mA

Pasywne wg
EN 60947-5-6

otwarty:
Inom = 0,43 mA
zamkni ty:
Inom = 4,5 mA

Ui = 30 V
Ii = 100 mA
Pi = 1 W
Ci = 10 nF
Li = 0 mH
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Wej cie steruj ce
Funkcja Utrzymanie wart. wyj  (np. podczas czyszczenia), ustawienie wyj  

na "zero", kasow. liczników i b dów, zatrzymanie licznika, konwersja 
zakresu, kalibracja zera

Rozpocz cie dozowania, gdy aktywowano funkcj  dozowania

Dane robocze Podstaw. I/O Modu owe I/O Ex i

Aktywne - Uint = 24 VDC

Zaciski otwarte:
U0, nom = 22 V

Zaciski 
zmostkowane:
Inom = 4 mA

On:
U0  12 V dla 
Inom = 1,9 mA

Off:
U0  10 V dla 
Inom = 1,9 mA

-

Pasywne Uext 32 VDC

Imax = 6,5 mA dla 
Uext  24 VDC

Imax = 8,2 mA dla 
Uext  32 VDC

Styk zamkni ty (on):
U0  8 V dla 
Inom = 2,8 mA

Styk otwarty (off):
U0  2,5 V dla 
Inom = 0,4 mA

Uext 32 VDC

Imax = 9,5 mA dla 
Uext 24 V

Imax = 9,5 mA dla 
Uext  32 V

Styk zamkni ty (on):
U0 3 V z 
Inom = 1,9 mA

Styk otwarty (off):
U0 2,5 V z 
Inom = 1,9 mA

Uext 32 VDC

I 6 mA dla 
Uext = 24 V
I  6,6 mA dla Uext = 
32 V

On:
U0 5,5 V lub 
I 4 mA
Off:
U0  3,5 V lub 
I 0,5 mA

Ui = 30 V
Ii = 100 mA
Pi = 1 W
Ci = 10 nF
Li = 0 mH

NAMUR - Aktywny wg
EN 60947-5-6

Styk otwarty:
U0, nom = 8,7 V

Styk zamkni ty (on):
Inom = 7,8 mA

Styk otwarty (off):
U0, nom = 6,3 V z 
Inom = 1,9 mA

Identyfikacja dla 
zacisków otwartych:
U0 8,1 V z 
I 0,1 mA

Identyfikacja 
zacisków zwartych:
U0 1,2 V z 
I 6,7 mA

-
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PROFIBUS DP
Opis Separowane galwanicznie wg IEC 61158

Wersja profilu: 3.02

Automatyczne rozpoznanie pr dko ci transmisji danych (max. 12 Mbit/s)

Przydzia  adresu magistralowego poprzez miejscowy wy wietlacz urz dzenia

Bloki funkcji 6 x analog. bloków wej., 3 x bloki z funkcj  licznika, 1 x blok 
nadajnika, 1 x blok fizyczny

Dane wyj ciowe Przep yw obj., masowy, pr dko  liniowa, pr dko  d wi ku, 
wzmocn., SNR, temp. elektroniki, zasilanie
Dane diagnostyczne
(Dalsze warto ci mierzone i dane diagnostyczne - przez dost p 
cykliczny)

PROFIBUS PA
Opis Separowane galwanicznie wg IEC 61158

Wersja profilu: 3.02

Pobór pr du: 10,5 mA

Dopuszcz. napi cie magistrali: 9…32 V; w aplikacjach Ex: 9...24 V

Interfejs magistrali z ochron  przed odwrotn  polaryzacj

Typowy pr d b du FDE (Fault Disconnection Electronic): 4,3 mA

Przydzia  adresu magistralowego przez miejscowy wy wietlacz 
urz dzenia

Bloki funkcji 6 x analog. bloków wej., 3 x bloki z funkcj  licznika, 1 x blok 
nadajnika, 1 x blok fizyczny

Dane wyj ciowe Przep yw obj., masowy, pr dko  liniowa, pr dko  d wi ku, 
wzmocn., SNR, temp. elektroniki, zasilanie
Dane diagnostyczne
(Dalsze warto ci mierzone i dane diagnostyczne - przez dost p 
cykliczny)

FOUNDATION Fieldbus
Opis Separowane galwanicznie wg IEC 61158

Pobór pr du: 10,5 mA

Dopuszcz. napi cie magistrali: 9…32 V; w aplikacjach Ex: 9...24 V

Interfejs magistrali z ochron  przed odwrotn  polaryzacj

Z funkcj  Link Master (LM)

Sprawdzone przez Interoperable Test Kit (ITK), wersja 6.0

Bloki funkcji 4 x wej. analogowe, 2 x integrator, 1 x PID

Dane wyj ciowe Przep yw obj., masowy, pr dko  liniowa, pr dko  d wi ku, 
wzmocn., SNR, temp. elektroniki 
Dane diagnostyczne

MODBUS
Opis Modbus RTU, Master / Slave, RS485 

Zakres adresów 1…247

Obs ugiwane kody funkcji 01, 02, 03, 04, 05, 08, 16, 43

Obs ugiwane pr dko ci transmisji 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bodów
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Dopuszczenia i certyfikaty
CE
Urz dzenie spe nia ustawowe wymogi dyrektyw UE. Producent za wiadcza, nak adaj c znak CE, e urz dzenie 
spe ni o wszystkie maj ce zastosowanie testy.

Pe na informacja o dyrektywach i standardach UE oraz 
o certyfikacjach - patrz: deklaracja zgodno ci CE lub strona 
internetowa producenta.

NAMUR NE 21, 43, 53, 80, 107

Dyrektywa MID Dyrektywa 2014/32/EU, Aneks VI (MI-004)
Informacje szczegó owe podano w odno nej dokumentacji.

Pozosta e dopuszczenia i standardy
Nie Ex Standard

Obszar zagro ony wybuchem
Strefa Ex 1 - 2 Informacje szczegó owe podano w odpowiedniej dokumentacji Ex.

Wg Dyrektywy Europejskiej 2014/34/EU (ATEX 100a)

IECEx Nr dopuszczenia: IECEx KIWA15.0033 X

ATEX Nr dopuszczenia: KIWA 15ATEX0007 X

NEPSI Nr dopuszczenia: GYJ13.1411X - 12X - 13X

Kategoria ochronna wg IEC 529 / EN 60529 Przetwornik pomiarowy
Zwarty (C): IP66/67 (NEMA 4X/6)

Polowy (F): IP66/67 (NEMA 4X/6)

Wszystkie g owice
IP67 (NEMA 6)

Opcja: IP68 (NEMA 6P)

Odporno  na udar. IEC 68-2-27

30 g dla 18 ms

Odporno  na wibracje IEC 68-2-6; 1 g do 2000 Hz

IEC 60721; 10 g
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8.3  Wymiary i wagi

8.3.1  Warianty

Wszystkie wymiary i opcje; tabele na kolejnych stronach (nie zako czone)

Wersja rozdzielona a = 88 mm / 3,5"

b = 139 mm / 5,5" 1

c = 106 mm / 4,2"

Wys. ca k. = H + a  2

Wersja zwarta a = 155 mm / 6,1"

b = 230 mm / 9,1" 1

c = 260 mm / 10,2"

Wys. ca k. = H + a  2

1 Warto  mo e si  zmienia , zale nie od u ytych d awików.
2 Warto  zale na od wersji

Wer. standardowa i 
wersje: 
wysokotemperaturowa 
- wysoka lepko  - 
kriogeniczna 
 DN300 / 12"

DIN: L= 250...500 mm / 
9,8"...19,7"

ANSI: L= 250...500 mm / 
9,8"...19,7"

* dla wersji Krio - HV - 
XXT;
ANSI: L= 250...550 mm / 
9,8"...21,7"

Wersja standardowa
 DN350 / 14"

DIN: L= 500...600 mm / 
19,7"...23,6"

ANSI: L= 700...800 mm / 
27,6"...31,5"

Wersje: 
wysokotemperaturowa 
- wysoka lepko  - 
kriogeniczna;
 DN350 / 14"

DIN: L= 500...750 mm / 
19,7"...29,5"

ANSI: L= 700...850 mm / 
27,6"...33,5"
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8.3.2  Standardowa g owica

Poni sze wymiary odnosz  si  do wersji zwartej i rozdzielonej przep ywomierza OPTISONIC 3400.

EN1092-1; wariant standardowy - PN40

EN1092-1; wariant standardowy - PN25

Rozmiar 
znamionowy

Wymiary [mm], CS = stal w glowa / SS = stal k.o.
/ Di = rednica wewn trzna

Przybli ona waga
[kg]

DN L H W Di CS Di SS CS SS

25 250 155 115 27 27 8 8

32 260 156 140 35 35 9 10

40 270 173 150 39 41 11 14

50 300 193 165 53 53 14 17

65 300 203 185 63 63 18 19

80 300 238 200 78 81 17 18

100 350 268 235 102 104 24 24

125 350 297 270 127 130 30 29

150 400 326 300 154 158 37 37

200 400 427 375 207 207 63 63

250 500 492 450 260 260 100 100

300 500 547 515 308 308 140 140

Rozmiar 
znamionowy

Wymiary [mm] CS = stal w glowa / SS = stal k.o.
/ Di = rednica wewn trzna

Przybli ona waga
[kg]

DN L H W Di CS Di SS CS SS

100 350 268 235 102 104 24 23

125 350 297 270 127 130 30 29

150 400 326 300 154 158 37 37

200 400 419 360 207 207 61 61

250 450 479 425 255 255 80 80

300 500 532 485 305 305 102 102

350 500 539 555 330 330 126 126

400 600 596 620 379 379 172 167

450 700 654 670 441 441 199 199

500 700 707 730 488 488 252 252

600 800 817 845 588 588 335 355
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EN1092-1; wariant standardowy - PN16

EN1092-1; wariant standardowy - PN10

Rozmiar 
znamionowy

Wymiary [mm],
CS = stal w glowa / SS = stal k.o. / Di = rednica 

wewn trzna

Przybli ona waga
[kg]

DN L H W Di CS Di SS CS SS

100 350 261 220 102 104 20 19

125 350 287 250 127 130 20 20

150 350 319 285 154 158 30 29

200 400 409 340 207 207 51 47

250 400 469 405 255 255 64 64

300 500 520 460 305 305 84 84

Rozmiar 
znamionowy

Wymiary [mm],
CS = stal w glowa / SS = stal k.o. / Di = rednica 

wewn trzna

Przybli ona waga
[kg]

DN L H W Di CS Di SS CS SS

200 400 409 340 207 207 48 48

250 400 464 395 255 255 55 55

300 500 512 445 305 305 71 71

350 500 517 505 341 341 69 69

400 600 572 565 388 388 90 90

450 600 623 615 441 441 97 101

500 600 674 670 487 487 118 118

600 600 779 780 585 585 157 157
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ASME 150 lb; wariant standardowy

Rozm. 
zn.

Wymiary rednica 
wewn. [Di]

Przybli ona waga

L H W CS (stal 
w glowa) / 

SS (stal k.o.) 
1

CS SS

[cale] [mm] [cale] [mm] [cale] [mm] [cale] [mm] [lb] kg] [lb] [kg]

1 9,8 250 6,0 152 4,3 108 1,1 27 20 9 22 10

1¼ 10,2 260 6,3 161 4,6 117 1,4 35 22 10 22 10

1½ 10,6 270 6,9 174 5,0 127 1,5 1 39 1 26 12 26 12

2 11,8 300 7,4 187 6,0 152 2,1 53 33 15 35 16

2½ 11,8 300 8,7 221 7,0 178 2,5 63 42 19 44 20

3 13,8 350 9,2 233 7,5 191 3,1 78 44 20 44 20

4 13,8 350 10,4 265 9,0 229 4,0 102 57 26 60 27

5 13,8 350 11,4 289 10,0 254 5,0 128 71 32 73 33

6 15,7 400 12,4 316 11,0 279 6,1 154 88 40 90 41

8 15,7 400 16,1 408 13,5 343 8,0 203 110 50 108 49

10 19,7 500 18,5 470 16,0 406 10,0 255 161 73 150 68

12 19,7 500 20,9 531 19,0 483 12,0 305 214 97 209 95

14 27,6 700 20,9 531 21,0 533 13,3 337 260 118 249 113

16 31,5 800 23,2 589 23,5 597 15,3 388 342 155 315 143

18 31,5 800 25,0 635 25,0 635 17,2 438 406 184 348 158

20 31,5 800 27,2 692 27,5 699 19,3 489 489 222 448 203

24 31,5 800 31,5 801 32,0 813 23,0
1

584
1

761 345 591 268

28 35,4 900 35,8 909 36,5 927 27,1
1

687
1

1052 477 - -

32 39,4 1000 40,4 1027 41,8 1061 30,8
1

783
1

1598 725 - -

36 43,3 1100 39,5 1004 46,0 1168 34,8
1

884
1

2006 910 - -

40 47,2 1200 48,9 1243 50,8 1289 38,6
1

980
1

2621 1189 - -

1 rednica wewn. SS ró ni si  od CS, dok adne informacje - kontakt z producentem.
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ASME 300 lb; wariant standardowy

Rozm. 
zn.

Wymiary rednica 
wewn. [Di]

Przybli ona waga

L H W CS (stal 
w glowa) / 

SS (stal k.o.) 
1

CS SS

[cale] [mm] [cale] [mm] [cale] [mm] [cale] [mm] [lb] [kg] [lb] [kg]

1 9,8 250 6,3 160 4,9 124 1,1 27 22 10 24 11

1¼ 10,2 260 6,6 169 5,3 133 1,4 35 22 10 22 10

1½ 10,6 270 6,9 175 6,1 155 1,6 41 31 14 31 14

2 11,8 300 7,6 194 6,5 165 2,1 53 35 16 37 17

2½ 11,8 300 9,0 227 7,5 191 2,5 63 44 20 44 20

3 13,8 350 9,6 243 8,3 210 3,1 78 53 24 55 25

4 15,7 400 10,9 278 10,0 254 4,0 102 79 36 82 37

5 15,7 400 11,9 301 11,0 279 5,0 128 97 44 99 45

6 17,7 450 13,2 335 12,5 318 6,1 154 128 58 130 59

8 17,7 450 16,8 427 15,0 381 8,0 203 190 86 179 81

10 19,7 500 19,2 489 17,5 445 9,7
1

248
1

280 127 256 116

12 23,6 600 21,4 544 20,5 521 11,8
1

299
1

421 191 388 176

14 27,6 700 22,0 560 23,0 584 13,1
1

333
1

489 222 467 212

16 31,5 800 24,3 617 25,5 648 15,0 381 688 312 642 291

18 31,5 800 26,5 674 28,0 711 16,5
1

419
1

882 400 811 368

20 31,5 800 28,8 731 30,5 775 18,4
1

467
1

1065 483 955 433

24 31,5 800 33,5 852 36,0 914 22,1
1

560
1

1537 697 1413 641

1 rednica wewn. SS ró ni si  od CS, dok adne informacje - kontakt z producentem.
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ASME 600 lb; wariant standardowy

Rozm. 
zn.

Wymiary rednica 
wewn. [Di]

Przybli ona waga

L H W CS (stal 
w glowa) / 

SS (stal k.o.) 
1

CS SS

[cale] [mm] [cale] [mm] [cale] [mm] [cale] [mm] [lb] [kg] [lb] [kg]

1 10,6 270 6,3 160 4,9 124 1,1 27 24 11 24 11

1¼ 10,6 270 6,6 169 5,3 133 1,4 35 24 11 24 11

1½ 11,4 290 7,4 189 6,1 155 1,5 1 39 1 33 15 33 15

2 13,0 330 7,6 194 6,5 165 2,1 53 40 18 40 18

2½ 13,0 330 9,0 227 7,5 191 2,5 63 51 23 51 23

3 15,7 400 9,6 243 8,3 210 2,9 74 62 28 64 29

4 15,7 400 11,3 287 10,8 273 3,6 1 92 1 110 50 108 49

5 19,7 500 12,9 327 13,0 330 4,8 122 172 78 174 79

6 19,7 500 13,9 354 14,0 356 5,5 1 140
1

223 101 216 98

8 19,7 500 17,6 446 16,5 419 7,6 194 298 135 302 137

10 23,6 600 20,5 521 20,0 508 9,6 243 527 239 487 221

12 23,6 600 23,0 583 22,0 559 11,4 289 628 285 586 266

14 27,6 700 22,4 569 23,8 603 12,1
1

308
1

767 348 714 324

16 31,5 800 25,0 636 27,0 686 13,9
1

354
1

1093 496 1010 458

18 31,5 800 27,2 690 29,3 743 15,7
1

398
1

1338 607 1210 549

20 35,4 900 29,5 750 32,0 813 17,4
1

443
1

1757 797 1601 726

24 35,4 900 34,0 865 37,0 940 20,9
1

532
1

2480 1125 2238 1015

1 rednica wewn. SS ró ni si  od CS, dok adne informacje - kontakt z producentem.
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ASME 900 lb; wariant standardowy

Rozm. 
zn.

Wymiary rednica 
wewn. [Di]

Przybli ona waga

L H W CS (stal 
w glowa) / 

SS (stal k.o.) 
1

CS SS

[cale] [mm] [cale] [mm] [cale] [mm] [cale] [mm] [lb] [kg] [lb] [kg]

1 11,8 300 7,2 183 5,9 149 1,1 27 2 2 24 11

1½ 11,8 300 7,8 198 7,0 178 1,6 41 2 2 33 15

2 14,6 370 9,0 230 8,5 216 2,1 53 2 2 64 29

3 17,7 450 10,7 271 9,5 241 2,6
1

67 1 93 42 95 43

4 17,7 450 12,1 309 11,5 292 3,4
1

87 1 143 65 137 62

6 23,6 600 14,9 379 15,0 381 5,2
1

132
1

309 140 306 139

8 31,5 800 19,3 490 18,5 470 7,0
1

178
1

562 255 540 245

10 31,5 800 22,6 574 21,5 546 9,1
1

230
1

772 350 750 340

12 35,4 900 24,6 625 24,0 610 10,8
1

273
1

1080 490 1025 465

14 35,4 900 23,2 589 25,2 641 11,8
1

300
1

1213 550 1146 520

16 39,4 1000 25,4 646 27,7 705 13,6
1

344
1

1565 710 1433 650

18 39,4 1000 28,0 712 31,0 787 15,3
1

387
1

2050 930 1940 880

20 43,3 1100 30,4 773 33,8 857 17,0
1

432
1

2624 1190 2535 1150

24 51,2 1300 36,1 916 41,0 1041 20,4
1

518
1

4718 2140 4475 2030

1 rednica wewn. SS ró ni si  od CS.
2 Dalsze informacje: kontakt z producentem.



 Dane techniczne 8

113

OPTISONIC 3400

www.krohne.com03/2017 - 4005428401 - HB OPTISONIC 3400 R05 pl

8.3.3  Wariant g owicy; wersje XXT - wysoka lepko  i kriogeniczna (SS)

Poni sze wymiary odnosz  si  do wersji zwartej i rozdzielonej przep ywomierza OPTISONIC 3400.

EN1092-1; Wersje: wysokotemperaturowa - wysoka lepko  - kriogeniczna (SS) - PN40

EN1092-1; Wersje: wysokotemperaturowa - wysoka lepko  - kriogeniczna (SS) - PN25

Rozmiar 
znamionowy

Wymiary [mm],CS = stal w glowa / SS = stal k.o. / 
Di = rednica wewn trzna

Przybli ona waga 
[kg]

DN L H W Di CS Di SS CS SS

25 250 155 115 27 27 8 8

32 260 156 140 35 35 10 10

40 270 173 150 39 41 11 13

50 300 193 165 53 53 15 16

65 300 203 185 63 63 19 19

80 350 238 200 81 81 17 18

100 350 268 235 104 104 24 23

125 350 297 270 130 130 30 29

150 400 326 300 158 158 37 36

200 500 427 375 207 207 69 69

250 550 492 450 260 260 101 101

300 550 547 515 308 308 137 137

Rozmiar 
znamionowy

Wymiary [mm], CS = stal w glowa / SS = stal k.o. / 
Di = rednica wewn trzna

Przybli . waga 
[kg]

DN L H W Di CS Di SS CS SS

100 350 268 235 104 104 29 29

125 350 297 270 130 130 29 29

150 400 326 300 158 158 38 38

200 500 419 360 207 207 61 61

250 550 479 425 260 259 82 82

300 550 532 485 308 308 108 108

350 600 594 555 338 338 148 148

400 650 652 620 389 389 186 186

450 700 702 670 439 439 223 223

500 750 752 730 488 488 290 290

600 800 857 845 586 586 362 362
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EN1092-1; Wersje: wysokotemperaturowa - wysoka lepko  - kriogeniczna (SS) - PN16

EN1092-1; Wersje: wysokotemperaturowa - wysoka lepko  - kriogeniczna (SS) - PN10

Rozmiar 
znamionowy

Wymiary [mm],
CS = stal w glowa / SS = stal k.o. / Di = rednica 

wewn trzna

Przybli ona waga 
[kg]

DN L H W Di CS Di SS CS SS

100 350 261 220 104 104 23 23

125 350 287 250 130 130 29 29

150 350 319 285 158 158 38 38

200 450 409 340 207 207 49 49

250 500 469 405 260 260 67 68

300 500 520 460 310 310 82 82

Rozmiar 
znamionowy

Wymiary [mm],
CS = stal w glowa / SS = stal k.o. / Di = rednica 

wewn trzna

Przybli ona waga 
[kg]

DN L H W Di CS Di SS CS SS

200 450 409 340 207 207 50 50

250 500 464 395 260 260 66 66

300 500 512 445 310 310 75 75

350 500 559 505 342 342 91 91

400 600 624 565 393 393 114 114

450 600 674 615 443 443 130 130

500 650 722 670 494 494 151 151

600 700 824 780 594 594 195 195

700 750 929 895 694 3 280 3

800 900 1039 1015 794 3 380 3

900 900 1137 1115 889 3 469 3

1000 1000 1247 1230 991 3 595 3

3 TBD - dalsze informacje: kontakt z producentem.
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ASME 150 lb; Wersje: wysokotemperaturowa - wysoka lepko  - kriogeniczna

Rozm. 
zn.

Wymiary rednica 
wewn. [Di]

Przybli ona waga

L H W CS (stal 
w glowa) / 

SS (stal k.o.) 
1

CS SS

[cale] [mm] [cale] [mm] [cale] [mm] [cale] [mm] [lb] [kg] [lb] [kg]

1 9,8 250 6,0 152 4,3 108 1,1 27 20 9 20 9

1¼ 10,2 260 6,3 161 4,6 117 1,4 35 24 11 22 10

1½ 10,6 270 6,9 174 5,0 127 1,6 41 26 12 24 11

2 11,8 300 7,4 187 6,0 152 2,1 53 33 15 33 15

2½ 11,8 300 8,7 221 7,0 178 2,5 63 42 19 42 19

3 13,8 350 9,2 233 7,5 191 3,1 78 44 20 44 20

4 13,8 350 10,4 265 9,0 229 4,0 102 57 26 57 26

5 13,8 350 11,4 289 10,0 254 5,0 128 71 32 71 32

6 15,7 400 12,4 316 11,0 279 6,1 154 88 40 88 40

8 17,7 450 16,1 408 13,5 343 8,0 203 119 54 115 52

10 21,7 550 18,5 470 16,0 406 10,0 255 168 76 159 72

12 21,7 550 20,9 531 19,0 483 12,0 305 216 99 216 99

14 27,6 700 20,9 531 21,0 533 13,3 337 311 141 298 135

16 31,5 800 23,2 589 23,5 597 15,3 388 399 181 373 169

18 31,5 800 25,0 635 25,0 635 17,2 438 470 213 414 188

20 31,5 800 27,2 692 27,5 699 19,3 489 560 254 518 235

24 33,5 850 31,5 801 32,0 813 23,3 591 869 394 692 314

28 35,4 900 37,2 945 36,5 927 27,1
1

687
1

1052 527 - -

32 37,4 950 41,8 1062 41,8 1061 30,8
1

783
1

1598 769 - -

36 41,3 1050 45,8 1163 46,0 1168 34,8
1

884
1

2006 963 - -

40 43,3 1100 50,2 1276 50,8 1289 38,6
1

980
1

2621 1225 - -
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ASME 300 lb; Wersje: wysokotemperaturowa - wysoka lepko  - kriogeniczna

Rozm. 
zn.

Wymiary rednica 
wewn. [Di]

Przybli ona waga

L H W CS (stal 
w glowa) / 

SS (stal k.o.) 
1

CS SS

[cale] [mm] [cale] [mm] [cale] [mm] [cale] [mm] [lb] [kg] [lb] [kg]

1 9,8 250 6,3 160 4,9 124 1,1 27 22 10 22 10

1¼ 10,2 260 6,6 169 5,3 133 1,4 35 24 11 22 10

1½ 10,6 270 6,9 175 6,1 155 1,6 41 31 14 29 13

2 11,8 300 7,6 194 6,5 165 2,1 53 35 16 35 16

2½ 11,8 300 9,0 227 7,5 191 2,5 63 44 20 44 20

3 13,8 350 9,6 243 8,3 210 3,1 78 53 24 53 24

4 15,7 400 10,9 278 10,0 254 4,0 102 79 36 79 36

5 15,7 400 11,9 301 11,0 279 5,0 128 97 44 97 44

6 17,7 450 13,2 335 12,5 318 6,1 154 128 58 128 58

8 19,7 500 16,8 427 15,0 381 8,0 1 203
1

203 92 187 85

10 21,7 550 19,2 489 17,5 445 9,7 1 248
1

288 135 265 120

12 23,6 600 21,4 544 20,5 521 11,8
1

299
1

428 194 392 178

14 27,6 700 24,0 609 23,0 584 13,1
1

333
1

536 243 518 235

16 31,5 800 26,2 665 25,5 648 15,0 381 699 317 697 316

18 31,5 800 28,4 722 28,0 711 16,5
1

419
1

941 427 871 395

20 31,5 800 30,5 774 30,5 775 18,4
1

467
1

1131 513 1023 464

24 33,5 850 34,8 884 36,0 914 22,1
1

560
1

1658 752 1530 694
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ASME 600 lb; Wersje: wysokotemperaturowa - wysoka lepko  - kriogeniczna

Rozm. 
zn.

Wymiary rednica 
wewn. [Di]

Przybli ona waga

L H W CS (stal 
w glowa) / 

SS (stal k.o.) 
1

CS SS

[cale] [mm] [cale] [mm] [cale] [mm] [cale] [mm] [lb] [kg] [lb] [kg]

1 10,6 270 6,3 160 4,9 124 1,1 27 24 11 24 11

1¼ 10,6 270 6,6 169 5,3 133 1,4 35 24 11 24 11

1½ 11,4 290 7,4 189 6,1 155 1,5 1 39 1 33 15 33 15

2 13,0 330 7,6 194 6,5 165 2,1 53 40 18 40 18

2½ 13,0 330 9,0 227 7,5 191 2,5 63 51 23 51 23

3 15,7 400 9,6 243 8,3 210 2,9 74 62 28 62 28

4 15,7 400 11,3 287 10,8 273 3,6 1 92 1 110 50 108 49

5 19,7 500 12,9 327 13,0 330 4,8 122 172 78 172 78

6 19,7 500 13,9 354 14,0 356 5,5 1 140
1

223 101 216 98

8 21,7 550 17,6 446 16,5 419 7,6 194 320 145 313 142

10 25,6 650 20,5 521 20,0 508 9,3 1 236
1

536 243 503 228

12 27,6 700 23,0 583 22,0 559 11,1
1

281
1

679 308 631 286

14 29,5 750 24,3 618 23,8 603 12,1
1

308
1

842 382 789 358

16 31,5 800 26,9 684 27,0 686 13,9
1

354
1

1155 524 1074 487

18 33,5 850 29,1 738 29,3 743 15,7
1

398
1

1442 654 1307 593

20 35,4 900 31,2 793 32,0 813 17,4
1

443
1

1832 831 1682 763

24 37,4 950 35,3 896 37,0 940 20,9
1

532
1

2630 1193 2383 1081

1 rednica wewn. SS ró ni si  od CS, dok adne informacje - kontakt z producentem.
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ASME 900 lb; Wersje: wysokotemperaturowa - wysoka lepko  - kriogeniczna*

Rozm. 
zn.

Wymiary rednica 
wewn. [Di]

Przybli ona waga

L H W CS (stal 
w glowa) / 

SS (stal k.o.) 
1

CS SS

[cale] [mm] [cale] [mm] [cale] [mm] [cale] [mm] [lb] [kg] [lb] [kg]

3 17,7 450 10,7 271 9,5 241 2,6 1 67 1 93 42 93 42

4 17,7 450 12,1 309 11,5 292 3,4 1 87 1 143 65 141 64

6 23,6 600 14,9 379 15,0 381 5,2 1 132
1

309 140 304 138

8 31,5 800 18,6 472 18,5 470 7,0 1 178
1

540 245 503 228

10 31,5 800 21,6 550 21,5 546 8,5 1 216
1

809 367 756 343

12 35,4 900 24,0 609 24,0 610 10,1
1

257
1

1129 512 994 451

14 35,4 900 25,1 637 25,2 641 11,2
1

284
1

1303 591 1162 527

16 39,4 1000 27,3 694 27,7 705 13,1
1

333
1

1627 738 1517 688

18 39,4 1000 29,9 760 31,0 787 14,9
1

378
1

2112 958 2022 917

20 39,4 1000 32,6 828 33,8 857 16,5
1

419
1

2599 1179 2399 1088

24 51,2 1300 37,6 955 41,0 1041 19,9
1

505
1

4830 2191 4482 2033

1 rednica wewn. SS ró ni si  od CS, dok adne informacje - kontakt z producentem.
*Wersje: kriogeniczna i XXT niedost pne dla 8...24"
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8.3.4  Obudowa przetwornika

Wymiary i wagi w mm i kg

Wymiary i wagi w calach i lb

1  Obudowa zwarta (C)
2  Obudowa polowa (F)

Wersja Wymiary [mm] Waga 
[kg]

a b c d e g h

C 202 120 155 260 137 - - 4,2

F 202 120 155 - - 295,8 277 5,7

Wersja Wymiary [cale] Waga 
[lb]

a b c d e g h

C 7,75 4,75 6,10 10,20 5,40 - - 9,30

F 7,75 4,75 6,10 - - 11,60 10,90 12,60
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8.4  Obni enie ci nienia znamionowego

EN 1092-1
A = stal w glowa C22.8 / B = stal k.o. 1.4404

Rys. 8-2: X = Temperatura [°C] / Y = Ci nienie [bar]

3  PN40
4  PN25
5  PN16
6  PN10
7  PN6

Dla temperatur ni szych, do -25°C inne materia y dost pne s  na yczenie.

ASME B16.5
A = stal w glowa ASTM A105N / B = stal k.o. SS 316L

Rys. 8-3: X = Temperatura [°F] / Y = Ci nienie [psi]

1  900 lb
2  600 lb
3  300 lb
4  150 lb

Ko nierze ze stali w glowej ograniczone do -29°F. Dla ni szych temperatur: stal w glowa niskotemperaturowa (LTCS). 
Poni ej -56°F stosowa  stal k.o.
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9.1  Opis ogólny

Otwarty protokó  HART®, swobodnie dost pny, zabudowany jest w przetworniku dla celów 
komunikacji.

Urz dzenia obs uguj ce protokó  HART® klasyfikowane s  jako nadrz dne lub polowe. 
W przypadku urz dze  nadrz dnych (Master), zarówno manualne jednostki nadrz dne 
(Secondary Master) jak i stacje robocze PC (Primary Master) stosowane s  na przyk ad 
w centrach kontrolnych.

Urz dzenia polowe HART® obejmuj  czujniki pomiarowe, przetworniki i nap dy. Urz dzenia 
polowe obejmuj  wersje przyrz dów 2- i 4-przewodowe, a  do wersji przeciwwybuchowych.

Dane HART® na o one s  na sygna  analogowy 4...20 mA przez modem FSK. W ten sposób 
wszystkie po czone urz dzenia mog  komunikowa  si  ze sob  za spraw  protoko u HART®, 
jednocze nie dostarczaj c sygna  analogowy.

Gdy chodzi o urz dzenia polowe lub nadrz dne typu Secondary Master, modem FSK lub HART 
® jest zabudowany, natomiast dla PC komunikacja odbywa si  przez modem zewn trzny, 
do czony do interfejsu szeregowego. S  tak e inne warianty po cze  - widoczne na 
poni szych schematach czeniowych.

9.2  Historia oprogramowania

Kody identyfikacji HART® i numery nowelizacji

Informacja! 
W poni szej tabeli "x" oznacza dowolny mo liwy wieloznakowy ci g alfanumeryczny, zale nie 
od dost pnej wersji.

Data publikacji Nowelizacja 
elektroniki

HART®

Nowel. urz dzenia Nowelizacja DD

2013-04-29 2.2.0 1 1

ID producenta: 69 (0x45)

Rozszerz. typ urz dzenia 0x45d2

Nowel. urz dzenia: 1

Nowelizacja DD: 1

Wersja DD NAMUR 01,11

Nowel. Uniw. HART®: 7

Nowel. FC 375/475 system SW: 3,7

Wersja AMS: 11,1

Wersja PDM: 6,0

WersjaFDM 4,10
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9.3  Warianty po cze
Przetwornik jest urz dzeniem 4-przewodowym z wyj ciem pr dowym 4...20 mA oraz interfejsem 
HART®. Zale nie od wersji, nastawy i okablowanie, wyj cie pr dowe mo e pracowa  jako 
pasywne lub aktywne.

• Obs ugiwany jest tryb Multi-Drop
W trybie Multi-Drop, do wspólnego kabla transmisji do czone s  wi cej ni  2 urz dzenia

• Obs ugiwany jest Tryb Nadawania
W Trybie Nadawania (Burst Mode) urz dzenie slave przesy a cyklicznie predefiniowane 
odpowiedzi, aby uzyska  wi ksz  pr dko  transferu danych.

S  dwa sposoby u ycia komunikacji HART®:

• jako pod czenie point-to-point i
• jako po czenie multidrop (2-przewodowe) lub

jako po czenie multidrop (3-przewodowe)

Informacja! 
Szczegó owe informacje dotycz ce pod cze  elektrycznych przetwornika dla HART®, patrz: 
rozdzia  "Pod czenia elektryczne".



 Opis interfejsu HART 9

123

OPTISONIC 3400

www.krohne.com03/2017 - 4005428401 - HB OPTISONIC 3400 R05 pl

9.3.1  Tryb analogowy / cyfrowy - po czenie point-to-point

Po czenie punkt-punkt pomi dzy przetwornikiem a urz dzeniem HART® typu Master.

Wyj cie pr dowe urz dzenia mo e by  aktywne lub pasywne.

1  Master podstawowy (primary)
2  Modem FSK lub HART®

3  Sygna  HART®

4  Wskazanie analogowe
5  Zaciski przetwornika A (C)
6  Zaciski przetwornika A- (C-)
7  Przetwornik z adresem = 0 oraz pasywnym lub aktywnym wyj ciem pr dowym
8  Master drugorz dny (secondary)
9  Zasilanie dla urz dze  (podleg ych) z pasywnym wyj ciem pr dowym
10  Obci enie 250  (Om)
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9.3.2  Po czenie multidrop (2-przewodowe)

Przy po czeniu Multi-Drop mo na zainstalowa  równolegle do 15 urz dze  (ten przetwornik i 
inne urz dzenia HART®).

Wyj cia pr dowe urz dze  musz  by  wyj ciowe!

1  Master podstawowy (primary)
2  Modem HART®

3  Sygna  HART®

4  Inne urz dzenia HART® lub ten przetwornik (patrz równie  7)
5  Zaciski przetwornika A (C)
6  Zaciski przetwornika A- (C-)
7  Przetwornik z adresem > 0 oraz pasywnym wyj ciem pr dowym, po czenie maks. 15 urz dze  (slave) z 4…20 mA
8  Master drugorz dny (secondary)
9  Zasilanie
10  Obci enie 250  (Om)
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9.3.3  Po czenie multidrop (3-przewodowe)

Po czenie urz dze  2- i 4-przewodowych w jednej sieci. Aby wyj cie pr dowe przetwornika 
by o ca y czas aktywne, dodatkowy trzeci przewód musi by  pod czony do urz dze  w tej samej 
sieci. Urz dzenia te musz  by  zasilane z p tli 2-przewodowej.

1  Master podstawowy (primary)
2  Modem HART®

3  Sygna  HART®

4  2-przewodowe urz dzenia zewn. (slaves) z 4…20 mA, addresy > 0, zasilane z p tli pr dowej
5  Zaciski przetwornika A (C)
6  Zaciski przetwornika A- (C-)
7  Pod czenie urz dze  4-przewodowych akt. lub pasywnych (slaves) z 4…20 mA, addresy > 0
8  Obci enie 250  (Om)
9  Master drugorz dny (secondary)
10  Zasilanie
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9.4  Zmienne dynamiczne wej./wyj. i HART® oraz zmienne urz dzenia
Przetwornik pomiarowy oferuje ró norodne konfiguracje wej /wyj .
Pod czenie zacisków A…D do zmiennych dynamicznych HART® PV, SV, TV i QV zale y od 
wersji urz dzenia. PV = Zmienna podstawowa; SV = Druga zmienna; TV = Trzecia zmienna; QV 
= Czwarta zmienna

Przetwornik dostarcza do 14 warto ci pomiarowych. Warto ci mierzone (pomiarowe) dost pne 
s  jako tzw. zmienne urz dzenia HART® i mog  by  do czane do zmiennych dynamicznych 
HART®. Dost pno  tych zmiennych zale y od wersji urz dzenia oraz nastaw.
Kod = kod zmiennej urz dzenia

Zmienne urz dzenia

* Dost pno  zale y od nastawy warto ci diagnostycznej.
* Dost pno  zale y od nastaw dla pomiaru st e .

Dla zmiennych dynamicznych do czonych do liniowych wyj  analogowych (dla pr du i/lub 
cz stotliwo ci), przydzia  zmiennych urz dzenia ma miejsce przez wybór pomiaru dla tych wyj . 
W tym przypadku mo na przydziela  tylko zmienne liniowe.
Dla zmiennych dynamicznych nie przy czonych do liniowych wyj  analogowych: przydzia  
zmiennych urz dzenia: liniowych i licznika.

Wersja przetwornika Zmienne dynam. HART®

PV SV TV QV

Podstawowe I/O, zaciski czeniowe A D - -

Modu owe I/O oraz I/O Ex i, zaciski czeniowe C D A B

Zmienne urz dzenia HART® Kod Typ Obja nienia

przep yw obj. 0 liniowa

pr dko  d wi ku: 1 liniowa

przeplyw masowy 2 liniowa

predkosc przepl. 3 liniowa

wzm. sygna u 4 liniowa

SNR 5 liniowa

diagn. pr dko ci d wi ku 6 liniowa *

diagnostyka pr dk. lin. 7 liniowa *

diagnostyka wzmocn. 8 liniowa *

diagnostyka SNR 9 liniowa *

godziny pracy 10 liniowa

licznik obj. 1 11 liniowa *

licznik masy 1 12 liniowa **

licznik obj. 2 13 liniowa **

licznik masy 2 14 liniowa **

licznik obj. 3 15 liniowa **

licznik masy 3 16 liniowa **



 Opis interfejsu HART 9

127

OPTISONIC 3400

www.krohne.com03/2017 - 4005428401 - HB OPTISONIC 3400 R05 pl

9.5  Operacja zdalna
Oprócz lokalnego interfejsu u ytkownika, urz dzenie mo e by  te  obs ugiwane zdalnie, przez 
interfejs komunikacyjny. Istniej  zarówno ma e podr czne terminale, jak i du e, zintegrowane 
systemy obs ugi. Dla adaptacji do ró norodnych urz dze  u ywane s  dwie zasadnicze 
technologie: Device Description (DD) oraz Field Device Tool Device Type Manager (FDT DTM). 
Obie, DD oraz DTM, zawieraj  opis interfejsu u ytkownika dla urz dzenia, baz  parametrów 
oraz interfejs komunikacyjny. Po zainstalowaniu w urz dzeniu operatorskim, umo liwiaj  one 
dost p do danych konkretnego urz dzenia polowego. W rodowisku DD urz dzenie 
operatorskie nazywane jest zwykle "hostem"; w rodowisku FDT DTM nazywane jest "aplikacj  
frame" lub "zasobnikiem FDT".

Czasem DD okre lane jest, jako EDD, Enhanced Device Description. Dla podkre lenia pewnych 
rozszerze  w specyfikacji urz dzenia, np. obs uga GUI - ale nie chodzi tu o now  technologi .

Dla poprawy wspó dzia ania mi dzy hostami DD, okre lono tzw. standardowe punkty wej cia 
menu:

• G ówne menu
Domy lny najwy szy poziom menu dla aplikacji hosta DD z ograniczonym wy wietlaniem 
(terminal podr czny).

• G ówne menu zmiennych procesowych
Zmienne procesowe i punkty nastaw. Dla aplikacji hostów DD opartych na GUI.

• G ówne menu diagnostyki
Stan urz dzenia i informacja diagnostyczna. Dla aplikacji hostów DD opartych na GUI.

• G ówne menu urz dzenia
Dost p do ca ej funkcjonalno ci urz dzenia. Dla aplikacji hostów DD opartych na GUI.

• G ówne menu offline
Dost p do ca ej funkcjonalno ci urz dzenia polowego mo liwej do obs ugi bez pod czenia 
aplikacji hosta do urz dzenia polowego.

Szczegó owe informacje o standardowych menu patrz: Drzewo menu HART; UFC400 strona 
133.

Obs uga standardowych punktów wej cia menu przez ró ne hosty DD opisana jest ni ej.

9.5.1  Obs uga online / offline

Hosty DD maj  ró ne charakterystyki i obs uguj  ró ne tryby pracy przy konfiguracji urz dze  
polowych - tryb offline i online.

W trybie online aplikacja hosta mo e komunikowa  si  z urz dzeniem na bie co. Urz dzenie 
mo e natychmiast sprawdzi  i dokona  zmian w konfiguracji oraz zaktualizowa  zale ne 
parametry.

W trybie offline aplikacja hosta pracuje tylko na kopii danych konfiguracyjnych urz dzenia 
i oprogramowanie DD musi imitowa  kontrol  i aktualizacje urz dzenia polowego.

Oprogramowanie DD nie jest poinformowane przez hosta o trybie jego pracy (offline lub online). 
Aby unikn  zak ócenia mi dzy aktualizacj  funkcjonalno ci pomi dzy DD a urz dzeniem, 
istnieje lokalny parametr "Online Mode?" w menu "Detailed Setup / HART" - stosownie 
ustawiany przez u ytkownika.



9 Opis interfejsu HART 

128 

OPTISONIC 3400

www.krohne.com 03/2017 - 4005428401 - HB OPTISONIC 3400 R05 pl

9.5.2  Parametry dla podstawowej konfiguracji

Istniej  parametry, takie jak: pomiar dla liczników, wybór warto ci diagnostycznych i ustawienie 
funkcji st enia - wymagaj ce gor cego startu urz dzenia polowego po zmianie danych, zanim 
b dzie mo na wpisa  inne parametry. Zale nie od trybu pracy systemu hosta (online / offline) 
parametry te musz  by  traktowane w odmienny sposób.

W trybie online nastawy te powinny by  zmieniane tylko odpowiednimi metodami online, w celu 
wykonania natychmiastowego gor cego startu i automatycznej aktualizacji zale nych 
parametrów.

W drzewie menu metody te zlokalizowano poni ej powi zanych parametrów (np. w menu 
licznika, metoda "Select Measurement" poni ej parametru "Measurement").

W trybie offline, parametr "Online Mode?" w menu "Detailed Setup / HART" nale y ustawi  na 
"no" przed wymagan  zmian  nastaw konfiguracji. Przed zapisem do urz dzenia polowego 
zestawu danych skonfigurowanych w procesie offline, nale y wybra  metod  "Prepare 
Parameter Download" w menu "Detailed Setup / HART". Przy tej metodzie nast puje zapis do 
urz dzenia polowego parametrów dla podstawowej konfiguracji z nast puj cym gor cym 
startem.

9.5.3  Jednostki

S  oddzielne nastawy fizycznych jednostek dla parametrów konfiguracji i zmiennych 
dynamicznych HART® / urz dzenia. Nastawy jednostek dla parametrów konfiguracji s  takie 
same, jak na lokalnym wy wietlaczu urz dzenia. S  one dost pne w menu "Detailed Setup / 
Device / Units". Dla ka dej zmiennej dynamicznej HART® / urz dzenia, jednostka fizyczna mo e 
by  ustawiona indywidualnie. S  one dost pne w menu "Detailed Setup / Process Input / HART". 
Ró ne nastawy jednostek mo na porz dkowa  metod  "Align HART Units" w menu "Detailed 
Setup / Process Input / HART".

Informacja! 
Emerson Field Communicator oraz Simatic PDM korzystaj  z tej metody automatycznie - 
odpowiednio, przed wys aniem konfiguracji lub wykonaniem "Download to Device".
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9.6  Komunikator polowy 375/475 (FC 375/475)
Komunikator polowy to r czny terminal firmy Emerson Process Management do konfigurowania 
urz dze  HART® oraz Foundation Fieldbus. Device Descriptions (DDs) u yte s  do 
zintegrowania ró nych urz dze  w komunikatorze polowym.

9.6.1  Instalacja

HART® Device Description dla przetwornika pomiarowego musi by  zainstalowany 
w komunikatorze polowym. W przeciwnym wypadku dost pne s  tylko funkcje ogólnego DD - 
ca o ciowe sterowanie urz dzeniem nie jest mo liwe. Dla instalacji DD w komunikatorze 
polowym wymagany jest "Field Communicator Easy Upgrade Programming Utility".

Komunikator polowy musi posiada  kart  systemow  z "Easy Upgrade Option". Szczegó y - 
patrz: podr cznik dla komunikatora polowego.

9.6.2  Sposób dzia ania

Field Communicator obs uguje Menu G ówne DD dla dost pu do urz dzenia w trybie online. 
Menu G ówne wdro one jest jako po czenie innych menu standardowych: Menu G ównego 
Zmiennych Procesowych, Diagnostyki oraz Urz dzenia.

Obs uga przetwornika pomiarowego komunikatorem polowym przypomina r czn  obs ug  
urz dzenia przy pomocy klawiatury. Opis help dla ka dego parametru zawiera jego numer 
funkcyjny, jako odniesienie dla lokalnego wy wietlacza i podr cznika.

Ochrona parametrów dla pomiaru rozliczeniowego jest identyczna jak na lokalnym wy wietlaczu 
urz dzenia polowego. Inne funkcje ochronne (jak has o do menu Quick Setup oraz menu dla 
Setup) nie s  obs ugiwane przez HART®.

Field Communicator zawsze zapami tuje ca  konfiguracj  do wymiany z AMS. Jednak dla 
konfiguracji offline i przesy u do urz dzenia polowego, komunikator polowy uwzgl dnia tylko 
cz ciowy zestaw parametrów (jak standardowa konfiguracja dla starszej wersji komunikatora: 
HART® Communicator 275).

Informacja! 
Szczegó owe informacje - patrz: HART Menu Tree Field Communicator HART Application. 
strona;  patrz: Menu G ówne Zmiennych Procesowych strona 137
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9.7  Asset Management Solutions (AMS®)

Asset Management Solutions Device Manager (AMS®) to program na PC firmy Emerson 
Process Management do konfigurowania i obs ugi urz dze  HART®, PROFIBUS i Foundation-
Fieldbus. Device Descriptions (DDs) u yte s  do zintegrowania ró nych urz dze  w AMS®.

9.7.1  Instalacja

Je li Device Description dla przetwornika nie zosta  jeszcze zainstalowany w systemie AMS®, 
wymagany jest tzw. Installation Kit HART® AMS®. Jest on dost pny na stronie producenta lub na 
p ycie CD ROM.

Instalacja za pomoc  Installation Kit - patrz: "AMS Intelligent Device Manager Books Online" 
rozdzia  "Basic Functionality / Device Information / Installing Device Types".

9.7.2  Sposób dzia ania

AMS obs uguje Menu G ówne Zmiennych Procesowych, Diagnostyki oraz Urz dzenia dla 
dost pu online do urz dzenia.

Obs uga przetwornika pomiarowego z u yciem AMS Device Manager przypomina r czn  
obs ug  urz dzenia przy pomocy klawiatury. Opis help dla ka dego parametru zawiera jego 
numer funkcyjny, jako odniesienie dla lokalnego wy wietlacza i podr cznika.

Ochrona parametrów dla pomiaru rozliczeniowego i serwisu jest identyczna jak na lokalnym 
wy wietlaczu urz dzenia polowego. Inne funkcje ochronne (jak has o do menu Quick Setup oraz 
menu dla Setup) nie s  obs ugiwane przez HART®.

Podczas kopiowania konfiguracji do AMS - najpierw przes a  parametry jednostek. Inaczej 
przesy  zwi zanych parametrów mo e nie by  poprawny. Po otwarciu widoku porównania 
w procesie kopiowania, najpierw nale y przej  do sekcji jednostek w menu urz dzenia 
("Detailed Setup / Device / Units") i przes a  wszystkie parametry jednostek. Uwaga: parametry 
tylko do odczytu trzeba przes a  indywidualnie!

Informacja! 
Prosz  zapozna  si  z "readme.txt", zawartym tak e w Installation Kit.

Informacja! 
Szczegó owe informacje - patrz: strona patrz: Drzewo menu HART AMS - menu kontekstowe 
urz dzenia strona 134.
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9.8  Process Device Manager (PDM)
Process Device Manager (PDM) to program firmy Siemens na PC do konfigurowania urz dze  
HART® i PROFIBUS. Device Descriptions (DDs) u ywane s  do zintegrowania ró nych 
urz dze  w ramach PDM.

9.8.1  Instalacja

Je li Device Description dla przetwornika nie zosta  jeszcze zainstalowany w systemie PDM, 
wymagany jest tzw Device Install HART® PDM dla przetwornika. Jest on dost pny na stronie 
internetowej lub na p ycie CD ROM.

Instalacja z u yciem Device Install - patrz: podr cznik PDM, Rozdzia  13 - Integrowanie 
urz dze .

9.8.2  Sposób dzia ania

PDM obs uguje Menu G ówne Zmiennych Procesowych, Diagnostyki oraz Urz dzenia dla 
dost pu online do urz dzenia oraz Menu G ówne Offline dla konfiguracji offline.

Klasycznym podej ciem dla PDM jest praca offline z tabel  parametrów PDM, i przesy  
wszystkich danych konfiguracji przez funkcje "Download to Device" i "Upload to PG/PC". 
Parametr "Online Mode?" w sekcji tabeli "Detailed Setup / HART" tabeli parametrów powinien 
by  ustawiony na "no". Jednak PDM tak e obs uguje operacje online z sekcji "Device" i "View" 
z paska menu, co przypomina r czn  obs ug  urz dzenia przy pomocy klawiatury. Zwykle dane 
konfiguracji offline i online s  w PDM rozdzielone. Istnieje jednak wzajemna zale no  np. 
dotycz ca oceny warunków parametrów i menu: gdy np. "Access Level" zmieniono w menu 
online, dane konfiguracyjne offline musz  zosta  uaktualnione poprzez "Upload to PG/PC", 
zanim zwi zane menu online rzeczywi cie stan  si  dost pne.

Opis help dla ka dego parametru zawiera jego numer funkcyjny, jako odniesienie dla lokalnego 
wy wietlacza i podr cznika.

Ochrona parametrów dla pomiaru rozliczeniowego i serwisu jest identyczna jak na lokalnym 
wy wietlaczu urz dzenia polowego. Inne funkcje ochronne (jak has o do menu Quick Setup oraz 
menu dla Setup) nie s  obs ugiwane przez HART®.

Informacja! 
Prosz  zapozna  si  z "readme.txt", zawartym tak e w Installation Kit.

Informacja! 
Szczegó owe informacje - patrz:  strona 135.
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9.9  Field Device Manager (FDM)

Field Device Manager (FDM) to program PC firmy Honeywell do konfiguracji urz dze  HART®, 
PROFIBUS i Foundation Fieldbus. Device Descriptions (DDs) i Device Type Managers (DTMs) 
u ywane s  do zintegrowania ró nych urz dze  w ramach FDM.

9.9.1  Instalacja

Je li Device Description dla przetwornika nie zosta  jeszcze zainstalowany w systemie FDM, 
wymagany jest Device Description w formacie binarnym - dost pny na stronie internetowej lub 
na p ycie CD ROM..

Informacja o instalacji Device Description - patrz: podr cznik u ytkownika FDM - rozdzia  4.8 
Zarz dzanie DDs.

9.9.2  Sposób dzia ania

FDM obs uguje Menu G ówne Zmiennych Procesowych, Diagnostyki oraz Urz dzenia dla 
dost pu online do urz dzenia oraz Menu G ówne Offline dla konfiguracji offline.

Opis help dla ka dego parametru zawiera jego numer funkcyjny, jako odniesienie dla lokalnego 
wy wietlacza i podr cznika.

Ochrona parametrów dla pomiaru rozliczeniowego jest identyczna jak na lokalnym wy wietlaczu 
urz dzenia polowego. Inne funkcje ochronne (jak has o do menu Quick Setup oraz menu dla 
Setup) nie s  obs ugiwane przez HART®.

9.10  Field Device Tool Device Type Manager (FDT DTM)
Field Device Tool Container lub Frame Application to program PC do konfiguracji urz dze  
HART®, PROFIBUS i Foundation Fieldbus. Device Type Managers (DTMs) u ywane s  do 
zintegrowania ró nych urz dze  w ramach zasobnika FDT.

9.10.1  Instalacja

Je li Device Type Manager dla przetwornika nie zosta  jeszcze zainstalowany w zasobniku FDT, 
wymagany jest Setup - dost pny na stronie internetowej lub na p ycie CD ROM.

Patrz - dostarczona dokumentacja: dla informacji o instalacji i uruchomieniu DTM.

9.10.2  Sposób dzia ania

Obs uga przetwornika pomiarowego przez DTM przypomina r czn  obs ug  urz dzenia przy 
pomocy klawiatury. Patrz tak e: lokalny wy wietlacz i podr cznik.

Informacja! 
Szczegó owe informacje - patrz:  strona 136.



 Opis interfejsu HART 9

133

OPTISONIC 3400

www.krohne.com03/2017 - 4005428401 - HB OPTISONIC 3400 R05 pl

9.11  Drzewo menu HART; UFC400

9.11.1  Drzewo menu HART - Aplikacja komunikatora polowego HART

Field Communicator obs uguje standardowe Menu G ówne EDDL.

W przetworniku HART DD jest on zaimplementowany, jako po czenie innych standardowych 
menu EDDL:

• Menu G ówne Zmiennych Procesowych (szczegó y  strona 137)
• Menu G ówne Diagnostyki (szczegó y  strona 140)
• Menu G ówne Urz dzenia (szczegó y  strona 142)

Menu zlokalizowane s  w interfejsie u ytkownika komunikatora polowego:

Aplikacja komunikatora polowego HART
1 Offline

2 Online 1 Zmienne Procesowe (Menu G ówne Zmiennych 
Procesowych)

2 Diag/Serwis (Menu G ówne Diagnostyki)

3 Quick Setup (Menu G ówne Urz dzenia)

4 Szczegó owy Setup (Menu G ówne Urz dzenia)

5 Serwis (Menu G ówne Urz dzenia)

3 Narz dzia

4 Diagnostyka HART
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9.11.2  Drzewo menu HART AMS - menu kontekstowe urz dzenia

AMS obs uguje standardowe menu EDDL:

• Menu G ówne Zmiennych Procesowych (szczegó y  strona 137)
• Menu G ówne Diagnostyki (szczegó y  strona 140)
• Menu G ówne Urz dzenia (szczegó y  strona 142)

Menu zlokalizowane s  w interfejsie u ytkownika AMS:

Menu kontekstowe urz dzenia
Konfiguracja/Setup Konfig./Setup (Menu G ówne Urz dzenia)

Porównanie

Clear Offline

Diagnostyka Urz dzenia Diagnostyka Urz dzenia (Menu G ówne 
Diagnostyki )

Zmienne Procesowe Zmienne Procesowe (Menu G ówne Zmiennych 
Procesowych)

Scan Device

Zarz dzanie kalibracj
Zmiana nazwy

Nieprzydzielony

Przydzia  / zast pienie

cie ka audytowa

R czny zapis wydarzenia

Drawings / Notes...

Help…
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9.11.3  Drzewo menu HART PDM - Pasek menu i okno robocze

PDM obs uguje standardowe menu EDDL:

• Menu G ówne Zmiennych Procesowych (szczegó y  strona 137)
• Menu G ówne Diagnostyki (szczegó y  strona 140)
• Menu G ówne Urz dzenia (szczegó y  strona 142)
• Menu G ówne Offline (szczegó y strona 145 )

Menu zlokalizowane s  w interfejsie u ytkownika PDM:

Pasek menu

Okno robocze

Plik

Urz dzenie cie ka komunikacji

adowanie do urz dzenia

adowanie do PG/PC...

Aktualiz. statusu diagn.

Quick Setup (Menu G ówne Urz dzenia)

Szczegó owy Setup (Menu G ówne Urz dzenia)

Serwis (Menu G ówne Urz dzenia)

Widok Zmienne Procesowe (Menu G ówne Zmiennych Procesowych) 

Diag/Serwis (Menu G ówne Diagnostyki) 

Pasek narz dzi

Pasek statusu

Aktualiz.

Opcje

Pomoc

Przegl d Grup Parametrów (Menu G ówne Offline)

Tabela parametrów
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9.11.4  Drzewo menu HART FDM - Konfiguracja urz dzenia

FDM obs uguje standardowe menu EDDL:

• Menu G ówne
• Menu G ówne Zmiennych Procesowych (szczegó y  strona 137)
• Menu G ówne Diagnostyki (szczegó y  strona 140)
• Menu G ówne Urz dzenia (szczegó y  strona 142)

W przetworniku HART DD G ówne Menu jest zaimplementowane, jako po czenie innych 
standardowych menu EDDL:

Menu zlokalizowane s  w interfejsie u ytkownika FDM:

Okno Konfiguracji Urz dzenia

9.11.5  Opis u ywanych skrótów

• Opt Opcjonalne, zale ne od implementacji / konfiguracji urz dzenia

• Rd Tylko do odczytu

• Loc Lokalne DD, dotyczy tylko widoku DD

• U ytk. Ochrona rozliczeniowa

P-kty wej cia
Funkcje Urz dzenia
Online (Menu G ówne)

Urz dzenie (Menu G ówne Urz dzenia)

Zmienne Procesowe (Menu G ówne 
Zmiennych Procesowych)

Diagnostyka (Menu G ówne Diagnostyki)

Lista Metod

Status FDM

W asno ci Urz dzenia FDM

Zadania FDM
...
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9.11.6  Menu G ówne Zmiennych Procesowych

Przegl d Warto ci Mierzonych
• Przep yw obj. Rd

• Jako  danych przep ywu obj. Rd

• Status ogr. przep . obj. Rd

• Pr dko  d wi ku Rd

• Jako  danych pr dk. d wi ku Rd

• Status ogr. pr dk. d wi ku Rd

• Przep yw Masowy Rd

• Jako  danych przep . mas. Rd

• Status ogr. przep . mas. Rd

• Pr dko  przep . Rd

• Jako  danych pr dk. przep . Rd

• Status ogr. pr dk. przep . Rd

• Wzmocnienie Rd

• Jako  danych wzm. Rd

• Status ogr. wzm. Rd

• SNR Rd

• Jako  danych SNR Rd

• Status ogr. SNR Rd

• Piecz  czas. Rd

• Zewn. status urz. polow. (0x08) Rd

• Zewn. status urz. polow. (0x20) Rd

• Zewn. status urz. polow. (0x10) Rd

• Zewn. status urz. polow. (0x01) Rd

Wyj cie, Zmienne Dynamiczne HART
G ówna

• Warto  Mierzona Rd

• Zakres Procentowy Rd

• Pr d P tli Rd

Druga
• Warto  Mierzona Rd

• Zakres procent. Rd, Opt

• Warto  Wyj cia Rd, Opt

Trzecia
• Warto  Mierzona Rd

• Zakres procent. Rd, Opt

• Warto  Wyj cia Rd, Opt

Czwarta
• Warto  Mierzona Rd

• Zakres procent. Rd, Opt

• Warto  Wyj cia Rd, Opt

Przegl d licznika
• Licznik masy 1 Rd, Opt

• Jako  danych liczn. masy 1 Rd, Opt

• Status ogran. liczn. masy 1 Rd, Opt

• Licznik obj. 1 Rd, Opt

• Jako  danych liczn. obj. 1 Rd, Opt

• Status ogran. liczn. obj. 1 Rd, Opt

• Licznik masy 2 Rd, Opt

• Jako  danych liczn. masy 2 Rd, Opt

• Status ogran. liczn. masy 2 Rd, Opt

• Licznik obj. 2 Rd, Opt

• Jako  danych liczn. obj. 2 Rd, Opt

• Status ogran. liczn. obj. 2 Rd, Opt

• Licznik masy 3 Rd, Opt

• Jako  danych liczn. masy 3 Rd, Opt

• Status ogran. liczn. masy 3 Rd, Opt

• Licznik obj. 3 Rd, Opt

• Jako  danych liczn. obj. 3 Rd, Opt

• Status ogran. liczn. obj. 3 Rd, Opt

• Piecz  czas. Rd

Przegl d diagnostyki
• Diagn. pr dk. przep . Rd, Opt

• Jako  danych diagn. pr dk. przep . Rd, Opt

• Status ogran. diagn. pr dk. przep . Rd, Opt

• Diagnostyka pr dk. d wi ku Rd, Opt

• Jako  danych diagn. pr dk. d wi ku Rd, Opt

• Status ogran. diagn. pr dk. d wi ku Rd, Opt

• Diagn. wzmocn. Rd, Opt

• Jako  danych diagn. wzmocn. Rd, Opt

• Status ogran. diagn. wzmocn. Rd, Opt

• Diagnostyka SNR Rd, Opt

• Jako  danych diagn. SNR Rd, Opt

• Status ogran. diagn. SNR Rd, Opt

• Godziny pracy Rd

• Jako  danych godzin pracy Rd

• Status ogran. godzin pracy Rd

•  Piecz  czas. Rd

Tabela 9-1: Oznaczenia; 
Opt; Opcjonalne, zale ne od implementacji / konfiguracji urz dzenia
Rd ; Tylko do odczytu
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9.11.7  Menu G ówne Zmiennych Procesowych - tabele

Warto ci mierzone (tabele)
Warto ci mierzone 
(bar)

Przep yw obj. Rd

Pr dko  d wi ku Rd

Przep yw masowy Rd

Pr dko  przep . Rd

Wzmocnienie Rd

SNR Rd

Warto ci mierzone 
(zakres)

Przep yw obj. Rd

Pr dko  d wi ku Rd

Przep yw Masowy Rd

Pr dko  przep . Rd

Wzmocnienie Rd

SNR Rd

Warto ci diagnostyczne (tabele)
Warto ci 
diagnostyczne (bar)

Diagn. pr dk. przep . Rd

Diagnostyka pr dk. d wi ku Rd

Diagn. wzmocn. Rd

Diagnostyka SNR Rd

Warto ci 
diagnostyczne 
(zakres)

Diagn. pr dk. przep . Rd

Diagnostyka pr dk. d wi ku Rd

Diagn. wzmocn. Rd

Diagnostyka SNR Rd
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Wyj cie (Wykres)
Wyj cie (bar) Warto  mierzona PV Rd

Pr d p tli PV Rd

Warto  mierzona TV Rd, Opt

Warto  wyj cia TV Rd, Opt

Warto  mierzona SV Rd, Opt

Warto  wyj cia SV Rd, Opt

Warto  mierzona QV Rd, Opt

Warto  wyj cia QV Rd, Opt

Wyj cie (Zakres) Warto  mierzona PV Rd

Pr d p tli PV Rd

Warto  mierzona TV Rd, Opt

Warto  wyj cia TV Rd, Opt

Warto  mierzona SV Rd, Opt

Warto  wyj cia SV Rd, Opt

Warto  mierzona QV Rd, Opt

Warto  wyj cia QV Rd, Opt

Tabela 9-2: Oznaczenia; 
Opt; Opcjonalne, zale ne od implementacji / konfiguracji urz dzenia
Rd ; Tylko do odczytu
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9.11.8  Menu G ówne Diagnostyki

Status
Skondensowany
 Status NE 107

Awaria Rd / Kontrola funkcjonalna Rd / Poza specyfikacj  Rd / Wymagana obs uga Rd

Standard Status urz dzeniaRd G ówna Zmienna poza zakresem roboczym

Nie-g ówna Zmienna poza zakresem roboczym

Wyj cie analogowe poza zakresem roboczym

Wyj cie analogowe w trybie ustalonym

Dost pny szerszy status

Zimny start mia  miejsce

Zmieniona konfiguracja

Awaria urz dzenia polowego

Rozsz. status urz dz. 
Rd

Wymagana obs uga

Alarm zmiennej urz dz.

Kryt. awaria zasilania

Awaria

Poza specyfikacj

Kontrola funkcjonowania

Ochrona ZapisuRd

Status diagn. 
urz dzenia 0 Rd

Aktywna symulacja

Awaria pami ci nieulotnej

Awaria pami ci ulotnej

Wykonany reset nadzoru

Warunki napi ciowe poza zakresem

Warunki rodowiskowe poza zakresem

Awaria elektroniki

Status diagn. 
urz dzenia 1

Aktywna symulacja statusu

Aktywna symulacja zmiennej dyskretnej

Przepe nienie powiadomie  o zdarzeniach

Nasycone AORd Nasycony drugi kana  analogowy

Nasycony trzeci kana  analogowy

Nasycony czwarty kana  analogowy

Ustalone AORd Ustalony drugi kana  analogowy

Ustalony trzeci kana  analogowy

Ustalony czwarty kana  analogowy

Dodatkowe

Proces Rd Mapowanie <Szczegó y>

Konfiguracja Rd Mapowanie <Szczegó y>

Elektronika Rd Mapowanie <Szczegó y>

Czujnik Rd Mapowanie <Szczegó y>
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Wy w. statusu
Symulacja statusu <Aktyw./deaktyw. 

symulacji statusu>
Warto ci symulacji Opt

Aktywna symulacja 
statusu Rd

<Warto ci symulacji> Opt

Proces Rd Mapowanie Rd

Konfiguracja Rd Mapowanie Rd

Elektronika Rd Mapowanie Rd

Czujnik Rd Mapowanie Rd

Mapowanie statusu Proces

Konfiguracja

Elektronika

Czujnik

...

<Reset do domy lnych>

Symulacja

Wej. Procesowe <Symulacja Przep . Obj.> / <Symul. Pr dk. D wi ku>

Wej cie/Wyj cie <Simulacja A> / <Simulacja B> / <Simulacja C> / <Simulacja D>

Bie ce warto ci

Przep yw Przep . obj. Rd   / Masowy Rd / Pr dk. przep . c. 1  Rd   / Pr dk. przep . sc. 2 Rd, Opt /  Pr dk. 
przep . sc. 3 Rd,Opt  

Pr dko  D wi ku  VoS sc. 1 d /  VoS sc. 2 Rd, Opt /  VoS sc. 3 Rd, Opt

Wzmocnienie Wzm. sc. 1 Rd / Wzm. sc. 2 Rd, Opt / Wzm. sc. 3 Rd, Opt

Stosunek Sygna  / 
Szum

 SNR sc. 1 Rd / SNR sc. 2 Rd, Opt /  SNR sc. 3 Rd, Opt

Inne Godziny pracyRd   / Data Rd   / Czas Rd  

Informacja

Informacja Liczba C Rd /

<Elektronika czujnika>

<Nowelizacja elektroniki>

Nowelizacja czujnika Rd  

Test/Reset

Test/Reset  <Kasowanie b dów>

<Gor cy start>

<Reset urz dzenia>

<Kasow. flagi zmiany konfiguracji>

<Odczyt Obiektu GDC> Opt

<Zapis Obiektu GDC> Opt

Tabela 9-3: Oznaczenia; 
Opt; Opcjonalne, zale ne od implementacji / konfiguracji urz dzenia
Rd ; Tylko do odczytu
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9.11.9  G ówne Menu Urz dzenia

Quick Setup
Ogólnie J zyk Reset; 

<Reset b dów> Opt 

<Kasowanie licznika 1> Cust

<Kasowanie licznika 2> Cust

<Kasowanie licznika 3> Opt, Cust 

Punkt pomiarowy

Adres wywo awczy

Szczegó owy Setup
Wej. Procesowe

Rozmiar przep . Rozmiar przep .

G sto G sto

Kalibracja <Kalibracja zera> / GK

Filtr Limit Min. / Limit Max. / Kierunek przep ywu /
Próg Odc. Niskiego Przep . / Histereza Odc. Niskiego Przep .

Wiarygodno Limit B du / Zmniejsz. Licznika / Limit Licznika

Symulacja <Symulacja Przep . Obj.> / <Symul. Pr dk. D wi ku>

Informacja <Czujnik CPU> / <Czujnik DSP> / <Nap d czujnika>
Nr ser. czujnikaRd / Nr V czujnika Rd / Nr V przetwornika Rd

Linearyzacja Linearyzacja / Lepko  dynam. Opt

Temperatura rury Temperatura rury

Wart. Diagnost.  <Wybór diagnostyki 1> / Diagnostyka 1
<Wybór diagnostyki 2> / Diagnostyka 2

Mapowanie statusu:
Elektronika; pod czenie IO - Awaria 
zasilania / Proces; pusta rura - Utrata 
sygna u - Sygn. niewiaryg. / Konfiguracja; 
licznik 
<Reset do domy lnych>

HART S/n czujnika / <Dopas. jedn. HART>
Przep yw obj., masowy, pr dk. d wi ku, pr dk. liniowa, wzmocn., SNR, diagnostyka VoS i 
SNR, godziny pracy, licznik
Jedn. / Format / Górne ogr. czujn. Rd/ Dolne ogr. czujn. Rd/ Min. zakresRd/ RodzinaRd, 
KlasaRd, Czas aktualizacjiRd

I/O
Sprz t Zaciski A / Zaciski B / Zaciski C / Zaciski D

Wyj cie Pr dowe 
A/B/C Opt

Zakres 0% / Zakres 100% / Zakres rozsz. min. / Zakres rozsz. maks. /
Pr d b du / Warunek b du / Pomiar / Zakres min. / Zakres maks. / Polaryzacja / 
Ograniczenie min. / Ograniczenie maks. /
Próg LFC / Histereza LFC / Sta a czasowa / Sygna  odwrócony / Funkcja specjalna Opt /
Przes. faz. Opt / <Informacja> / <Symulacja>

Wyj cie 
Cz stotliwo ciowe
A/B/D Opt

Kszta t imp. Opt / Szer. imp. Opt / 100% Cz st. imp. Opt / Pomiar /
Zakres min. / Zakres maks. / Polaryzacja / Ogranicz. min. / Ogranicz. max. / Próg LFC / 
Histereza LFC / Sta a czasowa /
Sygn. odwr. / Funkcja specj. Opt / Przes. faz. Opt / <Informacja> / <Symulacja>

Wyj. Impulsowe A/B/D Opt Kszta t imp. Opt / Szer. imp. Opt / Maks. cz st. imp. Opt / Pomiar / Jedn. wart. imp. / Wart. 
impulsu / Polaryzacja / Próg LFC /
Histereza LFC / Sta a czasowa / Sygna  odwrócony / Funkcja specj. Opt Przes. faz. Opt 
<Symulacja> / <Informacja>  

Wyj. Status. A/B/C/D Opt Tryb / Wyj. A Opt / Wyj. B Opt / Wyj. C Opt /
Wyj. D Opt / Sygn. Odwr. / <Informacja> / <Symulacja>
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cznik kra c. A/B/C/D 
Opt

Pomiar / Próg / Histereza / Polaryzacja / Sta a Czasowa /
Sygn. Odwr. / <Informacja> / <Symulacja>

Wej. Steruj. A/B Opt Tryb / Sygn. Odwr. / <Informacja> / <Symulacja>

Licznik I/O

Licznik 1/2/3 Opt Funkcja licznika / Pomiar Opt / <Wybór pomiaru> Opt /
Próg LFC Opt / Histereza LFC Opt / Sta a Czasowa Opt / Wart. Wst pna Opt /
<Reset licznika> Opt / <Ustaw. licznika> Opt / <Stop licznika> Opt / <Start licznika> Opt / 
<Informacja>

I/O HART
I/O HART PV Rd / SV / TV / QV / Trym. D/A / Zastosowanie warto ci

Urz dzenie
Inf. o urz dzeniu Tag / Liczba C Rd / Nr ser. urz dzenia Rd / Nr ser. elektroniki Rd /

 <Noweliz. elektroniki ER>

Wy wietlacz J zyk / Wy w. domy lny / Przyciski opt.

1./2. Str. pomiarowa

1./2. Str. pomiarowa Funkcja / Pomiar 1.linia / Zakres min. / Zakres maks. / Ograniczenie min. / Ograniczenie 
maks. / Próg LFC / Histereza LFC / Sta a czasowa / Format 1.linia / Pomiar 2.linia Opt / 
Format 2.linia Opt / Pomiar 3.linia Opt / Format 3.linia Opt, Cust

Strona graficzna Wybór zakresu / Centr. zakresu / Zakres +/- / Skala czasu

Funkcje specjalne  <Reset b dów> / <Gor cy start> / Ustaw. daty i czasu / <Odczyt obiektu GDC> Opt / 
<Zapis obiektu GDC> Opt

Jednostki Jedn. rozm. miernika / Jedn. przep . obj. / Jedn. swob. Opt / [m3/s]*wspó cz. Opt / Jedn. 
przep . mas. / Jedn. swob. Opt  / [kg/s]*wspó cz. Opt / Jedn. pr dk. / Jedn. temp. / Jedn. obj / 
Jedn. swob. Opt / [m3]*wspó cz. Opt / Jedn. masy / Jedn. swob. Opt / [kg]*wspó cz. Opt / 
Jedn. g sto ci / Jedn. swob. Opt / [kg/s}*wspó cz. Opt / Jedn. temp. / Jedn. wart. impulsu 
(masa) / Jedn. wart. impulsu (obj to )

HART
HART HARTRd

/ Tryb p tli pr dowej / Tryb online? Loc / <Przygot. adowania parametrów>

Identyfikacja
Adres wywo ania / Tag / ProducentRd / ModelRd / ID Urz dzenia Rd

Sprawdzanie HART
Uniwersalne sprawdz. Rd / Sprawdz. Urz. Polowego Rd / Wersja DD Rd

Inf. o Urz dzeniu
Deskryptor / Komunikat / Data / Nr ko cowego monta u / Licznik zmiany konfig. Rd

Wersja oprogr. Rd / Wersja sprz tu Rd / Ochrona zapisu Rd / Blokada rozlicz. Rd

Preambu y
Ilo  wymaganych preambu Rd / Ilo  preambu  odpowiedzi

Tabela 9-4: Oznaczenia; 
Opt; Opcjonalne, zale ne od implementacji / konfiguracji urz dzenia
Rd ; Tylko do odczytu
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Serwis
Dost p Serwisowy Poziom Dost pu HART Rd / <Dopuszcz. Dost p Serwis.> / <Niedopuszcz. Dost p 

Serwis.> Opt

Serwis Opt

Dane Sygn.  Cz stotl. / Okno start / Okno koniec / Forma imp. / Poziom wyzwal. / Margines wyzwal. / 
Czas martwy / ledzenie / Czas ping SNR

U rednianie
Tryb / Min. stos / Maks. stos

Zestawy DSP
DSP zest. 1 / DSP zest. 2 / DSP zest. 3

Parametr serwisowy <Reset urz dzenia> / Wpr. rozm.

Inform. Serwis. Wykryty nr C Rd / Nr ser. urz dzenia / Nr ser. g owicy / Nr V g owicy

Dane cie ki Ilo  cie ek / <Kalibracja cie ki> / D . cie ki 1 /
D . cie ki 2 / D . cie ki 3 / Waga 1 / Waga 2 / Waga 3 / 
Wsp. rozszerzaln. T

Kalibr. Serwis. Zero urz dzenia
cie ka 1 / c. 2 / c. 3

Korekcja Reynoldsa +
Bie . nr danych Reynoldsa / ...korekcjaRd / Nr Reynoldsa 1...10 / ...Odchy ka przep ywu 
1...10

Korekcja Reynoldsa -
Bie . nr danych Reynoldsa / ...korekcjaRd / Nr Reynoldsa 1...10 ujemny / ...Odchy ka 
przep ywu 1...10 uj.

Tabela 9-5: Oznaczenia; 
Opt; Opcjonalne, zale ne od implementacji / konfiguracji urz dzenia
Rd ; Tylko do odczytu
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9.11.10  Menu G ówne Offline

Identyfikacja
Identyfikacja Tag / D ugi tag / Deskryptor / Komunikat / Data

Urz dzenie Producent Rd / Typ urz dzenia Rd / ID urz dzenia HART Rd / Nr ko cowego monta u / Nr 
ser. urz dzenia Rd / Liczba C Rd / Rd / Nr ser. elektronikiRd

Szczegó owy Setup
Mapowanie zmiennych PV / SV / TV / QV

Wej. Procesowe
Rozmiar przep . Rozmiar przep .

Kalibracja <Kalibracja zera> / GK

Filtr Limit Min. / Limit Max. / Kierunek przep ywu / 
Próg Odc. Niskiego Przep . / Histereza Odc. Niskiego Przep .

Wiarygodno Limit B du / Zmniejsz. Licznika / Limit Licznika

Informacja <CPU g owicy> / <DSP g owicy> / <Nap d czujnika> / Nr V g owicy Rd/ Nr ser. g owicy Rd/ 
Nr V przetwornika Rd

Linearyzacja Linearyzacja / Lepko  dynam. Opt

Temperatura rury Temperatura rury

G sto G sto

Diagnostyka <Wybór diagnostyki> 1/ diagn. pr dk. przep ., diagn. VoS, diagn. wzm., diagn. SNR.

<Wybór diagnostyki> 2/ diagn. pr dk. przep ., diagn. VoS, diagn. wzm., diagn. SNR.

Mapowanie statusu Elektronika; Pod czenie IO / Awaria zasilania

Proces: Pusta rura / Utrata sygn. / Sygn. niewiaryg.

Konfiguracja: Licznik

<Reset do domy lnych>

HART S/n czujnika / <Dopas. jedn. HART>
Przep yw obj. / Masowy / Pr dk. d wi ku / Pr dk. liniowa / Wzmocn. / SNR / Diagnostyka 
VoS / Diagn. SNR / Godziny pracy / Licznik, 
Jedn. / Format / Górne ogr. czujn. Rd/ Dolne ogr. czujn. Rd/ Min. zakres Rd/ Rodzina Rd, 
Klasa Rd, Czas aktualizacji Rd

I/O
Sprz t Zaciski A / Zaciski B / Zaciski C / Zaciski D

Wyj. pr dowe 
A/B/C Opt

Zakres 0% / Zakres 100% / Zakres rozsz. min. / Zakres rozsz. maks. / Pr d b du / 
Warunek b du / Pomiar / Zakres min. / Zakres maks. / Polaryzacja Cust / Ogranicz. min. / 
Ogranicz. maks. / Próg LFC / Histereza LFC / Sta a czasowa / Funkcja specjalna / Zmiana 
zakresu progu Opt / Zmiana zakresu histerezy Opt

Wyj cie 
Cz stotliwo ciowe
A/B/D Opt

Kszta t imp. Opt / Szer. impulsu Opt / 100% cz st. imp. Opt / Pomiar / Zakres min. / Zakres 
maks. / Polaryzacja / Ogranicz. min. / Ogranicz. max. / Próg LFC / Histereza LFC / Sta a 
czasowa / Sygn. odwróc. / Funkcja spec. Opt / Przes. faz. Opt

Wyj cie impulsowe 
A/B/D Opt

Kszta t imp. Opt / Szer. impulsu Opt / Maks. cz st. imp. Opt / Pomiar / Jed. wart. imp. Rd / 
Wart. impulsu / Jedn. wart. imp. / Polaryzacja / Próg LFC / Histereza LFC / Sta a czasowa / 
Sygn. odwróc. / Funkcja spec. Opt / Przes. faz. Opt

Wyj. statusowe 
A/B/C/D Opt

Tryb / Wyj. A Opt / Wyj. B Opt / Wyj. C Opt / Wyj. D Opt / Sygn. Odwr.

cznik kra cowy 
A/B/C/D Opt

Pomiar / Próg / Histereza / Polaryzacja / Sta a Czasowa / Sygn. Odwr.
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Wej. Steruj. A/B Opt Tryb / Sygna  odwrócony

Wej. Pr dowe A/B Opt Zakres 0% Rd / Zakres 100% Rd / Zakres Rozsz. Min / Zakres Rozsz. Max /
Pomiar / Zakres min. / Zakres maks. / Sta a czasowa

Licznik 1/2/3 Opt Funkcja licznika / Pomiar Opt / Próg LFC Opt / Histereza LFC Opt /
Sta a CzasowaOpt / Wart. Wst pnaOpt

I/O HART
I/O HART PVRd / SV / TV / QV

Urz dzenie
Inf. o urz dzeniu Tag / Numer C Rd / Nr seryjny elektroniki Rd

Wy wietlacz J zyk / Wy w. domy lny / Przyciski opt.

1./2. Str. pomiarowa Funkcja / Pomiar 1.linia / Zakres min. / Zakres maks. / Ograniczenie min. / Ograniczenie 
maks. / Próg LFC / Histereza LFC / Sta a czasowa / Format 1.linia / Pomiar 2.linia Opt / 
Format 2.linia Opt / Pomiar 3.linia Opt / Format 3.linia Opt

Strona graficzna Wybór zakresu / Centr. zakresu / Zakres +/- / Skala czasu

Jednostki Jedn. rozm. miernika / Jedn. przep . obj. / Jedn. swob. Opt / [m3/s]*wspó cz. / Jedn. przep . 
mas. / Jedn. swob. Opt / [kg/s]*wspó cz. Opt / Jedn. pr dk. / Jedn. temp. / Jedn. obj / Jedn. 
swob. Opt / [m3]*wspó cz. / Jedn. masy / Jedn. swob. Opt / [kg]*wspó cz. Opt / Jedn. 
g sto ci / Jedn. wart. impulsu (masa) / Jedn. wart. impulsu (obj.) 

HART
HART HART Rd / Tryb p tli pr dowej / Tryb online? Loc

Identyfikacja
Adres wywo ania / Tag / D ugi tag / Producent Rd / Model Rd / ID Urz dzenia HART Rd

Sprawdzanie HART
Uniwersalne Sprawdz.Rd / Sprawdz. Urz. PolowegoRd / Wersja DDRd

Inf. o Urz dzeniu
Dystrybutor Rd / Profil urz dzenia Rd / Deskryptor / Komunikat / Data / Nr ko cowego 
monta u / Licznik zm. konfig. Rd / Wersja oprogr. Rd / Wersja sprz tu Rd / Ochrona 
zapisu Rd / Blokada rozlicz. Rd

Preambu y
Ilo  wymaganych preambu Rd / Ilo  preambu  odpowiedzi

Tabela 9-6: Oznaczenia; 
Opt; Opcjonalne, zale ne od implementacji / konfiguracji urz dzenia
Rd ; Tylko do odczytu
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Serwis
Dost p Serwisowy Poziom Dost pu HARTRd

Dane sygn.
Cz stotl. / Okno start / Okno koniec / Forma imp. / Poziom wyzwal. / Margines wyzwal. / 
Czas martwy / ledzenie / SNR / Czas ping

U rednianie
Tryb / Min. stos / Maks. stos

Zestawy DSP
DSP zest. 1 / DSP zest. 2 / DSP zest. 3

Dane cie ki Ilo  cie ek / D . cie ki 1 / D . cie ki 2 / D . cie ki 3 / Waga 1 / Waga 2 / Waga 3 / Wsp. 
rozszerz. temp.

Kalibr. Serwis. Zero urz dzenia
cie ka 1 / c. 2 / c. 3

Korekcja Reynoldsa +
Bie . nr danych Reynoldsa / ...korekcja Rd / Nr Reynoldsa 1...10 / Odchy ka przep ywu 
1...10

Korekcja Reynoldsa -
Bie . nr danych Reynoldsa / ...korekcja Rd / Nr Reynoldsa 1...10 ujemny / Odchy ka 
przep ywu 1...10 uj.

Param. serwisowe Wprow. rozmiaru

Inform. serwisowa Wykryty nr C Rd / Nr ser. urz dzenia / Nr ser. g owicy / Nr V g owicy

Tabela 9-7: Oznaczenia; 
Opt; Opcjonalne, zale ne od implementacji / konfiguracji urz dzenia
Rd ; Tylko do odczytu
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