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1.1  Zamierzone użycie

Przenośny przepływomierz clamp-on OPTISONIC 6300 P przeznaczony jest do pomiaru 
przepływu cieczy w rurociągu, rejestracji danych oraz ich transferu do komputera PC. 
Niniejszy przenośny przepływomierz clamp-on stosowany jest zwykle do pomiaru przepływu 
w dowolnych miejscach w sposób dorywczy lub do porównania wskazań z innymi urządzeniami 
pomiarowymi. 
Przepływomierz OPTISONIC 6300 P może być doskonałym rozwiązaniem w przypadku awarii 
innego przepływomierza - umożliwiając kontynuację pomiaru.

1.2  Certyfikacja

Z punktu widzenia obsługi i bezpieczeństwa użytkownika, urządzenie opisane 
w niniejszej dokumentacji spełnia poniższe wymogi bezpieczeństwa:
• Dyrektywa EMC 2004/108/EC i 93/68/EEC łącznie z EN 61326-1 (1997) oraz 

A1 (1998), A2 (2001)
• Dyrektywy niskonapięciowe 73/23/EEC oraz 93/68/EEC łącznie z EN 61010-1 (2010)

Uwaga! 
Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za właściwe użycie urządzeń pomiarowych w 
odniesieniu do ich zdatności, zamierzonego przeznaczenia i odporności na korozję użytych 
materiałów w odniesieniu do mierzonego medium.

Informacja! 
Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenie wynikłe z niepoprawnego 
użycia lub użycia niezgodnego z zamierzonym przeznaczeniem.
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1.3  Instrukcje bezpieczeństwa producenta

1.3.1  Prawo autorskie i ochrona danych

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

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

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

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

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

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

1.3.2  Zrzeczenie się

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

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

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

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości dokumentacji, włączając w to niniejsze 
zrzeczenie, w dowolny sposób, w dowolnym czasie, z dowolnego powodu, bez uprzedniego 
powiadomienia, i nie ponosi odpowiedzialności za skutki takich zmian.
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1.3.3  Odpowiedzialność i gwarancja produktu

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

1.3.4  Informacja dotycząca dokumentacji

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

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

Celem niniejszej dokumentacji jest pomoc w stworzeniu warunków roboczych, zapewniających 
bezpieczne i efektywne użycie urządzenia. Specjalne uwarunkowania i środki ostrożności 
zaznacza się w niniejszym podręczniku za pośrednictwem stosownych ikon.
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1.3.5  Ostrzeżenia i użyte symbole

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa oznaczone są symbolami.

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

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

Niebezpieczeństwo! 
Ta informacja dotyczy bezpośredniego zagrożenia przy pracach elektrycznych.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uwaga! 
Urządzenie dostarczane jest w plastikowej walizce na kółkach, jeśli nie zamówiono inaczej.

Rys. 2-1: Zakres dostawy

1  Dokumentacja produktu, raport fabrycznej kalibracji
2  Walizka na kółkach
3  Torba
4  Płaski pojemnik z 1 lub 2 prowadnicami
5  Metalowe / tekstylne pasy do montażu prowadnic(y) i przetwornika
6  Głowica(-e) z mocowaniami (wersja mała - 1, wersja średnia - 2 głowice)

2 czujniki (wersja mała: 2 MHz, wersja średnia: 1 MHz), w tym 3 m kabla, pasta sprzęgająca
7  Zasilacz z wtyczkami dla EU, UK, USA oraz AUS
8  Pen-drive USB, taśma miernicza

opcjonalnie puszka I/O i/lub czujniki temperatury, kabel podłączeniowy do PC
9  Przetwornik UFC 300 P

Informacja! 
Zakres dostawy może się różnić, zależnie od zamówionej wersji. Należy sprawdzić obecność 
wszystkich elementów w przesyłce - wg załączonej do przesyłki listy kontrolnej. 
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2.2  Tabliczki znamionowe

Rys. 2-2: Tabliczka znamionowa głowicy

1  Zakres roboczy temperatury otoczenia
2  Kategoria ochronna
3  Temperatura procesu
4  Rok produkcji
5  Numer wyrobu
6  Opis
7  Typ urządzenia 
8  Nazwa i adres producenta

Rys. 2-3: Tabliczka znamionowa przetwornika

1  Nazwa i adres producenta
2  Typ urządzenia
3  Numer seryjny
4  Rok produkcji
5  Klasa ochronna i dane temperaturowe
6  Urządzenie należy traktować, jak odpady elektroniczne wg zasad WEEE.
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Rys. 2-4: Tabliczka znamionowa puszki I/O, wersja standardowa

Rys. 2-5: Tabliczka znamionowa puszki I/O z 2 przetwornikami temperatury
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3.1  Ogólne instrukcje bezpieczeństwa

Dotyczy głowic:

Dotyczy przetwornika:

Informacja! 
Przed rozpoczciem pomiaru w nowym miejscu, należy wykonać 4 kroki:
1. Należy wybrać odpowiednie miejsce i określić podstawowe parametry rurociągu.
2. Należy uruchomić przetwornik UFC 300 P i wpisać dane dotyczące kroku 1. Przetwornik 

podpowie tryb pomiaru.
3. Zamontować prowadnice wg wskazówek dla wybranego trybu pomiaru.
4. Wykonać pętlę optymalizacji i dokonać małych zmian w pozycjonowaniu czujników.
Powyższe 4 kroki opisano w rozdziale 3.2...3.5.

Uwaga! 
Ogólnie: urządzenia producenta mogą być instalowane, uruchamiane, serwisowane 
i obsługiwane tylko przez właściwie przeszkolony i autoryzowany personel. 
Celem niniejszej dokumentacji jest pomoc w stworzeniu warunków roboczych, zapewniających 
bezpieczne i efektywne użycie urządzenia.

Uwaga! 
• Zachować ostrożność przy mocowaniu prowadnicy: uważać, by palce nie zakleszczyły się 

między prowadnicą a rurociągiem. Powyższe może prowadzić do obrażeń ciała.
• Zachować ostrożność przy stosowaniu metalowej taśmy. Ostre brzegi mogą spowodować 

obrażenia ciała.

Uwaga! 
• Nie zginać metalowej taśmy. Powyższe może prowadzić do niewłaściwego montażu 

elementów mocujących prowadnicy.
• Chronić powierzchnie czołowe czujników. Zadrapania lub inne uszkodzenia mogą 

spowodować ich niewłaściwe działanie.
• Przed przymocowaniem czujnika do pokrętła na prowadnicy, sprawdzić rowek łączący 

obudowy czujnika na okoliczność zanieczyszczeń lub uszkodzeń. Przy zabrudzeniu lub 
uszkodzeniu oczyścić lub wymienić.

• Regularnie sprawdzać okablowanie czujnika na okoliczność zużycia lub uszkodzeń. W razie 
konieczności wymienić

• W przypadku problemu z sygnałem akustycznym, upewnić się, czy powierzchnie czołowe 
czujników są poprawnie nasmarowane.

• Regularnie sprawdzać powierzchnie ślizgowe prowadnic na okoliczność brudu lub zbyt dużej 
ilości pasty sprzęgającej - możliwość błędnego działania.

• Nadmierne ilości pasty sprzęgającej usuwać z prowadnic i czujników suchą szmatką. Pastę 
sprzęgającą usuwać z obudowy przetwornika przy pomocy wody z mydłem.

Uwaga! 
Ostrożnie obracać uchwyt przetwornika - możliwość zakleszczenia palców między uchwytem 
a obudową przetwornika. Powyższe może prowadzić do obrażeń ciała.
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3.2  Krok 1: Miejsce montażu i dane rurociągu

Dolot, wylot i zalecany obszar montażowy
Aby wykonać dokładny pomiar przepływu, zaleca się montaż prowadnicy po stronie wylotowej 
w odległości co najmniej 10 DN od elementów zaburzających strumień: kolanek, zaworów, pomp 
itp. Patrz: zalecenia instalacyjne.

Uwaga! 
• Aby zapewnić zgodność z dyrektywą EMC 2004/108/EC, kable I/O zapewniające 

galwaniczne połączenie do UFC 300 P powinny mieć maksymalną całkowitą długość 3 m.
• Jeśli nieużywane, gniazda (na spodzie przetwornika) należy zaślepić zatyczkami. Powyższe 

zabezpieczy gniazda przed kurzem oraz brudem.
• Przy podłączeniu kabli od czujników do przetwornika leżącego na płaskiej powierzchni, 

należy obrócić uchwyt przetwornika maksymalnie do tyłu, aby zlikwidować nadmierne 
naprężenia mechaniczne kabli.

• Aby użytkować baterię w sposób optymalny, należy ją ładować przynajmniej raz na 
6 miesięcy.

• Przy rozładowaniu głównej baterii na okres ponad roku, bateria zapasowa (podtrzymanie 
zegara) może się wyczerpać.

• Kategoria ochronna ładowarki / adaptera sieciowego to IP 40 / NEMA 1. Dlatego należy 
zapewnić ochronę przed dostępem wilgoci.

• W celu ochrony przed wibracją, nie należy sztywno mocować lub kłaść przetwornika na 
drgających elementach.

Uwaga! 
Nie montować jeszcze prowadnic! Krok 1 służy tylko do odnalezienia właściwego miejsca dla 
celów pomiaru. Sama instalacja będzie miała miejsce w kroku 3.

Rys. 3-1: Dolot, wylot i zalecany obszar montażowy

1  Min. 10 DN
2  Min. 5 DN
3  Zalecany obszar instalowania (120°)
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Długi rurociąg poziomy
• Instalować na odcinkach lekko wznoszących się.
• Jeśli niemożliwe - zapewnić stosowną prędkość cieczy, aby usunąć gromadzące się 

powietrze, gaz lub parę.
• W częściowo wypełnionym rurociągu urządzenie wskaże błędne wyniki pomiaru lub nie 

będzie mierzyło.

Rurociąg pionowy

Uwaga! 
Nie montować prowadnicy w najwyższym punkcie (pęcherzyki powietrza) oraz w najniższym 
punkcie (osady) rurociągu.

Rys. 3-2: Długi rurociąg poziomy

Uwaga! 
Upewnić się, że rurociąg jest całkowicie wypełniony cieczą.

Informacja! 
Pomiar możliwy jest zarówno dla przepływu w górę jak i w dół.

Rys. 3-3: Możliwy jest montaż na rurociągu pionowym.
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Wylot swobodny
Instalować urządzenie w dolnej sekcji rurociągu, aby zapewnić całkowite wypełnienie rury 
cieczą.

Rurociąg opadający o długości ponad 5 m / 16 ft
Za przepływomierzem instalować odpowietrzenie, celem usunięcia podciśnienia. Powyższe 
może spowodować odgazowanie (kawitację) i mieć wpływ na poprawny pomiar.

Położenie zaworu regulacyjnego
Zawory regulacyjne instalować zawsze za przepływomierzem, celem uniknięcia kawitacji lub 
zniekształcenia profilu przepływu.

Rys. 3-4: Wylot swobodny

Rys. 3-5: Rurociąg opadający o długości ponad 5 m / 16 ft

Rys. 3-6: Położenie zaworu regulacyjnego



3 Instalacja dla pomiaru przepływu 

16 

OPTISONIC 6300 P

www.krohne.com 04/2014 - 4003569301 - MA OPTISONIC 6300 P R03 pl

Położenie pompy

Określenie parametrów i wymiarów rurociągu

• Zmierzyć zewnętrzną średnicę rurociągu dostarczoną taśmą mierniczą.
• Określić grubość ściany rurociągu. Można zastosować grubościomierz lub tabele wykonań 

rurociągów.
• Określić materiał rurociągu.
• Jeśli rurociąg posiada wykładzinę, określić materiał wykładziny i jej grubość.

Uwaga! 
Nie instalować przepływomierza po ssącej stronie pompy - możliwa kawitacja lub niestabilne 
wskazania.

Rys. 3-7: Położenie pompy

Uwaga! 
Poniższe dane wymagane są przed kontynuowaniem kroku 2.
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3.3  Krok 2: Inicjalizacja przetwornika UFC 300 P

•  Załączyć przetwornik naciskając przycisk on/off przez jedną sekundę. Odczekać do ukazania 
się menu - około 30 sekund.

Rys. 3-8: Przyciski UFC 300 P

1  Wyświetlacz TFT
2  Przyciski do poruszania się po menu
3  Przyciski szybkiego dostępu
4  Klawiatura tekstowa i numeryczna
5  Przycisk on/off
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Pierwsze użycie

Pierwsze użycie, zaprogramowanie jednostek
Przy pierwszym użyciu przetwornika, automatycznie pojawi się podpowiedź dotycząca nastaw 
jednostek. W przeciwnym wypadku wybrać menu 2.4.1 ("Pomiar  Setup  Jednostki").
Wybrać przyciskami wymaganą jednostkę w każdej linii - jak pokazano w poniższej tabeli.

Poruszanie się po menu

Podczas edycji funkcjonują tylko przyciski "w tył" i "w przód":

Informacja! 
PIERWSZE UŻYCIE:
Przy pierwszym uruchomieniu przetwornika UFC 300 P ukaże się menu startup. W tym menu 
należy ustawić język operatora, czas i datę.
  Dla uzyskania tego menu przy ponownym uruchomieniu, wybrać "Nastawy i informacje  
Urządzenie  Sekwencja Start-up?  Tak".

Menu

Język     angielski
Data i czas
Jednostki

Kontynuować

13-04-2010 14:11:09      13 MB dostępne

w tył w tył jedną stronę

∧ w górę w górę jedną linię

∨ w dół w dół jedną linię

w przód Enter - edycja lub wybór pozycji

w tył Skasowanie poprzedniego znaku lub 
opuszczenie pozycji menu bez jej 
zmiany

w przód Przesunięcie kursora w prawo lub 
akceptacja pozycji menu
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REGULARNE UŻYCIE:
Jeśli urządzenie było już użytkowane, wygląd ekranu będzie następujący:

Programowanie przetwornika

•  Wybrać z menu głównego: "Instalacja"

Ukazuje się następny ekran:

Wyjaśnienie opcji - patrz: następny rysunek

Menu

Instalacja 
Pomiar
Zarejestrowane dane
Zarządzanie plikiem
Nastawy i informacje

13-04-2010 14:11:09      13 MB dostępne

Uwaga! 
Nastawy są zapamiętywane w plikach lokacyjnych. Aby załadować wartości domyślne, należy 
załadować domyślny plik lokacyjny: "Pomiar > Załaduj punkt pomiarowy".
Można przywrócić nastawy fabryczne dla pliku lokacyjnego: "Nastawy i informacje > Załaduj 
nastawy fabryczne". Poprzednio zapamiętane pliki lokacyjne są utrzymywane podczas tego 
procesu.

Menu

Instalacja 
Pomiar
Zarejestrowane dane
Zarządzanie plikiem
Nastawy i informacje

13-04-2010 14:11:09      13 MB dostępne

1,1

1 rura / 1 ścieżka 
1 rura / 2 ścieżki
2 rury

13-04-2010 14:11:09      13 MB dostępne
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•  Wybrać wymaganą konfigurację.
•  Na następnej stronie wpisać dane określone w kroku 1.

Rys. 3-9: Możliwości konfiguracyjne systemu

1  1 rura / 1 ścieżka
2  1 rura / 2 ścieżki
3  2 rury

1.2

Nr rury
Zewnętrzna średnica
Materiał
Grubość ścianki
Materiał wykładziny
Grubość wykładziny
< Poprzedni | Następny > 

Rura 1
100,00 mm
Stal węglowa 
5,00 mm
Epoksyd
0,50 mm

13-04-2010 14:11:09      13 MB dostępne

Nr rury Wpisać nazwę dla rury
Nacisnąć ponownie " " i " ".
Zewnętrzna średnica Użyć zewnętrznej średnicy
Materiał Wybrać właściwy materiał
Grubość ścianki Wpisać grubość ścianki rurociągu.
Materiał wykładziny Wybrać, czy wykładzina jest, czy nie
Grubość wykładziny Wpisać grubość wykładziny

Grubość wykładziny ukazuje się, tylko gdy wybrano 
materiał wykładziny.

Wybrać następny
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Podpowiedź w następnym menu:

Uwaga! 
Niedokładna wartość zewnętrznej średnicy ma wpływ na dokładność pomiaru przepływu.

Informacja! 
Dla konfiguracji z dwoma rurami, przetwornik zapyta, czy dane wprowadzone dla rury 1 mają 
zostać użyte także dla rury 2.
Menu 1.2 oraz 1.3 ukazują się ponownie dla wprowadzenia danych dla 2 rury.

1.3

Ciecz
Pr. dźw. cieczy
Lepkość
< Poprzedni | Następny > 

Woda
1485,0 m/s
1 mm2/s

13-04-2010 14:11:09      13 MB dostępne

Ciecz Wybrać z tabeli właściwą ciecz.
Pr. dźw. cieczy Prędkość dźwięku dla wybranej cieczy. Zmieniać tylko gdy 

dostępne są bardzo dokładne wartości, np. 
skompensowane temperaturowo.

Lepkość Zmieniać tylko gdy lepkość znana jest bardzo dokładnie.

Wybrać następny

Uwaga! 
Odnaleźć numery kalibracji zanotowane na etykietach kabli poszczególnych nadajników. 
Upewnić się, że oba nadajniki mają taki sam numer kalibracji, jak pokazuje przetwornik. 

1.7

Zestaw nadajników
Numer kalibracji
Ilość trawersów
< Poprzedni | Następny > 

Ta
522505050
2

13-04-2010 14:11:09      13 MB dostępne

Uwaga! 
Normalnie, nie zmieniać nastaw w tym menu.

Informacja! 
W przypadku konfiguracji dwóch czujników, ta pętla wystąpi dwukrotnie. Po zainstalowaniu 
pierwszego nadajnika, przetwornik wygeneruje drugą podpowiedź - dla drugiej instalacji.

Zestaw nadajników Wybrać wartość z etykiety na kablu nadajnika.
Uwaga: w przetworniku można zaprogramować 
maksymalnie 3 zestawy nadajników, nazywane Ta, Tb lub 
Tc.
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Następuje automatyczny wybór - z dostępnych w przetworniku typów - najbardziej pasującego 
czujnika; wskazywana jest stosowna ilość trawersów. Jeśli żaden z czujników nie pasuje, 
przetwornik wyświetli: "Zestaw czujników: Żaden".

Numer kalibracji Porównać numer kalibracji z numerem na kablu nadajnika. 
W miarę potrzeby, wybrać inny zestaw nadajników, aby 
zmienić numer kalibracji.

Ilość trawersów 1 trawers = tryb Z
2 trawersy = tryb V
4 trawersy = tryb W
Wyjaśnienie ilości trawersów - patrz: poniższy rysunek.

Rys. 3-10: Ilość trawersów

1  1 trawers (tryb Z)
2  2 trawersy (tryb V)
3  4 trawersy (tryb W)

Rura Dostępny czujnik Tryb trawersów
DN15...150 Mały 2 MHz, 1 

prowadnica

DN50...250 Średni 1 MHz, 1 
prowadnica

DN200...750 Średni 1 MHz, 2 
prowadnice

DN400...1500 Średni 1 MHz, 2 
prowadnice

Uwaga! 
Normalnie, instalować czujniki wg podpowiedzi. W przypadku złego stanu ścianki rurociągu i/lub 
jej zakamienienia, spróbować zmniejszenia ilości trawersów lub - jeśli możliwe - zastosować 
czujnik średni zamiast małego.
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•  Nacisnąć "Następny": przejście do kolejnej pozycji menu:

3.4  Krok 3: Montaż prowadnic czujnika
Przed montażem prowadnic, określić kolory na przyłączach nadajników. Upewnić się, że 
niebieski nadajnik znajduje się w części dolotowej, a zielony - w części wylotowej czujnika.

Instalacja z taśmami metalowymi (DN15...250)
Owinąć taśmy metalowe wokół rurociągu. Umieścić prowadnicę(-e) czujnika(-ów) z nadajnikami 
(z umocowanymi kablami) na rurociągu.

1.8

Podpowiadana pozycja czujnika

34,30 mm 
Jakość sygnału

0%

< Poprzedni | Następny > 
13-04-2010 14:11:09      13 MB dostępne

Podpowiadana odległość [mm] Wymagana ilość prowadnic

< 190 1

≥ 190 2

Informacja! 
Maksymalna odległość obsługiwana przez jedną prowadnicę: 195 mm.
Minimalna odległość dla dwóch prowadnic: 180 mm.

Informacja! 
Na życzenie możliwe jest użycie dużej prowadnicy przepływomierza OPTISONIC 6300 z 
czujnikami 0,5 MHz. Z jej użyciem można mierzyć do DN4000.
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1  Umieścić koniec taśmy w niższym otworze.
2  Podobnie dla drugiej taśmy.
3  Owinąć taśmy wokół rurociągu.
4  Umieścić końce taśm w wyższych otworach.
5  Docisnąć obie taśmy.
6  Do mocowania prowadnic użyć klucza imbusowego nr 5 (lub dużego wkrętaka).
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Instalacja z taśmami tekstylnymi (> DN250)
Dla śednicy rurociągu powyżej DN250 należy stosować taśmy tekstylne.

1  Umieścić długą taśmę w górnym otworze.
2  Umieścić krótką taśmę w dolnym otworze, po przeciwnej stronie prowadnicy.
3  Owinąć taśmy wokół rurociągu.
4  Zamocować taśmy, jak pokazano niżej.

1  Nacisnąć dźwignię, aby powiększyć otwór.
2  Przełożyć tekstylną taśmę, jak pokazano.
3  Zwolnić dźwignię.
4  Dociągnąć taśmę.
5  Do mocowania prowadnic użyć klucza imbusowego nr 5 (lub dużego wkrętaka).
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3.4.1   2 lub 4 trawersy z 1 prowadnicą

Średnice dla jednej prowadnicy:

Umieścić pierwszy nadajnik na pozycji "0". Umieścić drugi nadajnik w podpowiedzianej 
odległości (pokazanej na ekranie w 2 kroku). Patrz: poniższe rysunki.

•  Odblokować nadajnik 2 obracając pokrętłem przeciwnie do wskazówek zegara.
•  Przesunąć nadajnik 1 do nowej pozycji 3.
•  Zablokować nadajnik obracając pokrętło 2 w kierunku wskazówek zegara.

Ilość trawersów Zakres średnic

2 DN15...250

4 DN15...150

Rys. 3-11: Podpowiadana odległość przy jednej prowadnicy

1  Podpowiadana odległość mierzona jest od środka pierwszego nadajnika do wskaźnika na drugim nadajniku.
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3.4.2  2 trawersy z 2 prowadnicami

Średnice dla dwóch prowadnic:

•  Zamontować pierwszą prowadnicę na rurze. Zapewnić montaż prowadnicy równolegle do osi 
rury.

•  Umieścić lewy nadajnik w dowolnej pozycji X (patrz: następny rozdział).
•  Zamontować drugą prowadnicę (w jednej linii z pierwszą) w odległości 2, aby umożliwić 

stosowne przesuwanie nadajnika na drugiej prowadnicy.
•  Podpowiadana odległość 1 określona jest od środka lewego nadajnika do lewego boku 

prawego nadajnika. Umieścić drugi nadajnik na pozycji Z = podpowiadana odległość 1 + X - 
odległość 2 - 415 mm / 16,3".

Ilość trawersów Zakres średnic

2 DN200...750

Informacja! 
Obie prowadnice muszą być zainstalowane w prostej linii.

Rys. 3-12: Montaż 2 prowadnic w trybie V (2 trawersy)

1  Podpowiadana odległość 
2  Odległość między 2 prowadnicami
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3.4.3  1 trawers z 2 prowadnicami (DN400...1500)

Średnice dla dwóch prowadnic:

•  Zmierzyć zewnętrzną średnicę rurociągu taśmą mierniczą.
•  Obliczyć wartość połowy zewnętrznej średnicy.
•  Zaczynając od lewej strony prowadnicy, zlokalizować przeciwne miejsce używając obliczonej 

wartości połowy średnicy.
•  Oznaczyć to miejsce.
•  Powtórzyć czynności po prawej stronie prowadnicy.
•  Wykreślić linię między dwoma oznaczeniami.
•   Zamontować prowadnicę DOWN w taki sposób, aby nadajnik był w zaznaczonym miejscu.

Ilość trawersów Zakres średnic

1 DN400...1500

Rys. 3-13: Montaż drugiej prowadnicy w trybie Z (1 trawers) z punktem odniesienia

1  Zmierzyć odległość między nadajnikiem prowadnicy UP a punktem bazowym.
2  Dodać podpowiadaną odległość, aby określić pozycję drugiego nadajnika.
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3.4.4  Nakładanie pasty sprzęgającej

Nacisnąć przyciski mocowań, aby odblokować i przechylić prowadnicę. Nałożyć pastę 
sprzęgającą na nadajniki i ponownie zamocować prowadnicę.

Rys. 3-14: Montaż drugiej prowadnicy w trybie Z (1 trawers) bez punktu odniesienia

1  Podpowiadana odległość 1 = 2 + 3

Rys. 3-15: Smarowanie nadajników
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3.4.5  Podłączenie kabla czujnika

Rys. 3-16: Podłączenie kabli sygnałowych

1  Złącze dla nadajnika UP (niebieski)
2  Złącze dla nadajnika DOWN (zielony)

1 2 3

4 5 6

7 8 9

+/- 0 EXP

ABC DEF

GHI JKL MNO

PQRS TUV WXYZ

A/a -

I/O

DISPLAY

LOGGER

MENU

1

1

2

2

1

2

Informacja! 
Po zamontowaniu nadajników na właściwej pozycji - po 60 sekundach nastąpi odnalezienie 
sygnału.

Informacja! 
Dostępna jest informacja o sile sygnału:

Poziom sygnału Ocena

> 75% Silny sygnał

50...75% Dość silny sygnał

10...50% Słaby sygnał

< 10% Sygnał za słaby lub brak sygnału

Sprawdzić nastawy w menu, zmienić pozycję 
nadajnika, aby uzyskać co najmniej słaby sygnał.
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•  Kontynuować pętlę optymalizacji w kroku 4.

3.5  Krok 4: Pętla optymalizacji.

•  Nacisnąć " ".

•  Upewnić się, że nadajniki zamontowano w podpowiedzianej odległości.
•  Nacisnąć Następny .

•  Nacisnąć Optymalizacja pozycji 

•  Pętla optymalizacji poda nową odległość dla nadajnika. Przesunąć nadajnik do nowej pozycji. 
Powtórzyć pętlę optymalizacji, aż podpowiadana odległość montażowa uzgodni się 
w granicach 1% lub 1 mm.

1.8

Podpowiadana pozycja czujnika

52,18 mm
Jakość sygnału

78%

< Poprzedni | Następny > 

13-04-2010 14:11:09      13 MB dostępne

Uwaga! 
Jeśli bieżąca pozycja czujnika nie jest wprowadzona poprawnie, nie będzie można poprawnie 
obliczyć prędkości dźwięku i zoptymalizować pozycji czujnika.

1.10

Podpowiadana pozycja czujnika
Bieżąca pozycja czujnika

66,05 mm
66,05 mm

< Poprzedni | Następny > 

13-04-2010 14:11:09      13 MB dostępne

1.12

Przepływ objętościowy 
Prędkość dźwięku
Jakość sygnału

Optymalizacja pozycji 

50 m3/h
1481,3 m/s
69%

< Poprzedni | Następny >

13-04-2010 14:11:09      13 MB dostępne

Informacja! 
Pętla optymalizacji używa zmierzonej prędkości dźwięku, porównując ją z wartością 
wprowadzoną.



3 Instalacja dla pomiaru przepływu 

32 

OPTISONIC 6300 P

www.krohne.com 04/2014 - 4003569301 - MA OPTISONIC 6300 P R03 pl

•  W menu 1.12, nacisnąć Następny .

•  Nacisnąć Następny .

•   Wpisać nazwę pliku.
•  Wybrać Zapamiętanie pliku lokacyjnego .

3.6  Krok 5: Rozpoczęcie pomiaru przepływu
Nacisnąć " " w przetworniku. Przetwornik sprawdza odbierany sygnał i inicjuje tryb pomiaru 
przepływu.
Na wyświetlaczu ukaże się bieżący przepływ.

1.19

Czujnik 1, status
Jakość sygnału

Zainstalowany
80 %

< Poprzedni | Następny > 

13-04-2010 14:11:09      13 MB dostępne

1.20

Nazwa miejsca 

Skasować
Nie zapamiętywać
Zapamiętać plik lokacyjny

test

13-04-2010 14:11:09      13 MB dostępne

Informacja! 
Można zapisać nastawy w pliku lokacyjnym dla ich ponownego użycia, przy późniejszym 
pomiarze w tym samym miejscu.

Pomiar

Nazwa miejsca

Wyświetlenie pomiaru 
Załadować miejsce
Zapisać bieżące miejsce
Setup

sprawdzanie

13-04-2010 14:11:09      13 MB dostępne

Informacja! 
Urządzenie jest gotowe.
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3.7  Komunikaty błędów

Kod 
błędu

Komunikat 
grupowy

Komunikat 
błędu

Opis Obsługa błędu

F 
(zasadn
iczy)

blad 
urzadzenia

Pomiar niemożliwy, wartości 
mierzone nieważne.

Naprawić lub wymienić urządzenie 
i/lub CPU; kontakt z serwisem. 

F blad 
aplikacji

Pomiar niemożliwy, ale urządzenie 
ok.

Spr. nastawy parametrów / wył. 
zasilanie - poczekać 5 s. - włączyć 
zasilanie.

S poza 
ograniczen.

Pomiar niewiarygodny. Wymagana obsługa, spr. profil

C sprawdzanie 
w toku

Funkcja testu aktywna, urządzenie 
w trybie gotowości.

Czekać do zakończenia.

I informacja Brak bezpośr. wpływu na pomiar. Działanie niewymagane.

F 
(zasadn
iczy)

IO 1 (lub IO 2) Błąd lub awaria modułu IO 1 (lub 2). Próbować ładowania nastaw (menu 
C8.6.3). 
Jeśli błąd nie zniknie, wymienić 
elektronikę.

F 
(zasadn
iczy)

parametr Błąd lub awaria managera danych, 
błąd parametru lub sprzętu.

Próbować ładowania nastaw (menu 
C8.6.3). 
Jeśli błąd nie zniknie, wymienić 
elektronikę.

F 
(zasadn
iczy)

konfiguracja Niepopr. konfiguracja lub brak 
potwierdzenia.

Potwierdzić zmianę modułu. 
Jeśli nie zmieniono konfiguracji, 
wymienić elektronikę.

F 
(zasadn
iczy)

wyswietlacz Błąd lub awaria wyświetlacza, błąd 
parametru lub sprzętu.

Defekt, wymienić elektronikę.

F 
(zasadn
iczy)

wyj. prądowe A 
(lub B, C)

Błąd lub awaria wyj. prądowego A 
(lub B, C), błąd parametru lub 
sprzętu.

Defekt, wymienić elektronikę.

F 
(zasadn
iczy)

program. 
interfejs uzytk.

Defekt, wymienić elektronikę.

F 
(zasadn
iczy)

nastawy 
sprzetowe

Nastawione parametry sprzętowe 
niezgodne z wykrytym sprzętem.

Postępować wg wyświetl. instrukcji.

F 
(zasadn
iczy)

wykrywanie 
sprzetu

Nie można wykryć sprzętu. Defekt, wymienić elektronikę.

F 
(zasadn
iczy)

Błąd 
RAM/ROM IO 
1 
(lub IO 2)

Defekt, wymienić elektronikę.

F 
(zasadn
iczy)

komunikacja 
dsp-up

brak komunikacji między DSP i 
mikroproc. PCB

Kontakt z serwisem.

F 
(zasadn
iczy)

przetw. Wadliwe działanie PCB przetw.. Kontakt z serwisem.

F 
(zasadn
iczy)

mikroproc. Wadliwe działanie mikrokontrolera 
PCB

Kontakt z serwisem.

F 
(zasadn
iczy)

dsp Wadliwe działanie DSP. Kontakt z serwisem.

F pusta rura utrata sygnału na obu ścieżkach Sprawdzić warunki procesu.
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F przepł. > max 1 przekroczony max. przepływ dla rury 
1

spr. parametr w menu C1.7.1

F przepł. > max 2 przekroczony max. przepływ dla rury 
2

spr. parametr w menu C1.7.1

F otwarty obwod 
A 
(lub B, C)

Prąd wyj. prądowego A (lub B, C) 
zbyt niski.

Spr. kabel lub zmniej. rezystancję. 
(< 1000 Om)

F poza zakresem 
A 
(lub B, C)

Prąd wyj. prądowego A (lub B, C) 
jest ograniczony nastawą 
parametru.

Rozszerzyć górne lub dolne 
ogranicz. wyj. prąd. w menu C5.2.8

F poza zakresem 
A 
(lub B, D)

Imp. wyj. częstotliwościowego A (lub 
B, D) ogranicz. nastawą parametru.

Rozszerzyć górne lub dolne 
ogranicz. wyj. częstotl. w menu 
C5.3.7

F nastawy 
aktywne

Błąd podczas testu CRC (Cyclic 
Redundancy Check) aktywnych 
nastaw.

Załad. nastawy; ust. fabryczne, back 
up 1 lub back up 2.

F nastawy 
fabryczne

Błąd podczas testu CRC nastaw 
fabrycznych.

F nastawy back 
up 1 (lub 2)

Błąd podczas testu CRC nastaw 
back-up 1 (lub 2)

F strata sygnału 
ścieżka 1

brak sygnału ścieżki 1 spr. kabel sygnałowy / spr. 
przeszkody w rurze

F strata sygnału 
ścieżka 2

brak sygnału ścieżki 2 spr. kabel sygnałowy / spr. 
przeszkody w rurze

F param. 
rury/czujn. 1

nierzeczywiste nastawy parametrów 
dla rury w połączeniu ze ścieżką 1

spr. parametry w menu X6

F param. 
rury/czujn. 2

nierzeczywiste nastawy parametrów 
dla rury w połączeniu ze ścieżką 2

spr. parametry w menu X6

S Brak 
wiarygodn. 1

niewiarygodny pomiar w rurze 1 Sprawdzić warunki procesu - gaz, 
cząstki stałe

S Brak 
wiarygodn. 2

niewiarygodny pomiar w rurze 2 Sprawdzić warunki procesu - gaz, 
cząstki stałe

S Przetwornik - 
zero

niepopr. wart. po załącz. zasilania wył. zasil. - poczekać 5 s. - włączyć 
zasil.

S przepełn. liczn. 
1 (lub 2, 3)

Licznik przepełniony, rozpocznie 
ponownie od zera.

Działanie niewymagane.

S  plytka montaz. 
niepopr.

Błąd podczas testu CRC płyty Odświeżyć zapisy danych na płycie

I licznik 1 (lub 2, 
3) zatrzymany

Licznik zatrzymał się Reset licznika w menu C8.9.1 
(lub C8.9.2, C8.9.3)

I wej. ster. A (lub 
B) aktywne

Tylko informacja. Działanie niewymagane.

I wyswietl. 1 (lub 
2) poza zakr.

1szy wiersz na 1szej (lub 2giej) str. 
pom. ograniczone nastawą 
parametru

Rozszerzyć górne lub dolne 
ograniczenie w menu C8.3.4

I plytka montaz. 
czujnika

Niekompatybilne dane czujnika na 
płycie

I nastawy plytki 
montaz.

Niekompatybilne dane na płycie

I roznica plytek 
montaz.

Różne dane na płycie 
i wyświetlaczu.

I interfejs 
optyczny

Interfejs optyczny w użyciu, 
wyświetlacz nie może być użyty.

I błąd synch. 
oprogr.

niezgodność DSP i oprogramowania 
mikroproc.
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Połączenie pomiaru przepływu i różnicy temperatur na urządzeniu może być zastosowane do 
obliczenia ilości energii zużytej przez to urządzenie. Różnica temperatur może być wpisana do 
przetwornika ręcznie lub mierzona przez czujniki temperatury, podłączone do opcjonalnej puszki 
I/O. W takim przypadku różnica temperatur obliczana jest z pomiaru temperatury przed oraz za 
urządzeniem produkującym ciepło lub chłód.

4.1  Przygotowanie pomiaru energii
1  Skonfigurować punkt pomiarowy, jak pokazano w poprzednim rozdziale. Przetwornik 

i prowadnicę instalować na tyle blisko miejsc montażu czujników temperatury, aby kable 
prowadzące do czujników temperatury nie okazały się za krótkie. 

2  Sprawdzić, czy przetworniki temperatury dostępne są w miejscu pomiaru.

Przetworniki temperatury dostępne są w miejscu pomiaru:
Upewnić się, że używana jest podstawowa puszka I/O. Podłączyć przetworniki temperatury do 
wejścia prądowego 4...20 mA podstawowego I/O, podłączonego do UFC 300 P. 

Przetworniki temperatury nie są dostępne w miejscu pomiaru:
Upewnić się że używana jest Rozszerzona puszka I/O. W tej wersji zabudowane są 
przetworniki temperatury. Opcjonalnie mogą zostać dostarczone czujniki temperatury PT 100 
typu clamp-on, na zakres 0...120°C / 32...248°F, z dwumetrowym kablem, nadające się dla 
rurociągów do DN300.

Rys. 4-1: Pomiar energii użytkownika ciepła

1  Zamontować prowadnicę (w dowolnym trybie pomiaru)
2  Czujnik temperatury PT 100 przed urządzeniem produkującym ciepło / chłód
3  Czujnik temperatury PT 100 za urządzeniem produkującym ciepło / chłód
4  Radiator
5  Opcjonalna puszka I/O - pomiar temperatury
6  Przetwornik

Informacja! 
Aby ustawić pomiar energii - patrz: szczegółowe informacje w kolejnych rozdziałach.
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4.2  Instalacja mechaniczna

Montaż czujników temperatury
Dostarczone czujniki PT 100 typu clamp-on należy mocować na rurociągu odpowiednim 
zaciskiem.

Jeśli czujniki temperatury wyposażone są w przetworniki 4...20 mA, stosowana jest standardowa 
(podstawowa) puszka I/O.

•  Podłączyć czujniki PT 100 do puszki I/O wg naklejki na puszce I/O.

Informacja! 
Montować czujniki temperatury blisko prowadnicy. Wszystkie kable mają określoną długość.

Rys. 4-2: Montaż czujnika PT 100 przy pomocy zacisku

1  Przetwornik temperatury PT 100
2  Zacisk
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•  Podłączyć wtyk 2 puszki I/O 3 do wtyku 1 przetwornika, jak pokazano na poniższym 
rysunku.

Rys. 4-3: Rozszerzona puszka I/O z zabudowanymi 2 przetwornikami temperatury dla czujników PT 100.

Rys. 4-4: Podstawowa puszka I/O dla przetworników temperatury 4...20 mA
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4.3  Programowanie przetwornika
Aby mierzyć ilość energii, należy zaprogramować trzy nastawy. 

4.3.1  Programowanie wejścia I/O

•  Idź do menu nr. 2.4.5 przez "Pomiar  Setup  I/O"

Dla zalecanego zestawu do pomiaru energii KROHNE, standardowe nastawy są poprawne. 
Zakres temperatury wynosi 4 mA = 0°C / 32°F i 20 mA = 120°C / 248°F:

Rys. 4-5:  Puszka I/O

1  Wtyk I/O w przetworniku
2  Wtyk I/O w puszce
3  Puszka I/O z zaciskami gwintowymi dla kabla 1 mm2

4  Zacisk gwintowy: 1...15 pinów

2.4.5

Wyjście prądowe 
Wejścia prądowe 
Wyjście statusowe / łącznik krańcowy
Wyjście impulsowe / częstotliwościowe
Symulacja

13-04-2010 14:11:09      13 MB dostępne

Informacja! 
W przetworniku należy obejrzeć w menu wszystkie nastawy.
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Przy innym zestawie do pomiaru energii - określić poprawne wartości.

4.3.2  Programowanie wejścia procesowego

•  Idź do menu 2.4.2.3.1 przez "Pomiar  Setup  Wejście procesowe  Ciepło  Funkcja off 
"

•  Aby aktywować pomiar energii - wybrać "Ogrzewanie" lub "Chłodzenie".

•  Wybrać w "Wejście temperatury " który czujnik zlokalizowany jest na poborze procesu.

2.4.5.2

Funkcja 
Zakres rozszerzony A 0%
Zakres rozszerzony A 100%
Zakres rozszerzony B 0%
Zakres rozszerzony B 100%
Zakres temperatury A 0%
Zakres temperatury A 100%
Zakres temperatury B 0%
Zakres temperatury B 100%
Stała czasowa A
Stała czasowa B
Dostrojenie 4 mA A
Dostrojenie 20 mA A
Dostrojenie 4 mA B
Dostrojenie 20 mA B

On
3,6 mA
21 mA
3,6 mA
21 mA
0,0 °C
120,0 °C
0,0 °C
120,0 °C
1 s
1 s
4 mA
20 mA
4 mA
20 mA

13-04-2010 14:11:09      13 MB dostępne

Informacja! 
 "Rozszerzony zakres A/B 0% i 100%" dotyczy funkcji alarmu. Przy pomiarze wartości mniejszej, 
niż wartość "Rozszerzony zakres A/B 0%" lub większej, niż wartość "Rozszerzony zakres A/B 
100%", do rejestru zostanie dodany odpowiedni wpis. 

2.4.2.3.1

Ogrzewanie 
Chłodzenie
Wył. 

13-04-2010 14:11:09      13 MB dostępne

2.4.2.3

Funkcja
Wejście temperatury 
Lokalizacja czujnika
Ciecz

Ogrzewanie
Zacisk A na poborze
Pobór
Woda

13-04-2010 14:11:09      13 MB dostępne

Informacja! 
 W przypadku funkcji "Ogrzewanie", temperatura na poborze jest najwyższa.
W przypadku funkcji "Chłodzenie", temperatura na poborze jest najniższa.
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Ręczne wprowadzanie wartości temperatury
•  Przy braku czujników temperatury do podłączenia - ustawić "Wejście temperatury" na 

"Ręczne".

•  Ustawić lokalizację czujnika przepływu (po stronie poboru lub - zwrotnej), aby obliczyć 
poprawną wartość ciepła właściwego cieczy.

•   Sprawdzić, czy wyświetlona ciecz jest poprawna.

4.3.3  Programowanie liczników

•  Idź do menu 2.4.6 i wybierz licznik do zliczania energii. Dla pomiaru energii wybierz licznik 3 
lub 4 - posiadają one wyższe limity.

•  W "Funkcja licznika" wybrać "Suma", aby zliczać sumę dla dodatniego i ujemnego strumienia 
energii.

•  Wybrać "Licznik +" dla zliczania tylko dodatniego strumienia energii.
•  Wybrać "Licznik -" dla zliczania tylko ujemnego strumienia energii.
•  W opcji "Pomiar" wybrać "Moc". Jednostka licznika energii: kJ.

2.4.2.3

Funkcja
Wejście temperatury 
Temperatura poboru
Temperatura zwrotna
Lokalizacja czujnika
Ciecz

Ogrzewanie
Ręczne
80,0 °C
120,0 °C
Pobór
Woda

13-04-2010 14:11:09      13 MB dostępne

Informacja! 
 Rodzaj cieczy ustawiany jest w oprogramowaniu wspomagającym instalację czujnika. Dla 
wybranej w oprogramowaniu wspomagającym instalację mieszaniny wody i glikolu, w menu 
setup: ogrzewanie/chłodzenie można ustawić stężenie glikolu w wodzie.

2.4.2.3

Funkcja
Wejście temperatury 
Lokalizacja czujnika
Ciecz

Ogrzewanie
Zacisk A na poborze
Pobór
Woda

13-04-2010 14:11:09      13 MB dostępne

2.4.6.1

Funkcja licznika 
Pomiar
Próg odcięcia niskiego 
przepływu
Histereza odcięcia niskiego 
przepływu
Wartość wstępna
Kasowanie licznika
Ustawianie licznika
Zatrzymanie licznika

Licznik +
Moc
0,000 kW
0,000 kW
0 kJ

13-04-2010 14:11:09      13 MB dostępne
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4.4  Rozpoczęcie pomiaru
Po włączeniu pomiaru ogrzewania lub chłodzenia, dostępne są następujące parametry:

• Temperatura A/B
• Różnica temperatury
• Moc cieplna (moc)
• Energia cieplna (sumowana moc)

Ustawienie wyświetlacza w celu odczytu tych parametrów - patrz: paragraf nastaw wyświetlacza.

Standardowa jednostka pomiaru energii ustawiana jest jako: Dżul (kilo, mega, giga), Wh (kilo, 
mega) lub BTU (kilo, million (MM)). Możliwe jest także ustawienie swobodnej jednostki. Aby 
ustawić swobodną jednostkę, idź do "Pomiar  Setup  Jednostki ". Wybierz parametr: moc 
lub energia, potem wybierz "Swobodna jednostka". Wprowadź nazwę jednostki i jej 
współczynnik.
Współczynnikiem dla energii jest ilość dżuli na swobodną jednostkę. Współczynnikiem dla mocy 
jest ilość watów na swobodną jednostkę.
Poniżej znajduje się tabela ze współczynnikami dla innych jednostek energii.

Jednostka mocy Opis Współczynnik W
(ilość watów w jednostce)

Tona (chłodzenie) Tona chłodnicza jest to moc 
chłodnicza konieczna do 
stopienia tzw. krótkiej tony (2000 
funtów lub 907 kg) lodu w ciągu 
24 godzin. Jest ona równa 12000 
BTU na godzinę lub 3527 W.

3527

kilokaloria na sekundę Moc konieczna do ogrzania 1 kg 
wody o 1 stopień Celsjusza w 
ciągu 1 sekundy.

4187

Jednostka energii Opis Współczynnik J
(ilość dżuli w jednostce)

Tono-godzina (chłodzenie) Tono-godzina chłodnicza jest to 
energia konieczna do stopienia 
tzw. krótkiej tony (2000 funtów 
lub 907 kg) lodu.

12660000

kilokaloria Ilość ciepła konieczna do 
ogrzania 1 kg wody o 1 stopień 
Celsjusza.

4187

Term Równa 100000 BTU 105506000
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5.1  Instrukcje bezpieczeństwa

5.2  Lokalizacja przyłączy w przetworniku
Wszystkie przyłącza zlokalizowane są na spodzie przetwornika.

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

Niebezpieczeństwo! 
Obowiązują krajowe przepisy dot. instalacji elektrycznych!

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

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

1 2 3

4 5 6

7 8 9

+/- 0 EXP

ABC DEF

GHI JKL MNO

PQRS TUV WXYZ

A/a -

I/O

DISPLAY

LOGGER

MENU

1 2

USB i/o

DC in
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5.3  Zasilanie

Podłączyć dostarczoną ładowarkę do przyłącza 1. Następnie podłączyć ładowarkę do sieci.

5.4  Kabel sygnałowy

Uwaga! 
Do ładowania baterii przetwornika używać tylko dostarczonej ładowarki AC!

1 2

USB i/o

DC in

1

Uwaga! 
Wskaźnik stanu baterii będzie pokazywał dokładny stan naładowania po wstępnym, całkowitym 
rozładowaniu i pełnym naładowaniu baterii.

Uwaga! 
Odnaleźć numery kalibracji zanotowane na etykietach kabli poszczególnych nadajników. 
Upewnić się, że oba nadajniki mają taki sam numer kalibracji, jak pokazuje przetwornik. 

Informacja! 
Kable sygnałowe podłączone są fabrycznie do nadajników.



5 Przyłącza elektryczne 

44 

OPTISONIC 6300 P

www.krohne.com 04/2014 - 4003569301 - MA OPTISONIC 6300 P R03 pl

5.5  Przyłącze USB
Przetwornik posiada dwa przyłącza USB:

1. Odczyt / zapis danych na pen-drive przez przyłącze USB (przetwornik działa jako master) - 
transfer danych (pliki rejestru i pliki lokacyjne).

2. Kontrola przetwornika z poziomu komputera PC (przetwornik działa jako slave) - zarządzanie 
plikami. Pamięć przetwornika widziana jest, jako pamięć zewnętrzna, podobnie jak pen drive.

1. Odczyt /zapis danych na pen-drive

Rys. 5-1: Podłączenie kabli sygnałowych

1  Złącze dla nadajnika UP (niebieski)
2  Złącze dla nadajnika DOWN (zielony)

1 2 3

4 5 6

7 8 9

+/- 0 EXP

ABC DEF

GHI JKL MNO

PQRS TUV WXYZ

A/a -

I/O

DISPLAY

LOGGER

MENU

1

1

2

2

1

2

Informacja! 
Przetwornik umożliwia jednoczesny pomiar dwóch ścieżek. Lewa para przyłączy dotyczy ścieżki 
1, prawa para przyłączy dotyczy ścieżki 2.

Rys. 5-2: Podłączenie pen-driva do przetwornika.

1  Zdjąć ochronną zatyczkę, przekręcając przeciwnie do ruchu zegara.
2  Podłączyć pen-drive
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2. Kontrola przetwornika z poziomu PC

Rys. 5-3: Użycie pen-driva przy pomiarze

1  Wykonaj pomiar i zapisz dane na pen-drivie
2  Odczytaj dane z pen-driva i przeanalizuj je na komputerze PC.

Rys. 5-4: Podłączenie PC do przetwornika

1  Przyłącze I/O
2  Przyłącze USB
3  Opcjonalny kabel USB / I/O
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5.6  Kabel I/O
Aby użyć dostępnych wejść i wyjść przetwornika, potrzebna jest opcjonalna puszka I/O. Puszka 
I/O dostępna jest w dwóch wersjach (do standardowych funkcji I/O oraz do pomiaru ciepła).

•  Podłączyć wtyk 2 puszki I/O 3 do wtyku 1 przetwornika. Następnie użyć wtyków 4 do 
wybrania wymaganej konfiguracji I/O, jak pokazano na schematach połączeń na kolejnych 
stronach.

Wersje puszki I/O

Rys. 5-5:  Puszka I/O

1  Wtyk I/O w przetworniku
2  Wtyk I/O w puszce
3  Puszka I/O z zaciskami gwintowymi dla kabla 1 mm2

4  Zacisk gwintowy: 1...15 pinów

Zacisk gwintowy, 
pin

Standardowa puszka I/O Puszka I/O do pomiaru ciepła

1 Wyj. impulsowe / częstotl. D Wyj. impulsowe / częstotl. D

2 Wyj. impulsowe / częstotl. D- Wyj. impulsowe / częstotl. D-

3 Wyj. statusowe X Wyj. statusowe X

4 Wyj. statusowe X- Wyj. statusowe X-

5 Wyjście prądowe C+ Wyjście prądowe C+

6 Wyjście prądowe C Wyjście prądowe C

7 Wyjście prądowe C- Wyjście prądowe C-

8 Wejście prądowe A+ Czujnik temperatury 1 
(PT 100, 4-przewodowy)

9 Wejście prądowe A-

10 Wejście prądowe B+

11 Wejście prądowe B-

12 Niepodłączony Czujnik temperatury 2 
(PT 100, 4-przewodowy)

13 Niepodłączony

14 Niepodłączony

15 Niepodłączony

Tabela 5-1: Zaciski puszki I/O
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5.7  Schematy podłączeń

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

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

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

Wewnętrzne źródło napięcia DC

Sterowane wewnętrzne źródło energii w urządzeniu

Licznik elektroniczny lub elektromagnetyczny
Dla częstotliwości powyżej 100 Hz, liczniki należy łączyć ekranowanymi 
kablami.
Ri wewnętrzna rezystancja licznika

Przycisk, zestyk NO lub podobny

Tabela 5-2: Opis symboli
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Wyjście prądowe aktywne 4...20 mA
• Uint,nom = 15 VDC znamion.
• I ≤ 22 mA
• RL ≤ 600 Ω

• Nieizolowane galwanicznie.

Wyj. prądowe pasywne, podstawowe I/O
• Uext ≤ 32 VDC
• I ≤ 22 mA
• U0 ≥ 1,8 V
• RL ≤ (Uext - U0) / Imax

• Nieizolowane galwanicznie.

Uwaga! 
Uwaga na polaryzację połączeń.

Rys. 5-6: Wyjście prądowe aktywne Ia

Rys. 5-7: Wyjście prądowe pasywne Ip
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Wyj. impulsowe/częstotl. pasywne
• Uext ≤ 32 VDC
• fmax w menu ustawić na fmax ≤ 100 Hz: 

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

• fmax w menu ustawić na 100 Hz < fmax ≤ 10 kHz: 
I ≤ 20 mA 
otwarty:
I ≤ 0,05 mA dla Uext = 32 VDC
zamknięty:
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

• Jeśli max. rezystancja obciążenia RL, max jest przekroczona, rezystancję obciążenia RL 
należy zmniejszyć przez równoległe dołączenie rezystancji R:
f ≤ 100 Hz: RL, max = 47 kΩ
f ≤ 1 kHz: RL, max = 10 kΩ
f ≤ 10 kHz: RL, max = 1 kΩ

• Min. rezystancja obciążenia RL, min obliczana jest następująco:
RL, min = (Uext - U0) / Imax

• Możliwe do ustawienia także jako wyj. statusowe; podłączenie - patrz: schemat połączeń wyj. 
statusowego.

Wyj. impulsowe / częstotl. aktywne
• Unom = 15 VDC
• fmax w menu ustawić na fmax ≤ 100 Hz: 

I ≤ 20 mA
otwarty:
I ≤ 0,05 mA
zamknięty:
U0, nom = 15 V dla I = 20 mA

• fmax w menu ustawić na 100 Hz < fmax ≤ 10 kHz: 
I ≤ 20 mA 
otwarty:
I ≤ 0,05 mA
zamknięty:
U0, nom = 13,5 V dla I ≤ 1 mA
U0, nom = 12,5 V dla I ≤ 10 mA
U0, nom = 9,0 V dla I ≤ 20 mA

Informacja! 
Wyj. impulsowe / częstotl.
• Dowolna polaryzacja.
• Izolowane galwanicznie.
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• Jeśli max. rezystancja obciążenia RL, max jest przekroczona, rezystancję obciążenia RL 
należy zmniejszyć przez równoległe dołączenie rezystancji R:
f ≤ 100 Hz: RL, max = 47 kΩ
f ≤ 1 kHz: RL, max = 10 kΩ
f ≤ 10 kHz: RL, max = 1 kΩ

• Min. rezystancja obciążenia RL, min obliczana jest następująco:
RL, min = (Uext - U0) / Imax

Wyjście statusowe
• Uext ≤ 32 VDC
• I ≤ 100 mA
• RL, max = 47 kΩ

RL, min = (Uext - U0) / Imax

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

• Wyj. jest otwarte dla urządzenia odłączonego od zasilania.

Rys. 5-8: Wyj. impuls. / częstotl. aktywne Pa

C+

C-

D

D-

Informacja! 
• Dowolna polaryzacja.
• Izolowane galwanicznie.

Rys. 5-9: Wyj. statusowe/łącznik krańcowy pasywne Sp
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Wej. prądowe aktywne
• Uint, nom = 15 VDC
• I ≤ 22 mA
• Imax ≤ 26 mA (ograniczone elektronicznie)
• U0, min = 19 V dla I ≤ 22 mA

• bez HART®

• Nieizolowane galwanicznie.
• X oznacza zaciski łączeniowe A lub B, zależnie od wersji przetwornika pomiarowego.

Rys. 5-10: Wej. prądowe aktywne Iina

1  Sygnał
2  przetwornik 2-przewodowy (np. temperatura)
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6.1  Konfiguracja wyświetlacza

6.1.1  Krok 1: ustawienie wyświetlacza: pokazywanie wyników pomiaru

Istnieją dwa sposoby ustawienia ekranów pokazujących mierzone wartości. W trybie pomiaru 
występują 4 standardowe ekrany. Używając rejestru, można dodać ekrany pokazujące wykresy. 
Ustawienie wyświetlacza: w menu nr 2.4.3.1 przez "Pomiar  Setup  Wyświetlacz  Setup 
ekranu". Pokazane zostanie następujące menu. Strony 1 i 2 pokazują parametry, jako wartości 
numeryczne, bargrafy lub oba rodzaje prezentacji; strona graficzna pokazuje trendy. Czwarta 
strona pokazuje informacje statusowe i komunikaty błędów.

Można ustawić wygląd ekranów. Brak (cyklicznie) oznacza, że strona automatycznie pojawi się 
w cyklu co cztery ekrany. Możliwe jest zdefiniowanie domyślnej strony wyświetlacza, np. "1 
strona pomiarowa".

•  Wybrać: 1. str. pomiarowa 

•  Tryb prezentacji: programowanie ilości linii (ilości parametrów) do pokazania.
•  Próg i histereza odcięcia niskiego przepływu: użyć wartości domyślnych.
•  Stała czasowa: zmienić wartość domyślną na większą tylko dla niestabilnego sygnału.
•  Linia 1: wybrać parametr do pokazania i ustawić format wyświetlania.

2.4.3.1

Strona 1
Strona 2
Strona graficzna 
Strona domyślna Brak (cyklicznie)

13-04-2010 14:11:09      13 MB dostępne

2.4.3.1.4

Brak (cyklicznie)
1. str. pomiarowa 
2. str. pomiarowa
Strona graficzna 
Strona statusowa

13-04-2010 14:11:09      13 MB dostępne

2.4.3.1.1

Tryb prezentacji 1 
Próg odcięcia niskiego przepływu
Histereza odcięcia niskiego przepływu
Stała czasowa
Linia 1

1 linia
0 %
0%
0,1 s

13-04-2010 14:11:09      13 MB dostępne

Informacja! 
2 str. pomiarowa programowana w taki sam sposób.
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•  Wybrać stronę graficzną 

•  Parametr: wybrać parametr do pokazania na wykresie (przepływ objętościowy, prędkość 
dźwięku lub temperatura).

•  Zakres 0% / 100%: zaprogramować minimalną lub maksymalną wartość pomiaru.
•  Skala min / max: zaprogramować maksymalną lub minimalną wartość na osi wykresu.
•  Próg / histereza odcięcia niskiego przepływu: użyć wartości domyślnych.
•  Stała czasowa: zmienić wartość domyślną na większą tylko dla niestabilnego sygnału.

6.1.2  Podstawowe nastawy wyświetlacza

Zmiana jasności wyświetlacza, idź do menu 2.4.3.2

•  Jasność: wybrać procent maksymalnej jasności.
•  Czas wygaszenia: ustawić czas, po którym nastąpi wygaszenie wyświetlacza.

2.4.3.1.4

Brak (cyklicznie)
1. str. pomiarowa
2. str. pomiarowa
Strona graficzna 
Strona statusowa

13-04-2010 14:11:09      13 MB dostępne

2.4.3.1.3

Parametr 
Zakres 0%
Zakres 100%
Minimum skali
Maksimum skali
Próg odcięcia niskiego przepływu
Histereza odcięcia niskiego przepływu
Stała czasowa

Przepływ 
objętościowy
0,000 m3/h
540,0 m3/h
-120 %
120 %
0 %
0 %
0,1 %

13-04-2010 14:11:09      13 MB dostępne

Informacja! 
Dodatkowe ekrany graficznie pokazujące trendy w trybie pomiaru można ustawić przy 
ustawianiu rejestru, idź do: "Pomiar  Setup  Rejestr  Setup rejestru  Widok zapisu na 
ekranie".

2.4.3.2

Jasność 
Czas wygaszenia

50 %
60 s

13-04-2010 14:11:09      13 MB dostępne

Uwaga! 
Ustawienie jasności na 100% zamiast 50% zmniejsza całkowity czas pracy o około 5%.
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6.2  Zaprogramowanie numeru kalibracji nadajnika
•  Wybrać: Nastawy i informacje

•  Wybrać: Zestawy nadajników:

•  Wpisać dane zestawów nadajników Ta...Tc. Informacja ta zapisana jest na etykietach kabli 
nadajników oraz w raporcie kalibracji.

Menu

Instalacja 
Pomiar
Zarejestrowane dane
Zarządzanie plikiem
Nastawy i informacje 
13-04-2010 14:11:09      13 MB dostępne

Nastawy i informacje

Załadować nastawy fabryczne
Urządzenie
Zestawy nadajników
Informacja
Serwis

13-04-2010 14:11:09      13 MB dostępne

Rys. 6-1: Numer kalibracji na kablu

5,3

Numer seryjny Ta 
Numer kalibracji Ta
Numer seryjny Tb
Numer kalibracji Tb
Numer seryjny Tc
Numer kalibracji Tc

A10 xxxxx
511505050
A10 xxxxxx
522505050

0

13-04-2010 14:11:09      13 MB dostępne
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6.3  Rejestrowanie danych
Dane pomiarowe mogą być rejestrowane przy pomocy przetwornika. Funkcja rejestracji danych 
wyjaśniona jest w tym rozdziale.

6.3.1  Krok 1: ustawienie rejestratora danych

•  Idź do menu 2.4.4 naciskając przycisk rejestracji lub poprzez "Pomiar  Setup  Rejetrator.
•  Wybór: Setup rejestratora

•  Nazwa pliku: wpisać nazwę pliku do zapamiętania rejestrowanych danych. Nazwa może mieć 
maksymalnie 8 znaków; nie stosować znaku podkreślenia (_).

Rys. 6-2: Lokalizacja przycisków

1  Przycisk rejestratora

2.4.4

Start/stop rejestratora 
Ustawienie czasu rozpoczęcia
Ustawienie czasu zatrzymania
Inicjacja/deinicjacja rejestratora
Setup rejestratora 
13-04-2010 14:11:09      13 MB dostępne

Informacja! 
Zaleca się użycie takiej samej nazwy dla pliku lokacyjnego i pliku rejestracji danych.

2.4.4.5

Nazwa pliku 
Parametry
Odstęp próbkowania
Rejestracja zdarzeń
Widok zapisów na ekranie

12345678
Wszystkie
60 s

13-04-2010 14:11:09      13 MB dostępne
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•  Parametry: wybrać dane do rejestrowania (wstępny zestaw: "Przepływ", "Energia" lub 
"Analiza"). Wybrać "Użytkownik" dla ustawienia własnego zestawu parametrów, przez ich 
zaznaczanie za pomocą wyboru on/off.

•  Odstęp próbkowania: ustawić czas, co jaki nastąpi rejestracja.
•  Rejestracja zdarzeń: wybrać, czy rejestrowany ma być "status" czy "limit".
•  Widok zapisów na ekranie: wybrać, czy rejestrowane dane mają być pokazane oraz - na jak 

wielu ekranach.

"Odstęp próbkowania"
Standardowy odstęp próbkowania wynosi 60 s - co 1 minutę tworzony jest tzw. punkt danych. 
Maksymalna ilość punktów danych w jednym pliku wynosi 150.000. Przy przekroczeniu tej ilości, 
najstarsze wpisy są nadpisywane przez nowe. Całkowita pamięć wystarcza na zapis 50 plików 
po 150.000 punktów danych w każdym.

Przykłady obliczeń:
Prędkość dźwięku, temperatura na dopływie i prędkość liniowa zapisywane co minutę.
 Oznacza to 150.000 punktów danych / 3 = 50.000 punktów danych dostępnych do zapisu. 
Wymagany jest jeden punkt danych na minutę, co oznacza czas rejestracji równy 50.000 minut = 
833 godziny.

Inny przykład:
Przepływ objętościowy i prędkość dźwięku zapisywane co 5 sekund.
Oznacza to 150.000 punktów danych / 2 = 75.000 punktów danych dostępnych do zapisu. 
Wymagany jest 1 punkt danych co 5 sekund, zatem 12 na minutę. Maksymalny czas 
rejestrowania wynosi 75.000 / 12 = 6250 minut (104 godziny).

"Rejestrowanie zdarzeń": rejestracja błędów i parametrów przekraczających ustawione limity. 
Aby rejestrować zdarzenia, rejestrowanie danych musi być "on". Rejestrowanie zdarzeń może 
być niezależne od rejestrowania danych. Rejestrowanie zdarzeń jest niezależne od odstępu 
próbkowania

Informacja! 
Na końcu nazwy pliku zostaną automatycznie dodane trzy cyfry, zaczynając od "000". Każdy 
kolejny plik rejestrowanych danych o tej samej nazwie będzie miał dodawane kolejne numery, 
np. "001", "002" itd.

2.4.4.5

Nazwa pliku
Parametry
Odstęp próbkowania
Rejestracja zdarzeń
Widok zapisów na ekranie

log
Użytkownik
60 s 

13-04-2010 14:11:09      13 MB dostępne
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Rejestrowanie zdarzeń można ustawić na "Status"; zajście zdefiniowanego zdarzenia zostanie 
zapisane z czasem i datą. Zdefiniowane zdarzenia to: "Błąd urządzenia", "Błąd aplikacji", "Poza 
specyfikacją". dalsze informacje,  patrz: Komunikaty błędów strona 33.

"Limit"
Gdy rejestracja zdarzeń = "Limit", zapisywane jest przekroczenie przez parametr ustawionego 
ograniczenia.

"Pomiar"
Wybrać parametr, którego zdarzenia mają być rejestrowane.

"Próg" i "Histereza"
Próg oznacza ustawienie limitu. Histereza, to zmiana wymagana do ponownego zapisu 
zdarzenia.
Przykład: Próg ustawiono na 10 m3/h, histerezę na 1 m3/h. Zdarzenie zostanie zarejestrowane, 
gdy przepływ przekroczy 10 m3/h. Następne natomiast wtedy, gdy przepływ 
najpierw spadnie poniżej 10-1= 9 m3/h.

"Polaryzacja"
Jeśli polaryzację ustawiono na "Normalna", znak parametru ma znaczenie. Jeśli polaryzację 
ustawiono na "Wartość bezwzględna", kierunek przepływu nie ma znaczenia - zdarzenia będą 
rejestrowane np. dla wartości dodatnich i ujemnych. 

"Kierunek"
"Normalny" lub "Zwrotny" pokazuje kierunek przekroczenia progu, aby nastąpił zapis zdarzenia. 
Normalny oznacza przekroczenie wartości progu przy rosnącej wartości parametru. 

2.4.4.5

Nazwa pliku
Parametry
Odstęp próbkowania
Rejestracja zdarzeń 
Widok zapisów na ekranie

log
Użytkownik
60 s

13-04-2010 14:11:09      13 MB dostępne

2.4.4.5.4.3

Pomiar 
Wartość progowa
Histereza
Kierunek
Kierunek

Przepływ objętościowy
180,0 m3/h
3,600 m3/h
Normalny
Normalny

13-04-2010 14:11:09      13 MB dostępne
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6.3.2  Krok 2: rozpoczęcie rejestracji danych 

Rejestracja danych ma miejsce tylko w trybie pomiaru.
Start rejestratora:
 Aby bezpośrednio uruchomić / zatrzymać rejestrację, wybrać "Start/stop rejestratora".
Późniejszy start rejestratora:
Aby uruchomić rejestrator później, trzeba ustawić czas i datę startu i/lub zatrzymania. Potem 
zainicjować rejestrator. Rejestartor zacznie/skończy działanie wg nastaw.

6.3.3  Krok 3: przeglądanie zarejestrowanych danych

W przetworniku UFC 300 P można przeglądać zarejestrowane dane. Jest to możliwe tylko dla 
jednego parametru w danym czasie.
"Przegląd danych", , wybrać zapisany plik. Nacisnąć 

Wybierz parametr i dostosuj procent skali dla wygodnego obrazowania. Naciśnij "Następny". 
Pojawi się wykres.

Zmniejszanie i zwiększanie skali na osi czasu - przyciskami  oraz . Bieżący poziom skali 
pokazany jest w lewym, górnym rogu jako procent oraz w postaci paska na osi czasu. Po 
zwiększeniu skali, przyciskami 4 i 6 można przejść na początek oraz koniec danych. Przyciski 1 
i 3 służą do przemieszczania się w tył i w przód poprzez dane.

2.4.4

Start/stop rejestratora 

Ustawienie czasu rozpoczęcia
Ustawienie czasu zatrzymania
Inicjacja/deinicjacja rejestratora

Setup rejestratora 
13-04-2010 14:11:09      13 MB dostępne

2.4.4

Start/stop rejestratora 

Ustawienie czasu rozpoczęcia 
Ustawienie czasu zatrzymania
Inicjacja/deinicjacja rejestratora

Setup rejestratora

13-04-2010 14:11:09      13 MB dostępne rejestrowanie

Zarejestrowane dane

Wybrać plik rejestru
Wybrać parametr 

13-04-2010 14:11:09      13 MB dostępne
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6.4  Transfer danych do komputera PC

6.4.1  Pliki lokacyjne

Pliki lokacyjne służą do zapamiętania wszystkich danych z różnych miejsc / punktów pomiaru. 
Podczas uruchomienia przetwornika ładowany jest ostatnio używany plik. Jeśli nie utworzono 
pliku lokacyjnego, używany jest plik domyślny.

Pliki lokacyjne zapisywane są i ładowane w menu "Pomiar". Przy zmianie parametru, 
przetwornik zapyta, czy chcesz go zachować podczas wchodzenia do trybu pomiaru.

W menu "Zarządzanie plikami  Pliki lokacyjne" można zarządzać tymi plikami. Można 
kopiować, kasować i zmieniać nazwy plików.
Za pomocą opcji "Import" i "Eksport" można kopiować pliki z/do pen-driva podłączonego do portu 
USB.
Zaleca się tworzenie kopii plików lokacyjnych na pen-drivie lub na komputerze PC.
Pliki lokacyjne są plikami typu XML. Można przechowywać, kopiować lub zmieniać nazwy tych 
plików na komputerze PC, jednakże podczas ich edycji na PC, mogą one utracić poprawny 
format i generować błąd podczas ich odczytu w przetworniku.

Przez zapisanie domyślnego pliku lokacyjnego, następuje nadpisanie parametrów fabrycznych. 
Aby przywrócić domyślne ustawienia fabryczne, wybierz "Nastawy i informacja  Załadować 
nastawy fabryczne". Po skasowaniu domyślnego pliku lokacyjnego, przetwornik utworzy nowy 
przy ponownym uruchomieniu.

Uwaga! 
Upewnić się, że plik lokacyjny posiada ważną nazwę: od jednego do dwunastu znaków, bez 
stosowania znaku podkreślenia (_).

Zarządzanie plikami  Pliki lokacyjne

Import 
Zmiana nazwy
Kopiowanie
Eksport
Kasowanie

13-04-2010 14:11:09      13 MB dostępne
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6.4.2  Pliki rejestru

Pliki rejestru obsługiwane są w samym przetworniku. Można kopiować, kasować i zmieniać ich 
nazwy. Ta opcja: w menu zarządzania plikami (4.2). Pliki rejestru przechowywane są 
w przetworniku w postaci binarnej.

Funkcją importu i eksportu można transferować pliki rejestru w ich oryginalnym formacie.
 Opcja eksportu do CSV możliwa jest tylko po włożeniu pen-driva do portu przetwornika. 
Przetwornik eksportuje pliki rejestru po pen-driva w formacie CSV (wartości rozdzielane 
przecinkami).

6.4.3  Zarządzanie plikami z poziomu PC

Przetwornik można podłączyć do komputera PC kablem USB (opcja). Pamięć przetwornika 
widziana jest na podglądzie, jako pamięć zewnętrzna, podobnie jak pen drive.
Pliki lokacyjne przechowywane są w: \pcf\data\configuration (pliki .XML).
Pliki rejestru przechowywane są w: \pcf\data\log (pliki .log).
Pliki lokacyjne i pliki rejestru można kopiować do komputera PC. Pliki konfiguracyjne utworzone 
przez oprogramowanie emulacyjne przetworników UFC 300 P można kopiować na PC. 
Można kopiować pliki rejestru, utworzone przy poprzedniej sesji logowania na UFC 300 P do 
UFC 300 P.

W czasie podłączenia przetwornika do PC, nie można konwertować plików rejestru do formatu 
CSV w przetworniku. Możliwe jest to tylko przy podłączeniu pen-driva do przetwornika.

Emulacja działania przetwornika na komputerze PC

Na pen-drive dostarczonym z przetwornikiem OPTISONIC 6300 P znajduje się folder 
"UFC400emul". W tym folderze znajduje się plik "pcf.exe". Po uruchomieniu tego programu 
można ładować pliki lokacyjne, zmieniać i zapisywać nastawy. Można też konwertować dane do 
formatu CSV. Plik CSV przechowywany będzie w folderze \win32. Program ten nie oferuje 
realizacji funkcji pomiaru.

Zarządzanie plikami  Pliki rejestru

Import 
Zmiana nazwy
Kopiowanie
Eksport
Kasowanie
Eksport do CSV

13-04-2010 14:11:09      13 MB dostępne

Informacja! 
Wartości w pliku rejestru rozdzielane są znakami ";", zaś "." użyta jest, jako separator dziesiętny. 
Separator tysięcy nie jest używany. Podczas importu należy użyć właściwych nastaw w Excelu.

Uwaga! 
Upewnić się, że plik rejestru posiada ważną nazwę: od jednego do dwunastu znaków, bez 
stosowania znaku podkreślenia (_).

Uwaga! 
Nie tworzyć / zmieniać innych plików, niż podano. Nie kasować innych plików lub folderów 
z przetwornika.



 Obsługa 6

61

OPTISONIC 6300 P

www.krohne.com04/2014 - 4003569301 - MA OPTISONIC 6300 P R03 pl 

6.5  Opis menu

Menu Start-up

Menu 1: Instalacja

Pozycja menu Uwagi

Język Wybór języka z listy

Data i czas Wprowadzić datę i czas

Jednostki Wybór jednostek z listy

Rozmiar

Przepływ objętościowy

Tekst Tylko dla swobodnych jednostek

Współczynnik m3/s Tylko dla swobodnych jednostek

Prędkość liniowa

Objętość

Tekst Tylko dla swobodnych jednostek

Współczynnik m3 Tylko dla swobodnych jednostek

Lepkość

Temperatura

Różnica temperatury

Gęstość

Tekst Tylko dla swobodnych jednostek

Współczynnik kg/m3 Tylko dla swobodnych jednostek

Energia

Tekst Tylko dla swobodnych jednostek

Współczynnik J Tylko dla swobodnych jednostek

Zasilanie

Tekst Tylko dla swobodnych jednostek

Współczynnik W Tylko dla swobodnych jednostek

Ciepło właściwe

Kontynuacja

Menu nr Pozycja menu Uwagi

1 Konfiguracja rury Wybór z listy

2 (Rura 1 dane 1)

1 Nr rury

2 Zewnętrzna średnica

3 Materiał

4 Grubość ścianki

5 Materiał wykładziny

6 Gr. wykładziny

3 (Rura 1 dane 2)

1 Ciecz

2 Pr. dźw. cieczy
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3 Lepkość

4 (Kopiow. danych rury 1)

5 (Rura 2 dane 1)

1 Nr rury

2 Zewnętrzna średnica

3 Materiał

4 Grubość ścianki

5 Materiał wykładziny

6 Gr. wykładziny

6 (Rura 2 dane 2)

1 Ciecz

2 Pr. dźw. cieczy

3 Lepkość

7 (Czujnik 1 podp.)

1 Zestaw nadajników

2 Numer kalibracji

3 Ilość trawersów

8 (Czujnik 1 pozycja)

1 Podpowiadana pozycja czujnika

2 Jakość sygnału

9 (Czujnik 1 ostrzeżenie) Bez sprawdz. 

1 Brak sygnału

2 Zmiana poz. czujnika

1 Wzmocnienie

2 Jakość sygnału

3 Zmiana nastaw

4 Kontynuacja

5 Przerwanie instalacji

10 (Czujnik 1 pozycja)

1 Podpowiadana pozycja czujnika

2 Bieżąca pozycja czujnika

11 (Czujnik 1 ostrzeżenie) Bez sprawdz.

1 Pr. dźw. poza zakr.

2 Zmiana poz. czujnika

1 Wzmocnienie

2 Jakość sygnału

3 Zmiana nastaw

4 Kontynuacja

5 Przerwanie instalacji

12 (Czujnik 1 test)

1 Przepływ objętościowy

2 Prędkość dźwięku

Menu nr Pozycja menu Uwagi
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3 Jakość sygnału

4 Optymalizacja pozycji

13 (Czujnik 2 podp.)

1 Zestaw nadajników

2 Numer kalibracji

3 Ilość trawersów

14 (Czujnik 2 pozycja)

1 Podpowiadana poz. nadajnika

2 Jakość sygnału

15 (Czujnik 2 ostrzeżenie) Bez sprawdz. 

1 Brak sygnału

2 Zmiana poz. czujnika

1 Wzmocnienie

2 Jakość sygnału

3 Zmiana nastaw

4 Kontynuacja

5 Przerwanie instalacji

16 (Czujnik 2 pozycja)

17 (Czujnik 2 ostrzeżenie) Bez sprawdz. 

1 Pr. dźw. poza zakr.

2 Zmiana poz. czujnika

1 Wzmocnienie

2 Jakość sygnału

3 Zmiana nastaw

4 Kontynuacja

5 Przerwanie instalacji

18 (Czujnik 2 test)

1 Przepływ objętościowy

2 Prędkość dźwięku

3 Jakość sygnału

4 Optymalizacja pozycji

19 (Status)

1 Czujnik 1, status

2 Jakość sygnału

3 Czujnik 2, status

4 Jakość sygnału

20 (Zapamiętać p-kt?)

1 Nazwa miejsca

2 Skasować Przejście do głównego menu

3 Nie zapamiętywać Przejście do pomiaru

4 Zapamiętać plik lokacyjny Przejście do pomiaru

Menu nr Pozycja menu Uwagi
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 Menu 2: Pomiar

Menu nr Pozycja menu Uwagi

X Nazwa miejsca

1 Wyświetlenie pomiarów

2 Załadować miejsce

3 Zapisać bieżące miejsce

4 Setup

1 Jednostki

1 Rozmiar

2 Przepływ objętościowy Wybór z listy

Text Tylko dla swobodnych jednostek

Współczynnik m3/s Tylko dla swobodnych jednostek

3 Prędkość liniowa

4 Objętość Wybór z listy

Text Tylko dla swobodnych jednostek

Współczynnik m3 Tylko dla swobodnych jednostek

5 Lepkość Wybór z listy

6 Temperatura Wybór z listy

7 Różnica temperatury Wybór z listy

8 Gęstość Wybór z listy

Text Tylko dla swobodnych jednostek

Współczynnik kg/m3 Tylko dla swobodnych jednostek

9 Energia Wybór z listy

Text Tylko dla swobodnych jednostek

Współczynnik J Tylko dla swobodnych jednostek

10 Zasilanie Wybór z listy

Text Tylko dla swobodnych jednostek

Współczynnik W Tylko dla swobodnych jednostek

11 Ciepło właściwe Wybór z listy

2 Wej. procesowe

1 Rura 1

1 Kalibracja

1 Kalibracja zera Wybór z listy

2 Współcz. miernika

3 Korekcja Reynoldsa Wybór z listy

2 Filtr

1 Ogranicz. dolne

2 Ogranicz. górne

3 Kierunek przepływu Wybór z listy

4 Stała czasowa

5 Próg odc. nisk. przepł.

6 Histereza odc. nisk. 
przepł.
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3 Wiarygodność

1 Ogranicz. błędu

2 Zmniejsz. licznika

3 Ogranicz. licznika

2 Rura 2 Jak dla "Rura 1"

3 Ciepło

1 Funkcja Wybór z listy

2 Wej. temperatury Wybór z listy

3 Temperatura poboru

4 Temperatura zwrotna

5 Lokalizacja czujnika Wybór z listy

6 Ciecz

7 Glikol % obj. (Mieszanina woda/glikol)

8 Gęstość

9 Ciepło właściwe

4 Oblicz. przepływu obj. Wybór z listy

3 Wyświetlacz

1 Setup ekranu

1 Strona 1

1 Tryb prezentacji Wybór z listy

2 Próg odc. nisk. przepływu

3 Histereza odc. nisk. 
przepł.

4 Stała czasowa

5 Linia 1

1 Parametr Wybór z listy 1

2 Format prezentacji Wybór z listy

3 Zakres 0% 

4 Zakres 100%

6 Linia 2

1 Parametr Wybór z listy 1

2 Format prezentacji Wybór z listy

3 Zakres 0% 

4 Zakres 100%

2 Strona 2 Jak dla "Strona 1"

3 Strona graficzna

1 Parametr Wybór z listy 1

2 Zakres 0%

3 Zakres 100%

4 Minimum skali

5 Maksimum skali

6 Próg odc. nisk. przepływu

Menu nr Pozycja menu Uwagi
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7 Histereza odc. nisk. 
przepł.

8 Stała czasowa

9 Skala czasu

4 Strona domyślna Wybór z listy

2 Ustaw. wyświetlania

1 Jasność

2 Czas wygaszenia

4 Rejestrator

1 Start/stop rejestratora Wybór z listy

2 Ustawienie czasu 
rozpoczęcia

3 Ustawienie czasu 
zatrzymania

4 Inicjacja/deinicjacja 
rejestratora

Wybór z listy

5 Setup rejestratora

1 Nazwa pliku

2 Parametry

1 Wszystkie

2 Przepływ

3 Energia

4 Analiza

5 Użytkownik Wybór z listy 1

3 Odstęp próbkowania

4 Rejestracja zdarzeń

1 Funkcja Wybór z listy

2 Status Wybór z listy

3 Limit

1 Pomiar Wybór z listy 1

Wartość progowa

Histereza

2 Kierunek Wybór z listy

3 Kierunek Wybór z listy

5 Widok zapisów na 
ekranie

1 Ilość ekranów Wybór z listy

2 Ekran 1

1 Skala czasu

2 Wygląd Wybór z listy

3 Wykres 1

1 Parametr Lista wg "Setup rejestratora - wybór 
parametrów"

2 Minimum skali

3 Maksimum skali

Menu nr Pozycja menu Uwagi
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4 Wykres 2 Jak dla "Wykres 1"

5 Wykres 3 Jak dla "Wykres 1"

6 Wykres 4 Jak dla "Wykres 1"

3 Ekran 2 Jak ekran 1

4 Ekran 3 Jak ekran 1

5 Ekran 4 Jak ekran 1

5 I/O

1 Wyjście prądowe

1 Funkcja Wybór z listy

2 Zakres 0%

3 Zakres 100%

4 Min. zakresu rozszerz.

5 Maks. zakresu rozszerz.

6 Prąd błędu

7 Warunek błędu

8 Pomiar Wybór z listy 1

9 Zakres 0%

10 Zakres 100%

11 Kierunek Wybór z listy

12 Ogranicz. dolne

13 Ogranicz. górne

14 Próg odc. nisk. przepływu

15 Histereza odc. nisk. 
przepł.

16 Stała czasowa

17 Dostrajanie 4 mA

18 Dostrajanie 20 mA

2 Wejścia prądowe

1 Funkcja Wybór z listy

2 Zakres rozszerzony A 0%

3 Zakres rozszerzony A 
100%

4 Zakres rozszerzony B 0%

5 Zakres rozszerzony B 
100%

6 Zakres temperatury A 0%

7 Zakres temperatury A 
100%

8 Zakres temperatury B 0%

9 Zakres temperatury B 
100%

10 Stała czasowa A

11 Stała czasowa B

12 Dostrojenie 4 mA A

Menu nr Pozycja menu Uwagi
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13 Dostrojenie 20 mA A

14 Dostrojenie 4 mA B

15 Dostrojenie 20 mA B

3 Wyjście statusowe / 
łącznik krańcowy

1 Funkcja Wybór z listy

2 Wyjście statusowe

1 tryb Wybór z listy 1

2 sygnał odwrócony Wybór z listy

3 Łącznik krańcowy

1 Pomiar Wybór z listy 1

2 Wartość progowa

3 Histereza

4 Kierunek Wybór z listy

5 Stała czasowa

6 Sygnał odwrócony Wybór z listy

4 Wyjście impulsowe / 
częstotl.

1 Funkcja Wybór z listy

2 Wyjście częstotl.

1 Ksztalt impulsu Wybór z listy

2 Szer. impulsu

3 100% częst. impulsu

4 Pomiar Wybór z listy 1

5 Zakres 0%

6 Zakres 100%

7 Kierunek Wybór z listy

8 Ogranicz. dolne

9 Ogranicz. górne

10 Próg odc. nisk. przepływu

11 Histereza odc. nisk. 
przepł.

12 Stała czasowa

13 Sygnał odwrócony Wybór z listy

3 Wyjście impulsowe

1 Ksztalt impulsu Wybór z listy

2 Szer. impulsu

3 Maks. częstość impulsów

4 Pomiar Wybór z listy 1

5 Jedn. wart. impulsu Wybór z listy

6 Wartość impulsu

7 Kierunek Wybór z listy

8 Próg odc. nisk. przepływu

Menu nr Pozycja menu Uwagi



 Obsługa 6

69

OPTISONIC 6300 P

www.krohne.com04/2014 - 4003569301 - MA OPTISONIC 6300 P R03 pl 

Menu 3: Przegląd danych

9 Histereza odc. nisk. 
przepł.

10 Stała czasowa

11 Sygnał odwrócony Wybór z listy

5 Symulacja

1 Wyjście Wybór z listy

2 Ustaw. wart. symulacji

6 Liczniki

1 Licznik 1

1 Funkcja licznika Wybór z listy

2 Pomiar Wybór z listy 1

3 Próg odc. nisk. przepł.

4 Histereza odc. nisk. 
przepł.

5 Wartość wstępna

6 Kasowanie licznika Wybór z listy

7 Ustawianie licznika

1 Wartość

2 Ustawianie licznika Wybór z listy

8 Zatrzymanie licznika Wybór z listy

9 Start licznika Wybór z listy

2 Licznik 2 Jak dla "Licznik 1"

3 Licznik 3 Jak dla "Licznik 1"

4 Licznik 4 Jak dla "Licznik 1"

7 Kasowanie błędów Wybór z listy
1 pokazane pozycje zależą od nastaw w innych pozycjach menu, np. 1 rura / 2 rury, 1 ścieżka / 2 ścieżki, energia on / 

off, obliczenie przepływu on / off itp.

Menu nr Pozycja menu Uwagi

3 Zarejestrowane dane

1 Wybrać plik rejestru

2 Wybrać parametr skonfigurowana lista

3 (Nastawa zakresu)

1 Uchyb

2 Limit

3 Następny

4 3 Następny

Menu nr Pozycja menu Uwagi
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Menu 4: Zarządzanie plikami

Menu 5: Nastawy i informacje

Menu nr Pozycja menu Uwagi

1 Pliki lokacyjne Wybór z listy

1 Import

2 Zmiana nazwy

3 Kopiowanie

4 Eksport

5 Kasowanie

2 Pliki rejestru

1 Import 

2 Zmiana nazwy

3 Kopiowanie

4 Eksport

5 Kasowanie

6 Eksport do CSV

Numer menu Pozycja menu Uwagi

1 Załadować nastawy fabryczne Wybór z listy

2 Urządzenie

1 Punkt pomiarowy

2 Język

3 Data i czas

4 Sekwencja Start-up? Wybór z listy

5 Hasło W trybie pomiaru: hasło blokuje dostęp do 
trybu pomiaru po upłynięciu czasu 
wygaszenia ekranu. Tryb pomiaru możliwy 
do opuszczenia tylko po podaniu hasła.

3 Zestawy nadajników

1 Numer seryjny Ta

2 Numer kalibracji Ta

3 Numer seryjny Tb

4 Numer kalibracji Tb

5 Numer seryjny Tc

6 Numer kalibracji Tc

4 Informacja Informacja o wersji i numerze seryjnym 
elektroniki i oprogramowania. Niepotrzebna 
na codzień; wymagana zwykle w przypadku 
zwrócenia się o pomoc do producenta.

1 Ogólnie

1 Nr identyfikacyjny

2 Nr seryjny urządzenia

3 Nr seryjny elektroniki

2 Komponenty

1 Urządzenie

2 CPU głowicy Jak dla "Urządzenie"
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3 DSP głowicy Jak dla "Urządzenie"

4 Napęd czujników Jak dla "Urządzenie"

5 Wyjście prądowe Jak dla "Urządzenie"

6 Wej. prądowe A Jak dla "Urządzenie"

7 Wej. prądowe B Jak dla "Urządzenie"

8 Sterownik UI Jak dla "Urządzenie"

3 Godziny pracy

5 Serwis Te nastawy są specyficzne dla pomiaru 
ultradźwiękowego. Zmiana nastaw 
serwisowych może mieć wpływ na 
poprawne działanie urządzenia. Zmiana 
tych parametrów może być wykonana tylko 
przez przeszkolony personel.

1 Dane sygnału

1 Ścieżka 1 Wybór z listy

2 Ścieżka 2 Wybór z listy

3 Okno ścieżki 1

1 Metoda Wybór z listy

2 Rozmiar okna

3 Waga okna

4 Minimum okna

5 Początek okna

6 Koniec okna

4 Okno ścieżki 2 Jak dla "Okno ścieżki 1"

5 Detekcja ścieżki 1

1 Metoda Wybór z listy

2 Poziom progu

3 Margines progu

4 Czas martwy

6 Detekcja ścieżki 2 Jak dla "Detekcja ścieżki 1"

2 Kalibracja serwis.

1 Urządzenie - zero

1 ścieżka 1

2 ścieżka 2

2 Przetwornik - zero

1 ścieżka 1

2 ścieżka 2

3 Kasow. do wart. domyśl. Wybór z listy

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

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

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

7.3  Zwrot urządzenia do producenta

7.3.1  Ogólne informacje

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

Informacja! 
W celu uzyskania informacji, należy kontaktować się z przedstawicielem.

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

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

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

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

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

z jakimi się stykało.
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7.3.2  Formularz (do skopiowania) i odesłania wraz z urządzeniem

7.4  Usuwanie

Firma: Adres:

Wydział: Nazwisko:

Tel.: Fax:

Nr zamówienia lub nr seryjny producenta:

Urządzenie stykało się z następującą substancją:

Ta substancja jest: niebezpieczna dla wody

toksyczna

żrąca

łatwopalna

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

Wszystkie przestrzenie zostały przepłukane 
i zneutralizowane.

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

Data: Podpis:

Pieczęć:

Uwaga! 
Procedurę likwidacji należy przeprowadzić wg obowiązujących w danym kraju przepisów.
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8.1  Zasada pomiaru
• Jak kajaki przekraczające rzekę - sygnały akustyczne transmitowane są i odbierane wzdłuż 

przekątnej ścieżki pomiaru.
• Fala akustyczna poruszająca się z prądem przebywa drogę szybciej, niż fala poruszająca się 

pod prąd.
• Różnica czasów przebycia ścieżki jest proporcjonalna do średniej prędkości płynącego 

medium.

Rys. 8-1: Zasada pomiaru

1  Nadajnik A
2  Nadajnik B
3  Liniowa prędkość przepływu
4  Czas przejścia fali z nadajnika A do B
5  Czas przejścia fali z nadajnika B do A
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8.2  Dane techniczne

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

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

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

System pomiarowy
Zasada pomiaru Czas przejścia fali

Zakres zastosowań Pomiar przepływu cieczy

Wartość mierzona
Podstawowa wartość 
mierzona

Czas przejścia fali

Wtórna wartość mierzona Przepływ obj., masowy, prędk. liniowa, kier. przepływu, prędk. dźwięku, 
wzmocn., wsp. sygnał/szum, wart. diagnost., wiarygodność pomiaru 
przepływu, jakość sygnału akustycznego, energia cieplna (wymaga 
wejść temperatury (2x)).

Konstrukcja
System pomiarowy składa się z jednego lub dwóch czujników 
pomiarowych i przenośnego przetwornika.

Przetwornik pomiarowy
Obudowa przenośna UFC 300 P

Głowica pomiarowa
Standard Czujniki z 1 lub 2 prowadnicami, z nadajnikami 1 lub 2 MHz

Opcjonalnie Czujnik OPTISONIC 6300 z adapterami kablowymi

Zakres średnic
DN15...150 / ½...6" 1 prowadnica, nadajniki 2 MHz

Średnica zewnętrzna minimum 20 mm / ¾".

DN50...250 / 2...10" 1 prowadnica, nadajniki 1 MHz

DN200...1500 / 8...60" 2 prowadnice, nadajniki 1 MHz

Opcje
Wyjścia Wyj. 0(4)...20 mA, impulsowe, częstotl. i/lub statusowe

Wejścia 0(4)...20 mA (2x) z opcjonalną puszką I/O.

Liczniki 4 wewnętrzne liczniki maks. 8-pozycyjne, dla celów zliczania jednostek 
objętości, energii i/lub masy.

USB 1x port hosta (PC traktuje OPTISONIC 6300 P jak pamięć masową)

1x slave (dane mogą być zapisane na pen-drivie)

Diagnostyka wewnętrzna Wbudowane funkcje weryfikacji i diagnostyki: przepływomierz, proces, 
wartość mierzona, detekcja pustej rury, bargraf.



8 Dane techniczne 

76 

OPTISONIC 6300 P

www.krohne.com 04/2014 - 4003569301 - MA OPTISONIC 6300 P R03 pl

Wyświetlacz i interfejs użytkownika
Wyświetlacz graficzny 4,3" TFT z podświetleniem LED, do dziennego odczytu

Rozdzielczość 272 x 480

Temp. otoczenia poniżej -25°C / -13°F, może mieć wpływ na działanie 
wyświetlacza.

Operatorskie elementy 
wejściowe

21 dotykowych przycisków

1 przycisk on/off

4 przyciski kursora - obsługa menu

12 przycisków alfanumerycznych (styl SMS)

4 przyciski funkcyjne - dostęp do głównych funkcji

Funkcje wyświetlacza
Menu Oprogramowanie wspomagające konfigurację i setup.

Wspomaganie konfiguracji dla pomiaru: 2 ścieżki / 2 rury lub 2 ścieżki / 1 
rura.

Uśrednianie, dodawanie, odejmowanie wartości pomiarowych z 2 
ścieżek.

Przechowywanie konfiguracji pomiarowych, jako plików lokacyjnych. 
Maks. 100 plików lokacyjnych

Dane pomiarowe wyświetlane jako wartości, bargraf lub wykres trendu.

Pomiar energii cieplnej Obliczanie energii cieplnej - po podłączeniu 2 przetworników temperatury 
(różnica temperatur).

Rejestrator danych Rejestracja wybranych wartości zmierzonych / obliczonych. Ustawienie 
rejestrowanych danych i interwału czasowego. Maksymalna ilość: 
150.000 wartości / 50 plików. Wyświetlanie zarejestrowanych danych 
(wykresy).

Język wyświetlanego tekstu Angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański.

Inne języki: na życzenie.

Jednostki Jedn. metryczne, Brytyjskie i US wybierane z listy / jedn. swobodna.

Dokładność pomiaru
Warunki odniesienia Medium: woda

Temperatura: 20°C / 68°F

Odcinek dolotowy: 10 DN

Maksymalny błąd pomiaru ±1% wartości mierzonej dla DN≥50 mm / 2" i v > 0,5 m/s / 1,5 ft/s

±3% wartości mierzonej dla DN<50 mm / 2" i v > 0,5 m/s / 1,5 ft/s

Powtarzalność <±0,2%
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Warunki robocze
Temperatura
Temperatura procesowa Wersja standardowa: -40...+120°C / -40...+248°F

Temperatura otoczenia Głowica: -40...+70°C / -40...+158°F

Przetwornik pomiarowy: -20…+55°C / -4…+131°F 
(Wilgotność względna: 5...80%, bez kondensacji)

Temperatura magazynowania -30…+80°C / -22…+176°F 
(Wilgotność względna: 5...80%, bez kondensacji)

Specyfikacja rurociągu
Materiał Metal, plastik, ceramika, cement azbestowy, rurociągi z wykł. wewn. / 

zewn. (wykładz. w pełni przyległe do ścian rurociągu)

Gr. ściany rurociągu < 200 mm / 7,87"

Gr. wykładziny < 20 mm / 0,79"

Własności cieczy
Warunek fizyczny Ciecze

Lepkość < 100 cSt (ogólne wytyczne)

Dla uzyskania informacji, należy kontaktować się z przedstawicielem.

Dopuszcz. zawartość gazu 
(obj.)

≤ 2%

Dopuszcz. ilość ciał stałych 
(obj.)

≤ 5%

Zalecana prędkość liniowa 0,5...20 m/s

Warunki instalacji
Konfiguracja pomiarowa Pojed. ścieżka, pojed. rura

Podw. ścieżka, pojed. rura

Podw. rura, podw. ścieżka

Odcinek dolotowy ≥ 10 DN prosty odcinek

Odcinek wylotowy ≥ 5 DN prosty odcinek

Wymiary i wagi Szczegółowe informacje patrz: Wymiary i wagi strona 81.

Materiały
Czujnik Anodowane aluminium (prowadnica)

Przetwornik Poliamid PA12, ścianki boczne kryte miękkim TPE

Walizka na kółkach Polipropylen
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Przyłącza elektryczne
Zasilanie Adapter dla 100…240 VAC (-10% / +10%), 47...63 Hz

Napięcie adaptera: 13,2 V

Maks. pobór mocy: 10 W (25 W podczas ładowania)

Czas ładowania: 8 godzin

Bateria: litowo - polimerowa

Żywotność baterii:
Tryb pomiaru (jasność wyświetlacza 50%): 14 godzin

Kabel sygnałowy podw. ekran., koncentryczny - wewn. triax, dł. 3 m / 15 ft

Porty USB 1x dla PC, 1x dla pen-driva

Wejścia / wyjścia 15-pinowe złącze do interfejsu I/O z opcjonalną puszką I/O

Opcja: wejście PT100:
Funkcja: wej. temperatury PT 100 - 2 przetworniki temperatury TT30C  
KROHNE zabudowane w puszce I/O

Specyfikacja - patrz: karta dla TT30C

Opcja: wej. temperatury:
Funkcja: wej. temperatury - 2 czujniki temperatury typu clamp-on, TSR-
W30 KROHNE tylko w połączeniu z puszką I/O z przetwornikami 
temperatury.

Specyfikacja - patrz: karta dla TSR-W 30

Wejścia i wyjścia
Podłączenia Wejścia i wyjścia podłączane tylko z użyciem opcjonalnej puszki I/O.

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

Wyjście prądowe
Izolacja Wyjście nie jest galwanicznie izolowane od innych obwodów.

Dane wyjściowe Wszystkie analogowe parametry pomiarowe, jak: przepływ obj., masowy 
(stała gęstość), prędk. liniowa, prędk. dźwięku, wzmocn., wsp. 
sygnał/szum, wiarygodność pomiaru przepływu, jakość sygnału 
akustycznego, energia cieplna (wymaga wejść temperatury (2x)).

Nastawy Q = 0%: 0…20 mA; Q = 100%: 10…21,5 mA

Identyfikacja błędu: 0…22 mA

Dane robocze

Aktywne Uint,nom = 15 VDC
I ≤ 22 mA
RL ≤ 450 Ω

Pasywne Uext ≤ 32 VDC
I ≤ 22 mA
U0 ≥ 1,8 V dla I = 22 mA
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Wyjście impuls. lub częstotl.
Izolacja Wyjście jest galwanicznie izolowane od innych obwodów.

Dane wyjściowe Dla zliczania impulsów i/lub wyj. analogowego: przepł. obj., masowy, 
energia cieplna (wymaga wej. temperatury (2x))

Jako wyj. analogowe: prędk. liniowa, prędk. dźwięku, wzmocn., wsp. 
sygnał/szum, wiarygodność pomiaru przepływu, jakość sygnału akust.

Funkcja Możliwość ustawienia: wyj. impulsowe lub częstotl. 

Nastawy Dla Q = 100%: 0,01...10000 impulsów/s lub impulsów na jednostkę 
objętości

Szer. impulsu: ustawiana automat., symetr. lub stała (0,05...2000 ms)

Dane robocze

Aktywne Unom = 15 VDC

fmax ≤ 100 Hz: 
I ≤ 20 mA
otwarty: 
I ≤ 0,05 mA
zamknięty: 
U0,nom = 15 V dla I = 20 mA

100 Hz < fmax ≤ 10 kHz:
I ≤ 20 mA
otwarty: 
I ≤ 0,05 mA
zamknięty:
U0,nom = 13,5 V dla I = 1 mA
U0,nom = 12,5 V dla I = 10 mA
U0,nom = 9 V dla I = 20 mA

Pasywne Uext ≤ 32 VDC

fmax ≤ 100 Hz:
I ≤ 100 mA
otwarty:
I ≤ 0,05 mA dla Uext = 32 VDC
zamknięty:
U0, max = 0,2 V dla I ≤ 10 mA
U0, max = 2 V dla I ≤ 100 mA

100 Hz < fmax ≤ 10 kHz: 
I ≤ 20 mA 
otwarty:
I ≤ 0,05 mA dla Uext = 32 VDC
zamknięty:
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
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Wyj. statusowe
Izolacja Wyjście jest galwanicznie izolowane od innych obwodów.

Funkcje i nastawy Ustawiane jako: automatyczna zmiana zakresu pomiarowego, wskaźnik 
kierunku przepływu, przepełnienie, błąd, punkt pracy lub detekcja pustej rury

Status oraz/lub dozowanie: ON lub OFF

Dane robocze

Aktywne Uint = 15 VDC
I ≤ 20 mA
otwarty: 
I ≤ 0,05 mA
zamknięty:
U0, nom = 15 V dla I = 20 mA

Pasywne Uext ≤ 32 VDC
I ≤ 100 mA
otwarty:
I ≤ 0,05 mA dla Uext = 32 VDC
zamknięty:
U0, max = 0,2 V dla I ≤ 10 mA
U0, max = 2 V dla I ≤ 100 mA

Wejścia prądowe
Izolacja Wejścia nie są galwanicznie izolowane od innych obwodów.

Funkcja Wejście temperatury, używane dla obliczenia energii w połączeniu z pomiarem 
przepływu

Zakres: -50...500°C / -58...932°F (domyślnie: 0...120°C / -32...248°F) 

Dane robocze

Aktywne Uint = 15 VDC
I ≤ 22 mA
Imax = 26 mA (ograniczone elektronicznie)
U0, min = 9 V dla I ≤ 22 mA
Bez HART®

Pasywne Uext ≤ 32 VDC
I ≤ 22 mA
Imax = 26 mA (ograniczone elektronicznie)
U0, max = 5 V dla I ≤ 22 mA
Bez HART®

Dopuszczenia i certyfikaty
CE
Przepływomierz spełnia ustawowe wymogi dyrektyw EC. Producent zaświadcza, nakładając znak CE, że 
urządzenie spełniło wszystkie mające zastosowanie testy.

Zgodność 
elektromagnetyczna

Dyrektywa: 2004/108/EC

Standard zharmonizowany: EN 61326-1: 2006

Dyrektywa 
Niskonapięciowa

Dyrektywa: 2006/95/EC

Standard zharmonizowany: EN 61010 : 2001

Pozostałe dopuszczenia i standardy
Kategoria ochronna wg 
IEC 529 / EN 60529 / 
NEMA 250/2003

Czujnik: IP 67 / NEMA 6

Przetwornik: IP 65 / NEMA 4

Walizka na kółkach: IP 67 / NEMA 6

Zasilacz: IP 40 / NEMA 1

Czujnik - test udarowy IEC 60068-2-27

Czujnik - testy 
wibracyjne

IEC 60068-2-64
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8.3  Wymiary i wagi

8.3.1  Czujnik clamp-on

Wymiary [mm] Przybliżona waga 
[kg]

L H W

406 76 39,2 2.1 1

1 z nadajnikami / kablem, bez taśmy montażowej

Wymiary [cale] Przybliżona waga 
[lb]

L H W

16,0 3,0 2,5 4.6 1

1 z nadajnikami / kablem, bez taśmy montażowej
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8.3.2  Przetwornik

Wymiary przetwornika UFC 300 P

Wymiary [mm] Przybliżona waga 
[kg]

a b c d

247 289 168 66 1,6

Wymiary [cale] Przybliżona waga 
[lb]

a b c d

9,7 11,4 6,6 2,6 3,5

1 2 3

4 5 6

7 8 9

+/- 0 EXP

ABC DEF

GHI JKL MNO

PQRS TUV WXYZ

A/a -

I/O

DISPLAY

LOGGER

MENU
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8.3.3  Puszka I/O

Wymiary puszki I/O

Wymiary [mm] Przybliżona waga [kg]

a b c

112,5 84,6 41,3 0,2

Wymiary [cale] Przybliżona waga [lb]

a b c

4,4 3,3 1,6 0,44

a

b

b

c
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8.3.4  Walizka na kółkach

Wymiary walizki na kółkach

Wymiary [mm] Przybliżona waga [kg]

a b c

565 374 241 6,2

Wymiary [cale] Przybliżona waga [lb]

a b c

22,2 14,7 9,5 13,7
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Przegląd produktów KROHNE

• Przepływomierze elektromagnetyczne

• Przepływomierze rotametryczne

• Przepływomierze ultradźwiękowe

• Przepływomierze masowe

• Przepływomierze wirowe (Vortex)

• Kontrolery przepływu

• Mierniki poziomu

• Czujniki temperatury

• Czujniki ciśnienia

• Analizatory

• Urządzenia i systemy pomiarowe dla branży oleju i gazu

• Systemy pomiarowe dla okrętownictwa

Biuro główne - KROHNE Messtechnik GmbH
Ludwig-Krohne-Str. 5
47058 Duisburg (Niemcy)
Tel.:+49 203 301 0
Fax:+49 203 301 103 89 
info@krohne.com

©
 K

R
O

H
N

E
 0

4/
20

14
 - 

40
03

56
93

01
 - 

M
A

 O
PT

IS
O

N
IC

 6
30

0 
P 

R
03

 p
l  

- P
od

le
ga

 z
m

ia
ni

e 
be

z 
po

w
ia

do
m

ie
ni

a.

Bieżąca lista przedstawicielstw KROHNE podana jest na:
www.krohne.com


