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Ostrzeżenia i użyte symbole

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.

Instrukcje bezpieczeństwa dla operatora

Niebezpieczeństwo! 
Ta informacja dotyczy bezpośredniego zagrożenia przy pracach elektrycznych.

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 dla obsługi urządzenia.

Uwaga! 
Instalacja, montaż, uruchomienie oraz konserwacja i obsługa mogą być wykonywane wyłącznie 
przez odpowiednio przeszkolony personel. W każdym przypadku należy przestrzegać zasad 
i przepisów BHP.

Uwaga prawna! 
Odpowiedzialność za właściwe stosowanie urządzenia spoczywa wyłącznie na użytkowniku. 
Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie urządzenia przez użytkownika. 
Niepoprawna instalacja lub obsługa może prowadzić do utraty gwarancji. Ponadto zastosowanie 
mają - stanowiące podstawę sprzedaży - „Ogólne warunki sprzedaży”.

Informacja! 
• Pozostałe informacje podane są na płycie CD: w podręczniku, w karcie katalogowej, 

w podręcznikach specjalnych, w certyfikatach oraz na stronie internetowej.
• W przypadku odsyłania urządzenia do dostawcy, należy wypełnić formularz znajdujący się 

na płycie CD, dołączając go następnie do przesyłki. Bez właściwie wypełnionego formularza, 
urządzenie nie będzie mogło być sprawdzone i/lub naprawione.
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2.1  Zakres dostawy

Informacja! 
Sprawdzić list przewozowy - upewnić się co do kompletności przesyłki. Urządzenie dostarczane 
jest w jednej paczce.

Informacja! 
Upewnić się, że opakowanie nie jest uszkodzone i obchodzono się z nim właściwie. W razie 
konieczności: poinformować przewoźnika i lokalne biuro producenta.

Rys. 2-1: Zakres dostawy

1  Komora pomiarowa z kolumną wskaźnika poziomu i opcjonalna skala pomiarowa
2  Opcjonalny przetwornik analogowy
3  Opcjonalne łączniki krańcowe (nie mocowane do urządzenia)
4  Magnes (do zerowania kolumny wskaźnika po instalacji)
5  Quick Start i podręcznik

Informacja! 
Niewymagane specjalne narzędzia i trening!
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2.2  Transport

2.3  Przed instalacją całkowicie rozpakować

Rys. 2-2: Transport

Uwaga! 
Kolumnę wskaźnika wykonano ze szkła Pyrex®.
Podnosić urządzenie ostrożnie - niebezpieczeństwo uszkodzenia urządzenia.

Uwaga! 
Upewnić się, że w komorze pomiarowej nie ma przypadkowych obiektów (brud itp.).

Usunięcie sworznia blokującego pływak (dla bocznych przyłączy procesowych)

Rys. 2-3: Usunięcie sworznia blokującego pływak (dla bocznych przyłączy procesowych)
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Usunięcie sworznia blokującego pływak (dla bocznych przyłączy procesowych)
1  Odszukać na komorze pomiarowej czerwoną etykietę przy dolnym przyłączu procesowym.
i Tekst etykiety: UWAGA! Usunąć zabezpieczenie transportowe pływaka.

2  Usunąć taśmę przylepną wokół przyłączy procesowych - górnego i dolnego.
3  Usunąć plastikowe zabezpieczenie z przyłączy procesowych - górnego i dolnego.
4  Znaleźć sworzeń blokujący pływak.
5  Usunąć sworzeń blokujący szczypcami.

Wprowadzenie pływaka do komory pomiarowej (jeśli dostarczono go oddzielnie)
•  Usunąć dolny kołnierz zaślepiający lub zaślepkę (dla wersji podstawowej ze spustem 1¼¨).
•  Wsunąć pływak do komory pomiarowej górną częścią pływaka (na której znajdują się dane 

pływaka).
•  Ustawić w osi uszczelnienia.
•  Dokręcić nakrętki kołnierza zaślepiającego właściwym momentem (11 Nm w warunkach 

roboczych, 23,5 Nm w warunkach testu). Zaślepkę 1¼¨ dokręcić we właściwy sposób (wg 
dobrej praktyki inżynierskiej).

Wprowadzenie pływaka do komory pomiarowej

Rys. 2-4: Wprowadzenie pływaka do komory pomiarowej (jeśli dostarczono go oddzielnie)

1  Umieścić pływak tutaj
2  Pływak
3  Dane pływaka (data produkcji, Ps/Pt, materiał itp.) muszą znajdować się w górnej części pływaka umieszczonego 

w komorze pomiarowej
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2.4  Wymagania ogólne

2.4.1  Mocowanie bocznikowego wskaźnika poziomu do zbiornika

Przestrzegać poniższych instrukcji:
• Sworznie i uszczelki (nie dostarczane) dobrać do wartości znamionowych ciśnienia dla 

przyłączy procesowych i ciśnienia roboczego.
• Bocznikowy wskaźnik poziomu mocować do zbiornika pionowo.
• Upewnić się, że w komorze pomiarowej nie ma zanieczyszczeń (brud itp.) i przypadkowych 

obiektów.
• Upewnić się, że obciążenia mechaniczne nie uszkodzą przyłączy procesowych. Jeśli 

konieczne, wzmocnić urządzenie wspornikami.
• Zaleca się montaż zaworów odcinających - czyszczenie urządzenia niezależnie od zbiornika. 

Osuszać urządzenie tylko po odcięciu go od zbiornika.

Rys. 2-5: Mocowanie bocznikowego wskaźnika poziomu do zbiornika

1  Opcjonalny zawór odcinający
2  Opcjonalny odpowietrznik
3  Opcjonalny dren z zaworem odcinającym
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Rys. 2-6: Nie stawać na przyłączach procesowych

Uwaga! 
Nie stawać na przyłączach procesowych. Stawanie na przyłączach procesowych może 
spowodować uszkodzenie urządzenia lub instalacji.

Niebezpieczeństwo! 
Zapewnić, aby temperatura zewnętrznej powierzchni urządzenia nie przekroczyła +60°C / 
+140°F. Jeśli temperatura powierzchni urządzenia przekracza +60°C / +140°F, należy 
zastosować odpowiednie środki, wymagane przez przepisy BHP.

Uwaga! 
Dyrektywa urządzeń ciśnieniowych UE - dane
• Przyłącza procesowe nie mogą przenosić naprężeń mechanicznych. Osie: przyłącza 

procesowego urządzenia oraz przyłacza procesowego zbiornika, muszą być do siebie 
równoległe i wycentrowane. Dokręcanie przyłączy procesowych musi być zgodne z kodem 
projektowym.

• Należy chronić urządzenie przed udarami (np. młot wodny). Instalacja powinna być 
wyposażona w zawór ograniczający ciśnienie.

• Ciśnienie skuteczne instalacji (max. wartość dopuszczona przez zawór ograniczający 
ciśnienie) nie może przekroczyć max. dopuszczalnego ciśnienia, Ps, podanego na tabliczce 
znamionowej urządzenia.

• Zapewnić zgodność (kompatybilność) materiałów pozostających w kontacie z cieczą - z tą 
cieczą, ponadto zapewnić zgodność charakterystyk starzenia środowiska pomiarowego 
ze stosowaną cieczą. W odniesieniu do powyższego, patrz - zalecenia niniejszej instrukcji lub 
wyszczególnienie w umowie sprzedaży.

• Ciśnienie zewnętrzne, Pext, musi być równe ciśnieniu atmosferycznemu, Patmos (Pext = 
Patmos).

• Przy dł. urządzenia ze stali k.o. ponad 6 m / 20 ft, zaleca się większą ilość punktów 
kotwiących.

Uwaga! 
Przed napełnieniem zbiornika kolumna obrotowych klapek powinna być wyzerowana (wszystkie 
klapki czarne). Brak powyższego może skutkować błędnym wskazaniem poziomu.
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Wymagane wyposażenie:
• Magnes (dostarczany z urządzeniem)

Upewnienie się, że kolumna obrotowych klapek jest wyzerowana
•  Przyłożyć magnes od przodu do szklanej rury, przy spodzie kolumny wskaźnika.
i Czerwony koniec magnesu powinien wskazywać na szklaną rurę.

•  Powoli przesunąć magnes wzdłuż szlanej rury, do szczytu.
i Wszystkie klapki obrócą się na kolor czarny. Kolumna wskaźnika została wyzerowana. 

Można napełnić zbiornik.

2.5  Kolumna wskaźnika poziomu
Przed dostawą kolumna wskaźnika poziomu jest mocowana do komory pomiarowej. Kalibracja 
jego położenia - w oparciu o dane użytkownika. Inne regulacje nie są wymagane.

Rys. 2-7: Wyzerować kolumnę wskaźnikową

1  Magnes - czerwony koniec powinien wskazywać na szklaną rurę.

Uwaga! 
Dane z zamówienia użytkownika stosowane są dla celów kalibracji. Przy zmianie gęstości 
cieczy, urządzenie nie będzie mierzyło poprawnie. Prosimy o kontakt z przedstawicielem.
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2.6  Opcjonalny przetwornik analogowy
Przetwornik analogowy mocowany jest do komory pomiarowej przed dostawą. Kalibracja jego 
położenia - w oparciu o dane użytkownika. Inne regulacje nie są wymagane.

Uwaga! 
Przegrzanie może uszkodzić przetwornik analogowy. Jeśli temp. procesu przekracza +120°C / 
+250°F, między przetwornikiem analogowym a komorą bocznikową należy umieścić izolację. 
Jeśli temp. procesu przekracza +150°C / +300°F, nie wolno zakrywać żadnej części 
przetwornika analogowego.

Rys. 2-8: Przetwornik analogowy oraz izolacja komory bocznikowej

1  Przetwornik analogowy
2  Komora bocznikowa (przekrój poprzeczny)
3  Jeśli temp. procesu przekracza +120°C / +250°F, między przetw. analogowym a komorą boczn. umieścić izolację.
4  Izolacja (przekrój poprzeczny). Jeśli temp. procesu przekracza +150°C / +300°F, nie zakrywać izolacją żadnej części 

przetw. analogowego.

Uwaga! 
Nie przemieszczać przetwornika analogowego. Po zmianie jego pozycji, wskazania wyj. 
prądowego będą niepoprawne.

Uwaga! 
Dane z zamówienia użytkownika stosowane są dla celów kalibracji. Przy zmianie gęstości 
cieczy, urządzenie nie będzie mierzyło poprawnie. Prosimy o kontakt z przedstawicielem.
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2.7  Opcjonalny łącznik krańcowy

Informacja! 
Przed dostawą łączniki krańcowe nie są mocowane do urządzenia. Wyjąć łączniki 
z opakowania, przestrzegać podanych instrukcji. Więcej danych – patrz: podręcznik.

Uwaga! 
Przegrzanie może uszkodzić łącznik krańcowy. Po umieszczeniu izolacji wokół bocznikowego 
wskaźnika poziomu, nie przykrywać obudowy łącznika krańcowego. Zapewnić około 15 mm / 
0,6¨ pustej przestrzeni pomiędzy łącznikiem krańcowym a izolacją.

Rys. 2-9: Łączniki krańcowe oraz izolacja komory pomiarowej

1  Obudowa łącznika krańcowego
2  Izolacja wokół komory pomiarowej (przekrój poprzeczny)
3  Komora pomiarowa (przekrój poprzeczny)
Pusta przestrzeń pomiędzy łącznikiem krańcowym oraz izolacją komory pomiarowej, a ≥15 mm /0,6¨.

Uwaga! 
Przy zmianie gęstości cieczy, łącznik nie będzie wykrywał poziomu poprawnie. Przeliczyć 
pozycję łącznika według rzeczywistej gęstości cieczy oraz powtórzyć poniższą procedurę 
instalacyjną.

Uwaga! 
Punkt przełączenia łącznika przy wzroście poziomu cieczy różni się od punktu przełączenia 
łącznika przy obniżeniu poziomu cieczy. Czy łącznik ma zostać otwarty dla pływaka powyżej (dla 
łącznika HIGH), czy poniżej (dla łącznika LOW) punktu przełączenia? Więcej informacji - patrz: 
Definicja uchybu ustalonego dla punktu przełączenia.

Uwaga! 
Po umieszczeniu izolacji wokół bocznikowego wskaźnika poziomu, nie przykrywać obudowy 
łącznika krańcowego. Przegrzanie może uszkodzić łącznik krańcowy.
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Wymagane wyposażenie:
• Śrubokręt z szeroką końcówką (niedostarczany)

Procedura instalacyjna
•  Przymocować łącznik krańcowy do komory pomiarowej przy pomocy obejmy. Nie dociskać 

obejmy.
i Dławik kablowy musi znaleźć się na spodzie obudowy.

•  Przesuwać łącznik krańcowy, dopóki linia środkowa punktu przełączenia nie znajdzie się 
na żądanym poziomie. Pomoc przy pozycjonowaniu - patrz: skala wskaźnika.

i Jeśli kolumna wskaźnika nie posiada opcjonalnej skali, konieczne będzie obliczenie 
pionowego przesunięcia (uchybu) magnesu pływaka względem poziomu cieczy (zależy 
od gęstości cieczy). Wyregulować pozycję łącznika w odniesieniu do przesunięcia 
magnesu pływaka. Tabele pionowych przesunięć (uchybów) - patrz: dodatek 
w podręczniku.

•  Wyregulować pozycję łącznika dla przesunięcia punktu przełączenia.
i Jeśli łącznik nastawiono na poziom NISKI (łącznik jest otwarty dla pływaka poniżej punktu 

przełączenia), przesunąć łącznik lekko w górę, dla celów regulacji. Jeśli łącznik nastawiono 
na poziom WYSOKI (łącznik jest otwarty dla pływaka powyżej punktu przełączenia), 
przesunąć łącznik lekko w dół, dla celów regulacji. Pozostałe dane - patrz: Definicja 
uchybu punktu przełączenia oraz Wartości uchybu punktu przełączenia.

•  Docisnąć obejmę łącznika krańcowego.

Rys. 2-10: Sposób mocowania łącznika krańcowego

1  Łącznik krańcowy
2  Linia środkowa punktu przełączenia
3  Wskaźnik poziomu i opcjonalna skala pomiarowa
4  Obejma łącznika krańcowego

Uwaga! 
 Upewnić się, że dławik kablowy znajduje się na spodzie obudowy i jest prawidłowo dokręcony.
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Wartości uchybu punktu przełączenia

Instalacja łącznika krańcowego dla wykrycia awarii pływaka
•  Upewnić się, że komora pomiarowa jest pusta i znajduje się w niej pływak.
•  Przymocować łącznik krańcowy do spodniej części komory pomiarowej. Nie dociskać obejmy.
•  Podłączyć łącznik krańcowy do obwodu elektr. Upewnić się, że jest ustawiony na poziom 

NISKI. Więcej danych, patrz: Opcjonalne łączniki krańcowe strona 16.
•  Zasilić obwód elektryczny.
•  Przesuwać łącznik krańcowy w górę komory, dopóki jego status nie zmieni się na otwarty.
•  Trzymając łącznik krańcowy w tej pozycji, zacisnąć obejmę.
i Łącznik krańcowy jest w poprawnej pozycji.

Określenie uchybu punktu przełączenia

Rys. 2-11: Uchyb punktu przełączenia

1  Punkt zerowy łącznika krańcowego
2  Punkt zerowy łącznika krańcowego
3  Pływak i magnes pływaka (punkt przełączenia odniesiony jest do góry magnesu)
4  Rzeczywisty punkt przełączenia nad łącznikiem (łącznik otwarty, gdy poziom cieczy wzrośnie nad ten punkt - łącznik: 

poziom WYSOKI)
5  Rzeczywisty punkt przełączenia pod łącznikiem (łącznik otwarty, gdy poziom cieczy opadnie pod ten punkt - łącznik: 

poziom NISKI)

Warunki Uchyb punktu przełączenia

mm cale

Gdy łącznik musi być otwarty nad punktem 
przełączenia (łącznik: poziom WYSOKI),
przesunąć łącznik pod punkt przełączenia:

15 0,6

Gdy łącznik musi być otwarty pod punktem 
przełączenia (łącznik: poziom NISKI),
przesunąć łącznik nad punkt przełączenia:

0 0

a

a
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3.1  Opcjonalny przetwornik analogowy
•  Zdjąć wieczko przedziału zaciskowego.
•  Podłączyć urządzenie do obwodu elektr. Przestrzegać obowiązujących przepisów.

Rys. 3-1: Schemat elektryczny dla modułu wyjściowego 4...20 mA

1  Zaciski zasilania
2  Wewn. okablowanie - przewód brązowy
3  Wewn. okablowanie - przewód czerwony
4  Opcjonalny wskaźnik LCD
5  Zasilanie (+) - jeśli podłączono opcjonalny LCD - przewód czerwony
6  Zasilanie (-) - jeśli podłączono opcjonalny LCD - przewód czarny
7  Zacisk zasilania LCD (10...35 VDC)

Rys. 3-2: Schemat elektryczny dla modułu wyjściowego 4...20 mA + HART

1  Zaciski zasilania
2  Wewn. okablowanie - przewód brązowy
3  Wewn. okablowanie - przewód czerwony
4  Opcjonalny wskaźnik LCD
5  Zasilanie (+) - jeśli podłączono opcjonalny LCD - przewód czerwony
6  Zasilanie (-) - jeśli podłączono opcjonalny LCD - przewód czarny
7  Zacisk zasilania LCD (10...35 VDC)
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Pozostałe dane elektryczne, patrz: Dane techniczne: opcjonalny przetwornik analog. strona 22.

Rys. 3-3: Schemat elektryczny dla modułu FOUNDATION™ Fieldbus / PROFIBUS PA

1  Zaciski łączeniowe magistrali
2  Sprzęg segmentowy
3  Terminator magistrali
4  Wewn. okablowanie - przewód pomarańczowy
5  Wewn. okablowanie - przewód brązowy
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3.2  Opcjonalne łączniki krańcowe

•  Zdjąć wieczko przedziału zaciskowego.
•  Podłączyć urządzenie do obwodu elektr. Przestrzegać obowiązujących przepisów.

Pozostałe dane elektryczne, patrz: Dane techniczne - opcjonalne łączniki krańcowe strona 27.

Rys. 3-4: Przedział zaciskowy

1  Wieczko przedziału zaciskowego
2  Bistabilny łącznik kontaktronowy
3  Zacisk wyjściowy

Uwaga! 
Jeśli łącznik nastawiono na poziom NISKI, upewnić się, że łącznik jest otwarty dla pływaka 
poniżej łącznika.
Jeśli łącznik nastawiono na poziom WYSOKI, upewnić się, że łącznik jest otwarty dla pływaka 
powyżej łącznika.

Rys. 3-5: Schemat elektryczny

1  Wersja nie-NAMUR
2  Wersja NAMUR

Informacja! 
Łączniki krańcowe w obudowach ze stali k.o. dostępne są także na życzenie dla niskich 
temperatur (temperatura robocza: -60...+125°C / -76...+257°F). Pozostałe dane – patrz: strona:
http://www.euroswitch.co.uk
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3.3  Kategoria ochronna
Kategorie IP dla osprzętu urządzenia, patrz: następująca tabela:

Kategorie ochronne wg EN 60529

Zapewnienie zgodności z kategorią ochronną dla instalacji elektrycznej
•  Upewnić się, że uszczelki są nieuszkodzone.
•  Upewnić się, że kable elektryczne są nieuszkodzone.
•  Upewnić się, że kable elektryczne są zgodne z obowiązującymi przepisami.
•  W celu zabezpieczenia przed dostępem wody, kable należy uformować w pętlę odciekową 1.
•  Dokręcić dławiki kablowe 2.
•  Nieużywane dławiki należy poprawnie zaślepić 3.

Obudowa wyposażenia Kategoria IP

Przetwornik analogowy
Nie-Ex / Ex i (bez wskaźnika) IP54

Nie-Ex / Ex i (ze wskaźnikiem) IP66

Łączniki krańcowe
Nie-Ex / Ex i IP66

Informacja! 
Łączniki krańcowe w obudowach ze stali k.o. dostępne są także na życzenie dla niskich 
temperatur (temperatura robocza: -60...+125°C / -76...+257°F). Pozostałe dane – patrz: strona:
http://www.euroswitch.co.uk

Niebezpieczeństwo! 
Zapewnić wodoszczelność dławika.

Rys. 3-6: Kategoria ochronna
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4.1  Dane techniczne: ogólne informacje

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).

Podstawowa Rozszerzony

System pomiarowy
Zasada pomiaru Bocznikowy wskaźnik poziomu (zasada naczyń połączonych). 

Pływak w komorze pomiarowej (∅42 mm / 1,7¨) jest magnetycznie 
sprzężony z mechanicznym wskaźnikiem poziomu.

Zakres zastosowań Wskazanie poziomu cieczy 
w zbiornikach o niskim ciśnieniu i 
- magazynowych

Wskazanie poziomu cieczy 
w aplikacjach do 40 barg / 
580 psig

Wartość mierzona
Podstawowa wartość mierzona Poziom magnetycznego pływaka w komorze pomiarowej

Wtórna wartość mierzona Poziom i objętość cieczy w komorze pomiarowej

Konstrukcja
Opcje i warianty
Warianty Przyłącza procesowe: boczne / boczne

Przyłącza procesowe: osiowe / osiowe

Przyłącza procesowe: górne boczne / dolne osiowe

Przyłącza procesowe: górne osiowe / dolne boczne

Opcje Uchwyt mocujący (mocowanie do ściany długich wskaźników 
poziomu)

Przetwornik analogowy bez wyświetlacza (przetwornik z modułem 
wyj. 4...20 mA, 4...20 mA + HART® lub PROFIBUS PA/FF - 
montowany na górze lub spodzie łańcucha kontaktronów)  1

Przetwornik analogowy z wyświetlaczem (4...20 mA lub 4...20 mA + 
HART® - montowany na górze lub spodzie łańcucha kontaktronów)

Gwintowane wieko 1¼¨ 
(instalacja / usuwanie pływaka)

—

Niezamarzająca osłona szklanej rury wskaźnikowej (dla temperatury 
otoczenia -60...-20°C / -76...-4°F)

— OPTIFLEX 1300 C z sondą: 
pojedyncza linka ∅2 mm (dla 
wyboru górnego osiowego 
przyłącza ½ BSPP)

— OPTIFLEX 1300 C (dla wyboru 
górnego osiowego przyłącza 
DN40 PN40)

Akcesoria Bistabilne łączniki krańcowe (NAMUR lub nie-NAMUR)

Zakres pomiarowy (ML) 0,3…5,3 m / 1…17,4 ft 0,3…5,3 m / 1…17,4 ft (dłuższe 
na życzenie)

Wyświetlacz i interfejs użytkownika
Wyświetlacz Kolumna wskaźnika z magnetycznymi żółtymi/czarnymi obrotowymi 

klapkami; bez kolumny wskaźnika

Wskazanie awarii pływaka Czerwone/czarne obrotowe klapki na spodzie kolumny wskaźnika
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Opcje oznaczenia skali Bez skali; m + cm; ft + cale; %

Dokładność pomiaru
Dokładność ±10 mm / 0,4¨

Powtarzalność ±10 mm / 0,4¨ (przy stałej gęstości)

Max. szybkość zmian 2 m/min. / 6,5 ft/min.

Warunki robocze
Temperatura
Proces -40…+150°C / -40…+300°F

(Ex: patrz: uzupełniająca 
instrukcja lub świadectwa 
dopuszczeń)

-40...+300°C / -40…+570°F
(Ex: patrz: uzupełniająca 
instrukcja lub świadectwa 
dopuszczeń)

Temperatura otoczenia -40…+80°C / -40…+176°F (Ex: 
patrz: uzupełniająca instrukcja 
lub świadectwa dopuszczeń)

-60…+80°C / -76…+176°F (Ex: 
patrz: uzupełniająca instrukcja 
lub świadectwa dopuszczeń)

Temperatura magazynowania -50…+80°C / -58…+176°F

Ciśnienie
Maksymalne dopuszczalne 
ciśnienie robocze

16 barg / 232 psig
(zależnie od długości komory 
pomiarowej. Patrz także: 
"Wskazówki dot. maksymalnego 
ciśnienia roboczego 
w podręczniku".)

40 barg / 580 psig (zależnie od 
ciśnienia znamionowego 
kołnierza. Patrz 
także:"Wskazówki dot. 
maksymalnego ciśnienia 
roboczego w podręczniku".)

Własności chemiczne
Gęstość 0,8…1,19 kg/l / 49,9...68,7 lb/ft³ 0,58…2 kg/l / 36,2...124,8 lb/ft³

Lepkość ≤ 5000 mPa·s / ≤ 5000 cP

Pozostałe warunki
Kategoria ochronna (EN 60529) IP68

Warunki instalacyjne
Zalecenia Montaż pionowy z boku zbiornika

Przyłącza procesowe wyposażyć w zawory odcinające, 
umożliwiające obsługę komory pomiarowej (opcja)

Wymiary i wagi Patrz: "Dane techniczne: Wymiary i wagi" w podręczniku

Materiały
Komora Standard: stal k.o. (1.4404 / 316L)

— Opcja: HASTELLOY® C-276  2

Pływak Standard: stal k.o. (1.4404 / 
316L)

Stal k.o. (1.4404 / 316L); tytan 
(dane dot. wyboru 
materiału,patrz: "Pływaki" 
w podręczniku)

— Opcja: Hastelloy®

Szyna wskaźnika Stal k.o.

Rura wskaźnika Szkło Pyrex® (rura szklana z hermetycznym uszczelnieniem)  3

Skala (opcja) Stal k.o.

Podstawowa Rozszerzony
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Osprzęt procesowy Standard: stal k.o. (1.4404 / 316L)

— Opcja: HASTELLOY® C-276 
(tylko dla części kołnierzy 
luźnych EN w kontakcie z cieczą)

Uszczelnienia Taśma Teflon®  4 Standard: Aramid; taśma Teflon®

— Opcje: Grafit; PTFE

Oplot izolujący — Włókno ceramiczne (izolacja 
pomiędzy kolumną wskaźnika 
a komorą pomiarową, dla 
temperatury procesowej 
+100...+300°C / +210...+570°F)

Niezamarzająca osłona dla 
szklanej rury wskaźnika (opcja)

Plexiglas®

Przyłącza procesowe
Rurowe gwintowe ½...¾ NPT; G ½...¾

Gładkie rurowe, 10S ½¨; ¾¨ dla 10S

Wersja kołnierza
EN DN15…40 (typ B1) dla PN16 / 40 DN15…50 (typ B1, C lub E) dla 

PN16 / 40;
DN15…50 (typ B1, C lub E) dla 
PN63 / 100; inne dostępne na 
życzenie
Uwaga: przyłącza kołnierzowe 
HASTELLOY® C-276 dostępne 
tylko jako kołnierze luźne, pow. 
czołowa typ B1

ASME ½…1½¨ (RF) w 150 lb / 300 lb ½…1½¨ (RF) w 150 lbs / 300 lbs; 
inne dostępne na życzenie

Przyłącza drenu i odpowietrznika
Opcje spustu
Gwint Standard: wieko z zaślepką 

3/8 NPT
Standard: kołnierz z zaślepką 
½NPT

Opcja: wieko z zaślepką 1¼ NPT Opcje: kołnierz z zaślepką 
3/8 NPT; kołnierz z zaślepką 
G 1/2; kołnierz z zaślepką G 3/8

Kołnierz — Opcje: wszystkie opcje przyłącza 
proces.

Opcje odpowietrzenia
Gwint Standard: bez (wypukły kołpak) Standard: zaślepka 3/8NPT

Opcja: wieko z zaślepką 3/8 NPT Opcje: kołn. z zaślepką ½ NPT; 
kołn. z zaśl. G ½; górny kołn. 
DN40 (dla radaru TDR) z boczn. 
zaślepką odpowietrz. ½ NPT; 
antena spawana z boczn. 
zaślepką odpowietrz. ½ NPT; 
przyłącze wkręcane ½ BSPP dla 
OPTIFLEX 1300 C i pojed. sondy 
linowej 2 mm, z boczn. zaślepką 
odpowietrz. ½ NPT; wszystkie 
opcje przył. proces.

Kołnierz — Opcje: wszystkie opcje przyłącza 
proces.

Podstawowa Rozszerzony
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Zasilanie
Łączniki krańcowe Patrz: "Dane techniczne - opcjonalne łączniki krańcowe" w 

podręczniku

Przetwornik analogowy Patrz: "Dane techniczne - opcjonalny przetwornik analogowy" 
w podręczniku

Wejście i wyjście
Parametr Wskazanie lub detekcja poziomu

Sygnał wyjściowy Patrz: "Dane techniczne - opcjon. łączniki krańcowe" i "Dane 
techniczne - opcjon. przetwornik analogowy"

Dopuszczenia i certyfikaty
CE Oznaczenie CE nie ma 

zastosowania (nie podlega 
wymogom testu PED)

Urządzenie spełnia zasadnicze 
wymagania dyrektyw UE. 
Nakładając znak CE, producent 
zaświadcza, że urządzenie 
spełniło wszystkie wymagane 
testy.

Pozostałe dane dotyczące 
dyrektyw UE i standardów 
europejskich dla urządzenia - 
patrz: Deklaracja zgodności UE. 
Niniejszy dokument dostarczany 
jest z urządzeniem i może być 
skopiowany za darmo ze strony 
internetowej producenta 
(Download Center).

Ochrona przeciwwybuchowa
ATEX II 1 G lub II 1/2 G (komora pomiarowa)

Patrz: dopuszcz. w: "Dane techniczne - opcjon. łączniki krańcowe" 
i "Dane techniczne - opcjon. przetwornik analogowy"

Pozostałe standardy i dopuszczenia
PED Nie podlega wymogom testu 

PED
Dyrektywa Urządzeń 
Ciśnieniowych

Odporność na wibracje Klasa wibracji 4M4 wg EN 60721-3-4

Kod konstrukcyjny Standard: "CODAP® 2010"

Opcja: NACE MR0175 / ISO 15156

Na życzenie: EN 13445
1 HART® jest znakiem handlowym HART Communication Foundation
2 HASTELLOY® jest znakiem handlowym Haynes International, Inc.
3 Pyrex® jest znakiem handlowym Corning, Inc.
4 Teflon® jest znakiem handlowym E.I. du Pont de Nemours and Company

Podstawowa Rozszerzony
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4.2  Dane techniczne: opcjonalny przetwornik analog.

Moduły komunikacyjne: wyj. analogowe lub HART®

Wyj. modułu 4...20 mA 4...20 mA / HART®

Kod zamówienia xF45xBxxxxx 
(bez wskaźnika LCD)

xF45xExxxxx 
(ze wskaźnikiem LCD)

xF45xWxxxxx 
(bez wskaźnika LCD)

xF45xGxxxxx 
(ze wskaźnikiem LCD)

System pomiarowy
Zasada pomiaru Łańcuch styków kontaktronowych, aktywowanych przez pływak 

magnetyczny z komory pomiarowej BM 26

Podstawowa wartość mierzona Rezystancja

Wtórna wartość mierzona Poziom i objętość cieczy w komorze pomiarowej

Konstrukcja
Opis urządzenia Łańcuch rezystorów i styków kontaktronowych z 2-przewodowym, 

zasilanym z pętli modułem przetwornika - montowany przylegająco 
do komory pomiarowej. Zmiany rezystancji przekształcane są na 
sygn. wyj. przez moduł przetwornika.

Opis modułu przetwornika Zmiany rezystancji 
przekształcane są na analogowy 
sygnał prądowy.

Zmiany rezystancji 
przekształcane są na analogowy 
lub cyfrowy sygnał prądowy. 
Możliwość podłączenia max. 15 
przetworników do sieci zgodnej 
z protokołem komunikacyjnym 
HART®.

Opcje Pozycja przetwornika - użytkownik musi określić pozycję 
przetwornika: na górze lub na spodzie łańcucha kontaktronów

Wskaźnik LCD

Akcesoria Zasilacz SU 600, 24 V

Zasilacz SU 600, 24 V, z zabudowaną barierą Ex ia

Zasilacz iskrobezpieczny PROF SI 24075 (z separacją galwaniczną)

Podstawowy, uniwersalny zasilacz C 95 (panelowy, 2 przekaźniki, 
4-poz. wskaźnik cyfrowy, nie-Ex)

Podstawowy, uniwersalny zasilacz C 95 (panelowy, 2 przekaźniki, 
wyj. 4...20 mA, 4-poz. wskaźnik cyfrowy, nie-Ex)

Wyświetlacz i interfejs użytkownika
Wyświetlacz Standard: bez

Opcja: 2-przewodowy, zasilany 
z pętli wskaźnik LCD

Opcja: 2-przewodowy, zasilany 
z pętli wskaźnik LCD

Funkcje Wyświetl. poziomu w mm; 
calach; % (naklejki 
z opcjonalnymi jednostkami 
dostarczane z urządzeniem). 
4-poz. wyświetlacz LCD ze 
znakiem minus, 3 przyciski.

Wyświetl. poziomu w mm; 
calach; % (naklejki 
z opcjonalnymi jednostkami 
dostarczane z urządzeniem).
4-poz. wyświetlacz LCD ze 
znakiem minus, 3 przyciski.

Wyświetlacz 2-przew., zasilany z pętli 
wskaźnik
4-poz. wyśw. LCD ze znakiem 
minus, 3 przyciski

2-przew., zasilany z pętli 
wskaźnik
4-poz. wyśw. LCD ze znakiem 
minus, 3 przyciski

Obsługa Wybierana ilość miejsc 
dziesiętnych, 0 do 3. 
Konfiguracja - po otwarciu 
obudowy.

Wybierana ilość miejsc 
dziesiętnych, 0 do 3. 
Konfiguracja - po otwarciu 
obudowy.
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Dokładność pomiaru
Dokładność ±10 mm / 0,4¨ (przy stałej 

gęstości)
≤ ±0,1% zakresu

±10 mm / 0,4¨ (przy stałej 
gęstości)
≤ ±0,05% zakresu

Wsp. temperaturowy ≤ ±0,01% zakresu/°C ≤ ±0,005% zakresu/°C

Podatność na zakł. EMC < ±0,1% zakresu < ±0,1% zakresu

Warunki robocze
Temperatura
Temperatura robocza, moduł 
przetwornika

 -40…+85°C / -40…+185°F, w przypadku izolacji wokół komory 
pomiarowej specyfikować temperaturę w zamówieniu. Nie 
umieszczać izolacji wokół obudowy przetwornika.

Temperatura robocza, wskaźnik 
LCD

-20…+70°C / -4…+158°F 1

Ciśnienie
Ciśnienie robocze Ciśnienie atmosferyczne

Pozostałe warunki
Czas rozgrzewania 5...10 minut 30 s

Czas odpowiedzi 1,5 s 1....60 s 2

Kategoria IP
(EN 60529)

Obudowa przetwornika bez wskaźnika LCD: IP 54
Obudowa przetwornika ze wskaźnikiem LCD: IP 66

Warunki instalacyjne
Uwagi Przetwornik analogowy jest fabrycznie kalibrowany i mocowany 

do komory pomiarowej przed dostawą.

Wymiary i wagi Patrz - rozdział: "Dane techniczne: Wymiary i wagi" w podręczniku

Materiały
Obudowa Aluminium kryte poliestrem

Rura z kontaktr. Stal k.o.

Clamp Stal k.o.

Przyłącza elektryczne
Zasilanie
Napięcie Nie-Ex:

8...30 VDC 8…30 VDC

Ex ia, bez wskaźnika LCD:
Patrz: uzupełniająca instrukcja lub świadectwa dopuszczeń

Ex ia, ze wskaźnikiem LCD:
Patrz: uzupełniająca instrukcja 
lub świadectwa dopuszczeń

—

Wskaźnik LCD; spadek napięcia 2,5 V 2,5 V

Wyj. modułu 4...20 mA 4...20 mA / HART®

Kod zamówienia xF45xBxxxxx 
(bez wskaźnika LCD)

xF45xExxxxx 
(ze wskaźnikiem LCD)

xF45xWxxxxx 
(bez wskaźnika LCD)

xF45xGxxxxx 
(ze wskaźnikiem LCD)



4 Dane techniczne 

24 

BM 26 Podst./Rozszerz.

www.krohne.com 04/2017 - 4002167303- QS BM 26 Basic/Adv R05 pl

Wpust kablowy M20 × 1,5

Dane obwodu iskrobezpiecznego 
dla urządzeń z dopuszcz. Ex ia

Patrz: uzupełniająca instrukcja lub świadectwa dopuszczeń

Wejście i wyjście
Wyjście prądowe
Zakres wyjścia 4…20 mA

Sygnał błędu Wartość górna, wybierana

21,6 mA 23 mA

Wartość dolna, wybierana

3,5 mA

HART®
Opis — Protokół HART® przez wyj. 

prądowe pasywne

Operacja multidrop — Tak, wyj. prądowe = 4 mA
Adres Multidrop nastawiany 
(1…15)

Dopuszczenia i certyfikaty
CE Urządzenie spełnia zasadnicze wymagania dyrektyw UE. Nakładając 

znak CE, producent zaświadcza, że urządzenie spełniło wszystkie 
wymagane testy.

Pozostałe dane dotyczące dyrektyw UE i standardów europejskich 
dla urządzenia - patrz: Deklaracja zgodności UE. Niniejszy dokument 
dostarczany jest z urządzeniem i może być skopiowany za darmo ze 
strony internetowej producenta (Download Center).

Ochrona przeciwwybuchowa
ATEX - bez wskaźnika LCD II 1 G Ex ia IIC T4...T6 II 1 G Ex ia IIC T4 lub T6

ATEX - ze wskaźnikiem LCD II 1 G Ex ia IIC T5 —

Pozostałe standardy i dopuszczenia
EMC Dyrektywa zgodności 

elektromagnetycznej
Dyrektywa zgodności 
elektromagnetycznej
NAMUR NE 21 3

Odporność na wibracje Klasa wibracji 4M4 wg EN 60721-3-4

NAMUR NAMUR NE 43 4

1 Dla temperatury otoczenia poza tym zakresem, wyświetlacz wyłączy się. Moduł przetwornika kontynuuje działanie 
poza podanym przedziałem temperatur.

2 Wartość programowana
3 Zgodność elektromagnetyczna sterujących urządzeń przemysłowych i laboratoryjnych
4 Standaryzacja poziomu sygnału dla informacji o błędzie przetworników cyfrowych

Wyj. modułu 4...20 mA 4...20 mA / HART®

Kod zamówienia xF45xBxxxxx 
(bez wskaźnika LCD)

xF45xExxxxx 
(ze wskaźnikiem LCD)

xF45xWxxxxx 
(bez wskaźnika LCD)

xF45xGxxxxx 
(ze wskaźnikiem LCD)
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Moduły magistrali

Wyj. modułu FOUNDATION™ fieldbus PROFIBUS PA

Kod zamówienia xF45xDxxxxx (PR) xF45xXxxxxx (PR)

System pomiarowy
Zasada pomiaru Łańcuch styków kontaktronowych, aktywowanych przez pływak 

magnetyczny z komory pomiarowej BM 26

Podstawowa wartość mierzona Rezystancja

Wtórna wartość mierzona Poziom i objętość cieczy w komorze pomiarowej

Konstrukcja
Opis urządzenia Łańcuch rezystorów i styków kontaktronowych z 2-przewodowym, 

zasilanym z pętli modułem przetwornika - montowany przylegająco 
do komory pomiarowej. Zmiany rezystancji przekształcane są na 
sygn. wyj. przez moduł przetwornika.

Opis modułu przetwornika Zmiany rezystancji 
przekształcane są na sygnał 
zgodny z protokołem 
komunikacyjnym FF.

Zmiany rezystancji 
przekształcane są na sygnał 
zgodny z protokołem 
komunikacyjnym Profibus PA.

Opcje Pozycja przetwornika 1

Akcesoria Zasilacz SU 600, 24 V

Wyświetlacz i interfejs użytkownika
Wyświetlacz Brak

Dokładność pomiaru
Dokładność ±10 mm / 0,4¨ (przy stałej gęstości)

Warunki robocze
Temperatura
Temperatura robocza, moduł 
przetwornika

 -40…+85°C / -40…+185°F, w przypadku izolacji wokół komory 
pomiarowej specyfikować temperaturę w zamówieniu. Nie 
umieszczać izolacji wokół obudowy przetwornika.

Ciśnienie
Ciśnienie robocze Ciśnienie atmosferyczne

Pozostałe warunki
Kategoria IP
(EN 60529)

Obudowa przetwornika bez wskaźnika LCD: IP 54
Obudowa przetwornika ze wskaźnikiem LCD: IP 66

Warunki instalacyjne
Uwagi Przetwornik analogowy jest fabrycznie kalibrowany i mocowany 

do komory pomiarowej przed dostawą.

Wymiary i wagi Patrz - rozdział: "Dane techniczne: Wymiary i wagi" w podręczniku

Materiały
Obudowa Aluminium kryte poliestrem

Rura z kontaktr. Stal k.o.

Clamp Stal k.o.
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Przyłącza elektryczne
Zasilanie
Napięcie Nie-Ex:

9...30 VDC

Ex ia:
Patrz: uzupełniająca instrukcja lub świadectwa dopuszczeń

Wpust kablowy M20 × 1,5

Dane obwodu iskrobezpiecznego 
dla urządzeń z dopuszcz. Ex ia

Patrz: uzupełniająca instrukcja lub świadectwa dopuszczeń

PROFIBUS PA
Opis — Protokół PROFIBUS PA, Profile 

A&B, ver.3.0 (EN 50170 vol.2)

FOUNDATION™ fieldbus
Opis Protokół FOUNDATION™ 

fieldbus
—

Dopuszczenia i certyfikaty
CE Urządzenie spełnia zasadnicze wymagania dyrektyw UE. Nakładając 

znak CE, producent zaświadcza, że urządzenie spełniło wszystkie 
wymagane testy.

Pozostałe dane dotyczące dyrektyw UE i standardów europejskich 
dla urządzenia - patrz: Deklaracja zgodności UE. Niniejszy dokument 
dostarczany jest z urządzeniem i może być skopiowany za darmo ze 
strony internetowej producenta (Download Center).

Ochrona przeciwwybuchowa
ATEX II 1 G Ex ia IIC T4...T6 2 II 1 G Ex ia IIC T4...T6 2

II 2 G Ex ib IIC T4...T6 3 II 2 G Ex ib IIC T4...T6 3

Pozostałe standardy i dopuszczenia
EMC Dyrektywa zgodności elektromagnetycznej

Odporność na wibracje Klasa wibracji 4M4 wg EN 60721-3-4
1 Użytkownik musi określić pozycję przetwornika: na górze lub na spodzie łańcucha kontaktronów
2 Systemy iskrobezpieczne konwencjonalne lub FISCO
3 Systemy iskrobezpieczne FISCO

Wyj. modułu FOUNDATION™ fieldbus PROFIBUS PA

Kod zamówienia xF45xDxxxxx (PR) xF45xXxxxxx (PR)
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4.3  Dane techniczne - opcjonalne łączniki krańcowe

Wersja Nie-NAMUR NAMUR

System pomiarowy
Zasada pomiaru Bistabilny łącznik kontaktronowy, magnetycznie pobudzany przez 

pływak w komorze pomiarowej bocznikowego wskaźnika poziomu.

Zakres zastosowań Detekcja poziomu

Konstrukcja
Opis urządzenia Łącznik krańcowy mocowany przylegająco do komory pomiarowej 

bocznik. wskaźnika poziomu.

Dokładność pomiaru
Histereza 28 mm / 1,1¨. Pozostałe dane - patrz rozdział: "Opcjonalny łącznik 

krańcowy".

Warunki robocze 
Temperatura
Temperatura robocza  -40…+120°C / -40…+250°F, w przypadku izolacji wokół komory 

pomiarowej specyfikować temperaturę w zamówieniu. Nie 
umieszczać izolacji wokół obudowy łącznika.

Magazynowanie -40…+120°C / -40…+250°F

Ciśnienie
Ciśnienie robocze Ciśnienie atmosferyczne

Pozostałe warunki
Kategoria IP
(EN 60529)

IP66

Warunki instalacyjne
Uwagi Przed dostawą łącznik nie jest mocowany do komory pomiarowej

Ustawić pozycję łącznika zależnie od histerezy i gęstości cieczy

Wymiary i wagi Patrz: "Dane techniczne: Wymiary i wagi" w podręczniku

Materiały
Obudowa łącznika Aluminium z epoksydową farbą proszkową

Wspornik Stal k.o.

Clamp Stal k.o.

Przyłącza elektryczne
Wpust kablowy M16 × 1,5

Wejście sterujące
Zdolność przełączania 60 VA/W; 1 A; 250 VAC/VDC Według NAMUR 19234; Umax = 

27 VDC

Dane obwodu iskrobezpiecznego Patrz: uzupełniająca instrukcja lub świadectwa dopuszczeń.
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4.4  Wytyczne dla maksymalnego ciśnienia roboczego
Należy użytkować urządzenie w zakresie jego parametrów granicznych. Więcej danych - patrz: 
podręcznik.

Dopuszczenia i certyfikaty
CE Urządzenie spełnia zasadnicze wymagania dyrektyw UE. Nakładając 

znak CE, producent zaświadcza, że urządzenie spełniło wszystkie 
wymagane testy.

Pozostałe dane dotyczące dyrektyw UE i standardów europejskich 
dla urządzenia - patrz: Deklaracja zgodności UE. Niniejszy dokument 
dostarczany jest z urządzeniem i może być skopiowany za darmo ze 
strony internetowej producenta (Download Center).

Ochrona przeciwwybuchowa
ATEX II 1 G Ex ia IIC T6...T4

Pozostałe standardy i dopuszczenia
LVD Zasadnicze wymagania 

Dyrektywy niskonapięciowej 
(LVD)

—

Odporność na wibracje Klasa wibracji 4M5 wg EN 60721-3-4

Wersja Nie-NAMUR NAMUR

Informacja! 
Łączniki krańcowe w obudowach ze stali k.o. dostępne są także na życzenie dla niskich 
temperatur (temperatura robocza: -60...+125°C / -76...+257°F). Pozostałe dane – patrz: strona:
http://www.euroswitch.co.uk
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4.5  Pływaki
Należy użytkować urządzenie w zakresie parametrów granicznych pływaków. Więcej danych - 
patrz: podręcznik.

Informacja! 
Pozostałe pływaki dostępne na życzenie.
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KROHNE - Oprzyrządowanie procesowe i rozwiązania pomiarowe

• Przepływ

• Poziom

• Temperatura

• Ciśnienie

• Analityka procesu

• Serwis

Biuro główne - KROHNE Messtechnik GmbH
Ludwig-Krohne-Str. 5
47058 Duisburg (Niemcy)
Tel.: +49 203 301 0
Fax: +49 203 301 10389
info@krohne.com
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Bieżąca lista przedstawicielstw KROHNE podana jest na:
www.krohne.com


