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Използвани предупреждения и символи

БОРАВЕНЕ
•  Този символ обозначава всички инструкции относно действията, които трябва да 
предприеме операторът, в посочената последователност.

i РЕЗУЛТАТ
Този символ се отнася до всички важни последици от предходните действия.

Опасност!
Тази информация предупреждава за наличието на непосредствена опасност при работа 
с електричество.

Опасност!
Всички предупреждения трябва да се спазват стриктно. Частичното неизпълнение на 
това предупреждение може да доведе до сериозен здравословен проблем, а дори и до 
смърт. Съществува и риск от тежко увреждане на устройството или на част от 
инсталацията на оператора.

Предупреждение!
Неспазването, дори и частично, на предупреждението за безопасност, поражда 
опасност за здравето. Съществува и риск от увреждане на устройството или на част 
от инсталацията на оператора.

Внимание!
Неспазването на тези инструкции може да доведе до увреждане на устройството или 
на част от инсталацията на оператора..

Информация!
Тези инструкции съдържат важна информация за това как да се манипулира 
устройството.
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Инструкции по охрана на труда за оператора
Внимание!
Инсталирането, сглобяването, включването и поддръжката могат да се извършват 
само от обучен персонал. Винаги трябва да се спазват регионалните директиви по 
отношение на здравето на персонала и безопасността на труда.

Официално уведомление!
Потребителят носи цялата отговорност за пригодността и използването по 
предназначение на това устройство. Доставчикът не носи никаква отговорност за 
неправилна употреба на устройството от страна на потребителя. Неправилното 
инсталиране и експлоатация могат да доведат до загуба на гаранцията. Освен това 
се прилагат "Търговските срокове и условия", които формират базата на договора за 
покупка.

Информация!
• Допълнителна информация може да намерите в диска CD-ROM, приложен към 

ръководството, в спецификацията, в специалните ръководства и сертификати, 
както и в уебсайта на производителя.

• Ако е необходимо да върнете обратно устройството на производителя или на 
доставчика, попълнете формуляра, който се съдържа в диска CD-ROM, и го 
приложете към устройството. За съжаление производителят не може да 
ремонтира или да провери устройството, ако този формуляр липсва.
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2.1  Предназначение
Електромагнитните дебитомери са проектирани изключително за измерване на дебита и 
проводимостта на електропроводими течни материали.

2.2  Съдържание на доставката

Опасност!
За устройствата, използвани в опасни зони, се прилагат допълнителни мерки за 
безопасност. Направете справка в документацията за потенциално експлозивна среда.

Предупреждение!
Ако устройството не се използва съобразно условията за работа (направете справка с 
главата "Технически данни"), желаната защита може да бъде засегната.

Информация!
Внимателно прегледайте кашоните за увреждания или за следи от невнимателно 
отношение. При наличие на щети, уведомете превозвача и местия офис на 
производителя.

Информация!
Прегледайте опаковъчния лист и проверете дали сте получили всичко, което сте 
заявили.

Информация!
Прегледайте табелката, за да сте сигурни, че полученият уред съответства на този 
от заявката. Проверете дали върху табелката е отразено правилното захранващо 
напрежение.

Фигура2-1: Съдържание на доставката

1  Устройство за версия, съгласно поръчката
2  Документи (протокол за калибриране, инструкции за експлоатация, CD-ROM с документация за измервателния 

датчик и за сигналния преобразувател)
3  Сигнален кабел (само за версия с дистанционно управление)



2 Монтиране 

6 

IFC 100

www.krohne.com 09/2013 - 4003062701 - QS IFC 100 R04 bg

2.3  Съхранение
• Съхранявайте устройството в сухо помещение, в което липсва прах.
• Да не се излага на пряка слънчева светлина.
• Съхранявайте устройството в оригиналната му опаковка.
• Температура на съхранение: -40...+70°C / -40...+158°F

2.4  Транспорт

Сигнален преобразувател
• Няма специални изисквания.

Компактен модел
• Не повдигайте устройството чрез корпуса на сигналния преобразувател.
• Не използвайте повдигащи вериги.
• За транспортиране на фланцови устройства използвайте повдигащи колани. 

2.5  Спецификации за монтаж

Информация!
Трябва да се вземат следните предпазни мерки, за да се осигури надежден монтаж.
• Уверете се, че има достатъчно свободно пространство отстрани.
• Предпазете сигналния преобразувател от директна слънчева светлин и ако е 

необходимо монтирайте сенник.
• За сигналните преобразуватели, инсталирани в контролни табла е необходимо 

подходящо охлаждане, например чрез вентилатор или топлообменник.
• Не излагайте сигналния преобразувател на силни вибрации. Измервателните 

устройства са тествани за вибрационни нива в съответствие с IEC 68-2-64.
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2.6  Монтиране на компактния модел

2.7  Монтиране на корпуса върху стена, модел с дистанционно 
управление

2.7.1  Монтиране вурху стена

1  Подгответе отворите с помощта на крепежната планка. За повече информация вижте 
на Монтажна планка, монтаж върху стена на страница 9.

2  Закрепете сигурно устройството към стената с крепежната планка.

Информация!
Сигналният преобразувател се монтира направо върху измервателния датчик. За 
инсталирането му върху дебитомера спазвайте указанията, дадени в предоставената 
продуктова документация на измервателен датчик.

Информация!
В доставката не са включени материали и инструментите за слобяване на уреда. 
Използвайте такива материали и инструменти за сглобяване, които съответстват 
на директивите, отнасящи се до здравето на персонала и безопасността на труда.

Фигура2-2: Монтиране на корпуса върху стена
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Монтиране на серия устройства едно до друго

[мм] [инча]

a ∅6,5 ∅0,26

b 87,2 3,4

c 241 9,5

d 310 12,2

e 257 10,1
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2.7.2  Монтажна планка, монтаж върху стена

Размери в милиметри и инчове

[мм] [инчове]

a ∅6,5 ∅0,26

b 87,2 3,4

c 241 9,5
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3.1  Инструкции за безопасност

Опасност!
Цялата работа по електрическите връзки трябва да се извършва само при изключено 
захранване. Запишете си данните за напрежението от табелката на инструмента!

Опасност!
Спазвайте държавните разпоредби за електрическите инсталации!

Опасност!
За устройствата, използвани в опасни зони, се прилагат допълнителни мерки за 
безопасност. Направете справка в документацията за потенциално експлозивна среда.

Предупреждение!
Стриктно спазвайте местните разпоредби по отношение на здравословното 
състояние на персонала и правилата за безопасност. Всяка намеса по електрическите 
елементи на измервателния уред може да бъде извършена единствено от обучени 
специалисти. 

Информация!
Прегледайте табелката, за да сте сигурни, че полученият уред съответства на този 
от заявката. Проверете дали върху табелката е отразено правилното захранващо 
напрежение.
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3.2  Важни бележки за електрическото свързване

Опасност!
Електрическото свързване се извършва в съответствие с директивата на VDE 0100 
"Разпоредби за електрически инсталации с волтаж над 1000 V" или еквивалентни на 
нея държавни разпоредби.

Внимание!
• Използвайте кабелните входове за различните електрически кабели.
• Измервателният датчик и сигналния преобразувател са конфигурирани заедно в 

завода. Поради тази причина, моля, свържете устройствата по двойки.. Уверете се, 
че константите на измервателния датчик GK/GKL (вижте табелките с данни) са 
идентично настроени. 

• Ако са били доставени отделно или при инсталиране на устройства, които не са 
били конфигурирани заедно настройте сигналния преобразувател към DN размера и 
GK/GKL на измервателния датчик вижте.
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3.3  Електрически кабели за модели с дистанционно управление, 
забележки

3.3.1  Забележки за сигнален кабел A

Прегледайте следните забележки:
• Положете сигналния кабел с прикрепящи елементи.
• Допустимо е сигналния кабел да се полага във вода или в земята.
• Изолационният материал е пожаро-забавящ до EN 50625-2-1, IEC 60322-1.
• Сигналният кабел не съдържа халогени и пластмаси и запазва пластичността си при 

ниски температури.
• Свързването на вътрешния екран (10) се извършва чрез многожилния заземяващ 

проводник (1).
• Свързването на външния екран (60) се извършва чрез многожилния заземяващ 

проводник (6).

3.3.2  Забележки за кабела на възбуждане C

Информация!
Сигнален кабел A (type DS 300) с двойна екранировка осигурява подходящо предаване на 
измерените стойности.

Опасност!
Двужилен екраниран меден кабел се използва като кабел за възбуждане. Екранировката 
ТРЯБВА да бъде свързана към корпуса на измервателния датчик и сигналния 
преобразувател.

Информация!
Кабелът на възбуждане не е включен в съдържанието на доставката.
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3.3.3  Изисквания към сигналния кабел, предоставени от клиента

Електрическа безопасност
• До EN 60811 (Директива за ниски напрежения) или еквивалентни държавни 

разпоредби.

Капацитети на изолираните проводници
• Изолиран проводник / изолиран проводник < 50 pF/m
• Изолиран проводник / екран < 150 pF/m

Съпротивление на изолацията
• Riso > 100 GΩ x km

• Uмакс < 24 V
• Iмакс < 100 mA

Тестови напрежения
• Изолиран проводник / вътрешен екран 500 V
• Изолиран проводник / изолиран проводник 1000 V
• Изолиран проводник / външен екран 1000 V

Усукване на изолираните проводници
• Поне 10 усуквания на метър, важни за екраниране на магнитни полета

Информация!
Ако сигналния кабел не е поръчан, той трябва да се осигури от клиента. Трябва да се 
спазват следните изисквания към електрическите параметри на сигналния кабел:
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3.4  Подготвяне на сигналните кабели и кабелите за възбуждане

3.4.1  Сигнален кабел A (тип DS 300), конструкция

• Сигнален кабел A  е кабел с двойна екранировка за предаване на сигнали между 
измервателния датчик и сигналния преобразувател.

• Радиус на огъване: ≥ 50 мм / 2"

Информация!
В доставката не са включени материали и инструментите за слобяване на уреда. 
Използвайте такива материали и инструменти за сглобяване, които съответстват 
на директивите, отнасящи се до здравето на персонала и безопасността на труда.

Фигура3-1: Устройство на сигнален кабел A

1  Многожилен заземяващ проводник (1) за вътрешния екран (10), 1,0 мм2 Cu / AWG 17 (не изолиран, без защитно 
покритие)

2  Изолиран проводник (2), 0,5 мм2 Cu / AWG 20
3  Изолиран проводник (3), 0,5 мм2 Cu / AWG 20
4  Външен екран
5  Изолационни слоеве
6  Многожилен заземяващ проводник (6) за външния екран (60)
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3.4.2  Дължина на сигнален кабел A

Информация!
За температури на средата над 150°C / 300°F са необходими специални сигнален кабел 
и междинна букса. 

Измервателен датчик Номинален диаметър Минимална 
електрическа 
проводимост
[µS/cm]

Дъга за сигнален 
кабел A

DN [мм] [инчове]

OPTIFLUX 1000 F 10...150 3/8...6 5 A1

OPTIFLUX 2000 F 25...150 1...6 20 A1

200...1200 8...48 20 A2

OPTIFLUX 4000 F 2,5...150 1/10...6 5 A1

200...1200 8...48 5 A2

OPTIFLUX 5000 F 2,5...100 1/10...4 5 A1

150...250 6...10 5 A2

OPTIFLUX 6000 F 2,5...150 1/10...6 5 A1

WATERFLUX 3000 F 25...600 1...24 20 A1

Фигура3-2: Максимална дължина на сигнален кабел A

1  Максимална дължина на сигналния кабел A между измервателния датчик и сигналния преобразувател [м]
2  Максимална дължина на сигналния кабел A между измервателния датчик и сигналния преобразувател [ft]
3  Електрическа проводимост на измерваната среда [μS/cm]
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3.4.3  Подготвяне на сигнален кабел A, свързване към сигналния преобразувател

• Свързването на двата екрана в сигналния преобразувател се извършва чрез 
многожилните заземяващи проводници 

• Радиус на огъване: ≥ 50 мм / 2"

Необходими материали
• PVC изолационна тръба, ∅2,5 мм / 0,1"
• Термосвиваема тръба
• 2 муфи с жичен край към DIN 46 228: E 1.5-8 за многожилните заземяващи проводници 

(1, 6)
• 2 муфи с жичен край към DIN 46 228: E 0.5-8 за изолираните проводници (2, 3)

1  Оголете проводника до размер a.
2  Срежете вътрешната екранировка (10) и външната екранировка (60). Уверете се, че 

няма да повредите многожилните заземяващи проводници (1, 6).
3  Плъзнете изолиращите тръби над многожилните заземяващи проводници (1, 6).
4  Свържете муфите с жичен край към многожилния заземяващ проводник.
5  Свържете муфите с жичен край към проводниците (2, 3).
6  Поставете термосвиваемата тръба върху подготвения сигнален кабел.

Информация!
В доставката не са включени материали и инструментите за слобяване на уреда. 
Използвайте такива материали и инструменти за сглобяване, които съответстват 
на директивите, отнасящи се до здравето на персонала и безопасността на труда.

Фигура3-3: Подготвяне на сигнален кабел A

a = 80 мм / 3,15"
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3.4.4  Подготвяне на кабела на възбуждане C, свързване към сигналния 
преобразувател

• Кабелът на възбуждане С не е включен в съдържанието на доставката.
• Радиус на огъване: ≥ 50 мм / 2"

Необходими материали:
• Екраниран поне двужилен меден кабел с подходяща термосвиваемата тръба
• Изолираща тръба с размер според използвания кабел.
• Муфи с жичен край към DIN 46 228 с размер според използвания кабел

Дължина и напречно сечение на кабела на възбуждане C

Опасност!
Двужилен екраниран меден кабел се използва като кабел за възбуждане. Екранировката 
ТРЯБВА да бъде свързана към корпуса на измервателния датчик и сигналния 
преобразувател.

Информация!
В доставката не са включени материали и инструментите за слобяване на уреда. 
Използвайте такива материали и инструменти за сглобяване, които съответстват 
на директивите, отнасящи се до здравето на персонала и безопасността на труда.

Дължина Напречно сечение AF (Cu)

[м] [ft] [мм2] [AWG]

0...150 0...492 2 x 0,75 Cu  1 2 x 18

150...300 492...984 2 x 1,5 Cu  1 2 x 14

300...600 984...1968 2 x 2,5 Cu  1 2 x 12
1 Cu = напречно сечение на медта
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1  Оголете проводника до размер a.
2  Ако има многожилен заземяващ проводник премахнете неговата екранировка. Уверете 

се, че няма да повредите многожилния заземяващ проводник.
3  Плъзнете изолираща тръба над многожилния заземяващ проводник.
4  Свържете муфата с жичен край към многожилния заземяващ проводник.
5  Свържете муфите с жичен край към проводниците.
6  Поставете термосвиваема тръба върху подготвения сигнален кабел.

Фигура3-4: Кабел на възбуждане C, подготвяне за сигналния преобразувател

a = 80 мм / 3,15"
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3.4.5  Подготвяне на сигнален кабел A, свързване към измервателния датчик

• Външният екран (60) е свързан директно в клемния блок на измервателния датчик чрез 
екрана и скоба.

• Радиус на огъване: ≥ 50 мм / 2"

Необходими материали
• PVC изолационна тръба, ∅2,0...2,5 мм / 0,08...0,1"
• Термосвиваема тръба
• Муфа с жичен край към  DIN 46 228: E 1.5-8 за многожилния заземяващ проводник (1)
• 2 муфи с жичен край към DIN 46 228: E 0.5-8 за изолираните проводници (2, 3)

1  Оголете проводника до размер a.
2  Подрежете външната екранировка (60) до размер b и я издърпайте над външната 

обвивка.
3  Отстранете многожилния заземяващ проводник (6) на външния екран (60) и вътрешния 

екран. Уверете се, че няма да повредите многожилния заземяващ проводник (1) на 
вътрешния екран.

4  Плъзнете изолираща тръба над многожилния заземяващ проводник (1).
5  Свържете муфите с жичен край към проводници 2 и 3 и към многожилния заземяващ 

проводник (1).
6  Поставете термосвиваемата труба върху подготвения сигнален кабел.

Информация!
В доставката не са включени материали и инструментите за слобяване на уреда. 
Използвайте такива материали и инструменти за сглобяване, които съответстват 
на директивите, отнасящи се до здравето на персонала и безопасността на труда.

Фигура3-5: Подготвяне на сигнален кабел A, свързване към измервателния датчик

a = 50 мм / 2"
b = 10 мм / 0,39"
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3.4.6  Подготвяне на кабела на възбуждане C, свързване към измервателния датчик

• Кабелът на възбуждане не е включен в доставката.
• Екрана е свързан директно в клемния блок на измервателния датчик чрез екрана и 

скоба.
• Радиус на огъване: ≥ 50 мм / 2"

Необходими материали
• Двужилен изолиран екраниран меден кабел.
• Изолираща тръба с размер според използвания кабел.
• Термосвиваема тръба
• Муфи с жичен край към DIN 46 228 с размер според използвания кабел

1  Оголете проводника до размер a.
2  Подрежете външната екранировка до размер b и я издърпайте над външната обвивка.
3  Свържете муфи с жичен край към двата проводника.
4  Поставете термосвиваема тръба върху подготвения сигнален кабел.

Информация!
В доставката не са включени материали и инструментите за слобяване на уреда. 
Използвайте такива материали и инструменти за сглобяване, които съответстват 
на директивите, отнасящи се до здравето на персонала и безопасността на труда.

Фигура3-6: Подготвяне на кабела на възбуждане C

a = 50 мм / 2"
b = 10 мм / 0,4"
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3.5  Свързване на сигналните кабели и кабелите за възбуждане

Опасност!
Кабелите може да се свързват само когато захранването е изключено.

Опасност!
Устройството трябва да бъде заземено в съответствие с нормативните изисквания, 
за да се защити персонала от електрически удар.

Опасност!
За устройствата, използвани в опасни зони, се прилагат допълнителни мерки за 
безопасност. Направете справка в документацията за потенциално експлозивна среда.

Предупреждение!
Стриктно спазвайте местните разпоредби по отношение на здравословното 
състояние на персонала и правилата за безопасност. Всяка намеса по електрическите 
елементи на измервателния уред може да бъде извършена единствено от обучени 
специалисти. 
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3.5.1  Свързване на сигналните кабели и кабелите за възбуждане към сигналния 
преобразувател, модел с дистанционно

Отворете корпуса

1  Разхлабете 4-те винта с подходящ инструмент.
2  Повдигнете корпуса едновременно в горанта и долна част
3  Плъзнете нагоре капака на корпуса.
4  Капака на корпуса се насочва и държи от вътрешната панта.

Информация!
Компактният модел се доставя в предварително свързан в завода вид.

Фигура3-7: Отворете корпуса
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Свързване на сигналните кабели и на кабелите за възбуждане

Свържете електрическите проводници по следния начин:
1  Натиснете лоста надолу с отвертка в подходящо състояние (острие: 3,5 мм широко и 

0,5 мм дебело).
2  Вкарайте електрическия проводник в щекера.
3  Проводника ще бъде закрепен, след като лоста бъде освободен.

Фигура3-8: Функции на електрическия извод за свързване

Фигура3-9: Свързване на сигналните кабели и на кабелите за възбуждане

1  Кабелен вход за кабел за възбуждане
2  Кабелен вход за сигнален кабел
3  Свързване на екрана на кабела на възбуждане
4  Електрически проводник (7)
5  Електрически проводник (8)
6  Многожилен заземяващ проводник (1) на вътрешния екран (10) на сигналния кабел.
7  Електрически проводник (2)
8  Електрически проводник (3)
9  Многожилен заземяващ проводник (S) на външния екран (60)
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3.5.2  Схема на свързване на сигналния кабел и на кабела за възбуждане

• Двужилен екраниран меден кабел се използва като кабел за възбуждане. 
Екранировката ТРЯБВА да бъде свързана към корпуса на измервателния датчик и 
сигналния преобразувател.

• Външният екран (60) е свързан директно в клемния блок на измервателния датчик чрез 
екрана и скоба.

• Радиус на дъгата на сигнала и кабел на възбуждане: ≥ 50 мм / 2"
• Следващата илюстрация е схематична. Позициите на електрическите съединителни 

клеми може да варират в зависимост от одела на корпуса.

Опасност!
Устройството трябва да бъде заземено в съответствие с нормативните изисквания, 
за да се защити персонала от електрически удар.

Фигура3-10: Схема на свързване на сигналния кабел и на кабела за възбуждане

1  Електрически клемен блок в сигналния преобразувател
2  Сигнален кабел A
3  Кабел на възбуждане C
4  Електрически клемен блок в измервателния датчик
5  Функционално заземяване FE
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3.6  Заземяване на измервателния датчик

3.6.1  Класически метод

• Измервателния датчик трябва да бъде правилно заземен.
• Заземяващият кабел не бива да пренася никакви паразитни напрежения.
• Не използвайте заземяващият кабел за едновременно съединение със земята на 

каквито и да било други устройства.
• Измервателните датчици са съединени със земята посредством функционален 

заземяващ проводник FE.
• Специални инструкции за заземяване на различните измервателни датчици се 

предоставят в отделната документация за измервателния датчик.
• Документацията за измервателния датчик съдържа също описания за това как да се 

използват заземителни пръстени и как да се инсталира измервателния датчик в 
метални и пластмасови тръби или тръби с вътршно покритие.

Внимание!
Не би трябвало да има разлики в потенциала между измервателния датчик и корпуса 
или защитното заземяване на сигналния преобразувател!
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3.7  Свързване на електрическото захранване

• Корпусите на устройствата, които са проектирани така, че да предпазят електронното 
оборудване от прах и влага, трябва винаги да са плътно затворени. Дължините на 
утечките и въздушните процепи се определят в съответствие с VDE 0110 и IEC 664 за 
степен на замърсяване 2. Захранващите вериги са предназначени за свръхнапрежение 
от категория III, а изходните вериги за свръхнапрежение от категория II.

• Трябва да се осигури стопяем предпазител (IN ≤ 16 A) в захранващата верига, както и 
сепаратор (ключ, автоматичен изключвател) за защита на сигналния преобрзувател.

Преглед на модела

Опасност!
Устройството трябва да бъде заземено в съответствие с нормативните изисквания, 
за да се защити персонала от електрически удар.

Фигура3-11: Клемен блок за електрическо захранване

1  Задържаща лента на капака
2  Кабелен вход за електрическо захранване, модел с дистанционно
3  Кабелен вход за електрическо захранване, компактен модел

Модел Не-експлоз. Експлоз.

100...230 VAC Стандартна версия Допълнителна версия

24 VDC Стандартна версия -

24 VAC/DC Стандартна версия Допълнителна версия
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•  Отворете капака на електрическия клемен блок чрез натискане надолу и дърпане нагоре 
едновременно.

•  Затвоете капака след свързване на захранването.

100...230 VAC (диапазон на допустимите стойности: -15% / +10%)
• Обърнете внимание на волтажа на мрежовото захранване и на диапазона на честота 

(50...60 Hz) върху фирмената табелка.

24 VDC (диапазон на допустимите стойности: -55% / +30%)
• Обърнете внимание на данните върху фирмената табелка.
• При използването на ниско работно напрежение осигурете употребата на устройство за 

защитно разделяне (PELV) (съгласно VDE 0100 / VDE 0106 и/или IEC 364 / IEC 536 или 
действащи в страната разпоредби).

24 VAC/DC (диапазон на допустимите стойности: AC: -15% / +10%; DC: -25% / 
+30%)
• AC: Обърнете внимание на волтажа на мрежовото захранване и на диапазона на 

честота (50...60 Hz) върху фирмената табелка.
• AC/DC: При използването на ниско работно напрежение осигурете употребата на 

устройство за защитно разделяне (PELV) (съгласно VDE 0100 / VDE 0106 и/или 
IEC 364 / IEC 536 или действащи в страната разпоредби).

Фигура3-12: Звързване на електрическото захранване

1  100...230 VAC (-15% / +10%), 8 VA
2  24 VDC (-55% / +30%), 4 W
3  24 VAC/DC (AC: -15% / +10%; DC: -25% / +30%), 7 VA или 4 W

Информация!
В диапазона на допустими стойности са включени 240 VAC + 5%.

Информация!
В диапазона на допустими стойности са включени 12 VDC - 10%.

Информация!
В диапазона на допустими стойности не са включени 12 V.
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3.8  Преглед на изходите

3.8.1  Описание на CG номер

3.8.2  Версии с фиксирани, непроменливи изходи

Този сигнален преобразувател може да се достави с различни комбинации на изходите.

• Сивооцветените полета в табелата означават незададени или неизползвани 
съединителни клеми.

• В таблицата са показани само последните цифри на CG номера.
• Съединителната клема A+ се използва само за базовата изходна версия.

Базови изходи (I/O) (Стандартни)

Описание на използваните съкращения

Фигура3-13: Маркировка (CG номер) на електронния модул и изходни варианти

1  ID номер: 0
2  ID номер: 0 = стандартен; 9 = специален
3  Електрическо захранване
4  Изобразяване (весии на езици)
5  Изходна версия

Номер 
CG

Съединителни клеми

C C- D D- S A+ A A-

1 0 0 Sp пасивен Pp / Sp пасивен  1 2 Ip + HART® пасивен  3

Ia + HART® активен  3

1 сменяем
2 Екраниране
3 функция, променена чрез обратно превключване

Ia Ip Токов изход, активен или пасивен

Pp Импулсен/честотен изход, пасивен

Sp Изход за състояние / краен изключвател, пасивен
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3.9  Електрическо свързване на изходите

3.9.1  Електрическо свързване на изходите

•  Отворете капака на корпуса
•  Пъхнете готовите кабели през кабелните входове и свържете необходимите 
проводници.

•  Свържете екрана.
•  Затворете капака на корпуса.

Информация!
В доставката не са включени материали и инструментите за слобяване на уреда. 
Използвайте такива материали и инструменти за сглобяване, които съответстват 
на директивите, отнасящи се до здравето на персонала и безопасността на труда.

Опасност!
Цялата работа по електрическите връзки трябва да се извършва само при изключено 
захранване. Запишете си данните за напрежението от табелката на инструмента!

Фигура3-14: Свързване на изходите

1  Кабелен вход, модел с дистанционно
2  Кабелен вход, компактен модел
3  Извод S за екран

Информация!
Проверете дали корпусът е с плътно монтирано, чисто и невредимо уплътнение.
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3.9.2  Правилно полагане на електрическите кабели

1  За компактните версии с почти хоризонтално ориентирани кабелни входове положете 
необходимите кабели с иьвивка за оттичане, както в показано на фигурата.

2  Затегнете здраво винтовата вързка на кабелния вход.
3  Затворете неизползваните кабелни входове с глухи пробки.

Фигура3-15: Защитете корпуса от прах и вода
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4.1  Включете напрежението.

Преди да включите към електрическата мрежа, проверете дали системата е 
правилно монтирана. Това включва:
• Устройството трябва да бъде механично обезопасено и да бъде монтирано съгласно 

действащите разпоредби.
• Всички електрически връзки трябва да са осъществени съгласно действащите 

разпоредби.
• Електрическите клемни блокове трябва да са обезопасени и капачките да са завинтени.
• Проверете дали експлоатационните електрически данни на мрежовото захранване са 

верни.

•  Включване на напрежението.

4.2  Включване на сигналния преобразовател
Доставеното измервателното устройство, състоящо се от измервателен датчик и сигнален 
преобразовател, е готово за експлоатация. Всички технически параметри са фабрично 
зададени в съответствие с посочените във вашата поръчка спесификации.

При включване на напрежението се извършва автотест. Веднага след това устройството 
започва да измерва като показва установените стойности.

Възможно е, натискайки клавишите ↑ and ↓, да се сменят двата прозореца с измерени 
стойности, изображението за поток и, ако има такъв, списъка със статус съобщения.

Фигура4-1: Извеждане на екран на измерените стойности, (примери за 2 и 3 измерени стойности)
x, y и z показват единиците на показаните измерени стойности
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Актуализиран списък на всички контакти и адреси на KROHNE може да се 
намери в www.krohne.com


