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Το τεχνικό εγχειρίδιο θεωρείται ολοκληρωμένο μόνον όταν χρησιμοποιείται σε 
συνδυασμό με το σχετικό εγχειρίδιο για το μετατροπέα σήματος.
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Οδηγίες ασφαλείας

Προειδοποιήσεις και σύμβολα

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ
•  Αυτό το σύμβολο επισημαίνει όλες τις οδηγίες για εργασίες που πρέπει να εκτελούνται από το 
χρήστη με την καθορισμένη σειρά.

i ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Αυτό το σύμβολο αναφέρεται σε όλες τις σημαντικές συνέπειες των προηγούμενων 
ενεργειών.

Κίνδυνος!
Αυτές οι πληροφορίες αφορούν στον άμεσο κίνδυνο κατά την εργασία με ηλεκτρικό ρεύμα.

Κίνδυνος!
Αυτές οι προειδοποιήσεις πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε κάθε περίπτωση. Ακόμη και η μερική 
παράβλεψη αυτής της προειδοποίησης μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα σοβαρά προβλήματα 
υγείας, ακόμη και θάνατο. Υπάρχει επίσης κίνδυνος πρόκλησης σοβαρών ζημιών στη συσκευή ή 
σε μέρη των εγκαταστάσεων του χρήστη.

Προειδοποίηση!
Η παράβλεψη αυτής της προειδοποίησης ασφαλείας, ακόμη και εν μέρει, εγκυμονεί κίνδυνο 
σοβαρών προβλημάτων υγείας. Υπάρχει επίσης κίνδυνος πρόκλησης ζημιών στη συσκευή ή σε 
μέρη των εγκαταστάσεων του χρήστη.

Προσοχή!
Η παράβλεψη αυτών των οδηγιών μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση ζημιών στη 
συσκευή ή σε μέρη των εγκαταστάσεων του χρήστη.

Πληροφορίες!
Αυτές οι οδηγίες περιλαμβάνουν σημαντικές πληροφορίες για το χειρισμό της συσκευής.
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Οδηγίες ασφαλείας για το χρήστη
Προσοχή!
Η εγκατάσταση, η συναρμολόγηση, η έναρξη λειτουργίας και η συντήρηση επιτρέπεται να 
διεξάγονται αποκλειστικά από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό. Πρέπει πάντοτε να τηρούνται 
οι τοπικές οδηγίες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.

Νομική σημείωση!
Η ευθύνη όσον αφορά στην καταλληλότητα και στην προβλεπόμενη χρήση αυτής της συσκευής 
βαρύνει αποκλειστικά το χρήστη. Ο προμηθευτής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε περίπτωση 
αδόκιμης χρήσης από τον πελάτη. Η εσφαλμένη εγκατάσταση και λειτουργία ενδέχεται να έχουν 
ως αποτέλεσμα την απώλεια της εγγύησης. Επιπλέον ισχύουν οι «Γενικοί και ειδικοί όροι 
πώλησης» που αποτελούν τη βάση της σύμβασης αγοράς.

Πληροφορίες!
• Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο παρεχόμενο CD-ROM, στο εγχειρίδιο, στο δελτίο 

τεχνικών στοιχείων, σε ειδικά εγχειρίδια, σε πιστοποιητικά και στην ιστοσελίδα του 
κατασκευαστή.

• Εάν πρέπει να επιστρέψετε τη συσκευή στον κατασκευαστή ή στον προμηθευτή, 
συμπληρώστε το έντυπο που περιλαμβάνεται στο CD-ROM και ταχυδρομήστε το μαζί με τη 
συσκευή. Δυστυχώς, ο κατασκευαστής δεν μπορεί να επισκευάσει ή να ελέγξει τη συσκευή 
χωρίς το συμπληρωμένο έντυπο.
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Εγκατάσταση

2.1  Προβλεπόμενη χρήση
Τα ηλεκτρομαγνητικά ροόμετρα σχεδιάζονται αποκλειστικά για τη μέτρηση της ροής και της 
αγωγιμότητας ηλεκτρικά αγώγιμων, υγρών μέσων.

2.2  Παραδοτέος εξοπλισμός

Κίνδυνος!
Για συσκευές που χρησιμοποιούνται σε επικίνδυνες περιοχές, ισχύουν πρόσθετες σημειώσεις 
ασφαλείας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της αντιεκρηκτικής προστασίας (Ex).

Προειδοποίηση!
Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συνθήκες λειτουργίας (βλ. κεφάλαιο 
«Τεχνικά χαρακτηριστικά»), θα μπορούσε να υποβαθμισθεί η προβλεπόμενη προστασία.

Πληροφορίες!
Επιθεωρήστε με προσοχή τα χαρτοκιβώτια για ζημίες ή ενδείξεις βάναυσου χειρισμού. Αναφέρετε 
τυχόν ζημίες στο μεταφορέα και στην τοπική αντιπροσωπεία του κατασκευαστή.

Πληροφορίες!
Ελέγξτε τον κατάλογο συσκευασίας προκειμένου να βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα στοιχεία της 
παραγγελίας.

Πληροφορίες!
Ελέγξτε την πινακίδα της συσκευής προκειμένου να εξακριβώσετε ότι η παραδοτέα συσκευή 
ταυτίζεται με τα στοιχεία της παραγγελίας σας. Ελέγξτε τη σωστή τάση τροφοδοσίας που 
αναγράφεται στην πινακίδα του οργάνου.

Σχήμα 2-1: Παραδοτέος εξοπλισμός

1  Συσκευή στην έκδοση που έχει παραγγελθεί
2  Έγγραφα τεκμηρίωσης (αναφορά βαθμονόμησης, Γρήγορη έναρξη, CD-ROM με τεκμηρίωση προϊόντος για τον 

αισθητήρα μέτρησης και το μετατροπέα σήματος)
3  Καλώδιο σήματος (μόνο για την τηλεχειριζόμενη έκδοση)
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2.3  Αποθήκευση
• Αποθηκεύετε τη συσκευή σε στεγνό χώρο χωρίς σκόνη.
• Αποφεύγετε την παρατεταμένη απευθείας έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία.
• Αποθηκεύετε τη συσκευή στην αυθεντική της συσκευασία.
• Θερμοκρασία αποθήκευσης: -40...+70°C/-40...+158°F

2.4  Μεταφορά

Μετατροπέας σήματος
• Καμία ιδιαίτερη απαίτηση.

Συμπαγής έκδοση
• Μην ανυψώνετε τη συσκευή από το περίβλημα του μετατροπέα σήματος.
• Μην χρησιμοποιείτε αλυσίδες ανύψωσης.
• Για τη μεταφορά φλαντζωτών συσκευών χρησιμοποιείτε ιμάντες ανύψωσης. Τυλίγετε αυτούς 

τους ιμάντες γύρω και από τις δύο συνδέσεις.

2.5  Προδιαγραφές εγκατάστασης

Πληροφορίες!
Οι παρακάτω προφυλάξεις πρέπει να λαμβάνονται ώστε να διασφαλίζεται η αξιόπιστη 
εγκατάσταση.
• Φροντίζετε ώστε να υπάρχει επαρκής χώρος στις πλευρές.
• Προστατεύετε το μετατροπέα σήματος από την απευθείας έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία και 

εγκαταστήστε ένα σκίαστρο, εάν χρειάζεται.
• Οι μετατροπείς σήματος που εγκαθίστανται σε πίνακες ελέγχου, απαιτούν επαρκή ψύξη, π.χ., 

με ανεμιστήρα ή εναλλάκτη θερμότητας.
• Μην εκθέτετε το μετατροπέα σήματος σε έντονους κραδασμούς. Οι συσκευές μέτρησης 

υποβάλλονται σε δοκιμές για επίπεδο κραδασμών σύμφωνα με το πρότυπο IEC 68-2-64.
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2.6  Εγκατάσταση της συμπαγούς έκδοσης

2.7  Εγκατάσταση του επίτοιχου περιβλήματος της τηλεχειριζόμενης έκδοσης

2.7.1  Επίτοιχη εγκατάσταση

1  Διανοίξτε τις οπές με τη βοήθεια της βάσης εγκατάστασης. Για περισσότερες πληροφορίες 
ανατρέξτε σε Πλάκα εγκατάστασης, επίτοιχη έκδοση στη σελίδα 9.

2  Στερεώστε τη συσκευή με ασφαλή τρόπο στον τοίχο με την πλάκα εγκατάστασης.

Πληροφορίες!
Ο μετατροπέας σήματος εγκαθίσταται απευθείας επί του αισθητήρα μέτρησης. Για την 
εγκατάσταση του ροόμετρου τηρείτε τις οδηγίες των τεχνικών εγχειριδίων που παρέχονται για τον 
αισθητήρα μέτρησης.

Πληροφορίες!
Τα υλικά και τα εργαλεία συναρμολόγησης δεν περιλαμβάνονται στον παραδοτέο εξοπλισμό. 
Χρησιμοποιείτε τα υλικά και τα εργαλεία συναρμολόγησης σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες 
υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.

Σχήμα 2-2: Εγκατάσταση του επίτοιχου περιβλήματος
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Εγκατάσταση πολλών συσκευών, η μία δίπλα στην άλλη

[mm] [ίντσες]

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  Πλάκα εγκατάστασης, επίτοιχη έκδοση

Διαστάσεις σε mm και ίντσες

[mm] [ίντσες]

a ∅6,5 ∅0,26

b 87,2 3,4

c 241 9,5
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Ηλεκτρικές συνδέσεις

3.1  Οδηγίες ασφαλείας

3.2  Σημαντικές σημειώσεις σχετικές με την ηλεκτρική σύνδεση

Κίνδυνος!
Όλες οι εργασίες στις ηλεκτρικές συνδέσεις επιτρέπεται να εκτελούνται αποκλειστικά με 
αποσυνδεδεμένη παροχή ρεύματος. Λαμβάνετε υπόψη τα στοιχεία της τάσης τροφοδοσίας στην 
πινακίδα του οργάνου!

Κίνδυνος!
Τηρείτε τους εθνικούς κανονισμούς για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις!

Κίνδυνος!
Για συσκευές που χρησιμοποιούνται σε επικίνδυνες περιοχές, ισχύουν πρόσθετες σημειώσεις 
ασφαλείας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της αντιεκρηκτικής προστασίας (Ex).

Προειδοποίηση!
Τηρείται χωρίς καμία εξαίρεση τους τοπικούς κανονισμούς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. 
Όλες οι εργασίες στα ηλεκτρικά στοιχεία της συσκευής μέτρησης επιτρέπεται να εκτελούνται 
αποκλειστικά από κατάλληλα εκπαιδευμένους ειδικούς τεχνικούς. 

Πληροφορίες!
Ελέγξτε την πινακίδα της συσκευής προκειμένου να εξακριβώσετε ότι η παραδοτέα συσκευή 
ταυτίζεται με τα στοιχεία της παραγγελίας σας. Ελέγξτε τη σωστή τάση τροφοδοσίας που 
αναγράφεται στην πινακίδα του οργάνου.

Κίνδυνος!
Η ηλεκτρική σύνδεση αποκαθίσταται σύμφωνα με την οδηγία VDE 0100 «Κανονισμοί για 
εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ισχύος με τάση γραμμής έως 1000 V» ή αντίστοιχους εθνικούς 
κανονισμούς.

Προσοχή!
• Χρησιμοποιείτε κατάλληλες εισόδους καλωδίων για τα διάφορα ηλεκτρικά καλώδια.
• Ο αισθητήρας μέτρησης και ο μετατροπέας σήματος έχουν διαμορφωθεί από κοινού στο 

εργοστάσιο. Για το λόγο αυτό συνδέετε τις συσκευές κατά ζεύγη. Εξακριβώνετε ότι η σταθερά 
GK/GKL του αισθητήρα μέτρησης (βλ. πινακίδες τύπου) ταυτίζονται. 
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3.3  Ηλεκτρικά καλώδια για εκδόσεις τηλεχειριζόμενης συσκευής, σημειώσεις

3.3.1  Σημειώσεις σχετικές με το καλώδιο σήματος A

Λαμβάνετε υπόψη τις παρακάτω σημειώσεις:
• Τοποθετείτε το καλώδιο σήματος με στοιχεία στερέωσης.
• Επιτρέπεται να τοποθετήσετε το καλώδιο σήματος σε νερό ή στο έδαφος.
• Το μονωτικό υλικό είναι φλογοεπιβραδυντικό σύμφωνα με τα πρότυπα EN 50625-2-1, 

IEC 60322-1.
• Το καλώδιο σήματος δεν περιέχει αλογόνα, δεν είναι πλαστικοποιημένο και διατηρείται 

εύκαμπτο σε χαμηλές θερμοκρασίες.
• Η σύνδεση της εσωτερικής θωράκισης (10) πραγματοποιείται μέσω πολύκλωνου αγωγού 

γείωσης (1).
• Η σύνδεση της εξωτερικής θωράκισης (60) πραγματοποιείται μέσω πολύκλωνου αγωγού 

γείωσης (6).

3.3.2  Σημειώσεις σχετικές με το καλώδιο ρεύματος C

Πληροφορίες!
Το καλώδιο σήματος A (τύπος DS 300) με διπλή θωράκιση διασφαλίζει τη σωστή μετάδοση των 
προσδιοριζόμενων τιμών.

Κίνδυνος!
Ένα θωρακισμένο καλώδιο 2 χάλκινων συρμάτων χρησιμοποιείται ως καλώδιο ρεύματος. Η 
θωράκιση ΠΡΕΠΕΙ να συνδεθεί στο περίβλημα του αισθητήρα μέτρησης και του μετατροπέα 
σήματος.

Πληροφορίες!
Το καλώδιο ρεύματος δεν περιλαμβάνεται στον παραδοτέο εξοπλισμό.
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3.3.3  Απαιτήσεις για καλώδια σήματος που διατίθενται από τον πελάτη

Ηλεκτρική ασφάλεια
• Σύμφωνα με το πρότυπο EN 60811 (οδηγία για τη χαμηλή τάση) ή αντίστοιχους εθνικούς 

κανονισμούς.

Χωρητικότητα των μονωμένων αγωγών
• Μονωμένος αγωγός/μονωμένος αγωγός < 50 pF/m
• Μονωμένος αγωγός/θωράκιση < 150 pF/m

Αντίσταση μόνωσης
• Riso > 100 GΩ x km
• Umax < 24 V
• Imax < 100 mA

Τάσεις δοκιμής
• Μονωμένος αγωγός/εσωτερική θωράκιση 500 V
• Μονωμένος αγωγός/μονωμένος αγωγός 1000 V
• Μονωμένος αγωγός/εξωτερική θωράκιση 1000 V

Συστροφή των μονωμένων αγωγών
• Τουλάχιστον 10 συστροφές ανά μέτρο, σημαντικό για διαχωρισμό μαγνητικών πεδίων.

Πληροφορίες!
Εάν δεν έχει παραγγελθεί καλώδιο σήματος, αυτό διατίθεται από τον πελάτη. Πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι παρακάτω απαιτήσεις αναφορικά με τις ηλεκτρικές τιμές του καλωδίου 
σήματος:
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3.4  Προετοιμασία των καλωδίων σήματος και ρεύματος

3.4.1  Καλώδιο σήματος A (τύπος DS 300), κατασκευή

• Το καλώδιο σήματος A είναι ένα καλώδιο διπλής θωράκισης για τη μετάδοση σημάτων μεταξύ 
του αισθητήρα μέτρησης και του μετατροπέα σήματος.

• Ακτίνα κάμψης: ≥ 50 mm/2"

Πληροφορίες!
Τα υλικά και τα εργαλεία συναρμολόγησης δεν περιλαμβάνονται στον παραδοτέο εξοπλισμό. 
Χρησιμοποιείτε τα υλικά και τα εργαλεία συναρμολόγησης σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες 
υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.

Σχήμα 3-1: Κατασκευή του καλωδίου σήματος A

1  Πολύκλωνος αγωγός γείωσης (1) για την εσωτερική θωράκιση (10), 1,0 mm2 Cu/AWG 17 (χωρίς μόνωση, γυμνός)
2  Μονωμένο σύρμα (2), 0,5 mm2 Cu/AWG 20
3  Μονωμένο σύρμα (3), 0,5 mm2 Cu/AWG 20
4  Εξωτερικό χιτώνιο
5  Στρώσεις μόνωσης
6  Πολύκλωνος αγωγός γείωσης (6) για την εξωτερική θωράκιση (60)
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3.4.2  Μήκος του καλωδίου σήματος A

Πληροφορίες!
Για θερμοκρασίες μέσου άνω των 150°C/300°F απαιτείται ειδικό καλώδιο σήματος και μια 
ενδιάμεση υποδοχή ZD. Αυτά τα είδη είναι διαθέσιμα, συμπεριλαμβανομένων των 
τροποποιημένων ηλεκτρικών διαγραμμάτων σύνδεσης. 

Αισθητήρας μέτρησης Ονομαστική διάμετρος Ελάχ. ηλεκτρική 
αγωγιμότητα
[µS/cm]

Καμπύλη για το 
καλώδιο σήματος A

DN [mm] [ίντσες]

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

Σχήμα 3-2: Μέγιστο μήκος του καλωδίου σήματος A

1  Μέγιστο μήκος του καλωδίου σήματος A μεταξύ του αισθητήρα μέτρησης και του μετατροπέα σήματος [m]
2  Μέγιστο μήκος του καλωδίου σήματος A μεταξύ του αισθητήρα μέτρησης και του μετατροπέα σήματος [ft]
3  Ηλεκτρική αγωγιμότητα του προσδιοριζόμενου μέσου [μS/cm]
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3.4.3  Προετοιμασία του καλωδίου σήματος A, σύνδεση με το μετατροπέα σήματος

• Η σύνδεση των δύο καλωδίων στο μετατροπέα σήματος πραγματοποιείται μέσω των 
πολύκλωνων αγωγών γείωσης.

• Ακτίνα κάμψης: ≥ 50 mm/2"

Απαιτούμενα υλικά
• Σωλήνας μόνωσης από PVC, ∅2,5 mm/0,1"
• Θερμοσυστελλόμενος σωλήνας
• 2 συνδετήρες άκρου καλωδίων σύμφωνα με το πρότυπο DIN 46 228: E 1.5-8 για τους 

πολύκλωνους αγωγούς γείωσης (1, 6)
• 2 συνδετήρες άκρου καλωδίων σύμφωνα με το πρότυπο DIN 46 228: E 0.5-8 για τους 

μονωμένους αγωγούς (2, 3)

1  Απογυμνώστε τον αγωγό στη διάσταση a.
2  Κόψτε την εσωτερική θωράκιση (10) και την εξωτερική θωράκιση (60). Προσέξτε να μην 

προκαλέσετε ζημίες στους πολύκλωνους αγωγούς γείωσης (1, 6).
3  Περάστε τους σωλήνες μόνωσης επάνω από τους πολύκλωνους αγωγούς γείωσης (1, 6).
4  Σφίξτε τους συνδετήρες άκρου καλωδίων στον πολύκλωνο αγωγό γείωσης.
5  Σφίξτε τους συνδετήρες άκρου καλωδίου στους αγωγούς (2, 3).
6  Τραβήξτε το θερμοσυστελλόμενο σωλήνα επάνω από το καλώδιο σήματος που έχετε 

προετοιμάσει.

Πληροφορίες!
Τα υλικά και τα εργαλεία συναρμολόγησης δεν περιλαμβάνονται στον παραδοτέο εξοπλισμό. 
Χρησιμοποιείτε τα υλικά και τα εργαλεία συναρμολόγησης σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες 
υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.

Σχήμα 3-3: Προετοιμασία του καλωδίου σήματος A

a = 80 mm/3,15"
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3.4.4  Προετοιμασία του καλωδίου ρεύματος C, σύνδεση με το μετατροπέα σήματος

• Το καλώδιο ρεύματος C δεν περιλαμβάνεται στον παραδιδόμενο εξοπλισμό.
• Ακτίνα κάμψης: ≥ 50 mm/2"

Απαιτούμενα υλικά:
• Θωρακισμένο καλώδιο τουλάχιστον 2 χάλκινων συρμάτων με κατάλληλο θερμοσυστελλόμενο 

σωλήνα
• Μονωτικός σωλήνας, ανάλογου μεγέθους με το καλώδιο που χρησιμοποιείτε
• Συνδετήρες άκρου καλωδίων σύμφωνα με το πρότυπο DIN 46 228: ανάλογου μεγέθους με το 

καλώδιο που χρησιμοποιείτε

Μήκος και διατομή του καλωδίου ρεύματος C

Κίνδυνος!
Ένα θωρακισμένο καλώδιο 2 χάλκινων συρμάτων χρησιμοποιείται ως καλώδιο ρεύματος. Η 
θωράκιση ΠΡΕΠΕΙ να συνδεθεί στο περίβλημα του αισθητήρα μέτρησης και του μετατροπέα 
σήματος.

Πληροφορίες!
Τα υλικά και τα εργαλεία συναρμολόγησης δεν περιλαμβάνονται στον παραδοτέο εξοπλισμό. 
Χρησιμοποιείτε τα υλικά και τα εργαλεία συναρμολόγησης σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες 
υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.

Μήκος Διατομή AF (Cu)

[m] [ft] [mm2] [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 = διατομή χαλκού
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1  Απογυμνώστε τον αγωγό στη διάσταση a.
2  Εάν υπάρχει πολύκλωνος αγωγός γείωσης, αφαιρέστε την υφιστάμενη θωράκιση. Προσέξτε 

να μην προκαλέσετε ζημίες στον πολύκλωνο αγωγό γείωσης.
3  Περάστε ένα σωλήνα μόνωσης επάνω από τον πολύκλωνο αγωγό γείωσης.
4  Σφίξτε ένα συνδετήρα άκρου καλωδίου στον πολύκλωνο αγωγό γείωσης.
5  Σφίξτε τους συνδετήρες άκρου καλωδίου στους αγωγούς.
6  Τραβήξτε ένα συστελλόμενο σωλήνα επάνω από το καλώδιο που έχετε προετοιμάσει.

Σχήμα 3-4: Καλώδιο ρεύματος C, προετοιμασία για το μετατροπέα σήματος

a = 80 mm/3,15"
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3.4.5  Προετοιμασία του καλωδίου σήματος A, σύνδεση με τον αισθητήρα μέτρησης

• Η εξωτερική θωράκιση (60) συνδέεται στους ακροδέκτες του αισθητήρα μέτρησης απευθείας 
μέσω της θωράκισης και ενός σφιγκτήρα.

• Ακτίνα κάμψης: ≥ 50 mm/2"

Απαιτούμενα υλικά
• Σωλήνας μόνωσης από PVC, ∅2,0...2,5 mm/0,08...0.1"
• Θερμοσυστελλόμενος σωλήνας
• Συνδετήρας άκρου καλωδίων σύμφωνα με το πρότυπο DIN 46 228: E 1.5-8 για τον 

πολύκλωνο αγωγό γείωσης (1)
• 2 συνδετήρες άκρου καλωδίων σύμφωνα με το πρότυπο DIN 46 228: E 0.5-8 για τους 

μονωμένους αγωγούς (2, 3)

1  Απογυμνώστε τον αγωγό στη διάσταση a.
2  περικόψτε την εξωτερική θωράκιση (60) στη διάσταση b και τραβήξτε την επάνω από το 

εξωτερικό στρώμα.
3  Αφαιρέστε τον πολύκλωνο αγωγό γείωσης (6) της εξωτερικής και της εσωτερικής θωράκισης. 

Προσέξτε να μην προκαλέσετε ζημίες στον πολύκλωνο αγωγό γείωσης (1) της εσωτερικής 
θωράκισης.

4  Περάστε ένα σωλήνα μόνωσης επάνω από τον πολύκλωνο αγωγό γείωσης (1).
5  Σφίξτε τους συνδετήρες άκρου καλωδίων στους αγωγούς 2 και 3 και στον πολύκλωνο αγωγό 

γείωσης (1).
6  Τραβήξτε το θερμοσυστελλόμενο σωλήνα επάνω από το καλώδιο σήματος που έχετε 

προετοιμάσει.

Πληροφορίες!
Τα υλικά και τα εργαλεία συναρμολόγησης δεν περιλαμβάνονται στον παραδοτέο εξοπλισμό. 
Χρησιμοποιείτε τα υλικά και τα εργαλεία συναρμολόγησης σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες 
υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.

Σχήμα 3-5: Προετοιμασία του καλωδίου σήματος A, σύνδεση με τον αισθητήρα μέτρησης

a = 50 mm/2"
b = 10 mm/0,39"
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3.4.6  Προετοιμασία του καλωδίου ρεύματος C, σύνδεση με τον αισθητήρα μέτρησης

• Το καλώδιο ρεύματος δεν περιλαμβάνεται στον παραδοτέο εξοπλισμό.
• Η θωράκιση συνδέεται στους ακροδέκτες του αισθητήρα μέτρησης απευθείας μέσω της 

θωράκισης και ενός σφιγκτήρα.
• Ακτίνα κάμψης: ≥ 50 mm/2"

Απαιτούμενα υλικά
• Θωρακισμένο μονωμένο καλώδιο 2 χάλκινων συρμάτων
• Μονωτικός σωλήνας, ανάλογου μεγέθους με το καλώδιο που χρησιμοποιείτε
• Θερμοσυστελλόμενος σωλήνας
• Συνδετήρες άκρου καλωδίων σύμφωνα με το πρότυπο DIN 46 228: ανάλογου μεγέθους με το 

καλώδιο που χρησιμοποιείτε

1  Απογυμνώστε τον αγωγό στη διάσταση a.
2  περικόψτε την εξωτερική θωράκιση στη διάσταση b και τραβήξτε την επάνω από το εξωτερικό 

στρώμα.
3  Σφίξτε τους συνδετήρες άκρου καλωδίου στους δύο αγωγούς.
4  Τραβήξτε ένα συστελλόμενο σωλήνα επάνω από το καλώδιο που έχετε προετοιμάσει.

Πληροφορίες!
Τα υλικά και τα εργαλεία συναρμολόγησης δεν περιλαμβάνονται στον παραδοτέο εξοπλισμό. 
Χρησιμοποιείτε τα υλικά και τα εργαλεία συναρμολόγησης σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες 
υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.

Σχήμα 3-6: Προετοιμασία του καλωδίου ρεύματος C

a = 50 mm/2"
b = 10 mm/0,4"
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3.5  Σύνδεση των καλωδίων σήματος και ρεύματος

Κίνδυνος!
Τα καλώδια επιτρέπεται να συνδέονται μόνον όταν έχει απομονωθεί η παροχή ρεύματος.

Κίνδυνος!
Η συσκευή πρέπει να γειώνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς για την προστασία του 
προσωπικού από ηλεκτροπληξία.

Κίνδυνος!
Για συσκευές που χρησιμοποιούνται σε επικίνδυνες περιοχές, ισχύουν πρόσθετες σημειώσεις 
ασφαλείας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της αντιεκρηκτικής προστασίας (Ex).

Προειδοποίηση!
Τηρείται χωρίς καμία εξαίρεση τους τοπικούς κανονισμούς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. 
Όλες οι εργασίες στα ηλεκτρικά στοιχεία της συσκευής μέτρησης επιτρέπεται να εκτελούνται 
αποκλειστικά από κατάλληλα εκπαιδευμένους ειδικούς τεχνικούς. 
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3.5.1  Σύνδεση των καλωδίων σήματος και ρεύματος στο μετατροπέα σήματος, 
τηλεχειριζόμενη έκδοση

Άνοιγμα του περιβλήματος

1  Ξεβιδώστε τις 4 βίδες με κατάλληλο εργαλείο.
2  Ανασηκώστε το περίβλημα από την επάνω και από την κάτω πλευρά ταυτόχρονα.
3  Σύρετε το κάλυμμα του περιβλήματος προς τα επάνω.
4  Το κάλυμμα του περιβλήματος καθοδηγείται και συγκρατείται από τον εσωτερικό εύκαμπτο 

σύνδεσμο.

Πληροφορίες!
Η συμπαγής έκδοση παρέχεται εκ των προτέρων συναρμολογημένη από το εργοστάσιο.

Σχήμα 3-7: Άνοιγμα του περιβλήματος
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Σύνδεση των καλωδίων σήματος και ρεύματος

Συνδέστε τους ηλεκτρικούς αγωγούς ως εξής:
1  Σπρώξτε το μοχλό προς τα κάτω με ένα κατσαβίδι σε καλή κατάσταση (μύτη: πλάτους 3,5 mm 

και πάχους 0,5 mm).
2  Εισάγετε τον ηλεκτρικό αγωγό στο βύσμα.
3  Ο αγωγός θα σφίξει μόλις απελευθερώσετε το μοχλό.

Σχήμα 3-8: Λειτουργία του ακροδέκτη ηλεκτρικής σύνδεσης

Σχήμα 3-9: Σύνδεση των καλωδίων σήματος και ρεύματος

1  Είσοδος καλωδίου για το καλώδιο ρεύματος
2  Είσοδος για το καλώδιο σήματος
3  Σύνδεση της θωράκισης του καλωδίου ρεύματος
4  Ηλεκτρικός αγωγός (7)
5  Ηλεκτρικός αγωγός (8)
6  Πολύκλωνο καλώδιο γείωσης (1) της εσωτερικής θωράκισης (10) του καλωδίου σήματος
7  Ηλεκτρικός αγωγός (2)
8  Ηλεκτρικός αγωγός (3)
9  Πολύκλωνο καλώδιο γείωσης (S) της εξωτερικής θωράκισης (60)
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3.5.2  Διάγραμμα σύνδεσης για τα καλώδια σήματος και ρεύματος

• Ένα καλώδιο 2 χάλκινων συρμάτων χρησιμοποιείται ως καλώδιο ρεύματος. Η θωράκιση 
ΠΡΕΠΕΙ να συνδεθεί στο περίβλημα του αισθητήρα μέτρησης και του μετατροπέα σήματος.

• Η εξωτερική θωράκιση (60) συνδέεται στους ακροδέκτες του αισθητήρα μέτρησης απευθείας 
μέσω της θωράκισης και ενός σφιγκτήρα.

• Ακτίνα κάμψης των καλωδίων σήματος και ρεύματος: ≥ 50 mm/2"
• Η ακόλουθη εικόνα είναι σχηματική. Οι θέσεις των ακροδεκτών ηλεκτρικής σύνδεσης 

ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την έκδοση του περιβλήματος.

Κίνδυνος!
Η συσκευή πρέπει να γειώνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς για την προστασία του 
προσωπικού από ηλεκτροπληξία.

Σχήμα 3-10: Διάγραμμα σύνδεσης για τα καλώδια σήματος και ρεύματος

1  Ηλεκτρικοί ακροδέκτες στο μετατροπέα σήματος
2  Καλώδιο σήματος A
3  Καλώδιο ρεύματος C
4  Ηλεκτρικοί ακροδέκτες στον αισθητήρα μέτρησης
5  Λειτουργική ομάδα FE
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3.6  Γείωση του αισθητήρα μέτρησης

3.6.1  Κλασική μέθοδος

• Ο αισθητήρας μέτρησης πρέπει να είναι κατάλληλα γειωμένος.
• Το καλώδιο γείωσης δεν πρέπει να μεταδίδει καμία τάση παρεμβολής.
• Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο γείωσης για να συνδέσετε ταυτόχρονα οποιεσδήποτε άλλες 

ηλεκτρικές συσκευές στη γείωση.
• Οι αισθητήρες μέτρησης συνδέονται με τη γείωση μέσω ενός λειτουργικού αγωγού γείωσης 

FE.
• Ειδικές οδηγίες γείωσης για τους διάφορους αισθητήρες μέτρησης παρέχονται στο ξεχωριστό 

εγχειρίδιο του αισθητήρα μέτρησης.
• Τα τεχνικά εγχειρίδια του αισθητήρα μέτρησης περιλαμβάνουν επίσης περιγραφές του τρόπου 

χρήσης δακτυλίων γείωσης και του τρόπου εγκατάστασης του αισθητήρα μέτρησης σε 
μεταλλικούς ή πλαστικούς σωλήνες ή σε σωλήνες που φέρουν εσωτερική επίστρωση.

Προσοχή!
Δεν πρέπει να υπάρχει διαφορά δυναμικού μεταξύ του αισθητήρα μέτρησης και του περιβλήματος 
ή της γείωσης προστασίας του μετατροπέα σήματος!
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3.7  Σύνδεση της τροφοδοσίας ρεύματος

• Τα περιβλήματα των συσκευών που είναι σχεδιασμένα για προστασία του ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού από σκόνη κι υγρασία, πρέπει να διατηρούνται πάντοτε ερμητικά κλειστά. Οι 
αποστάσεις ερπυσμού και τα διάκενα υπολογίζονται βάσει των προτύπων VDE 0110 και 
IEC 664 για σοβαρότητα ρύπανσης 2. Τα κυκλώματα τροφοδοσίας σχεδιάζονται για την 
κατηγορία υπέρτασης III και τα κυκλώματα εξόδου για την κατηγορία υπέρτασης II.

• Πρέπει να παρέχεται προστατευτική ασφάλεια (IN ≤ 16 A) για το κύκλωμα ρεύματος εισόδου, 
καθώς και ένας διαχωριστής (διακόπτης, διακόπτης κυκλώματος) για την απομόνωση του 
μετατροπέα σήματος.

Επισκόπηση έκδοσης

Κίνδυνος!
Η συσκευή πρέπει να γειώνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς για την προστασία του 
προσωπικού από ηλεκτροπληξία.

Σχήμα 3-11: Διαμέρισμα ακροδεκτών για τροφοδοσία ρεύματος

1  Ταινία συγκράτησης του καλύμματος
2  Είσοδος καλωδίου τροφοδοσίας ρεύματος, τηλεχειριζόμενη έκδοση
3  Είσοδος καλωδίου τροφοδοσίας ρεύματος, συμπαγής έκδοση

Έκδοση Χωρίς αντιεκρηκτική 
προστασία

Με αντιεκρηκτική προστασία

100...230 VAC Βασική Προαιρετική

24 VDC Βασική -

24 VAC/DC Βασική Προαιρετική
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•  Ανοίξτε το κάλυμμα του διαμερίσματος ηλεκτρικών ακροδεκτών πιέζοντας προς τα κάτω και 
τραβώντας ταυτόχρονα προς τα εμπρός.

•  Κλείστε το κάλυμμα αφού συνδέσετε το ρεύμα.

100...230 VAC (εύρος ανοχής: -15%/+10%)
• Λάβετε υπόψη την τάση και τη συχνότητα τροφοδοσίας (50...60 Hz) της πινακίδας τύπου.

24 VDC (εύρος ανοχής: -55%/+30%)
• Λάβετε υπόψη τα στοιχεία της πινακίδας τύπου!
• Κατά τη σύνδεση με εξαιρετικά χαμηλές λειτουργικές τάσεις παρέχετε μια διάταξη 

διαχωρισμού προστασίας (PELV) (σύμφωνα με τα πρότυπα VDE 0100/VDE 0106 και/ή 
IEC 364/IEC 536 ή τους σχετικούς εθνικούς κανονισμούς).

24 VAC/DC (εύρος ανοχής: AC: -15%/+10%, DC: -25%/+30%)
• AC: Λάβετε υπόψη την τάση και τη συχνότητα τροφοδοσίας (50...60 Hz) της πινακίδας τύπου.
• AC/DC: Κατά τη σύνδεση με εξαιρετικά χαμηλές λειτουργικές τάσεις παρέχετε μια διάταξη 

διαχωρισμού προστασίας (PELV) (σύμφωνα με τα πρότυπα VDE 0100/VDE 0106 και/ή 
IEC 364/IEC 536 ή τους σχετικούς εθνικούς κανονισμούς).

Σχήμα 3-12: Σύνδεση τροφοδοσίας ρεύματος

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 ή 4 W

Πληροφορίες!
240 VAC + 5% περιλαμβάνονται στο εύρος ανοχής.

Πληροφορίες!
12 VDC - 10% περιλαμβάνονται στο εύρος ανοχής.

Πληροφορίες!
12 V δεν περιλαμβάνονται στο εύρος ανοχής.
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3.8  Επισκόπηση εξόδων

3.8.1  Περιγραφή του αριθμού CG

3.8.2  Σταθερές εκδόσεις εξόδων χωρίς δυνατότητα αλλαγής

Αυτός ο μετατροπέας σήματος είναι διαθέσιμος με διάφορους συνδυασμούς εξόδων.

• Τα γκρι πλαίσια στους πίνακες επισημαίνουν μη αντιστοιχισμένους ή μη χρησιμοποιούμενους 
ακροδέκτες σύνδεσης.

• Στον πίνακα παρατίθενται μόνο τα τελικά ψηφία του αριθ. CG.
• Ο ακροδέκτης σύνδεσης A+ είναι λειτουργικός μόνο στη έκδοση βασικής εξόδου.

Βασικές έξοδοι (Είσ./Έξ.) (Στάνταρ)

Περιγραφή των χρησιμοποιούμενων συντομογραφιών

Σχήμα 3-13: Επισήμανση (αριθμός CG) της ηλεκτρονικής μονάδας και των παραλλαγών εξόδου

1  Αναγνωριστικός αριθμός: 0
2  Αναγνωριστικός αριθμός: 0 = βασική, 9 = ειδική
3  Τροφοδοσία ρεύματος
4  Οθόνη (εκδόσεις γλώσσας)
5  Έκδοση εξόδου

Αριθ. 
CG

Ακροδέκτες σύνδεσης

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

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

Ia + HART® ενεργή  3

1 Δυνατότητα αλλαγής
2 Θωράκιση
3 Αλλαγή λειτουργίας με επανασύνδεση

Ia Ip Ενεργή ή παθητική έξοδος ρεύματος

Pp Παθητική έξοδος παλμού/συχνότητας

Sp Παθητική έξοδος κατάστασης/οριοδιακόπτης
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3.9  Ηλεκτρική σύνδεση των εξόδων

3.9.1  Ηλεκτρική σύνδεση των εξόδων

•  Ανοίξτε το κάλυμμα του περιβλήματος
•  Σπρώξτε τα καλώδια που έχετε προετοιμάσει μέσω των εισόδων καλωδίων και συνδέστε τους 
απαιτούμενους συνδετήρες.

•  Συνδέστε τη θωράκιση.
•  Κλείστε το κάλυμμα του περιβλήματος

Πληροφορίες!
Τα υλικά και τα εργαλεία συναρμολόγησης δεν περιλαμβάνονται στον παραδοτέο εξοπλισμό. 
Χρησιμοποιείτε τα υλικά και τα εργαλεία συναρμολόγησης σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες 
υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.

Κίνδυνος!
Όλες οι εργασίες στις ηλεκτρικές συνδέσεις επιτρέπεται να εκτελούνται αποκλειστικά με 
αποσυνδεδεμένη παροχή ρεύματος. Λαμβάνετε υπόψη τα στοιχεία της τάσης τροφοδοσίας στην 
πινακίδα του οργάνου!

Σχήμα 3-14: Σύνδεση των εξόδων

1  Είσοδος καλωδίου, τηλεχειριζόμενη έκδοση
2  Είσοδος καλωδίου, συμπαγής έκδοση
3  Ακροδέκτης S για τη θωράκιση

Πληροφορίες!
Βεβαιωθείτε ότι η φλάντζα του περιβλήματος έχει τοποθετηθεί σωστά, είναι καθαρή και άθικτη.
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3.9.2  Σωστή τοποθέτηση των ηλεκτρικών καλωδίων

1  Για τις συμπαγείς εκδόσεις με σχεδόν οριζόντια προσανατολισμένες εισόδους καλωδίων 
τοποθετείτε τα απαιτούμενα ηλεκτρικά καλώδια με κρεμαστό βρόχο όπως περιγράφεται στην 
εικόνα.

2  Σφίξτε τη βιδωτή σύνδεση της εισόδου του καλωδίου.
3  Μονώστε τις μη χρησιμοποιούμενες εισόδους των καλωδίων με πώμα.

Σχήμα 3-15: Προστατεύετε το περίβλημα από σκόνη και νερό

.book  Page 29  Wednesday, October 2, 2013  4:19 PM



4 Έναρξη 

30 

IFC 100

www.krohne.com 10/2013 - 4003067101 - QS IFC 100 R04 el

Έναρξη

4.1  Ενεργοποίηση της παροχής ρεύματος

Προτού συνδέσετε την παροχή ρεύματος, ελέγξτε αν έχει εγκατασταθεί σωστά το 
σύστημα. Αυτός ο έλεγχος περιλαμβάνει τα εξής:
• Η διάταξη πρέπει να είναι μηχανικά ασφαλής και να έχει εγκατασταθεί σύμφωνα με τους 

κανονισμούς.
• Οι συνδέσεις ρεύματος πρέπει να έχουν γίνει σύμφωνα με τους κανονισμούς.
• Οι ηλεκτρικοί ακροδέκτες πρέπει να είναι ασφαλισμένα και τα καλύμματά τους να έχουν 

βιδωθεί.
• Εξακριβώστε αν είναι σωστά τα ηλεκτρικά στοιχεία λειτουργίας της τροφοδοσίας ρεύματος.

•  Ενεργοποίηση της παροχής ρεύματος.

4.2  Έναρξη της λειτουργίας του μετατροπέα σήματος
Η διάταξη μέτρησης, αποτελούμενη από τον αισθητήρα μέτρησης και το μετατροπέα σήματος, 
παρέχεται έτοιμη προς λειτουργία. Όλα τα στοιχεία λειτουργίας έχουν ρυθμιστεί στο εργοστάσιο 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παραγγελίας σας.

Όταν ενεργοποιηθεί η παροχή ρεύματος, διεξάγεται αυτοέλεγχος. Κατόπιν αυτού, η διάταξη 
αρχίζει αμέσως τη μέτρηση και προβάλλονται οι τιμές του ρεύματος.

Παρέχεται η δυνατότητα εναλλαγής μεταξύ δύο παραθύρων προσδιοριζόμενων τιμών, της 
προβολής τάσεων και του καταλόγου με τα μηνύματα κατάστασης, με πάτημα των πλήκτρων ↑ 
και ↓.

Σχήμα 4-1: Οθόνη σε λειτουργία μέτρησης (παραδείγματα για 2 ή 3 προσδιοριζόμενες τιμές)
x, y και z επισημαίνουν τις μονάδες των προβαλλόμενων προσδιοριζόμενων τιμών
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Σημειώσεις
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Επισκόπηση προϊόντων KROHNE

• Ηλεκτρομαγνητικά ροόμετρα

• Ροόμετρα μεταβλητής περιοχής

• Ροόμετρα υπερήχων

• Ροόμετρα μάζας

• Ροόμετρα Vortex

• Ελεγκτές ροής

• Μετρητές στάθμης

• Μετρητές θερμοκρασίας

• Μετρητές πίεσης

• Προϊόντα ανάλυσης

• Προϊόντα και συστήματα για την πετρελαιοβιομηχανία & και τη βιομηχανία φυσικού αερίου

• Συστήματα μέτρησης για τον κλάδο της ναυτιλίας

Κεντρικά γραφεία KROHNE Messtechnik GmbH
Ludwig-Krohne-Str. 5
47058 Duisburg (Γερμανία)
Τηλ.:+49 (0)203 301 0
Φαξ:+49 (0)203 301 10389 
info@krohne.de
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Ο τρέχων κατάλογος όλων των στοιχείων επικοινωνίας και των διευθύνσεων της 
KROHNE παρέχεται στην ιστοσελίδα: www.krohne.com
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