
Signalo keitiklis, skirtas elektromagnetiniams srauto 
matuokliams

Elektroninės versijos peržiūra:
ER 3.0.xx

IFC 100 Greitas paleidimas 

© KROHNE 10/2013 - 4003062801 - QS IFC 100 R04 lt

Dokumentacija yra išsami tik tuomet, kai ji naudojama su atitinkama dokumentacija, 
skirta srauto jutikliui.

.book  Page 1  Wednesday, October 16, 2013  3:58 PM



 Turinys  

2 www.krohne.com 10/2013 - 4003062801 - QS IFC 100 R04 lt

IFC 100

1  Saugos instrukcijos 3

2  Montavimas 4

2.1  Numatomas naudojimas ...............................................................................................4
2.2  Tiekiamas komplektas ..................................................................................................4
2.3  Saugojimas ...................................................................................................................5
2.4  Gabenimas....................................................................................................................5
2.5  Montavimo sąlygos .......................................................................................................5
2.6  Kompaktiško modelio montavimas ...............................................................................6
2.7  Korpuso montavimas ant sienos, nuotolinės versijos modelis......................................6

2.7.1  Montavimas ant sienos....................................................................................................... 6
2.7.2  Montavimo plokštė, prie sienos tvirtinamas modelis........................................................... 8

3  Elektros jungtys 9

3.1  Saugos instrukcijos .......................................................................................................9
3.2  Svarbios pastabos dėl elektros jungčių.........................................................................9
3.3  Elektros laidai, skirti nuotolinės versijos modeliams, pastabos...................................10

3.3.1  Pastabos dėl signalo laido A............................................................................................. 10
3.3.2  Pastabos dėl sužadinimo srovės laido C.......................................................................... 10
3.3.3  Signalo laidų, kuriuos parūpino klientas, reikalavimai ...................................................... 11

3.4  Signalo ir sužadinimo srovės laidų paruošimas ..........................................................12
3.4.1  Signalo laidas A (tipas DS 300), konstrukcija ................................................................... 12
3.4.2  Signalo laido A ilgis........................................................................................................... 13
3.4.3  Signalo laido A paruošimas, jungtis su signalų keitikliu.................................................... 14
3.4.4  Sužadinimo srovės laido C paruošimas ir prijungimas prie signalo keitiklio ..................... 15
3.4.5  Signalo laido A paruošimas prijungimui prie srauto jutiklio............................................... 17
3.4.6  Sužadinimo srovės laido C prijungimas prie srauto jutiklio............................................... 18

3.5  Signalo ir sužadinimo srovės laidų prijungimas ..........................................................19
3.5.1  Signalo ir sužadinimo srovės laidų prijungimas nuotolinės versijos signalų keitiklio modelio 
atveju .......................................................................................................................................... 20
3.5.2  Signalo ir sužadinimo srovės laido prijungimo schema .................................................... 22

3.6  Srauto jutiklio įžeminimas ...........................................................................................23
3.6.1  Klasikinis metodas............................................................................................................ 23

3.7  Elektros energijos tiekimo prijungimas........................................................................24
3.8  Išėjimų apžvalga .........................................................................................................26

3.8.1  CG skaičių apibūdinimas .................................................................................................. 26
3.8.2  Fiksuotos, nekeičiamos išėjimų versijos ........................................................................... 26

3.9  Išėjimų elektros jungtys...............................................................................................27
3.9.1  Išėjimų elektros jungtys .................................................................................................... 27
3.9.2  Elektros laidų tinkamas tiesimas....................................................................................... 28

4  Paleidimas 29

4.1  Maitinimo įtampos įjungimas.......................................................................................29
4.2  Signalo keitiklio įjungimas ...........................................................................................29

5  Pastabos 30

.book  Page 2  Wednesday, October 16, 2013  3:58 PM



 Saugos instrukcijos 1

3

IFC 100

www.krohne.com10/2013 - 4003062801 - QS IFC 100 R04 lt

Saugos instrukcijos

Naudojami įspėjimai ir simboliai

TVARKYMAS
•  Šiuo simboliu žymimos visos instrukcijos, skirtos veiksmams, kuriuos nurodyta seka turi atlikti 

operatorius.
i REZULTATAS

Šis simbolis nurodo ankstesnių veiksmų visus svarbius padarinius.

Saugos nurodymai operatoriui

Pavojus!
Ši informacija apibūdina tiesioginį pavojų, kylantį tuomet, kai naudojama elektros srovė.

Pavojus!
Šių įspėjimų laikytis būtina. Net dalinis šio įspėjimo nepaisymas gali sukelti rimtų sveikatos 
problemų ir net mirtį. Taip pat yra rizika rimtai sugadinti įrenginį arba operatoriaus įrangos dalis.

Dėmesio!
Nepaisant šio saugos įspėjimo, net tik iš dalies, kiltų rimtų sveikatos problemų rizika. Taip pat yra 
rizika sugadinti įrenginį arba operatoriaus įrangos dalis.

Dėmesio!
Nepaisant šių instrukcijų galima sugadinti įrenginį arba operatoriaus įrangos dalis.

Informacija!
Šiose instrukcijose pateikiama svarbi informacija apie įrenginio tvarkymą.

Dėmesio!
Įrengimo, montavimo, paleidimo ir priežiūros darbus gali atlikti tik tinkamai išmokyti darbuotojai. 
Visada būtina laikytis regioninių profesinės sveikatos ir saugos direktyvų.

Teisinis pranešimas!
Atsakomybė dėl prietaiso tinkamumo ir naudojimo pagal paskirtį tenka išimtinai naudotojui. 
Tiekėjas neprisiima jokios atsakomybės už netinkamą kliento naudojimąsi produktu. Dėl 
netinkamo montavimo ir eksploatavimo gali būti prarasta garantija. Be to, taikomos pardavimo 
sąlygos, kurios sudaro pirkimo sutarties pagrindą.

Informacija!
• Daugiau informacijos galima rasti pridedamame CD diske pateiktame vadove, duomenų lape, 

specialiose instrukcijose, pažymėjimuose ir gamintojo interneto svetainėje.
• Jei norite grąžinti prietaisą gamintojui arba tiekėjui, prašom užpildyti pateiktą formą, esančią 

CD diske, ir išsiųsti ją su prietaisu. Deja, gamintojas negali pataisyti ar patikrinti įrenginio be 
užpildytos formos.
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Montavimas

2.1  Numatomas naudojimas
Elektromagnetiniai srauto matuokliai skirti matuoti tik skystos, elektrai laidžios terpės srautą ir 
laidumą.

2.2  Tiekiamas komplektas

Pavojus!
Prietaisams, kurie naudojami pavojingose zonose, taikomi papildomi saugos reikalavimai, todėl 
prašome susipažinti su "Ex“ dokumentacija.

Dėmesio!
Jei prietaisas nenaudojamas atsižvelgiant į eksploatacijos sąlygas (žr. skyrių "Techniniai 
duomenys“), tai gali turėti įtakos numatytai apsaugai.

Informacija!
Nuodugniai apžiūrėkite dėžutes, ar jos neapgadintos, ar jos buvo tvarkomos tinkamai. Apie 
pažeidimą praneškite vežėjui ir gamintojo teritoriniam skyriui.

Informacija!
Patikrinkite važtaraštį ir įsitikinkite, kad gavote visus elementus, nurodytus pirkimo užsakyme.

Informacija!
Peržiūrėkite įrenginio specifikacijų lentelę norėdami įsitikinti, kad įrenginys atitinka užsakymą. 
Atkreipkite dėmesį į tinkamą maitinimo įtampą, nurodytą specifikacijų lentelėje.

Paveikslas 2-1: Tiekiamas komplektas

1  Įrenginio modelis, nurodytas užsakyme
2  Dokumentacija (kalibravimo ataskaita, greitas paleidimas, CD diskas su srauto jutiklio ir signalo keitiklio produkto 

dokumentacija)
3  Signalo laidas (tik nuotolinės versijos modeliai)
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2.3  Saugojimas
• Laikykite įrenginį sausoje ir nedulkėtoje vietoje.
• Saugokite įrenginį nuo tiesioginių saulės spindulių.
• Laikykite įrenginį originalioje pakuotėje.
• Laikymo temperatūra: nuo –40 °C iki +70 °C / nuo –40 °F iki +158 °F

2.4  Gabenimas

Signalų keitiklis
• Specialių reikalavimų nėra.

Kompaktiškas modelis
• Nekelkite įrenginio už signalų keitiklio korpuso.
• Nenaudokite kėlimo grandinių.
• Gabendami įrenginius naudokite kėlimo diržus. Apvyniokite jais abi proceso jungtis.

2.5  Montavimo sąlygos

Informacija!
Šių atsargumo priemonių turi būti imtasi tam, kad būtų užtikrintas patikimas įrenginio 
montavimas.
• Įsitikinkite, kad pakanka vietos šonuose.
• Apsaugokite signalų keitiklį nuo tiesioginių saulės spindulių ir, jei reikia, sumontuokite skydelį 

nuo saulės.
• Signalų keitikliams, kurie įrengti valdymo spintose, reikia pakankamo aušinimo, pvz., 

ventiliatoriaus arba šilumokaičio.
• Saugokite signalų keitiklį nuo intensyvios vibracijos. Matavimo prietaisų vibracijos lygis 

nustatytas pagal IEC 68-2-64.
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2.6  Kompaktiško modelio montavimas

2.7  Korpuso montavimas ant sienos, nuotolinės versijos modelis

2.7.1  Montavimas ant sienos

1  Paruoškite skyles naudodami montavimo plokštę. Daugiau informacijos žiūrėkite Montavimo 
plokštė, prie sienos tvirtinamas modelis puslapyje 8.

2  Patikimai pritvirtinkite įrenginį prie prie montavimo plokštės ant sienos.

Informacija!
Signalo keitiklis montuojamas tiesiai ant srauto jutiklio. Kai montuojate srauto matuoklį, laikykitės 
instrukcijų, pateiktų srauto jutiklio produkto dokumentacijoje.

Informacija!
Montavimo medžiagų ir įrankių komplekte nėra. Montavimo medžiagas ir įrankius naudokite 
laikydamiesi galiojančių darbuotojų saugos ir sveikatos direktyvų.

Paveikslas 2-2: Prie sienos tvirtinamo korpuso montavimas
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Keleto įrenginių montavimas vienas šalia kito

[mm] [coliai]

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  Montavimo plokštė, prie sienos tvirtinamas modelis

Matmenys mm ir coliais

[mm] [col.]

a ∅6,5 ∅0,26

b 87,2 3,4

c 241 9,5
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Elektros jungtys

3.1  Saugos instrukcijos

3.2  Svarbios pastabos dėl elektros jungčių

Pavojus!
Visi elektros jungčių darbai gali būti atliekami tik išjungus maitinimą. Atkreipkite dėmesį į 
specifikacijų lentelėje pateiktus duomenis apie įtampos dydį!

Pavojus!
Laikykitės nacionalinių taisyklių dėl elektros instaliacijų!

Pavojus!
Prietaisams, kurie naudojami pavojingose zonose, taikomi papildomi saugos reikalavimai, todėl 
prašome susipažinti su "Ex“ dokumentacija.

Dėmesio!
Būtina laikytis vietos profesinės sveikatos ir saugos reikalavimų. Matavimo prietaiso elektros 
komponentų montavimo darbus gali atlikti tik tinkamos kvalifikacijos specialistai. 

Informacija!
Peržiūrėkite įrenginio specifikacijų lentelę norėdami įsitikinti, kad įrenginys atitinka užsakymą. 
Atkreipkite dėmesį į tinkamą maitinimo įtampą, nurodytą specifikacijų lentelėje.

Pavojus!
Elektros jungtys turi atitikti VDE 0100 direktyvą "Nuostatos dėl elektros įrenginių, kurių linijos 
įtampa siekia iki 1000 V“ arba lygiaverčius nacionalinius teisės aktus.

Dėmesio!
• Įvairiems elektros laidams naudokite tinkamus laidų kanalus.
• Srauto jutiklis ir signalų keitiklis buvo kartu sukonfigūruoti gamykloje. Dėl šios priežasties, 

prašome sujungti prietaisus poromis. Užtikrinkite, kad matavimo jutiklio konstanta GK / GKL 
(žr. specifikacijų lentelę) yra nustatyta vienodai.
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3.3  Elektros laidai, skirti nuotolinės versijos modeliams, pastabos

3.3.1  Pastabos dėl signalo laido A

Atkreipkite dėmesį į šias pastabas:
• Tieskite signalo laidą su tvirtinimo elementais.
• Leidžiama tiesti signalo kabelį vandenyje arba po žeme.
• Izoliacinė medžiaga nepalaikanti degimo pagal EN 50625-2-1, IEC 60322-1.
• Signalo laido sudėtyje nėra jokių halogenų, jis neplastifikuotas ir išlieka lankstus žemoje 

temperatūroje.
• Signalo laido vidinis ekranas (10) prijungiamas naudojant suvytą daugiagyslį apsaugos laidą 

(1).
• Išorinis ekranas (60) prijungiamas naudojant suvytą daugiagyslį apsaugos laidą (6).

3.3.2  Pastabos dėl sužadinimo srovės laido C

Informacija!
Signalo laidas A (tipas DS 300) su dvigubu ekranu užtikrina tinkamą matavimo signalų 
perdavimą.

Pavojus!
Ekranuotas 2 gyslų varinis laidas naudojamas kaip sužadinimo srovės laidas. Laido ekranas 
TURI BŪTI prijungtas srauto jutiklio ir signalo keitiklio korpusų viduje.

Informacija!
Sužadinimo srovės laido nėra komplekte.
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3.3.3  Signalo laidų, kuriuos parūpino klientas, reikalavimai

Elektros sauga
• Pagal EN 60811 (Žemosios įtampos direktyvą) arba lygiaverčius nacionalinius teisės aktus.

Izoliuotų laidų talpa
• Izoliuotas laidas / izoliuotas laidas < 50 pF/m
• Izoliuotas laidas / ekranas < 150 pF/m

Izoliacijos varža
• Riso > 100 GΩ x km
• Umaks < 24 V
• Imaks < 100 mA

Bandymų įtampa
• Izoliuotas laidas / vidinis ekranas 500 V
• Izoliuotas laidas / izoliuotas laidas 1000 V
• Izoliuotas laidas / išorinis ekranas 1000 V

Izoliuotų laidų vijos
• Mažiausiai 10 vijų vienam metrui, nes tai svarbu ekranuojant magnetinius laukus.

Informacija!
Jei signalo laidas nebuvo užsakytas, jį turi parūpinti klientas. Turi būti laikomasi toliau nurodytų 
reikalavimų dėl signalo laido elektros verčių.
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3.4  Signalo ir sužadinimo srovės laidų paruošimas

3.4.1  Signalo laidas A (tipas DS 300), konstrukcija

• Signalo laidas A yra dvigubai ekranuotas laidas, skirtas signalui tarp srauto jutiklio ir signalo 
keitiklio perduoti.

• Lenkimo spindulys: ≥ 50 mm / 2"

Informacija!
Montavimo medžiagų ir įrankių komplekte nėra. Montavimo medžiagas ir įrankius naudokite 
laikydamiesi galiojančių darbuotojų saugos ir sveikatos direktyvų.

Paveikslas 3-1: Signalo laido A konstrukcija

1  Signalo laido vidinio ekrano (10) suvytas daugiagyslis apsaugos laidas (1), 1,0 mm2 Cu / AWG 17 (neizoliuotas, plikas)
2  Izoliuoti laidai (2), 0,5 mm2 Cu / AWG 20
3  Izoliuoti laidai (3), 0,5 mm2 Cu / AWG 20
4  Išorinis apvalkalas
5  Izoliacijos sluoksniai
6  Išorinio ekrano (60) suvytas daugiagyslis apsaugos laidas (6)
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3.4.2  Signalo laido A ilgis

Informacija!
Jei terpės temperatūra didesnė nei 150 °C / 300 °F, reikalingas specialus signalo laidas ir ZD 
tarpinis lizdas. Juos galime pateikti, įskaitant pasikeitusias elektros jungčių diagramas. 

Srauto jutiklis Nominalus skersmuo Minimalus elektros 
laidumas
[µS/cm]

Signalo laido A 
išlenkimas

DN [mm] [col.]

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

Paveikslas 3-2: Maksimalus signalo laido A ilgis

1  Signalo laido A tarp srauto jutiklio ir signalo keitiklio maksimalus ilgis [m]
2  Signalo laido A tarp srauto jutiklio ir signalo keitiklio maksimalus ilgis [ft]
3  Matuojamos terpės elektrinis laidumas [μS/cm]
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3.4.3  Signalo laido A paruošimas, jungtis su signalų keitikliu

• Du ekranai signalo keitiklyje prijungiami naudojant suvytus daugiagyslius apsaugos laidus.
• Lenkimo spindulys: ≥ 50 mm / 2"

Reikalingos medžiagos
• PVC izoliacinis vamzdis, ∅2,5 mm / 0,1"
• Nuo karščio susitraukiantys vamzdeliai
• 2 laido antgaliai pagal DIN 46 228: E 1,5-8, skirti suvytiems daugiagysliams apsaugos 

laidams (1, 6)
• 2 laido antgaliai pagal DIN 46 228: E 0,5-8, skirti izoliuotiems laidams (2, 3)

1  Apnuoginkite laidą iki matmens a.
2  Nupjaukite vidinį ekraną (10) ir išorinį ekraną (60).  Užtikrinkite, kad nepažeisite suvytų 

daugiagyslių apsaugos laidų (1, 6).
3  Užmaukite izoliacijos vamzdelius ant suvytų daugiagyslių apsaugos laidų (1, 6).
4  Užspauskite laido antgalius ant suvyto daugiagyslio apsaugos laido.
5  Užspauskite laido antgalius ant laidų (2, 3).
6  Nuo karščio susitraukiančius vamzdelius užmaukite ant paruošto signalo laido.

Informacija!
Montavimo medžiagų ir įrankių komplekte nėra. Montavimo medžiagas ir įrankius naudokite 
laikydamiesi galiojančių darbuotojų saugos ir sveikatos direktyvų.

Paveikslas 3-3: Signalo laido A paruošimas

a = 80 mm / 3,15"
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3.4.4  Sužadinimo srovės laido C paruošimas ir prijungimas prie signalo keitiklio

• Sužadinimo srovės laido C nėra komplekte.
• Lenkimo spindulys: ≥ 50 mm / 2"

Reikalingos medžiagos:
• Ekranuotas bent 2 gyslų varinis laidas su tinkamu nuo karščio susitraukiančiu vamzdeliu
• Izoliacinis vamzdis, dydis atsižvelgiant į naudojamą laidą
• Laido antgaliai pagal DIN 46 228: dydis atsižvelgiant į naudojamą laidą

Sužadinimo srovės laido C ilgis ir skerspjūvis

Pavojus!
Ekranuotas 2 gyslų varinis laidas naudojamas kaip sužadinimo srovės laidas. Laido ekranas 
TURI BŪTI prijungtas srauto jutiklio ir signalo keitiklio korpusų viduje.

Informacija!
Montavimo medžiagų ir įrankių komplekte nėra. Montavimo medžiagas ir įrankius naudokite 
laikydamiesi galiojančių darbuotojų saugos ir sveikatos direktyvų.

Ilgis Skerspjūvis 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 = varinio laido skerspjūvis
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1  Apnuoginkite laidą iki matmens a.
2  Jei naudojamas suvytas daugiagyslis apsaugos laidas, nuimkite uždėtą ekraną. Užtikrinkite, 

kad nepažeisite suvyto daugiagyslio apsaugos laido.
3  Užmaukite izoliacinį vamzdelį ant suvyto daugiagyslio apsaugos laido.
4  Užspauskite laido antgalį ant suvyto daugiagyslio apsaugos laido.
5  Užspauskite laido antgalį ant laidų.
6  Užmaukite susitraukiantį vamzdelį ant paruošto laido.

Paveikslas 3-4: Sužadinimo srovės C laido paruošimas signalų keitikliui

a = 80 mm / 3,15"
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3.4.5  Signalo laido A paruošimas prijungimui prie srauto jutiklio

• Išorinis ekranas (60) prijungiamas tiesiogiai srauto jutiklio gnybtų skyriuje, naudojant ekraną ir 
kilpą.

• Lenkimo spindulys: ≥ 50 mm / 2"

Reikalingos medžiagos
• PVC izoliacinis vamzdis, ∅2,0...2,5 mm / 0,08...0,1"
• Nuo karščio susitraukiantys vamzdeliai
• Laido antgaliai pagal DIN 46 228: E 1,5–8, skirti suvytam daugiagysliam apsaugos laidui (1)
• 2 laido antgaliai pagal DIN 46 228: E 0,5–8, skirti izoliuotiems laidams (2, 3)

1  Apnuoginkite laidą iki matmens a.
2  Apipjaustykite išorinį ekraną (60) iki matmens b ir ištraukite jį per išorinį apvalkalą.
3  Nuimkite išorinio ir vidinio ekrano suvytą daugiagyslį apsaugos laidą (6). Užtikrinkite, kad 

nepažeisite vidinio ekrano suvyto daugiagyslio apsaugos laido (1).
4  Užmaukite izoliacinį vamzdelį ant suvyto daugiagyslio apsaugos laido (1).
5  Užspauskite laido antgalius ant laidų 2 ir 3 bei suvyto daugiagyslio apsaugos laido (1).
6  Nuo karščio susitraukiančius vamzdelius užmaukite ant paruošto signalo laido.

Informacija!
Montavimo medžiagų ir įrankių komplekte nėra. Montavimo medžiagas ir įrankius naudokite 
laikydamiesi galiojančių darbuotojų saugos ir sveikatos direktyvų.

Paveikslas 3-5: Signalo laido A paruošimas prijungimui prie srauto jutiklio

a = 50 mm / 2"
b = 10 mm / 0,39"
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3.4.6  Sužadinimo srovės laido C prijungimas prie srauto jutiklio

• Sužadinimo srovės laido nėra pateikiamame komplekte.
• Ekranas prijungiamas tiesiogiai sraut jutiklio gnybtų skyriuje, naudojant ekraną ir kilpą.
• Lenkimo spindulys: ≥ 50 mm / 2"

Reikalingos medžiagos
• Ekranuotas 2 gyslų izoliuotas varinis laidas
• Izoliacinis vamzdis, dydis atsižvelgiant į naudojamą laidą
• Nuo karščio susitraukiantys vamzdeliai
• Laido antgaliai pagal DIN 46 228: dydis atsižvelgiant į naudojamą laidą

1  Apnuoginkite laidą iki matmens a.
2  Apipjaustykite išorinį ekraną iki matmens b ir ištraukite jį per išorinį apvalkalą.
3  Užspauskite laido antgalius ant abiejų laidų.
4  Užmaukite susitraukiantį vamzdelį ant paruošto laido.

Informacija!
Montavimo medžiagų ir įrankių komplekte nėra. Montavimo medžiagas ir įrankius naudokite 
laikydamiesi galiojančių darbuotojų saugos ir sveikatos direktyvų.

Paveikslas 3-6: Sužadinimo srovės C laido paruošimas

a = 50 mm / 2"
b = 10 mm / 0,4"
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3.5  Signalo ir sužadinimo srovės laidų prijungimas

Pavojus!
Laidus galima prijungti tik tada, kai maitinimas išjungtas.

Pavojus!
Įrenginys turi būti įžemintas pagal atitinkamus reikalavimus, siekiant apsaugoti darbuotojus nuo 
elektros smūgių.

Pavojus!
Prietaisams, kurie naudojami pavojingose zonose, taikomi papildomi saugos reikalavimai, todėl 
prašome susipažinti su "Ex“ dokumentacija.

Dėmesio!
Būtina laikytis vietos profesinės sveikatos ir saugos reikalavimų. Matavimo prietaiso elektros 
komponentų montavimo darbus gali atlikti tik tinkamos kvalifikacijos specialistai. 
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3.5.1  Signalo ir sužadinimo srovės laidų prijungimas nuotolinės versijos signalų keitiklio 
modelio atveju

Korpuso atidarymas

1  Tinkamu įrankiu atlaisvinkite 4 varžtus.
2  Vienu metu kelkite korpusą viršuje ir apačioje.
3  Paslinkite korpuso dangtelį į viršų.
4  Korpuso dangtelį kreipia ir laiko vidinis vyris.

Informacija!
Kompaktiškas modelis iš gamyklos tiekiamas jau sumontuotas.

Paveikslas 3-7: Korpuso atidarymas
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Signalo ir sužadinimo srovės laidų prijungimas

Prijunkite elektros laidus:
1  Pastumkite svirtį žemyn geros būklės atsuktuvu (ašmenys: 3,5 mm pločio ir 0,5 mm storio).
2  Įstatykite elektros laidą į kištuką.
3  Laidas bus prispaustas, kai atleisite svirtį.

Paveikslas 3-8: Elektros gnybtų paskirtis

Paveikslas 3-9: Signalo ir sužadinimo srovės laidų prijungimas

1  Laido įvadas, skirtas sužadinimo srovės laidui
2  Laido įvadas, skirtas signalo laidui
3  Sužadinimo srovės laido apsaugos prijungimas
4  Elektros laidas (7)
5  Elektros laidas (8)
6  Signalo laido vidinio ekrano (10) suvytas daugiagyslis apsaugos laidas (1)
7  Elektros laidas (2)
8  Elektros laidas (3)
9  Išorinio ekrano (60) suvytas daugiagyslis apsaugos laidas (S)
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3.5.2  Signalo ir sužadinimo srovės laido prijungimo schema

• Ekranuotas 2 gyslų varinis laidas naudojamas kaip sužadinimo srovės laidas. Laido ekranas 
TURI BŪTI prijungtas srauto jutiklio ir signalo keitiklio korpusų viduje.

• Išorinis ekranas (60) prijungiamas tiesiogiai srauto jutiklio gnybtų skyriuje, naudojant ekraną ir 
kilpą.

• Signalų ir sužadinimo srovės laido lenkimo spindulys: ≥ 50 mm / 2"
• Šioje iliustracijoje yra schema. Elektros grandinės gnybtų vietos gali skirtis atsižvelgiant į 

korpuso versiją.

Pavojus!
Įrenginys turi būti įžemintas pagal atitinkamus reikalavimus, siekiant apsaugoti darbuotojus nuo 
elektros smūgių.

Paveikslas 3-10: Signalo ir sužadinimo srovės laido prijungimo schema

1  Signalo keitiklio elektros gnybtų skyrius
2  Signalo laidas A
3  Sužadinimo srovės laidas C
4  Srauto jutiklio elektros gnybtų skyrius
5  Funkcinis įžeminimas FE
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3.6  Srauto jutiklio įžeminimas

3.6.1  Klasikinis metodas

• Srauto jutiklis turi būti tinkamai įžemintas.
• Įžeminimo laidas negali kelti jokių įtampos trukdžių.
• Nenaudokite įžeminimo laido vienu metu bet kokiems kitiems papildomiems elektros 

prietaisams įžeminti.
• Srauto jutikliai įžeminami naudojant funkcinio įžeminimo laidą FE.
• Įvairių srauto jutiklių konkrečios įžeminimo instrukcijos pateikiamos atskirai kiekvienam srauto 

jutikliui skirtoje dokumentacijoje.
• Srauto jutiklio dokumentacijoje taip pat aprašyta, kaip naudoti įžeminimo žiedus ir kaip 

sumontuoti srauto jutiklį, kai naudojami metaliniai arba plastikiniai vamzdžiai ar vamzdžiai, 
kurie yra padengti iš vidaus.

Dėmesio!
Tarp srauto jutiklio ir korpuso arba signalo keitiklio apsauginio įžeminimo neturėtų būti jokių 
potencialo skirtumų!
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3.7  Elektros energijos tiekimo prijungimas

• Prietaisų korpusai, kurie turi apsaugoti elektroninę įrangą nuo dulkių ir drėgmės,  turėtų būti 
visada gerai užsandarinti. Nuotėkio atstumų ir tarpelių matmenys nustatomi pagal VDE 0110 
ir IEC 664 2-ą taršos sunkumo kategoriją. Maitinimo grandinės sukurtos taip, kad atlaikytų III 
kategorijos viršįtampį, o išvesties grandinės – II kategorijos viršįtampį.

• Elektros maitinimo grandinėje turi būti sumontuotas saugiklis (IN ≤ 16 A) , taip pat atskyriklis 
(jungiklis, grandinės pertraukiklis), skirti signalo keitikliui atjungti.

Modelių apžvalga

Pavojus!
Įrenginys turi būti įžemintas pagal atitinkamus reikalavimus, siekiant apsaugoti darbuotojus nuo 
elektros smūgių.

Paveikslas 3-11: Elektros tiekimo jungčių skyrius

1  Atraminė dangtelio juosta
2  Elektros tiekimo laidų įvadas, nuotolinės versijos modelis
3  Elektros tiekimo laidų įvadas, kompaktiškas modelis

Modelis "Non-Ex“ "Ex“

100...230 V AC Standartinis Papildomas

24 V DC Standartinis -

24 V AC/ DC Standartinis Papildomas
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•  Atidarykite elektros gnybtų skyriaus dangtelį spausdami jį žemyn ir traukdami į priekį tuo pačiu 
metu.

•  Uždarykite dangtelį, kai prijungsite maitinimą.

100...230 V AC (tolerancijos ribos: -15 % / +10 %)
• Atkreipkite dėmesį į maitinimo įtampą ir dažnį  (50...60 Hz), nurodytus specifikacijų lentelėje.

24 V DC (tolerancijos ribos: -55 % / +30 %)
• Atkreipkite dėmesį į duomenis, nurodytus specifikacijų lentelėje!
• Kai prijungiate prie funkcinės itin žemos įtampos grandinės, numatykite galimybę apsauginio 

grandinės pertraukimo (PELV) galimybę (pagal DIN VDE 0100 / VDE 0106 ir (arba) IEC 364 / 
IEC 536 arba atitinkamus nacionalinius teisės aktus).

24 V AC/DC (tolerancijos ribos: AC: -15 % / +10 %; DC: -25 % / +30 %)
• AC: atkreipkite dėmesį į maitinimo įtampą ir dažnį (50...60 Hz), nurodytus specifikacijų 

lentelėje.
• AC/DC: Kai prijungiate prie funkcinės itin žemos įtampos grandinės, numatykite galimybę 

apsauginio grandinės pertraukimo (PELV) galimybę (pagal VDE 0100 / VDE 0106 ir (arba) 
IEC 364 / IEC 536 arba atitinkamus nacionalinius teisės aktus).

Paveikslas 3-12: Maitinimo prijungimas

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

Informacija!
240 V AC + 5 % patenka į tolerancijos diapazoną.

Informacija!
12 V DC - 10 % patenka į tolerancijos diapazoną.

Informacija!
12 V nepatenka į tolerancijos diapazoną.
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3.8  Išėjimų apžvalga

3.8.1  CG skaičių apibūdinimas

3.8.2  Fiksuotos, nekeičiamos išėjimų versijos

Šiam signalų keitikliui numatyti įvairūs išėjimų deriniai.

• Pilkais langeliai lentelėse pažymėti nepaskirti arba nenaudojami prijungimo gnybtai.
• Lentelėje nurodyti tik paskutiniai CG Nr. skaitmenys.
• Prijungimo gnybtas A+ veikia tik pagrindinės išėjimų versijos atveju.

Pagrindinės išvestys (I/O) (standartas)

Naudotų santrumpų aprašymas

Paveikslas 3-13: Elektronikos modulio ir išėjimų variantų ženklinimas (CG numeris)

1  ID numeris: 0
2  ID numeris: 0 = standartinis; 9 = specialus
3  Maitinimas
4  Ekranas (kalbinės versijos)
5  Išėjimų versija

CG Nr. Jungčių gnybtai

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

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

Ia + HART® aktyvus  3

1 Keičiamas
2 Ekranavimas
3 Funkcija pakeista iš naujo prijungus

Ia Ip Srovės išvestis – aktyvi arba pasyvi

Pp Pasyvi impulsinė / dažnio išvestis

Sp pasyvus padėties / eigos jungiklis
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3.9  Išėjimų elektros jungtys

3.9.1  Išėjimų elektros jungtys

•  Atidarykite korpuso dangtelį.
•  Prakiškite paruoštus laidus pro laidų įvadus ir prijunkite reikalingus laidus.
•  Prijunkite ekraną.
•  Uždarykite korpuso dangtelį.

Informacija!
Montavimo medžiagų ir įrankių komplekte nėra. Montavimo medžiagas ir įrankius naudokite 
laikydamiesi galiojančių darbuotojų saugos ir sveikatos direktyvų.

Pavojus!
Visi elektros jungčių darbai gali būti atliekami tik išjungus maitinimą. Atkreipkite dėmesį į 
specifikacijų lentelėje pateiktus duomenis apie įtampos dydį!

Paveikslas 3-14: Išėjimų prijungimas

1  Laido įvadas, nuotolinės versijos modelis
2  Laido įvadas, kompaktiškas modelis
3  S gnybtas, skirtas ekranui

Informacija!
Įsitikinkite, kad korpuso tarpiklis yra tinkamai uždėtas, švarus ir nepažeistas.

.book  Page 27  Wednesday, October 16, 2013  3:58 PM



3 Elektros jungtys 

28 

IFC 100

www.krohne.com 10/2013 - 4003062801 - QS IFC 100 R04 lt

3.9.2  Elektros laidų tinkamas tiesimas

1  Kompaktiškuose modeliuose su beveik horizontaliai orientuotais laidų kanalais tieskite 
reikiamus elektros laidus su lašo formos kilpa, kaip parodyta iliustracijoje.

2  Patikimai priveržkite laido įvado jungties varžtą.
3  Kištuku užsandarinkite nereikalingus laidų įvadus.

Paveikslas 3-15: Apsaugokite korpusą nuo dulkių ir vandens
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Paleidimas

4.1  Maitinimo įtampos įjungimas

Prieš įjungiant maitinimą turi būti patikrinta, ar įranga sumontuota tinkamai. Tai apima 
toliau nurodytus veiksmus.
• Matuoklis turi būti įrengtas laikantis taisyklių ir mechaniškai saugus.
• Elektros jungtys prijungtos vadovaujantis taisyklėmis.
• Elektros gnybtų skyrius yra apsaugotas, o dangteliai – priveržti.
• Patikrinta, ar elektros energijos tiekimo garndinės įtampos vertės yra teisingos.

•  Maitinimo įtampos įjungimas

4.2  Signalo keitiklio įjungimas
Srauto prietaisas, susidedantis iš srauto jutiklio ir signalų keitiklio, tiekiamas paruoštas darbui. 
Visi eksploatavimo duomenys buvo nustatyti gamykloje pagal užsakyme pateiktas specifikacijas.

Kai maitinimas įjungiamas, atliekamas savikontrolės testas. Paskui prietaisas iš karto pradeda 
matuoti ir ima rodyti dabartines vertes.

Galite rinktis vieną iš dviejų išmatuotų verčių langų, įvykių ekraną ir būsenos pranešimų sąrašą 
paspausdami klavišus ↑ ir ↓.

Paveikslas 4-1: Ekranai, veikiant matavimo režimui (2 arba 3 išmatuotų verčių pavyzdžiai)
x, y ir z žymi rodomų išmatuotų verčių matavimo vienetus.
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Pastabos
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KROHNE gaminių apžvalga

• Elektromagnetiniai srauto matuokliai

• Kintamo ploto srauto matuokliai

• Ultragarsiniai srauto matuokliai

• Masės srauto matuokliai

• Sūkuriniai srauto matuokliai

• Srauto reguliatoriai

• Lygio matuokliai

• Temperatūros matuokliai

• Slėgio matuokliai

• Analizės gaminiai

• Produktai ir sistemos, skirti naftos ir dujų pramonei

• Matavimo sistemos, skirtos jūrų pramonei

Centrinis biuras: KROHNE Messtechnik GmbH
Ludwig-Krohne-Str. 5
47058 Duisburg (Vokietija)
Tel.+49 (0)203 301 0
Faks.+49 (0)203 301 10389 
info@krohne.de
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Dabartinį visų KROHNE kontaktų ir adresų sąrašą galima rasti adresu:
www.krohne.com
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