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Gebruikte waarschuwingen en symbolen

ACTIE
•  Dit symbool vergezelt alle instructies voor acties die door de gebruiker moeten worden 

uitgevoerd in de aangegeven volgorde.
i RESULTAATRESULTAATRESULTAATRESULTAAT

Dit symbool heeft betrekking op alle belangrijke consequenties van de voorgaande acties.

Veiligheidsinstructies voor de gebruiker

GEVAAR!
Deze informatie heeft betrekking op het onmiddellijke gevaar bij het werken met elektriciteit.

GEVAAR!
Deze waarschuwingen moeten zonder uitzondering in acht worden genomen. Gehele of 
gedeeltelijke veronachtzaming van deze waarschuwing kan leiden tot ernstige 
gezondheidsproblemen en zelfs tot overlijden. Tevens bestaat de kans op ernstige schade aan 
het toestel of delen van de installatie van de gebruiker.

WAARSCHUWING!
Gehele of gedeeltelijke veronachtzaming van deze veiligheidswaarschuwing veroorzaakt risico's 
op ernstige gezondheidsproblemen. Tevens bestaat de kans op schade aan het toestel of delen 
van de installatie van de gebruiker.

VOORZICHTIG!
Veronachtzaming van deze instructie kan schade aan het toestel of aan delen van de installatie 
van de gebruiker veroorzaken.

INFORMATIE!
Deze instructies bevatten belangrijke informatie voor de behandeling van het toestel.

VOORZICHTIG!
De installatie, assemblage, het opstarten en het onderhoud mogen uitsluitend worden 
uitgevoerd door naar behoren getraind personeel. De regionale richtlijnen inzake de gezondheid 
en de veiligheid op het werk moeten altijd worden nageleefd.

WETTELIJKE KENNISGEVING!
De verantwoordelijkheid betreffende de geschiktheid en het bedoelde gebruik van dit toestel ligt 
uitsluitend bij de gebruiker. De leverancier aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor 
oneigenlijk gebruik door de klant. Onjuiste installatie en gebruik kunnen leiden tot verval van de 
garantie. Bovendien zijn de "Verkooptermen en -voorwaarden" van toepassing. Deze zijn te 
vinden op de achterkant van de factuur, en vormen de basis van het koopcontract.

INFORMATIE!
• Verdere informatie is te vinden op de meegeleverde cd in de handleiding, op het 

gegevensblad, in speciale handleidingen, op certificaten en op de website van de fabrikant.
• Als u het toestel moet terugsturen naar de fabrikant of leverancier, wordt u verzocht om het 

op de cd-rom aanwezige formulier in te vullen en dit samen met het toestel te verzenden. De 
fabrikant kan helaas het toestel niet repareren of inspecteren zonder volledig ingevuld 
formulier.
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2.1  Bedoeld gebruik

De elektromagnetische flowmeters zijn uitsluitend ontworpen voor het meten van de flow en 
geleidbaarheid van elektrisch geleidende, vloeibare media.

2.2  Leveringsomvang

GEVAAR!
Voor toestellen die in gevaarlijke gebieden worden gebruikt gelden aanvullende 
veiligheidsvoorschriften; zie de Ex-documentatie.

WAARSCHUWING!
Als het toestel niet gebruikt wordt volgens de omgevingsomstandigheden (zie het hoofdstuk 
"Technische gegevens"), kan de bedoelde beveiliging aangetast worden.

INFORMATIE!
Dit toestel is een toestel van Groep 1, Klasse A, zoals gespecificeerd in CISPR11:2009. Het is 
bedoeld om te worden gebruikt in een industriële omgeving. In andere omgevingen is het 
wellicht moeilijk om de elektromagnetische compatibiliteit te verzekeren vanwege zowel geleide 
als uitgestraalde storingen.

INFORMATIE!
Inspecteer de verpakking zorgvuldig op schade of tekenen van ruwe behandeling. Meld schade 
aan de expediteur en het plaatselijke kantoor van de fabrikant.

INFORMATIE!
Controleer de pakbon om na te gaan of u uw gehele bestelling volledig heeft ontvangen.

INFORMATIE!
Bekijk de typeplaat van het toestel om na te gaan of het geleverde toestel overeenstemt met uw 
order. Controleer of de juiste voedingsspanning vermeld wordt op de typeplaat.

Figuur 2-1: Leveringsomvang

1  Toestel in de bestelde versie
2  Documentatie (kalibratierapport, Quick Start, cd-rom met productdocumentatie voor flowsensor en signaalomvormer)
3  Signaalkabel (alleen voor gescheiden versie)
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2.3  Opslag

• Sla het toestel op een droge en stofvrije plaats op.
• Vermijd continue direct zonlicht.
• Sla het toestel in de originele verpakking op.
• Opslagtemperatuur: -40...+70°C / -40...+158°F

2.4  Transport

Signaalomvormer
• Geen speciale eisen

Compacte versie
• Til het toestel niet op aan de behuizing van de signaalomvormer.
• Gebruik geen hijskettingen.
• Gebruik hijsbanden om toestellen met flenzen te transporteren. Wikkel deze om beide 

procesaansluitingen.

2.5  Installatiespecificaties

INFORMATIE!
Voor een betrouwbare installatie moeten de volgende voorzorgsmaatregelen worden getroffen.
• Zorg voor voldoende ruimte aan de zijkanten.
• Bescherm de signaalomvormer tegen direct zonlicht en breng indien nodig een zonnescherm 

aan.
• Signaalomvormers die worden gemonteerd in schakelkasten vereisen een adequate koeling, 

bv. door een ventilator of warmtewisselaar.
• Stel de signaalomvormer niet bloot aan sterke trillingen. Het trillingsniveau van de 

meetapparaten is getest in overeenstemming met IEC 68-2-64.
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2.6  Montage van de compacte versie

2.7  Montage van de wandgemonteerde behuizing, gescheiden versie

2.7.1  Wandmontage

1  Bereid de gaten voor met behulp van de bevestigingsplaat. Voor verdere informatie zie Beves-
tigingsplaat van wandgemonteerde versie, aluminium behuizing op blz. 9.

2  Zet het toestel goed aan de wand vast met de bevestigingsplaat.

VOORZICHTIG!
De behuizing van de compacte versie mag niet worden gedraaid.

INFORMATIE!
De signaalomvormer wordt direct op de flowsensor gemonteerd. Voor installatie van de 
flowmeter moeten de instructies worden opgevolgd die worden gegeven in de geleverde 
productdocumentatie voor de flowsensor.

INFORMATIE!
Montagematerialen en gereedschappen maken geen deel uit van de levering. Gebruik de 
montagematerialen en gereedschappen in overeenstemming met de geldende richtlijnen inzake 
de gezondheid en veiligheid op het werk.

Figuur 2-2: Montage van de wandgemonteerde behuizing
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Wandmontage van meerdere toestellen (aluminium behuizing)

[mm] [inch]

a Ø6,5 Ø0,26

b 87,2 3,4

c 241 9,5

d 310 12,2

e 257 10,1
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Wandmontage van meerdere toestellen (roestvast stalen behuizing)

[mm] [inch]

a Ø6,5 Ø0,26

b 268 10,5

c 40 1,6

d 336 13,2

e 257 10,1

e
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2.7.2  Bevestigingsplaat van wandgemonteerde versie, aluminium behuizing

Afmetingen in mm en inch

[mm] [inch]

a Ø6,5 Ø0,26

b 87,2 3,4

c 241 9,5
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3.1  Veiligheidsinstructies

3.2  Belangrijke opmerkingen over de elektrische aansluiting

GEVAAR!
Alle werkzaamheden aan elektrische aansluitingen mogen uitsluitend worden uitgevoerd als de 
voeding uitgeschakeld is. Let op de spanningsgegevens op de typeplaat!

GEVAAR!
Neem de nationale voorschriften inzake elektrische installaties in acht!

GEVAAR!
Voor toestellen die in gevaarlijke gebieden worden gebruikt gelden aanvullende 
veiligheidsvoorschriften; zie de Ex-documentatie.

WAARSCHUWING!
Neem beslist de plaatselijke voorschriften inzake de gezondheid en veiligheid op het werk in 
acht. Werkzaamheden die worden verricht op de elektrische componenten van het meettoestel 
mogen uitsluitend worden uitgevoerd door naar behoren getrainde specialisten. 

INFORMATIE!
Bekijk de typeplaat van het toestel om na te gaan of het geleverde toestel overeenstemt met uw 
order. Controleer of de juiste voedingsspanning vermeld wordt op de typeplaat.

GEVAAR!
De elektrische aansluiting wordt uitgevoerd in overeenstemming met de VDE 0100-richtlijn 
"Regulations for electrical power installations with line voltages up to 1000 V" (Voorschriften 
voor elektrische installaties met lijnspanning tot 1000 V) of gelijkwaardige nationale normen.

VOORZICHTIG!
• Gebruik geschikte kabelingangen voor de verschillende elektriciteitskabels.
• De flowsensor en signaalomvormer zijn samen geconfigureerd in de fabriek. Om deze reden 

dienen beide ook samen aangesloten te worden. Zorg dat de flowsensorconstanten GK/GKL 
(zie het typeplaatje) identiek zijn ingesteld.

• Als de toestellen apart worden geleverd of bij installatie van toestellen die niet samen 
geconfigureerd werden, moet de omvormer worden ingesteld op de DN-maat en GK/GKL van 
de sensor.
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3.3  Elektriciteitskabels voor toestelversies op afstand, opmerkingen

3.3.1  Opmerkingen over signaalkabel A

Houd rekening met de volgende opmerkingen:
• Leg de signaalkabel vast met bevestigingselementen.
• Het is toegestaan de signaalkabel in water of onder de grond te leggen.
• Het isolatiemateriaal is vlamvertragend volgens EN 50265-2-1: 1997 en IEC 60322-1-2: 2005.
• De signaalkabel bevat geen halogenen en is ongeplasticeerd, en blijft flexibel bij lage 

temperaturen.
• De aansluiting van de binnenste afscherming (10) wordt gemaakt via de gevlochten 

ongeïsoleerde draad (1).
• De aansluiting van de buitenste afscherming (60) wordt gemaakt via de gevlochten 

ongeïsoleerde draad (6).

3.3.2  Opmerkingen over veldstroomkabel C

INFORMATIE!
Signaalkabel A (type DS 300) met dubbele afscherming verzekert een goede transmissie van 
meetwaarden.

GEVAAR!
Een afgeschermde 2-aderige koperen kabel wordt gebruikt als veldstroomkabel. De 
afscherming MOETMOETMOETMOET worden verbonden in de behuizing van de flowsensor en de 
signaalomvormer.

INFORMATIE!
De veldstroomkabel maakt geen deel uit van het geleverde materiaal.
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3.3.3  Vereisten voor signaalkabels waarin door de klant wordt voorzien

Elektrische veiligheid
• Volgens EN 60811 (Laagspanningsrichtlijn) of gelijkwaardige nationale normen.

Capacitantie van de geïsoleerde geleiders
• Geïsoleerde geleider / geïsoleerde geleider  < 50 pF/m
• Geïsoleerde geleider / afscherming < 150 pF/m

Isolatieweerstand
• Riso > 100 GΩ x km

• Umax < 24 V

• Imax < 100 mA

Testspanningen
• Geïsoleerde geleider / binnenste afscherming < 500 V
• Geïsoleerde geleider / geïsoleerde geleider 1000 V
• Geïsoleerde geleider / buitenste afscherming 1000 V

Twisten van geïsoleerde geleiders
• Minstens 10 twists per meter, belangrijk voor het afschermen van magnetische velden.

INFORMATIE!
Als er geen signaalkabel besteld is, moet hierin worden voorzien door de klant. De volgende 
eisen voor wat betreft de elektrische waarden van de signaalkabel moeten in acht worden 
genomen:
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3.4  Voorbereiding van signaal- en veldstroomkabels

3.4.1  Signaalkabel A (type DS 300), constructie

• Signaalkabel A is een dubbel afgeschermde kabel voor signaaltransmissie tussen de 
flowsensor en de signaalomvormer.

• Buigstraal: ≥ 50 mm / 2"

INFORMATIE!
Montagematerialen en gereedschappen maken geen deel uit van de levering. Gebruik de 
montagematerialen en gereedschappen in overeenstemming met de geldende richtlijnen inzake 
de gezondheid en veiligheid op het werk.

Figuur 3-1: Constructie van signaalkabel A

1  Gevlochten ongeïsoleerde draad (1) voor de binnenste afscherming (10), 1,0 mm2 Cu / AWG 17 (ongeïsoleerd, bloot)

2  Geïsoleerde draad (2), 0,5 mm2 Cu / AWG 20

3  Geïsoleerde draad (3), 0,5 mm2 Cu / AWG 20
4  Buitenmantel
5  Isolatielagen
6  Gevlochten ongeïsoleerde draad (6) voor de buitenste afscherming (60)
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3.4.2  Lengte van signaalkabel A

INFORMATIE!
Voor temperaturen van het medium boven 150°C / 300°F is een speciale signaalkabel en een ZD 
tussenhuis nodig. Deze zijn leverbaar inclusief de gewijzigde elektrische aansluitschema's.

Flowsensor Nominale diameter Min. elektrische 
geleidbaarheid
[µS/cm]

Curve voor 
signaalkabel A

DN [mm] [inch]

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

Figuur 3-2: Maximumlengte van signaalkabel A

1  Maximumlengte van signaalkabel B tussen de flowsensor en de signaalomvormer [m]
2  Maximumlengte van signaalkabel A tussen de flowsensor en de signaalomvormer [ft]
3  Elektrische geleidbaarheid van het gemeten medium [μS/cm]
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3.4.3  Voorbereiding van signaalkabel A, aansluiting op signaalomvormer

• De aansluiting van de twee afschermingen in de signaalomvormer wordt gemaakt via de 
gevlochten ongeïsoleerde draden.

• Buigstraal: ≥ 50 mm / 2"

Vereiste materialen
• PVC isolatiekous, Ø2,5 mm / 0,1"
• Hittekrimpbare kous
• 2 adereindhulzen volgens DIN 46 228: E 1,5-8 voor de gevlochten ongeïsoleerde draden (1, 6)
• 2 adereindhulzen volgens DIN 46 228: E 0,5-8 voor de geïsoleerde geleiders (2, 3)

1  Strip de geleider tot maat a.
2  Snijd de binnenste afscherming (10) en de buitenste afscherming (60) af. Zorg ervoor dat de 

gevlochten ongeïsoleerde draden (1, 6) niet beschadigd worden.
3  Schuif een isolatiekous over de gevlochten ongeïsoleerde draden (1, 6).
4  Krimp de adereindhulzen op de gevlochten ongeïsoleerde draad.
5  Krimp de adereindhulzen op de geleiders (2, 3).
6  Trek de hittekrimpbare kous over de voorbereide signaalkabel.

INFORMATIE!
Montagematerialen en gereedschappen maken geen deel uit van de levering. Gebruik de 
montagematerialen en gereedschappen in overeenstemming met de geldende richtlijnen inzake 
de gezondheid en veiligheid op het werk.

Figuur 3-3: Voorbereiding van signaalkabel A

a = 80 mm / 3,15"
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3.4.4  Voorbereiding van veldstroomkabel C, aansluiting op signaalomvormer

• De veldstroomkabel C maakt geen deel uit van het geleverde materiaal.
• Buigstraal: ≥ 50 mm / 2"

Vereiste materialen:
• Afgeschermde, minstens 2-aderige koperkabel met geschikte hittekrimpbare kous
• Isolatiekous, maat overeenkomstig de gebruikte kabel
• DIN 46 228 adereindhulzen: maat overeenkomstig de gebruikte kabel

Lengte en doorsnede van de veldstroomkabel C

GEVAAR!
Een afgeschermde tweeaderige koperkabel wordt gebruikt als de veldstroomkabel. De 
afscherming MOETMOETMOETMOET worden verbonden in de behuizing van de flowsensor en de 
signaalomvormer.

INFORMATIE!
Montagematerialen en gereedschappen maken geen deel uit van de levering. Gebruik de 
montagematerialen en gereedschappen in overeenstemming met de geldende richtlijnen inzake 
de gezondheid en veiligheid op het werk.

Lengte Doorsnede 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 = koper, doorsnede
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1  Strip de geleider tot maat a.
2  Als er een gevlochten ongeïsoleerde draad aanwezig is, moet de aanwezige afscherming wor-

den verwijderd. Zorg ervoor dat de gevlochten ongeïsoleerde draad niet beschadigd wordt.
3  Schuif een isolatiekous over de gevlochten ongeïsoleerde draad.
4  Krimp de adereindhulzen op de gevlochten ongeïsoleerde draad
5  Krimp de adereindhulzen op de geleiders
6  Trek een krimpbare kous over de voorbereide kabel.

Figuur 3-4: Veldstroomkabel C, voorbereiding voor de signaalomvormer

a = 80 mm / 3,15"
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3.4.5  Voorbereiding van signaalkabel A, aansluiting op flowsensor

• De buitenste afscherming (60) wordt aangesloten in de aansluitruimte van de flowsensor, 
rechtstreeks via de afscherming en een clip.

• Buigstraal: ≥ 50 mm / 2"

Vereiste materialen
• PVC-isolatiekous, Ø2,0...2,5 mm / 0,08...0,1"
• Hittekrimpbare kous
• Adereindhuls volgens DIN 46 228: E 1,5-8 voor de gevlochten ongeïsoleerde draad (1)
• 2 adereindhulzen volgens DIN 46 228: E 0,5-8 voor de geïsoleerde geleiders (2, 3)

1  Strip de geleider tot maat a.
2  Snijd de buitenste afscherming (60) af op maat b en trek hem over de buitenmantel.
3  Verwijder de gevlochten ongeïsoleerde draad (6) van de buitenste afscherming en de binnen-

ste afscherming. Zorg ervoor dat de gevlochten ongeïsoleerde draad (1) van de binnenste af-
scherming niet beschadigd wordt.

4  Schuif een isolatiekous over de gevlochten ongeïsoleerde draad (1).
5  Krimp de adereindhulzen op de geleiders 2 en 3 en de gevlochten ongeïsoleerde draden (1).
6  Trek de hittekrimpbare kous over de voorbereide signaalkabel.

INFORMATIE!
Montagematerialen en gereedschappen maken geen deel uit van de levering. Gebruik de 
montagematerialen en gereedschappen in overeenstemming met de geldende richtlijnen inzake 
de gezondheid en veiligheid op het werk.

Figuur 3-5: Voorbereiding van signaalkabel A, aansluiting op flowsensor

a = 50 mm / 2"
b = 10 mm / 0,4"
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3.4.6  Voorbereiding van veldstroomkabel C, aansluiting op flowsensor

• De veldstroomkabel maakt geen deel uit van het geleverde materiaal.
• De afscherming wordt aangesloten in de klemmenruimte van de flowsensor, rechtstreeks via 

de afscherming en een clip.
• Buigstraal: ≥ 50 mm / 2"

Vereiste materialen
• Afgeschermde, geïsoleerde 2-aderige koperkabel
• Isolatiekous, maat overeenkomstig de gebruikte kabel
• Hittekrimpbare kous
• DIN 46 228 adereindhulzen: maat overeenkomstig de gebruikte kabel

1  Strip de geleider tot maat a.
2  Snijd de buitenste afscherming af op maat b en trek hem over de buitenmantel.
3  Krimp de adereindhulzen op beide geleiders.
4  Trek een krimpbare kous over de voorbereide kabel.

INFORMATIE!
Montagematerialen en gereedschappen maken geen deel uit van de levering. Gebruik de 
montagematerialen en gereedschappen in overeenstemming met de geldende richtlijnen inzake 
de gezondheid en veiligheid op het werk.

Figuur 3-6: Voorbereiding van veldstroomkabel C

a = 50 mm / 2"
b = 10 mm / 0,4"
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3.5  Aansluiting van de signaal- en veldstroomkabels

3.5.1  Aansluiting van de signaal- en veldstroomkabels op de signaalomvormer, 
gescheiden versie

Openen en sluiten van de aluminium behuizing

1  Haal de 4 schroeven los met geschikt gereedschap.
2  Til de behuizing tegelijkertijd aan de boven- en onderkant op.
3  Schuif de kap van de behuizing omhoog.
4  De kap van de behuizing wordt geleid en vastgehouden door het binnenste scharnier.
i U hebt nu toegang tot de aansluitruimte voor aansluiting.

Nadat u uw werkzaamheden hebt voltooid, sluit u de signaalomvormerbehuizing.

GEVAAR!
Kabels mogen alleen worden aangesloten als de voeding uitgeschakeld is.

GEVAAR!
Het toestel moet worden geaard in overeenstemming met de voorschriften, om personeel te 
beschermen tegen elektrische schokken.

GEVAAR!
Voor toestellen die in gevaarlijke gebieden worden gebruikt gelden aanvullende 
veiligheidsvoorschriften; zie de Ex-documentatie.

WAARSCHUWING!
Neem beslist de plaatselijke voorschriften inzake de gezondheid en veiligheid op het werk in 
acht. Werkzaamheden die worden verricht op de elektrische componenten van het meettoestel 
mogen uitsluitend worden uitgevoerd door naar behoren getrainde specialisten. 

INFORMATIE!
De compacte versie wordt voorgeassembleerd vanaf de fabriek geleverd.

Figuur 3-7: Openen en sluiten van de aluminium behuizing



 ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN 3

21

IFC 100

www.krohne.com03/2017 - 4001489403 - QS IFC 100 R06 nl

Openen en sluiten van de roestvast stalen behuizing

1  Draai de 8 zeskantschroeven los met een 10 mm-dopsleutel.
2  Til de behuizing tegelijkertijd aan de boven- en onderkant op.
3  Schuif de kap van de behuizing naar achteren.
4  De kap van de behuizing wordt geleid en vastgehouden door het binnenste scharnier.
i U hebt nu toegang tot de aansluitruimte voor aansluiting.

Nadat u uw werkzaamheden hebt voltooid, sluit u de signaalomvormerbehuizing. Haal de 
schroeven in de volgende volgorde aan met een aanhaalmoment van 5 Nm om het toestel goed 
af te dichten.

Figuur 3-8: Openen en sluiten van de roestvast stalen behuizing

Figuur 3-9: Haal de schroeven aan
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Aansluiting van de signaal- en veldstroomkabels

Sluit de elektrische geleiders als volgt aan:
1  Duw de hefboom omlaag met een schroevendraaier in goede conditie (blad: 3,5 mm breed en 

0,5 mm dik).
2  Steek de stroomgeleider in de plug.
3  De geleider wordt vastgeklemd zodra de hefboom wordt losgelaten.

Figuur 3-10: Werking van de elektrische aansluitklem

Figuur 3-11: Aansluiting van de signaal- en veldstroomkabels

1  Kabelingang voor veldstroomkabel
2  Kabelingang voor signaalkabel
3  Aansluiting van de afscherming van de veldstroomkabel
4  Stroomgeleider (7)
5  Stroomgeleider (8)
6  Gevlochten ongeïsoleerde draad (1) van de binnenste afscherming (10) van de signaalkabel
7  Stroomgeleider (2)
8  Stroomgeleider (3)
9  Gevlochten ongeïsoleerde draad (S) van de buitenste afscherming (60)
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3.5.2  Aansluitschema voor signaal- en veldstroomkabel

• Een afgeschermde 2-aderige koperkabel wordt gebruikt als veldstroomkabel. De 
afscherming MOETMOETMOETMOET worden verbonden in de behuizing van de flowsensor en de 
signaalomvormer.

• De buitenste afscherming (60) wordt aangesloten in de aansluitruimte van de flowsensor, 
rechtstreeks via de afscherming en een clip.

• Buigstraal van signaal- en veldstroomkabel: ≥ 50 mm / 2"
• De volgende illustratie is een schematische weergave. De posities van de elektrische 

aansluitklemmen kunnen verschillen naargelang de versie van de behuizing.

GEVAAR!
Het toestel moet worden geaard in overeenstemming met de voorschriften, om personeel te 
beschermen tegen elektrische schokken.

Figuur 3-12: Aansluitschema voor signaal- en veldstroomkabel

1  Elektrische aansluitruimte in signaalomvormer
2  Signaalkabel A
3  Veldstroomkabel C
4  Elektrische aansluitruimte in flowsensor
5  Functionele aarding FE
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3.6  Aarding van de flowsensor

3.6.1  Klassieke methode

• De flowsensor moet correct worden geaard.
• De aardingskabel mag geen stoorspanningen verzenden.
• Gebruik de aardingskabel niet om tegelijkertijd andere elektrische apparaten te aarden.
• De flowsensors zijn geaard door middel van een aardingsgeleider FE.
• Speciale aardingsinstructies voor de diverse flowsensors worden verstrekt in aparte 

documentatie voor de flowsensor.
• De documentatie voor de flowsensor bevat ook beschrijvingen van de manier waarop de 

aardingsringen moeten worden gebruikt en hoe de flowsensor moet worden geïnstalleerd in 
metalen of plastic leidingen, of in leidingen die aan de binnenzijde gecoat zijn.

VOORZICHTIG!
Er mag geen verschil in potentiaal zijn tussen de flowsensor en de behuizing of de 
veiligheidsaarding van de signaalomvormer.
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3.7  Aansluiting van de stroomvoorziening

• De behuizingen van de toestellen, die ontworpen zijn om de elektronische apparatuur te 
beschermen tegen stof en vocht, moeten altijd goed gesloten blijven. Kruipafstanden en 
luchtwegen zijn gedimensioneerd volgens VDE 0110 en IEC 664 voor verontreinigingsgraad 2. 
Voedingscircuits zijn ontworpen voor overspanningscategorie III en de uitgangscircuits voor 
overspanningscategorie II.

• Er moet een veiligheidszekering (IN ≤ 16 A) voor het ingaande stroomcircuit en tevens een 
afscheidingsinrichting (schakelaar, contactverbreker) worden aangebracht om de 
signaalomvormer te isoleren.

Overzicht van de versies

GEVAAR!
Het toestel moet worden geaard in overeenstemming met de voorschriften, om personeel te 
beschermen tegen elektrische schokken.

Figuur 3-13: Aansluitruimte voor stroomvoorziening

1  Bevestigingsband van de afdekking
2  Kabelingang voor stroomvoorziening, gescheiden versie
3  Kabelingang voor stroomtoevoer, compacte versie

Versie Niet-Ex Ex

100...230 VAC Standaard Optioneel

24 VDC Standaard -

24 VAC/DC Standaard Optioneel
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•  Open het deksel van de elektrische klemmenruimte door hem tegelijkertijd omlaag en naar 
voren te trekken.

•  Sluit het deksel nadat de stroom is aangesloten.

100...230 VAC (tolerantiebereik: -15% / +10%)100...230 VAC (tolerantiebereik: -15% / +10%)100...230 VAC (tolerantiebereik: -15% / +10%)100...230 VAC (tolerantiebereik: -15% / +10%)
• Let op de elektrische voedingsspanning en -frequentie (50...60 Hz) op de typeplaat.

24 VDC (tolerantiebereik: -55% / +30%)24 VDC (tolerantiebereik: -55% / +30%)24 VDC (tolerantiebereik: -55% / +30%)24 VDC (tolerantiebereik: -55% / +30%)
• Let op de gegevens op de typeplaat!
• Indien u verbinding maakt met functionele extra-lage spanningen, zorg dan voor een 

veiligheidsscheiding (PELV) (volgens VDE 0100 / VDE 0106 en/of IEC 364 / IEC 536 of relevante 
nationale regelgeving).

24 VAC/DC (tolerantiebereik: AC: -15% / +10%; DC: -25% / +30%)24 VAC/DC (tolerantiebereik: AC: -15% / +10%; DC: -25% / +30%)24 VAC/DC (tolerantiebereik: AC: -15% / +10%; DC: -25% / +30%)24 VAC/DC (tolerantiebereik: AC: -15% / +10%; DC: -25% / +30%)
• AC: let op de elektrische voedingsspanning en -frequentie (50...60 Hz) op de typeplaat.
• AC/DC: indien u verbinding maakt met functionele extra-lage spanningen, zorg dan voor een 

veiligheidsscheiding (PELV) (volgens VDE 0100 / VDE 0106 en/of IEC 364 / IEC 536 of relevante 
nationale regelgeving).

Figuur 3-14: Aansluiting op de elektrische voeding

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 of 4 W

INFORMATIE!
240 VAC + 5% ligt binnen het tolerantiebereik.

INFORMATIE!
12 VDC - 10% ligt binnen het tolerantiebereik.

INFORMATIE!
12 V ligt nietnietnietniet binnen het tolerantiebereik.
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3.8  Ingangen en uitgangen, overzicht

3.8.1  Beschrijving van het CG-nummer

3.8.2  Vaste, niet veranderbare uitgangsversies

Deze signaalomvormer is beschikbaar met uitgangen in verschillende combinaties.

• De grijze velden duiden op niet toegekende of niet gebruikte aansluitklemmen.
• In de tabel worden alleen de laatste cijfers van het CG-nummer aangegeven.
• Aansluitklem A+ is alleen functioneel in de versie met de basisuitgang.

Basisuitgangen (I/O) (standaard)

Beschrijving van gebruikte afkortingen

Figuur 3-15: Markering (CG-nummer) van de elektronicamodule en uitgangsvarianten

1  ID-nummer: 0
2  ID-nummer: 0 = standaard; 9 = speciaal
3  Stroomvoorziening
4  Display (taalversies)
5  Versie uitgang

CG-Nr. Aansluitklemmen

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

1 0 0 Sp / Cp passief  1 Pp / Sp passief  1 2 Ip + HART® passief  3

Ia + HART® actief  3

1 Functieverandering door software
2 Afscherming
3 Functie wordt veranderd door opnieuw aansluiten

Ia Ip Stroomuitgang, actief of passief

Pp Puls-/frequentie-uitgang passief

Sp Statusuitgang / limietschakelaar passief

Cp Stuuringang passief
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Ex i, Profibus PA + DP, Foundation Fieldbus en Modbus (I/O) (optie)

CG-Nr. Aansluitklemmen

D D- S C C- B B-

Ex i (optie)
3 0 0 Pp / Sp passief  1 2 Ip + HART® passief

PROFIBUS PA (optie)
D 0 0 PA+ (1) PA+ (2) 2 PA- (1) PA- (2)

FOUNDATION Fieldbus (optie)
E 0 0 V/D+ (1) V/D+ (2) 2 V/D- (1) V/D- (2)

PROFIBUS DP (optie)
F 0 0 RxD/TxD+ / 

P / +B (1)
RxD/TxD- / 
N / -A (1)

2 Einde N / -T Einde P / +T RxD/TxD+ / 
P / +B (2)

RxD/TxD- / 
N / -A (2)

Modbus (Optie)
G 0 0 Pp / Sp passief 2 +3,3 V; 560 Ω Gemeen-

schappe-
lijk

Sign. A (D0-) Sign. B (D1+)

1 Functieverandering door software
2 Afscherming

INFORMATIE!
Aanvullende instructies voor de communicatiebussen Foundation Fieldbus, Profibus PA/DP en 
Modbus vindt u op de website (Downloadcenter).
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3.9  Elektrische aansluiting van de uitgangen

3.9.1  Elektrische aansluiting van de uitgangen

•  Open het deksel van de behuizing.
•  Duw de voorbereide kabels door de kabelingangen en sluit de benodigde geleiders aan.
•  Sluit de afscherming aan.
•  Sluit het deksel van de behuizing.

INFORMATIE!
Montagematerialen en gereedschappen maken geen deel uit van de levering. Gebruik de 
montagematerialen en gereedschappen in overeenstemming met de geldende richtlijnen inzake 
de gezondheid en veiligheid op het werk.

GEVAAR!
Alle werkzaamheden aan elektrische aansluitingen mogen uitsluitend worden uitgevoerd als de 
voeding uitgeschakeld is. Let op de spanningsgegevens op de typeplaat!

Figuur 3-16: Aansluiting van uitgangen

1  Kabelingang, gescheiden versie
2  Kabelingang, compacte versie
3  Klem S voor afscherming

INFORMATIE!
Zorg dat de afdichting van de behuizing goed geplaatst, schoon en onbeschadigd is.
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3.9.2  Elektrische kabels correct leggen

1  Bij compacte versies met bijna horizontaal georiënteerde kabelwartels, leg de benodigde 
elektrisch bekabeling met een druppellus zoals getoond in de afbeelding.

2  Draai de schroefverbinding van de kabelwartel goed vast.
3  Dicht niet gebruikte kabelwartels af met een plug.

Figuur 3-17: Bescherm behuizing tegen stof en water
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4.1  Inschakeling van de stroom

Controleer voor de aansluiting op de stroomtoevoer of het systeem correct 
geïnstalleerd is. Dit betekent:
• Het toestel moet mechanisch veilig zijn, en gemonteerd zijn in overeenstemming met de 

voorschriften.
• De aansluitingen op de stroomtoevoer moeten zijn gemaakt in overeenstemming met de 

voorschriften.
• De elektrische aansluitruimten moeten worden vastgezet en de deksels moeten zijn 

vastgeschroefd.
• Controleer of de elektrische bedrijfsgegevens van de voeding juist zijn.

•  Schakel de stroom in.

4.2  Starten van de signaalomvormer

Het meettoestel, bestaande uit de flowsensor en de signaalomvormer, is bij levering gereed voor 
gebruik. Alle bedrijfsgegevens zijn in de fabriek ingesteld volgens uw specificaties.

Bij inschakelen van de stroom wordt de zelftest uitgevoerd. Hierna begint het toestel 
onmiddellijk te meten en worden de huidige waarden weergegeven.

Het is mogelijk te wisselen tussen de twee meetwaardevensters, het trenddisplay en de lijst met 
statusmeldingen door op de toetsen ↑ en ↓ te drukken.

Figuur 4-1: Toont de meetmodus (voorbeelden voor 2 of 3 meetwaarden)
x, y en z zijn de eenheden van de weergegeven meetwaarden
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