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Instrucţiuni de siguranţă

Avertismente şi simboluri utilizate

MANEVRAREA
•  Acest simbol indică toate instrucţiunile privind acţiunile ce trebuie efectuate de către operator 

în ordinea specificată.
i REZULTAT

Acest simbol se referă la toate consecinţele importante ale acţiunilor precedente.

Instrucţiuni de siguranţă pentru operator

Pericol!
Aceste informaţii se referă la pericolele imediate la lucrul cu energia electrică.

Pericol!
Aceste avertismente trebuie respectate fără excepţie. Chiar şi o nerespectare parţială a acestui 
avertisment poate duce la probleme grave de sănătate şi chiar la deces. Există de asemenea 
riscul de a deteriora grav dispozitivul sau părţi ale instalaţiei operatorului.

Avertizare!
Nerespectarea acestui avertisment, fie şi parţial, prezintă riscul unor probleme grave de 
sănătate. Există, de asemenea, riscul de a deteriora dispozitivul sau părţi ale instalaţiei 
operatorului.

Atenţie!
Nerespectarea acestor instrucţiuni pot duce la deteriorarea dispozitivului sau a unor părţi ale 
instalaţiei operatorului.

Informaţii!
Aceste instrucţiuni conţin informaţii importante privind manevrarea dispozitivului.

Atenţie!
Instalarea, asamblarea, punerea în funcţiune şi întreţinerea pot fi efectuate exclusiv de personal 
instruit corespunzător. Directivele locale privind sănătatea şi securitatea în muncă trebuie să fie 
întotdeauna respectate.

Termeni şi condiţii
Responsabilitatea privind adecvarea şi intenţia de utilizare a acestui dispozitiv aparţine exclusiv 
utilizatorului. Furnizorul nu îşi asumă nici o responsabilitate în cazul utilizării necorespunzătoare 
de către client. Instalarea şi operarea necorespunzătoare pot duce la pierderea garanţiei. De 
asemenea, se aplică "Termenii şi condiţiile de vânzare", care stau la baza contractului de 
achiziţie.

Informaţii!
• Informaţii suplimentare sunt disponibile pe CD-ROM-ul din manual, pe fişa tehnică, în 

manualele speciale, în certificate, precum ţi pe pagina de internet a producătorului.
• Dacă este necesar să returnaţi dispozitivul producătorului sau furnizorului, vă rugăm să 

completaţi formularul conţinut pe CD-ROM şi să îl trimiteţi împreună cu dispozitivul. Din 
nefericire, producătorul nu poate repara sau inspecta dispozitivul în absenţa formularului 
completat.
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Instalarea

2.1  Scopul utilizării
Debitmetrele electromagnetice sunt concepute exclusiv pentru măsurarea debitului şi a 
conductivităţii mediilor lichide conductoare de electricitate.

2.2  Conţinutul livrării

Pericol!
Pentru dispozitivele utilizate în zone periculoase, se aplică note de securitate suplimentare; vă 
rugăm să consultaţi documentaţia Ex.

Avertizare!
Dacă dispozitivul nu este folosit în conformitate cu condiţiile de operare (consultaţi capitolul 
"Date tehnice"), protecţia proiectată ar putea fi afectată.

Informaţii!
Inspectaţi cu atenţie ambalajele de carton dacă sunt deteriorate sau prezintă semne de 
manevrare brutală. Notificaţi deteriorarea transportatorului şi reprezentanţei locale a 
producătorului.

Informaţii!
Efectuaţi o verificare a listei componentelor pentru a vă asigura că aţi primit toate articolele 
comandate.

Informaţii!
Consultaţi placa indicatoare a dispozitivului pentru a vă asigura că aţi primit dispozitivul conform 
comenzii. Verificaţi că tensiunea de alimentare corectă este imprimată pe placa indicatoare.

Figura 2-1: Conţinutul livrării

1  Versiunea de dispozitiv conform comenzii
2  Documentaţie (raport de calibare, manual sumar, CD-ROM cu documentaţia senzorului de măsurare şi a convertorului 

de semnal)
3  Cablu de semnal (numai pentru versiunea cu citire la distanţă)
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2.3  Depozitarea
• Depozitaţi dispozitivul la loc uscat şi ferit de praf.
• Evitaţi expunerea îndelungată la lumina solară directă.
• Depozitaţi dispozitivul în ambalajul său original.
• Temperatura de depozitare: -40...+70°C / -40...+158°F

2.4  Transportul

Convertorul de semnal
• Nu există cerinţe speciale.

Versiunea compactă
• Nu ridicaţi dispozitivul suspendat de carcasa convertorului de semnal.
• Nu utilizaţi lanţuri de ridicare.
• Pentru a transporta dispozitive cu flanşe folosiţi chingi de ridicare. Înfăşuraţi chingile în jurul 

ambelor racorduri de proces.

2.5  Specificaţii de instalare

Observaţie!
Trebuie luate următoarele precauţii pentru a asigura o instalare sigură.
• Asiguraţi-vă că există spaţiu suficient pe toate laturile.
• Protejaţi convertorul de semnal contra luminii solare directe, instalând o apărătoare de soare 

dacă este necesar.
• Convertoarele de semnal instalate în cofrete de control necesită răcire adecvată, de ex. cu 

ventilator sau schimbător de căldură.
• Nu expuneţi convertorul de semnal la vibraţii puternice. Debitmetrele sunt testate pentru un 

nivel de vibraţii in conformitate cu IEC 68-2-3.
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2.6  Montarea versiunii compacte

2.7  Montarea carcasei de perete, versiunea cu citire la distanţă

2.7.1  Montarea pe perete

1  Pregătiţi găurile cu ajutorul plăcii de montaj. Pentru mai multe informaţii vezi Placa de montaj, 
versiunea de perete la pagina 8.

2  Fixaţi ferm dispozitivul pe perete cu ajutorul plăcii de montaj.

Observaţie!
Convertorul de semnal este montat direct pe senzorul de măsurare. La instalarea debitmetrului, 
vă rugăm respectaţi instrucţiunile din documentaţia senzorului de măsurare.

Informaţii!
Materialele şi uneltele necesare pentru asamblare nu fac parte din conţinutul livrării. Utilizaţi 
materiale şi unelte de instalare conforme cu directivele aplicabile de securitate şi sănătate în 
muncă.

Figura 2-2: Montajul carcasei de perete
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Montajul mai multor dispozitive unul lângă celălălalt

[mm] [ţoli]

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  Placa de montaj, versiunea de perete

Dimensiuni în mm şi ţoli

[mm] [ţoli]

a ∅6,5 ∅0,26

b 87,2 3,4

c 241 9,5
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Conexiuni electrice

3.1  Instrucţiuni de siguranţă

3.2  Note importante privind conexiunea electrică

Pericol!
Toate lucrările la conexiunile electrice pot fi efectuate numai după deconectarea de la reţea. 
Ţineţi seama de tensiunea înscrisă pe placa de identificare!

Pericol!
Respectaţi normele naţionale privind instalaţiile electrice!

Pericol!
Pentru dispozitivele utilizate în zone periculoase, se aplică note de securitate suplimentare; vă 
rugăm să consultaţi documentaţia Ex.

Avertizare!
Respectaţi fără excepţie legislaţia locală privind securitatea şi sănătatea în muncă. Lucrările 
efectuate asupra componentelor electrice ale dispozitivului de măsurare pot fi efectuate numai 
de specialişti instruiţi în mod corespunzător. 

Informaţii!
Consultaţi placa indicatoare a dispozitivului pentru a vă asigura că aţi primit dispozitivul conform 
comenzii. Verificaţi că tensiunea de alimentare corectă este imprimată pe placa indicatoare.

Pericol!
Conexiunea electrică se execută în conformitate cu directiva VDE 0100 "Reglementări privind 
instalaţiile electrice de putere cu tensiunea de linie de până la 1000 V" sau cu reglementările 
naţionale echivalente.

Atenţie!
• Folosiţi treceri de cablu adecvate pentru diversele tipuri de cablu.
• Senzorul şi convertorul sunt configurate împreună din fabrică. Din acest motiv, vă rugăm să 

conectaţi dispozitivele pe perechi. Asiguraţi-vă că sunt setate identic constantele de senzor 
GK/GKL (consultaţi plăcile de tip). 

• Dacă dispozitivele au fost livrate separat sau la instalarea unor dispozitive care nu au fost 
configurate împreună, setaţi convertorul la dimensiunea DN şi constanta GK/GKL senzorului.
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3.3  Cabluri electrice pentru versiunile cu citire la distanţă, note

3.3.1  Note privind cablul de semnal A

Respectaţi următoarele note:
• instalaţi cablul de semnal folosind elemente de fixare.
• Instalarea cablului în apă sau pe sol este permisă.
• Materialul izolator este ignifug conform EN 50625-2-1, IEC 60322-1.
• Cablul de semnal nu conţine halogeni şi nu este plastifiat, rămânând de asemenea flexibil la 

temperaturi scăzute.
• Conexiunea ecranului interior este efectuată cu ajutorul firului de drenare liţat (1).
• Conexiunea ecranului exterior (60) se efectuează cu ajutorul firului de drenare liţat (6).

3.3.2  Note privind cablul de curent de câmp C

Observaţie!
Cablul de semnal A (tip DS 300) ecranare dublă asigură transmisia corespunzătoare a valorilor 
măsurate.

Pericol!
Se foloseşte drept cablu de curent de câmp un cablu cu două fire de cupru, ecranat. Ecranul 
TREBUIE să fie conectat în carcasa senzorului de măsurare şi a convertorului de semnal.

Observaţie!
Cablul de curent de câmp nu face parte din setul livrat.
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3.3.3  Cerinţele privind cablurile de semnal asigurate de client

Securitate electrică
• Conform EN 60811 (Directiva Tensiune Joasă) sau reglementările naţionale echivalente.

Capacitatea electrică a conductorilor izolaţi
• Conductor izolat / conductor izolat < 50 pF/m
• Conductor izolat / ecran < 150 pF/m

Rezistenţa izolaţiei
• Riso > 100 GΩ x km
• Umax < 24 V
• Imax < 100 mA

Tensiuni de testare
• Conductor izolat / ecran interior 500 V
• Conductor izolat / conductor izolat 1000 V
• Conductor izolat / ecran exterior 1000 V

Torsadarea conductorilor izolaţi
• Minimum 10 torsiuni pe metru, lucru important pentru ecranarea câmpurilor magnetice.

Observaţie!
Dacă nu a fost comandat, cablul de semnal trebuie asigurat de client. Următoarele cerinţe 
trebuie respectate cu privire la caracteristicile electrice ale cablului de semnal:
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3.4  Pregătirea cablurilor de semnal şi a celor de curent de câmp

3.4.1  Cablu de semnal A (tip DS 300), construcţie

• Cablul de semnal A este un cablu dublu ecranat destinat transmiterii semnalului între 
senzorul de măsurare şi convertorul de semnal.

• Raza de îndoire: ≥ 50 mm / 2"

Informaţii!
Materialele şi uneltele necesare pentru asamblare nu fac parte din conţinutul livrării. Utilizaţi 
materiale şi unelte de instalare conforme cu directivele aplicabile de securitate şi sănătate în 
muncă.

Figura 3-1: Construcţia cablului de semnal A

1  Fir de drenare liţat (1) pentru ecranul interior (10), 1,0 mm2 Cu / AWG 17 (neizolat, neîmbrăcat)
2  Fir izolat (2), 0,5 mm2 Cu / AWG 20
3  Fir izolat (3), 0,5 mm2 Cu / AWG 20
4  Teaca exterioară
5  Straturi de izolaţie
6  Fir de drenare liţat (6) pentru ecranul exterior (60)
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3.4.2  Lungimea cablului de semnal A

Observaţie!
Pentru temperaturi ale mediului de peste 150°C / 300°F, sunt necesare un cablu de semnal 
special şi o mufă intermediară tip ZD. Acestea sunt disponibile, inclusiv diagramele de conexiuni 
modificate.

Senzorul de măsurare Dimensiune nominală Conductivitate 
electrică minimă
[µS/cm]

Curbura cablului de 
semnal A

DN [mm] [ţoli]

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 1 A1

200...1200 8...48 1 A2

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

150...250 6...10 1 A2

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

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

Figura 3-2: Lungimea maximă a cablului de semnal A

1  Lungimea maximă a cablului de semnal A între senzorul de măsurare şi convertorul de semnal [m]
2  Lungimea maximă a cablului de semnal A între senzorul de măsurare şi convertorul de semnal [ft]
3  Conductivitatea electrică a mediului de măsurat [μS/cm]
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3.4.3  Pregătirea conexiunii cablului de semnal A la convertorul de semnal

• Conectarea celor două ecrane în convertorul de semnal se efectuează cu ajutorul firelor de 
drenare liţate.

• Raza de îndoire: ≥ 50 mm / 2"

Materiale necesare
• Tub izolator din PVC, ∅2,5 mm / 0,1"
• Tuburi termo-contractabile
• 2x manşoane de capăt conform DIN 46 228: E 1.5-8 pentru firele de drenare liţate (1, 6)
• 2x manşoane de capăt conform DIN 46 228: E 0.5-8 pentru conductorii izolaţi (2, 3)

1  Dezizolaţi conductorul la dimensiuna a.
2  Tăiaţi ecranul interior (10) şi cel exterior (60). Aveţi grijă să nu deterioraţi firele de drenare liţate 

(1, 6).
3  Introduceţi tubul izolator pe firele de drenare liţate (1, 6).
4  Sertizaţi manşoanele de capăt pe firul de drenare liţat.
5  Sertizaţi manşoanele de capăt pe conductori (2, 3).
6  Trageţi tubul termo-contractabil pe cablul de semnal pregătit.

Informaţii!
Materialele şi uneltele necesare pentru asamblare nu fac parte din conţinutul livrării. Utilizaţi 
materiale şi unelte de instalare conforme cu directivele aplicabile de securitate şi sănătate în 
muncă.

Figura 3-3: Pregătirea cablului de semnal A

a = 80 mm / 3,15"
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3.4.4  Pregătirea cablului de curent de câmp C, conectarea la convertorul de semnal

• Cablul de curent de câmp C nu face parte din setul livrat.
• Raza de îndoire: ≥ 50 mm / 2"

Materiale necesare:
• Cablu de cupru ecranat, cu minimum 2 fire şi tub termo-contractabil adecvat
• Tub izolator cu dimensiunea corespunzătoare cablului utilizat
• Manşoane de capăt conform DIN 46 228: dimensiune în funcţie de cablurile folosite

Lungimea şi secţiunea cablului de curent de câmp C

Pericol!
Se foloseşte drept cablu de curent de câmp un cablu cu două fire de cupru, ecranat. Ecranul 
TREBUIE să fie conectat în carcasa senzorului de măsurare şi a convertorului de semnal.

Informaţii!
Materialele şi uneltele necesare pentru asamblare nu fac parte din conţinutul livrării. Utilizaţi 
materiale şi unelte de instalare conforme cu directivele aplicabile de securitate şi sănătate în 
muncă.

Lungimea Secţiunea 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 = secţiune de cupru
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1  Dezizolaţi conductorul la dimensiuna a.
2  Dacă există un fir de drenare liţat, îndepărtaţi ecranul dacă există. Aveţi grijă să nu deterioraţi 

firul de drenare liţat.
3  Introduceţi un tub izolator pe firul de drenare liţat.
4  Sertizaţi un manşon de capăt pe firul de drenare liţat.
5  Sertizaţi manşoanele de capăt pe conductori.
6  Trageţi un tub termo-contractabil pe cablul pregătit.

Figura 3-4: Cablul de curent de câmp C, Pregătirea pentru convertorul de semnal

a = 80 mm / 3,15"
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3.4.5  Pregătirea conexiunii cablului de semnal A la senzorul de măsurare

• Ecranul exterior (60) se conectează în compartimentul terminal al senzorului e măsurare 
direct cu ajutorul ecranului şi al unui colier.

• Raza de îndoire: ≥ 50 mm / 2"

Materiale necesare
• Tub izolator din PVC, ∅2,0...2,5 mm / 0,08...0,1"
• Tuburi termo-contractabile
• Manşon de capăt conform DIN 46 228: E 1.5-8 pentru firul de drenare liţat (1)
• 2 manşoane de capăt conform DIN 46 228: E 0.5-8 pentru conductorii izolaţi (2, 3)

1  Dezizolaţi conductorul la dimensiuna a.
2  Tăiaţi ecranul exterior (60) la dimensiunea b şi trageţi-l peste teaca exterioară.
3  Îndepărtaţi firul de drenare liţat (6) al ecranului exterior şi al ecranului interior. Aveţi grijă să nu 

deterioraţi firul de drenare (1) al ecranului interior.
4  Introduceţi un tub izolator pe firul de drenare liţat (1).
5  Sertizaţi manşoanele de capăt pe conductorii 2 şi 3 şi pe firul de drenare liţat (1).
6  Trageţi tubul termo-contractabil pe cablul de semnal pregătit.

Informaţii!
Materialele şi uneltele necesare pentru asamblare nu fac parte din conţinutul livrării. Utilizaţi 
materiale şi unelte de instalare conforme cu directivele aplicabile de securitate şi sănătate în 
muncă.

Figura 3-5: Pregătirea conexiunii cablului de semnal A la senzorul de măsurare

a = 50 mm / 2"
b = 10 mm / 0,39"
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3.4.6  Pregătirea cablului de curent de câmp C, conectarea la senzorul de măsurare

• Cablul de curent de câmp nu face parte din setul livrat.
• Ecranul exterior se conectează în compartimentul terminal al senzorului de măsurare direct 

cu ajutorul ecranului şi al unui colier.
• Raza de îndoire: ≥ 50 mm / 2"

Materiale necesare
• Cablu de cupru izolat, ecranat, cu 2 fire
• Tub izolator cu dimensiunea corespunzătoare cablului
• Tuburi termo-contractabile
• Manşoane de capăt conform DIN 46 228: dimensiune în funcţie de cablurile folosite

1  Dezizolaţi conductorul la dimensiuna a.
2  Tăiaţi ecranul exterior la dimensiunea b şi trageţi-l peste teaca exterioară.
3  Sertizaţi manşoanele de capăt pe ambii conductori.
4  Trageţi un tub termo-contractabil pe cablul pregătit.

Informaţii!
Materialele şi uneltele necesare pentru asamblare nu fac parte din conţinutul livrării. Utilizaţi 
materiale şi unelte de instalare conforme cu directivele aplicabile de securitate şi sănătate în 
muncă.

Figura 3-6: Pregătirea cablului de curent de câmp C

a = 50 mm / 2"
b = 10 mm / 0,4"
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3.5  Conectarea cablurilor de semnal şi a celor de curent de câmp

Pericol!
Cablurile pot fi conectate numai atunci când alimentarea cu energie este oprită.

Pericol!
Dispozitivul trebuie împământat în conformitate cu normativele pentru a proteja personalul 
contra şocurilor electrice.

Pericol!
Pentru dispozitivele utilizate în zone periculoase, se aplică note de securitate suplimentare; vă 
rugăm să consultaţi documentaţia Ex.

Avertizare!
Respectaţi fără excepţie legislaţia locală privind securitatea şi sănătatea în muncă. Lucrările 
efectuate asupra componentelor electrice ale dispozitivului de măsurare pot fi efectuate numai 
de specialişti instruiţi în mod corespunzător. 
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3.5.1  Conectarea cablurilor de semnal şi de curent de câmp la convertorului de semnal, 
versiunea cu citire la distanţă

Deschiderea carcasei

1  Slăbiţi cele 4 şuruburi cu o unealtă adecvată.
2  Ridicaţi carcasa simultan de la partea superioară şi cea inferioară.
3  Glisaţi în sus capacul carcasei.
4  Capacul carcasei este ghidat şi reţinut de balamaua interioară.

Informaţii!
Versiunea compactă este furnizată preasamblată din fabrică

Figura 3-7: Deschiderea carcasei
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Conectarea cablurilor de semnal şi de curent de câmp

Conectaţi conductorii electrici după cum urmează:
1  Apăsaţi în jos pârghia cu o surubelniţă aflată în bună stare (lama: 3,5 mm lăţime şi 0,5 mm 

grosime).
2  Introduceţi conductorul electric în fişă.
3  Conductorul va fi prins de îndată ce se eliberează pârghia.

Figura 3-8: Funcţia terminalului de conexiune electrică

Figura 3-9: Conectarea cablurilor de semnal şi de curent de câmp

1  Intrare de cablu pentru cablul de curent de câmp
2  Intrare de cablu pentru cablul de semnal
3  Conectarea ecranului cablului de curent de câmp
4  Conductor electric (7)
5  Conductor electric (8)
6  Firul de drenare liţat (1) al ecranului interior (10) an cablului de semnal
7  Conductor electric (2)
8  Conductor electric (3)
9  Fir de drenare liţat (S) al ecranului exterior (60)
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3.5.2  Diagrama de conexiuni pentru cablul de semnal şi pentru cel de curent de câmp

• Se foloseşte drept cablu de curent de câmp un cablu cu două fire de cupru, ecranat. Ecranul 
TREBUIE să fie conectat în carcasa senzorului de măsurare şi a convertorului de semnal.

• Ecranul exterior (60) se conectează în compartimentul terminal al senzorului e măsurare 
direct cu ajutorul ecranului şi al unui colier.

• Raza de îndoire a cablurilor de semnal şi de curent de câmp ≥ 50 mm / 2"
• Următoarea ilustraţie este schematică. Poziţiile terminalelor de conexiune electrică pot fi 

diferite în funcţie de versiunea carcasei.

Pericol!
Dispozitivul trebuie împământat în conformitate cu normativele pentru a proteja personalul 
contra şocurilor electrice.

Figura 3-10: Diagrama de conexiuni pentru cablul de semnal şi pentru cel de curent de câmp

1  Compartimentul terminalelor electrice din convertorul de semnal
2  Cablul de semnal A
3  Cablul e curent de câmp C
4  Compartimentul terminalelor electrice din senzorul de măsurare
5  Legătura la masă (FE)
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3.6  Împământarea senzorului de măsurare

3.6.1  Metoda clasică

• Senzorul de măsurare trebuie să fie corect împământat.
• Cablul de împământare nu trebuie să transmită nici un fel de tensiuni de interferenţă.
• Nu folosiţi cablul de împământare pentru a împământa mai mult de un dispozitiv în acelaşi 

timp.
• Senzorii de măsurare se conectează la pământ cu ajutorul unui conductor de legare la masă 

FE.
• Instrucţiuni speciale de împământare pentru diversele tipuri de senzori de măsurare sunt 

furnizate în cadrul documentaţiei separate pentru fiecare senzor.
• Documentaţia pentru senzorii de măsurare conţine de asemenea descrierea modului de 

utilizare a inelului de împământare, precum şi modul de instalare a senzorilor de măsurare în 
conducte de metal sau plastic, sau în conducte căptuşite la interior.

Atenţie!
Trebuie să nu existe nici o diferenţă de potenţial între senzorul de măsurare şi împământarea 
carcasei sau a convertorului de semnal!
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3.7  Conectarea alimentării

• Carcasele dispozitivelor, care sunt concepute pentru a proteja echipamentele electronice 
contra prafului şi umezelii, trebuie menţinute mereu bine închise. Liniile de fugă şi distanţele 
de siguranţă sunt dimensionate conform VDE 0110 şi IEC 664 pentru gradul 2 de severitate a 
poluării. Circuitele de alimentare sunt proiectate pentru o supratensiune de categoria III, iar 
circuitele de ieşire pentru o supratensiune de categoria II.

• Trebuie asigurate protecţia cu siguranţe fuzibile (IN ≤ 16 A) pe circuitul de intrare, şi un 
dispozitiv de deconectare (comutator, întrerupător) pentru izolarea convertorului de semnal.

Sumarul versiunilor

Pericol!
Dispozitivul trebuie împământat în conformitate cu normativele pentru a proteja personalul 
contra şocurilor electrice.

Figura 3-11: Compartiment terminale pentru alimentare

1  Banda de retenţie a capacului
2  Intrarea de cablu pentru alimentarea cu energie, versiunea cu citire la distanţă
3  Intrarea de cablu pentru alimentarea cu energie, versiunea compactă

Versiunea Non-Ex Ex

100...230 V CA Standard Opţional

12...24 V CC Standard -

24 V CA/CC - Standard
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•  Deschideţi capacul compartimentului terminalelor electrice apăsând în jos şi trăgând simultan 
înainte.

•  Închideţi capacul după ce a fost conectată alimentarea cu energie.

100...230 V CA (plaja de toleranţă: -15% / +10%)
• Ţineţi seama de tensiunea şi frecvenţa de alimentare (50...60 Hz) înscrise pe placa de 

identificare.

12...24 V CC (plaja de toleranţă: -55% / +30%)
• Ţineţi seama de datele înscrise pe placa de identificare!
• La conectarea la tensiuni funcţionale foarte joase, asiguraţi o modalitate de separare de 

protecţie (PELV) (conform VDE 0100 / VDE 0106 şi/sau IEC 364 / IEC 536, sau conform 
normelor naţionale relevante)

24 V CA/CC (Plaja de toleranţă: CA: -15% / +10%; CC: -25% / +30%)
• CA: Ţineţi seama de tensiunea şi frecvenţa de alimentare (50...60 Hz) înscrise pe placa de 

identificare.
• CC: La conectarea la tensiuni funcţionale foarte joase, asiguraţi o modalitate de separare de 

protecţie (PELV) (conform VDE 0100 / VDE 0106 şi/sau IEC 364 / IEC 536, sau conform 
normelor naţionale relevante)

Figura 3-12: Conexiunea de alimentare

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

Observaţie!
240 V CA + 5% se află în plaja de toleranţă.

Observaţie!
12 V CC - 10% este inclus în plaja de toleranţă.

Observaţie!
12 V nu se află în plaja de toleranţă.
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3.8  Sumarul ieşirilor

3.8.1  Descrierea numărului CG

3.8.2  Versiuni cu ieşiri fixe, nemodificabile

Acest convertor de semnal este disponibil cu diverse combinaţii de ieşiri.

• Casetele gri din tabele indică terminale nerepartizate sau nefolosite.
• În tabel sunt ilustrate numai cifrele de la sfârşitul numărului CG.
• Terminalul de conexiune A+ este activ numai la versiunea cu ieşiri simple.

Descrierea abrevierilor folosite

Figura 3-13: Marcajul (numărul CG) al modulului electronic şi al variantelor de ieşire

1  Număr de identificare: 0
2  Număr de identificare: 0 = standard; 9 = special
3  Sursa de alimentare
4  Afişaj (versiune limbă)
5  Versiunea de ieşire

Nr. CG Terminale de conexiune

A+ A A- C C- D D-

Ieşiri simple (I/O) Standard
1 0 0 Ip + HART® pasiv  1 Sp pasiv Pp / Sp pasiv  2

Ip + HART® activ  1

1 funcţie modificată prin reconectare
2 modificabil

Ia Ip Ieşire curent activ sau pasiv

Pp Ieşire pasivă puls/frecvenţă

Sp Ieşire stare / comutator limitator pasiv
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3.9  Conexiunea electrică a ieşirilor

3.9.1  Conexiunea electrică a ieşirilor

•  Deschideţi capacul carcasei
•  Introduceţi cablurile pregătite prin intrările de cablu şi conectaţi conductorii necesari.
•  Conectaţi ecranul.
•  Închideţi capacul carcasei.

Informaţii!
Materialele şi uneltele necesare pentru asamblare nu fac parte din conţinutul livrării. Utilizaţi 
materiale şi unelte de instalare conforme cu directivele aplicabile de securitate şi sănătate în 
muncă.

Pericol!
Toate lucrările la conexiunile electrice pot fi efectuate numai după deconectarea de la reţea. 
Ţineţi seama de tensiunea înscrisă pe placa de identificare!

Figura 3-14: Conexiunea ieşirilor

1  Intrarea de cablu, versiunea cu citire la distanţă
2  Intrare de cablu, versiune compactă
3  Terminal S pentru ecran

Observaţie!
Asiguraţi-vă că garnitura carcasei este instalată corespunzător, este curată şi nedeteriorată.
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3.9.2  Instalarea corectă a cablurilor electrice

1  La versiunile compacte cu intrări de cablu orientate aproape orizontal, instalaţi cablurile 
electrice necesare formând o buclă de scurgere, aşa cum este indicat în ilustraţie.

2  Strângeţi bine conexiunea cu şurub a intrării de cablu.
3  Etanşaţi cu un capac intrările de cablu care nu sunt folosite.

Figura 3-15: Protejaţi carcasa contra prafului şi apei
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Punerea în funcţiune

4.1  Pornirea alimentării

Înainte de conectarea la sursa de energie, vă rugăm verificaţi că sistemul a fost corect 
instalat. Aceasta include:
• Dispozitivul trebuie să fie asigurat mecanic şi să fie montat conform normativelor.
• Conexiunile de alimentare trebuie să fie efectuate conform normativelor.
• Compartimentele terminalelor electrice trebuie să fie securizate, iar capacele trebuie să fie 

prinse cu şuruburi.
• Verificaţi corectitudinea datelor privind operarea electrică a sursei de energie.

•  Pornirea alimentării.

4.2  Pornirea convertorului de semnal
Dispozitivul de măsurare, alcătuit din senzorul de măsurare şi convertorul de semnal, este livrat 
gata de operare. Toate datele de operare au fost setate din fabrică conform specificaţiilor 
dumneavoastră.

La pornirea alimentării se execută un test automat. După aceasta dispozitivul începe imediat să 
măsoare, afişând valorile curente.

Este posibilă comutarea afişării între cele două valori măsurate, afişarea tendinţei şi afişarea 
listei cu mesajele de stare prin apăsarea tastelor ↑ şi ↓.

Figura 4-1: Afişează modul de măsurare (exemple pentru 2 sau 3 valori măsurate)
x, y şi z denotă unităţile valorilor măsurate afişate
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Note
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Prezentare generală a produselor KROHNE

• Debitmetre electromagnetice

• Debitmetre cu secţiune variabilă

• Debitmetre ultrasonice

• Debitmetre masice

• Debitmetre cu vortex

• Limitatoare de debit

• Nivelmetre

• Debitmetre calorimetrice

• Debitmetre cu diferenţă de presiune

• Produse de analiză

• Sisteme de măsurare pentru industria de petrol şi gaze

• Sisteme de măsurare pentru petroliere oceanice

Sediul KROHNE Messtechnik GmbH
Ludwig-Krohne-Str. 5
D-47058 Duisburg (Germany)
Tel.:+49 (0)203 301 0
Fax:+49 (0)203 301 10389 
info@krohne.de
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Lista actualizată a tuturor persoanelor şi adreselor de contact de la KROHNE poate 
fi găsită la: www.krohne.com

.book  Page 32  Wednesday, January 4, 2012  10:48 AM


