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Bu döküman sadece, akış sensörü ile ilgili dökümanlarla birlikte kullanıldığında tam 
olarak kabul edilebilir.
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Uyarlar ve kullanılan simgeler

TAŞIMA
•  Bu simge, operatör tarafından belirli bir sırada gerçekleştirilecek olan eylemler için tüm 

talimatları belirtir.
i SONUÇ

Bu simge, önceki eylemlerin tüm önemli sonuçları ile ilgilidir.

Operatör için güvenlik talimatları

Tehlike!
Bu bilgiler, elektrik ile çalışırken karşılaşılabilecek tehlikeler ile ilgilidir.

Tehlike!
Bu uyarılara eksiksiz bir şekilde uyulmalıdır. Bu uyarılara kısmi olarak bile uyulmaması, ciddi 
sağlık sorunlarına ve hatta ölüme neden olabilir. Ayrıca cihaz veya tesisi ciddi şekilde hasara 
uğratma riski de bulunmaktadır.

Uyarı!
Güvenlik uyarılarına kısmen de olsa uyulmaması, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Ayrıca 
cihaz veya tesisi hasara uğratma riski de bulunmaktadır

Dikkat!
Bu talimatlara uyulmaması, cihaz veya tesisin bölümlerinin hasara uğramasına neden olabilir.

Bilgi!
Bu talimatlar cihazın taşınması ile ilgili önemli bilgiler içerir.

Dikkat!
Kurulum, montaj, çalıştırma ve bakım sadece gerekli eğitimi almış personel tarafından 
gerçekleştirilebilir. Bölgesel işçi sağlığı ve iş güvenliği direktiflerine mutlaka uyulmalıdır.

Yasal uyarı!
Bu cihazın amacına uygun kullanılması sadece kullanıcının sorumluluğundadır. Tedarikçi, 
müşterinin kötü kullanımının sonuçlarından sorumlu tutulamaz. Yanlış kurulum ve kullanım 
garantinin geçersiz olmasına neden olabilir. Ayrıca, satın alma sözleşmesinin tabanını oluşturan 
"Satış Şartları ve Koşulları" da geçerlidir.

Bilgi!
• Daha fazla bilgi, birlikte verilen CD-ROM'da, kullanım kılavuzunda, veri sayfasında, özel 

kılavuzlarda, sertifikalarda ve üreticinin web sitesinde bulunabilir.
• Cihazı üreticiye veya tedarikçiye iade etmeniz gerekiyorsa, CD-ROM'da bulunan formu 

doldurun ve cihaz ile birlikte gönderin. Üretici, doldurulmuş form olmadan cihazı onaramaz 
veya muayene edemez.
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2.1  Kullanım amacı
Elektromanyetik akış ölçerler; elektrik iletkenliğine sahip sıvı ortamın akışını ve iletkenliğini 
ölçmek için özel olarak tasarlanmıştır.

2.2  Gönderi içeriği

Tehlike!
Tehlikeli bölgelerde kullanılan cihazlarda ek güvenlik uyarıları geçerlidir; Ex belgelerine 
başvurun.

Uyarı!
Cihaz, çalışma koşullarına (bkz. "Teknik veriler" bölümü) uygun olarak kullanılmadığı takdirde, 
tasarlanan koruma düzeyi olumsuz yönde etkilenebilir.

Bilgi!
Paketleri hasar veya özensiz taşıma emareleri açısından inceleyin. Hasar bilgisini nakliyatçıya ve 
üreticinin yerel ofisine bildirin.

Bilgi!
Siparişi verilen tüm öğelerin alındığından emin olmak için paket içeriğini kontrol edin.

Bilgi!
Cihazın siparişinize uygun olarak teslim edildiğinden emin olmak için cihazın etiketini kontrol 
edin. Etikete yazılı olan besleme geriliminin doğru olup olmadığını kontrol edin.

Şekil 2-1: Gönderi içeriği

1  Sipariş edilen versiyondaki cihaz
2  Belgeler (kalibrasyon raporu, Hızlı Başlangıç, ölçüm sensörü ve sinyal dönüştürücü için ürün belgelerini içeren CD-

ROM)
3  Sinyal kablosu (sadece ayrık versiyon)
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2.3  Depolama
• Cihazı kuru, tozsuz bir ortamda saklayın.
• Sürekli doğrudan güneş ışığından koruyun.
• Cihazı orijinal paketinde depolayın.
• Depolama sıcaklığı: -40...+70°C / -40...+158°F

2.4  Nakliye

Sinyal dönüştürücü
• Özel bir gereksinim yoktur.

Bütünleşik versiyon
• Cihazı sinyal dönüştürücü muhafazasından tutarak kaldırmayın.
• Kaldırma zincirleri kullanmayın.
• Flanşlı cihazları taşımak için kaldırma askıları kullanın. Bunları her iki prosese bağlantı 

kısımlarının etrafına sarın.

2.5  Kurulum spesifikasyonları

Bilgi!
Güvenli kurulum sağlamak için aşağıdaki önlemler alınmalıdır.
• Yan taraflarda yeterli alan olduğundan emin olun.
• Sinyal dönüştürücüyü doğrudan güneş ışığından koruyun ve gerekiyorsa bir güneşlik monte 

edin.
• Kontrol kabinlerine monte edilen sinyal dönüştürücüler yeterli soğutma, yani fan veya ısı 

eşanjörü gerektirir.
• Sinyal dönüştürücüyü yoğun titreşime maruz bırakmayın. Ölçüm cihazları, IEC 68-2-64'e 

uygun bir titreşim seviyesinde test edilmektedir.
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2.6  Bütünleşik versiyonun montajı

2.7  Duvara monte muhafazalı ayrık versiyonun montajı

2.7.1  Duvar montajı

1  Delikleri, montaj plakalarından yardım alarak hazırlayın. Daha fazla bilgi için sayfa Montaj pla-
kası, duvar monte tip sayfada 8:

2  Cihazı, montaj plakası ile birlikte sabir bir şekilde dvara monte edin.

Bilgi!
Sinyal dönüştürücü doğrudan ölçüm sensörünün üzerine monte edilir. Akış ölçerin montajı için 
ölçüm sensörü ile birlikte verilen ürün belgelerindeki talimatlara bakın.

Bilgi!
Montaj malzemeleri ve aletler teslimatın parçası değildir. Yürürlükteki işçi sağlığı ve iş güvenliği 
direktiflerine uygun montaj malzemeleri kullanın.

Şekil 2-2: Duvara monte edilen muhafazanın montajı
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Birden fazla cihazın yan yana monte edilmesi

[mm] [inç]

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  Montaj plakası, duvar monte tip

Ebatlar mm ve inç biriminden

[mm] [inç]

a ∅6,5 ∅0,26

b 87,2 3,4

c 241 9,5
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3.1  Güvenlik talimatları

3.2  Elektrik bağlantısı ile ilgili önemli notlar

Tehlike!
Elektrik bağlantılarındaki tüm çalışmalar sadece, güç bağlantıları kesildikten sonra 
gerçekleştirilebilir. İsim etiketindeki gerilim verilerini dikkate alın!

Tehlike!
Elektrik tesisatları ile ilgili ulusal düzenlemelere uyun!

Tehlike!
Tehlikeli bölgelerde kullanılan cihazlarda ek güvenlik uyarıları geçerlidir; Ex belgelerine 
başvurun.

Uyarı!
Yerel işçi sağlığı ve iş güvenliği düzenlemelerine eksiksiz bir şekilde uyun. Ölçüm cihazının 
elektrikli bileşenleri üzerinde yapılan çalışmalar sadece, gerekli eğitimi almış uzmanlar 
tarafından gerçekleştirilebilir. 

Bilgi!
Cihazın siparişinize uygun olarak teslim edildiğinden emin olmak için cihazın etiketini kontrol 
edin. Etikete yazılı olan besleme geriliminin doğru olup olmadığını kontrol edin.

Tehlike!
Elektrik bağlantıları, VDE 0100 "1000 V'a kadar elektriksel güç bağlantıları yönetmeliği" 
direktiflerini yada eşdeğer ulusal direktiflere uygun yapılmalıdır.

Dikkat!
• Farklı elektrik kabloları için uygun kablo girişleri kullanın.
• Ölçüm sensörü ve sinyal dönüştürücü fabrikada birlikte yapılandırılmıştır. Bu nedenle 

cihazları çift olarak bağlayın. Ölçüm sensörü sabiti GK/GKL'nin (bkz. cihaz etiketleri) 
tamamen aynı ayarlandığından emin olun. 
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3.3  Ayrık cihaz versiyonları için elektrik kabloları, notlar

3.3.1  Sinyal kablosu A ile ilgili notlar

Aşağıdaki noktalara dikkat edin:
• Sinyal kablosunu bağlantı öğelerini kulanarak döşeyin.
• Sinyal kablosunun su veya yer altına döşenmesi mümkündür.
• Yalıtım malzemesi, EN 50625-2-1, IEC 60322-1'e uygun olarak yangına dayanıklıdır.
• Sinyal kablosunda halojen bulunmaz, plastik içermez ve düşük sıcaklıklarda da esnek kalır.
• İç blendaj (10) bağlantısı, damarlı tahliye kablosu (1) ile gerçekleştirilir.
• Dış blendaj bağlantısı, damarlı tahliye kablosu  (6) ile gerçekleştirilir.

3.3.2  Alan akımı kablosu C ile ilgili notlar

Bilgi!
Sinyal kablosu iki blendajlı A (tip DS 300) ölçülen değerlerin doğru aktarılmasını sağlar.

Tehlike!
Alan akımı kablosu olarak blendajlı 2 telli bakır kablo kullanılır. Blendaj, ölçüm sensörü ve sinyal 
dönüştürücünün muhafazasına BAĞLANMALIDIR.

Bilgi!
Alan akımı kablosu, teslimat içeriğinin bir parçası değildir.
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3.3.3  Müşteri tarafından sağlanan sinyal kabloları ile ilgili gereksinimler

Elektrik güvenliği
• EN 60811 (Alçak Gerilim Direktifi) veya eşdeğer ulusal direktiflere uyulmalıdır.

Yalıtımlı iletkenlerin kapasitansı
• Yalıtımlı iletken / yalıtımlı iletken < 50 pF/m
• Yalıtımlı iletken / blendaj < 150 pF/m

Yalıtım direnci
• Riso > 100 GΩ x km

• Umaks < 24 V
• Imaks < 100 mA

Test gerilimleri
• Yalıtımlı iletken / iç blendaj 500 V
• Yalıtımlı iletken / yalıtımlı iletken 1000 V
• Yalıtımlı iletken / dış blendaj 1000 V

Yalıtımlı iletkenlerin bükülmesi
• Metre başına en az 10 büküm, manyetik alanların perdelenmesi için önemlidir.

Bilgi!
Sinyal kablosu sipariş edilmemişse, müşteri tarafından sağlanmalıdır. Sinyal kablosunun elektrik 
değerleri ile ilgili aşağıdaki gereksinimler karşılanmalıdır:
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3.4  Sinyal ve alan akımı kablolarının hazırlanması

3.4.1  Sinyal kablosu A (tip DS 300), yapı

• Sinyal kablosu A, ölçüm sensörü ve sinyal dönüştürücü arasındaki sinyal aktarımı için 
kullanılan iki blendajlı bir kablodur.

• Bükülme çapı: ≥ 50 mm / 2"

Bilgi!
Montaj malzemeleri ve aletler teslimatın parçası değildir. Yürürlükteki işçi sağlığı ve iş güvenliği 
direktiflerine uygun montaj malzemeleri kullanın.

Şekil 3-1: Sinyal kablosu A'nın yapısı

1  İç blendaj (10) için damarlı tahliye kablosu (1), 1,0 mm2 Cu / AWG 17 (yalıtımsız, çıplak)
2  Yalıtımlı kablo (2), 0,5 mm2 Cu / AWG 20
3  Yalıtımlı kablo (3), 0,5 mm2 Cu / AWG 20
4  Dış kaplama
5  Yalıtım katmanları
6  Dış blendaj (60) için damarlı tahliye kablosu (6)
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3.4.2  Sinyal kablosu A'nın uzunluğu

Bilgi!
150°C / 300°F değerinin üzerindeki ortam sıcaklıklarında, özel bir sinyal kablosu ve bir ZD ara 
soket kulanılması gereklidir. Bu öğeler, değiştirilen elektrik bağlantısı şemaları ile birlikte 
bulunabilir. 

Akış sensörü Nominal çap Min. elektriksel 
iletkenlik
[µS/cm]

Sinyal kablosu A'nın 
eğrisi

DN [mm] [inç]

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

Şekil 3-2: Sinyal kablosu A'nın maksimum uzunluğu

1  Ölçüm sensörü ve sinyal dönüştürücü arasında sinyal kablosu A'nın maksimum uzunluğu [m]
2  Ölçüm sensörü ve sinyal dönüştürücü arasında sinyal kablosu A'nın maksimum uzunluğu [ft]
3  Ölçülen ortamın elektriksel iletkenliği [μS/cm]
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3.4.3  Sinyal kablosu A'nın hazırlanması, sinyal dönüştürücü bağlantısı

• Sinyal dönüştürücüdeki iki blendajın bağlantısı, damarlı tahliye kabloları aracılığıyla 
gerçekleştirilir.

• Bükülme çapı: ≥ 50 mm / 2"

Gerekli malzemeler
• PVC yalıtım kaplaması, ∅2,5 mm / 0,1"
• Isıyla büzülebilen kaplama
• DIN 46 228'e uygun 2 kablo ucu konektörü: Damarlı tahliye kabloları (1, 6) için E 1.5-8
• DIN 46 228'e uygun 2 kablo ucu konektörü: yalıtımlı iletkenler (2, 3) için E 0.5-8

1  İletkeni, boyut a'ya kadar soyun.
2  İç blendajı (10) ve dış blendajı (60) kesin. Damarlı tahliye kablosuna (1, 6) hasar vermediğin-

izden emin olun.
3  Yalıtım kaplamalarını damarlı tahliye kablolarına (1, 6) geçirin.
4  Kablo ucu konektörlerini damarlı tahliye kablosunun üzerinde takın.
5  Kablo ucu konektörlerini iletkenlerin (2, 3) üzerine takın.
6  Isıyla büzülebilen kaplamayı hazırladığınız sinyal kablosunun üzerine geçirin.

Bilgi!
Montaj malzemeleri ve aletler teslimatın parçası değildir. Yürürlükteki işçi sağlığı ve iş güvenliği 
direktiflerine uygun montaj malzemeleri kullanın.

Şekil 3-3: Sinyal kablosu A'nın hazırlanması

a = 80 mm / 3,15"
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3.4.4  Alan akımı kablosu C'nin hazırlanması, sinyal dönüştürücü bağlantısı

• Alan akımı kablosu C teslimat içeriğinin bir parçası değildir.
• Bükülme çapı: ≥ 50 mm / 2"

Gerekli malzemeler:
• Uygun bir ısıyla büzülebilen kaplamaya sahip, blendajlı, en az 2 telli bakır kablo
• Yalıtım kaplamasının boyutu, kullanılan kabloya uygun olmalıdır
• DIN 46 228'e uygun kablo ucu konektörleri: boyutları, kullanılan kabloya uygun olmalıdır

Alan akımı kablosu C'nin uzunluğu ve çapraz kesiti 

Tehlike!
Alan akımı kablosu olarak blendajlı 2 telli bakır kablo yeterlidir. Blendaj, ölçüm sensörü ve sinyal 
dönüştürücünün muhafazasına BAĞLANMALIDIR.

Bilgi!
Montaj malzemeleri ve aletler teslimatın parçası değildir. Yürürlükteki işçi sağlığı ve iş güvenliği 
direktiflerine uygun montaj malzemeleri kullanın.

Uzunluk Çapraz kesit 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 = bakır çapraz kesit
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1  İletkeni boyut a'ya kadar soyun.
2  Damarlı tahliye kablosu varsa, blendajını çıkartın. Damarlı tahliye kablosuna hasar vermem-

eye özen gösterin.
3  Yalıtım kaplamasını damarlı tahliye kablosunun üzerine geçirin.
4  Damarlı tahliye kablosunun üzerine bir kablo ucu konektörü takın.
5  Kablo ucu konektörlerini iletkene takın.
6  Hazırladığınız kablonun üzerine büzülebilir bir kaplama geçirin.

Şekil 3-4: Alan akımı kablosu C'nin sinyal dönüştürücü için hazırlanması

a = 80 mm / 3,15"
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3.4.5  Sinyal kablosu A'nın hazırlanması, ölçüm sensörü bağlantısı

• Dış blendaj (60), ölçüm sensörünün terminal bölmesine, blendaj ve klips aracılığıyla 
doğrudan bağlanır.

• Bükülme çapı: ≥ 50 mm / 2"

Gerekli malzemeler
• PVC yalıtım kaplaması, ∅2,0...2,5 mm / 0,08...0,1"
• Isıyla büzülebilen kaplama
• DIN 46 228'e uygun kablo ucu konektörü: damarlı tahliye kablosu (1) için E 1.5-8
• DIN 46 228'e uygun 2 kablo ucu konektörü: yalıtımlı iletkenler (2, 3) için E 0.5-8

1  İletkeni boyut a'ya kadar soyun.
2  Dış blendajı (60) boyut b'ye kadar kesin ve dış kaplamanın üzerine geçirin.
3  Dış ve iç blendajın damarlı tahliye kablosunu (6) çıkartın. İç blendajın damarlı tahliye kablosu-

na (1) hasar vermemeye özen gösterin.
4  Damarlı tahliye kablosuna (1) bir yalıtım kaplaması geçirin.
5  Kablo ucu konektörlerini iletkenler 2 ve 3 ve damarlı tahliye kablosuna (1) takın.
6  Hazırladığınız sinyal kablosunun üzerine ısıyla büzülebilir kaplamayı geçirin.

Bilgi!
Montaj malzemeleri ve aletler teslimatın parçası değildir. Yürürlükteki işçi sağlığı ve iş güvenliği 
direktiflerine uygun montaj malzemeleri kullanın.

Şekil 3-5: Sinyal kablosu A'nın hazırlanması, ölçüm sensörü bağlantısı

a = 50 mm / 2"
b = 10 mm / 0,39"
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3.4.6  Alan akımı kablosu C'nin hazırlanması, ölçüm sensörü bağlantısı

• Alan akımı kablosu teslimata dahil değildir.
• Blendaj, ölçüm sensörünün terminal bölmesine, blendaj ve klips aracılığıyla doğrudan 

bağlanır.
• Bükülme çapı: ≥ 50 mm / 2"

Gerekli malzemeler
• Blendajlı 2 telli yalıtımlı bakır kablo
• Yalıtım kaplamasının boyutu, kullanılan kabloya uygun olmalıdır
• Isıyla büzülebilen kaplama
• DIN 46 228'e uygun kablo ucu konektörleri: boyutları kullanılan kabloya uygun olmalıdır

1  İletkeni boyut a'ya kadar soyun.
2  Dış blendajı boyut b'ye kadar kesin ve dış kaplamanın üzerine geçirin.
3  Kablo ucu konektörlerini her iki iletkene takın.
4  Hazırladığınız kablonun üzerine büzülebilir bir kaplama geçirin.

Bilgi!
Montaj malzemeleri ve aletler teslimatın parçası değildir. Yürürlükteki işçi sağlığı ve iş güvenliği 
direktiflerine uygun montaj malzemeleri kullanın.

Şekil 3-6: Alan akımı kablosu C'nin hazırlanması

a = 50 mm / 2"
b = 10 mm / 0,4"
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3.5  Sinyal ve alan akımı kablolarının bağlanması

Tehlike!
Kablolar sadece, güç kapatıldığında bağlanabilir.

Tehlike!
Cihaz, kişileri elektrik çarpmalarına karşı korumak için düzenlemelere uygun olarak 
topraklanmalıdır.

Tehlike!
Tehlikeli bölgelerde kullanılan cihazlarda ek güvenlik uyarıları geçerlidir; Ex belgelerine 
başvurun.

Uyarı!
Yerel işçi sağlığı ve iş güvenliği düzenlemelerine eksiksiz bir şekilde uyun. Ölçüm cihazının 
elektrikli bileşenleri üzerinde yapılan çalışmalar sadece, gerekli eğitimi almış uzmanlar 
tarafından gerçekleştirilebilir. 
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3.5.1  Sinyal ve alan akımı kablolarının sinyal dönüştürücüye bağlanması, ayrık versiyon

Muhafazayı açın

1  Uygun bir alet kullanarak 4 vidayı gevşetin.
2  Muhafazayı üstünden ve altından aynı anda tutarak kaldırın.
3  Muhafazanın kapağını yukarıya doğru kaydırın.
4  Muhafazanın kapağı kılavuzludur ve içerideki bir menteşe ile tutulur.

Bilgi!
Bütünleşik versiyon, fabrikada monte edilmiş olarak teslim edilir.

Şekil 3-7: Muhafazayı açın
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Sinyal ve alan akımı kablolarının bağlanması

Elektrik iletkenlerini aşağıda belirtildiği şekilde bağlayın:
1  Kolu, sağlam bir tornavida ile aşağıya doğru itin (ağız: 3,5 mm genişlik ve 0,5 mm kalınlık).
2  Elektrik iletkenini sokete takın.
3  Kol bırakıldığında iletken kenetlenir.

Şekil 3-8: Elektrik bağlantı terminalinin işlevi

Şekil 3-9: Sinyal ve alan akımı kablolarının bağlanması

1  Alan akımı kablosu için kablo girişi
2  Sinyal kablosu için kablo girişi
3  Alan akımı kablo blendajının bağlanması
4  Elektrik iletkeni (7)
5  Elektrik iletkeni (8)
6  Sinyalk kablosunun iç blendajının (10) damarlı tahliye kablosu (1)
7  Elektrik iletkeni (2)
8  Elektrik iletkeni (3)
9  Dış blendajın (60) damarlı tahliye kablosu (S)
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3.5.2  Sinyal ve alan akımı kablosu bağlantı şeması

• Alan akımı kablosu olarak blendajlı 2 telli bakır kablo kullanılır. Blendaj, ölçüm sensörü ve 
sinyal dönüştürücünün muhafazasına BAĞLANMALIDIR.

• Dış blendaj (60), ölçüm sensörünün terminal bölmesine, blendaj ve klips aracılığıyla 
doğrudan bağlanır.

• Sinyal ve alan akımı kablosunun bükülme çapı: ≥ 50 mm / 2"
• Aşağıdaki resim şematiktir. Elektrik bağlantı terminallerinin konumları, muhafazanın 

versiyonuna bağlı olarak değişebilir.

Tehlike!
Cihaz, kişileri elektrik çarpmalarına karşı korumak için düzenlemelere uygun olarak 
topraklanmalıdır.

Şekil 3-10: Sinyal ve alan akımı kablosu bağlantı şeması

1  Sinyal dönüştürücüdeki elektrik terminali bölmesi
2  Sinyal kablosu A
3  Alan akımı kablosu C
4  Ölçüm sensöründeki elektrik terminali bölmesi
5  İşlevsel topraklama FE
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3.6  Ölçüm sensörünün tpralanması

3.6.1  Klasik yöntem

• Ölçüm sensörü doğru olarak topraklanmalıdır.
• Topraklama kablosu herhangi bir parazit gerilim aktarmıyor olmalıdır.
• Aynı anda başka bir elektrikli cihazı topraklamak için topraklama kablosunu kullanmayın.
• Ölçüm sensörleri toprağa, işlevsel topraklama iletkeni FE aracılığıyla bağlanır.
• Farklı ölçüm sensörleri için özel topraklama talimatları ölçüm sensörü için ayrıca verilen 

belgelerde bulunur.
• Ölçüm sensörü belgeleri ayrıca, topraklama halkalarının nasıl kullanıldığı ve ölçüm 

sensörünün metal veya plastik borulara veya iç kaplamalı borulara nasıl takıldığı ile ilgili 
açıklamalar içerir.

Dikkat!
Ölçüm sensörü ve sinyal dönüştürücünün muhafazası veya koruyucu topraklaması arasında 
potansiyel farkı olmamalıdır.
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3.7  Beslemenin bağlanması

• Elektronik ekipmanı toz ve neme karşı korumak için tasarlanan cihaz muhafazaları, her 
zaman tamamen kapalı olarak bulundurulmalıdır. Kaçak mesafesi ve boşluklar, kirlilik seviyesi 
2'ye göre VDE 0110 ve IEC 664'e uygun olarak boyutlandrılmalıdır. Besleme devreleri aşırı 
gerilim kategorisi III'e ve çıkış devreleri aşırı gerilim kategorisi II'ye uygun olarak 
tasarlanmıştır.

• Besleme güç devresi için sigorta koruması (IN ≤ 16 A) ve sinyal dönüştürücüyü yalıtmak için 
bir ayırıcı (sviç, devre kesici) sağlanmalıdır.

Versiyon ile ilgili genel bilgiler

Tehlike!
Cihaz, kişileri elektrik çarpmalarına karşı korumak için düzenlemelere uygun olarak 
topraklanmalıdır.

Şekil 3-11: Besleme terminal bölmesi

1  Kapak tespit bandı
2  Besleme için kablo girişi, ayrık versiyon
3  Besleme için kablo girişi, bütünleşik versiyon

Versiyon Non-Ex Ex

100...230 VAC Standart Opsiyonel

24 VDC Standart -

24 VAC/DC Standart Opsiyonel
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•  Elektrik terminali bölmesinin kapağını, aşağı doğru bastırırken öne doğru iterek açın.

•  Güç bağlantısını sağladıktan sonra kapağı kapatın.

100...230 VAC (tolerans aralığı: -%15 / +%10)
• Cihaz etiketi üzerindeki besleme gerilimi ve frekansını (50...60 Hz) unutmayın.

24 VDC (tolerans aralığı: -%55 / +%30)
• Cihaz etiketindeki verileri unutmayın!
• İşlevsel ekstra alçak gerilimlere bağlantı yapılırken, koruyucu ayırma (PELV) için bir tesis 

sağlayın  (VDE 0100 / VDE 0106 ve/veya IEC 364 / IEC 536 ya da ilgili ulusal yönetmeliklere 
uygun olarak).

24 VAC/DC (tolerans aralığı: AC: -%15 / +%10; DC: -%25 / +%30)
• AC: Cihaz etiketi üzerindeki besleme gerilimi ve frekansını (50...60 Hz) unutmayın.
• AC/DC: İşlevsel ekstra alçak gerilimlere bağlantı yapılırken, koruyucu ayırma (PELV) için bir 

tesis sağlayın  (VDE 0100 / VDE 0106 ve/veya IEC 364 / IEC 536 ya da ilgili ulusal 
yönetmeliklere uygun olarak).

Şekil 3-12: Besleme bağlantısı

1  100...230 VAC (-%15 / +%10), 8 VA
2  224 VDC (-%55 / +%30), 4 W
3  24 VAC/DC (AC: -%15 / +%10; DC: -%25 / +%30), 7 VA veya 4 W

Bilgi!
Tolerans aralığı dahil olarak 240 VAC + %5.

Bilgi!
Tolerans aralığı dahil olarak 12 VDC - %10.

Bilgi!
12 V tolerans aralığına dahil değildir.
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3.8  Çıkışlar hakkında genel bilgiler

3.8.1  CG numarası ile ilgili bilgiler

3.8.2  Sabit, değiştirilebilir olmayan çıkış versiyonları

Bu sinyal dönüştürücü, çeşitli çıkış kombinasyonlarıyla kullanılabilir.

• Tablolardaki gri kutular, atanmamış ya da kullanılmamış bağlantı terminallerini ifade 
etmektedir.

• Tabloda yalnızca CG numarasının son haneleri tanımlanmıştır.
• Bağlantı terminali A+, yalnızca temel çıkış versiyonunda kullanılabilir.

Temel çıkışlar (I/O) (Standart)

Kullanılan kısaltmaların tanımı

Şekil 3-13: Elektronik cihazların işareti (CG numarası) ve çıkış değişkenleri

1  Kimlik numarası: 0
2  Kimlik numarası: 0 = standart; 9 = özel
3  Besleme
4  Gösterge (dil versiyonları)
5  Çıkış versiyonu

CG 
numara
sı

Bağlantı terminalleri

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

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

Ia + HART® aktif  3

1 Değiştirilebilir
2 Blendajlama
3 İşlev, yeniden bağlantıyla değiştirilmiştir

Ia Ip Akım çıkışı aktif ya da pasif

Pp Puls/frekans çıkışı pasif

Sp Durum çıkışı / limit anahtarı pasif
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3.9  Çıkışların elektrik bağlantıları

3.9.1  Çıkışların elektrik bağlantıları

•  Muhafazanın kapağını açın
•  Hazırladığınız kabloları kablo girişlerine yerleştirin ve gerekli iletkenleri bağlayın.
•  Blendajı bağlayın.
•  Muhafzanın kapağını kapatın.

Bilgi!
Montaj malzemeleri ve aletler teslimatın parçası değildir. Yürürlükteki işçi sağlığı ve iş güvenliği 
direktiflerine uygun montaj malzemeleri kullanın.

Tehlike!
Elektrik bağlantılarındaki tüm çalışmalar sadece, güç bağlantıları kesildikten sonra 
gerçekleştirilebilir. İsim etiketindeki gerilim verilerini dikkate alın!

Şekil 3-14: Çıkış bağlantıları

1  Kablo girişi, ayrık versiyon
2  Kablo girişi, bütünleşik versiyon
3  Blendaj için terminal S

Bilgi!
Muhafazanın contasının düzgün bir şekilde takıldığından, temiz ve hasarsız olduğundan emin 
olun.
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3.9.2  Elektrik kablolarının doğru olarak döşenmesi

1  Yatay olarak yönlendirilmiş kablo girişleri olan bütünleşik versiyonlarda, gerekli elektrik 
kablolarını resimde gösterildiği şekilde bir damla çember içine yerleştirin.

2  Kablo girişinin vida bağlantısını iyice sıkın.
3  Kullanılmayan kablo girişlerini bir tapa ile kapatın.

Şekil 3-15: Muhafazayı toz ve suya karşı koruyun.
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4.1  Güç açma

Gücü bağlamadan önce sistemin doğru olarak kurulduğundan emin olun:
• Cihaz mekanik olarak güvenli ve düzenlemelere uygun olarak monte edilmiş olmalıdır.
• Güç bağlantıları düzenlemelere uygun olarak yapılmış olmalıdır.
• Elektrik terminali bölmeleri sabitlenmiş ve kapakları vidalanmış olmalıdır.
• Beslemenin elektrik işletim verilerinin doğru olduğundan emin olun.

•  Gücü açın.

4.2  Sinyal dönüştürücüyü başlatmak
Akış sensörü ve sinyal dönüştürücüden oluşan ölçüm cihazı, çalışmaya hazır biçimde sunulur. 
Bütün çalışma verileri sizin sipariş özelliklerinize göre fabrikada ayarlanmıştır.

Güç açıldığı zaman, bir otomatik test gerçekleşir. Cihaz hemen ölçüme başladıktan sonra, akım 
değerleri görüntülenir.

İki ölçülmüş değer penceresi olan eğilim göstergesi ve durum mesajlarının bulunduğu liste 
arasında, ↑ ve ↓ tuşlarına basarak geçiş yapmak mümkündür.

Şekil 4-1: Ölçüm modunda görüntülenir (2 ya da 3 ölçülmüş değer için örnekler)
x, y ve z; görüntülenen ölçülmüş değerlerin birimlerini belirtir



5 Notlar 

30 

IFC 100

www.krohne.com 01/2014 - 4003062901 - QS IFC 100 R04 tr



 Notlar 5

31

IFC 100

www.krohne.com01/2014 - 4003062901 - QS IFC 100 R04 tr



KROHNE ürünlerine genel bakış

• Elektromanyetik akış ölçerler

• Değişken kesitli akış ölçerler

• Ultrasonik akış ölçerler

• Kütle akış ölçerler

• Vorteks akış ölçerler

• Akış kontrolörleri

• Seviye ölçerler

• Sıcaklık ölçerler

• Basınç ölçerler

• Analiz ürünleri

• Petrol ve gaz endüstrisi için ürün ve sistemler

• Denizcilik endüstrisi için ölçüm sistemleri

Genel merkez KROHNE Messtechnik GmbH
Ludwig-Krohne-Str. 5
47058 Duisburg (Almanya)
Tel.:+49 203 301 0
Fax:+49 203 301 103 89 
info@krohne.com
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En güncel KROHNE iletişim ve adres bilgilerine aşağıdaki internet adresinden 
ulaşabilirsiniz: www.krohne.com


