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Používané výstražné symboly

MANIPULACE
•  Tento symbol označuje všechny pokyny k činnostem, které musí obsluha provádět v určeném 

pořadí.
i VÝSLEDEK

Tento symbol upozorňuje na všechny důležité výsledky předcházejících činností.

Bezpečnostní pokyny pro obsluhu

Nebezpečí!
Tato výstraha upozorňuje na bezprostřední nebezpečí při práci s elektrickým zařízením.

Nebezpečí!
Je bezpodmínečně nutné dbát uvedených výstrah. I částečné ignorování těchto výstrah může 
vést k vážnému ohrožení zdraví nebo života. Rovněž může dojít k závažnému poškození 
přístroje nebo okolních zařízení.

Výstraha!
Ignorování těchto bezpečnostních výstrah, a to i částečné, představuje vážné riziko ohrožení 
zdraví. Rovněž může dojít k závažnému poškození přístroje nebo okolních zařízení.

Upozornění!
Ignorování těchto pokynů může vést k poškození přístroje nebo okolních zařízení.

Informace!
Tyto pokyny obsahují důležité informace o zacházení s přístrojem.

Upozornění!
Montáž, kompletaci, uvedení do provozu a údržbu smí provádět pouze personál s patřičnou 
kvalifikací. Vždy je nutno dodržovat místní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví.

Právní upozornění!
Odpovědnost za přiměřené použití tohoto přístroje pro zamýšlené účely leží plně na uživateli. 
Výrobce nepřebírá odpovědnost v případě neadekvátního použití přístroje uživatelem. Záruky se 
nevztahují na závady způsobené nesprávnou montáží a provozováním. Záruky jsou 
poskytovány v souladu s platnou kupní smlouvou.

Informace!
• Další informace najdete na dodaném CD-ROM v návodu, prospektu, speciálních návodech, 

certfikátech a na internetových stránkách výrobce. 
• Jestliže potřebujete zaslat přístroj zpět výrobci nebo dodavateli, vyplňte, prosím, formulář 

obsažený na dodaném CD-ROM a přiložte ho k přístroji. Výrobce bohužel nemůže bez tohoto 
fomuláře přijmout přístroj k opravě nebo přezkoušení.
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2.1  Předpokládané použití
Magneticko-indukční průtokoměry jsou určeny výhradně k měření průtoku a vodivosti elektricky 
vodivých kapalin.

2.2  Rozsah dodávky

Nebezpečí!
Pro přístroje určené do prostředí s nebezpečím výbuchu platí doplňkové bezpečnostní pokyny; 
prostudujte laskavě dokumentaci označenou Ex.

Výstraha!
Není-li přístroj používán v souladu s provozními podmínkami (viz kapitola "Technické údaje"), 
může tím být negativně ovlivněna jeho ochrana a bezpečnost.

Informace!
Tento přístroj patří mezi zařízení Skupiny 1, Třídy A stanovená v rámci CISPR11:2009. Je určen 
pro použití v průmyslu. Při použití v jiném než průmyslovém prostředí může dojít k problémům se 
zajištěním elektromagnetické kompatibility, a to kvůli rušení šířenému vedením a vyzařováním.

Informace!
Pečlivě zkontrolujte dodané zboží, zda nenese známky poškození nebo špatného zacházení. 
Případné poškození oznamte přepravci a nejbližší pobočce výrobce.

Informace!
Zkontrolujte dodací (balicí) list, zda jste obdrželi kompletní dodávku dle vaší objednávky.

Informace!
Zkontrolujte údaje na štítku přístroje, zda jsou v souladu s vaší objednávkou. Zkontrolujte 
zejména hodnotu napájecího napětí.

Obrázek 2-1: Rozsah dodávky

1  Přístroj v objednaném provedení
2  Dokumentace (kalibrační protokol, Stručný návod, CD-Rom s dokumentací ke snímači průtoku a převodníku signálu)
3  Signální kabel (pouze pro oddělené provedení)
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2.3  Skladování
• Skladujte přístroj na suchém místě chráněném před prachem.
• Nevystavujte přístroj dlouhodobě přímému slunečnímu záření.
• Skladujte přístroj pouze v původním obalu.
• Rozsah teplot pro skladování: -50...+70°C / -58...+158°F

2.4  Přeprava

Převodník signálu
• Žádné speciální požadavky

Kompaktní provedení
• Nezvedejte přístroj za kryt převodníku.
• Nepoužívejte při zvedání řetězy.
• Přístroje s přírubami přenášejte pomocí transportních popruhů. Upevněte je kolem obou 

provozních připojení.

2.5  Požadavky na montáž

Snímač průtoku Snímač průtoku + převodník IFC 300

Kompaktní 
provedení

Oddělené 
provedení - montáž 
na konzolu

Oddělené 
provedení - montáž 
na zeď

Oddělené provedení - 
montáž do rámu
R (28 TE) nebo (21 TE)

OPTIFLUX 1000 OPTIFLUX 1300 C OPTIFLUX 1300 F OPTIFLUX 1300 W OPTIFLUX 1300 R

OPTIFLUX 2000 OPTIFLUX 2300 C OPTIFLUX 2300 F OPTIFLUX 2300 W OPTIFLUX 2300 R

OPTIFLUX 4000 OPTIFLUX 4300 C OPTIFLUX 4300 F OPTIFLUX 4300 W OPTIFLUX 4300 R

OPTIFLUX 5000 OPTIFLUX 5300 C OPTIFLUX 5300 F OPTIFLUX 5300 W OPTIFLUX 5300 R

OPTIFLUX 6000 OPTIFLUX 6300 C OPTIFLUX 6300 F OPTIFLUX 6300 W OPTIFLUX 6300 R

OPTIFLUX 7000 OPTIFLUX 7300 C - - -

WATERFLUX 3000 WATERFLUX 3300 C WATERFLUX 3300 F WATERFLUX 3300 W WATERFLUX 3300 R

TIDALFLUX 2000 - TIDALFLUX 2300 F - -

Tabulka 2-1: Možnosti kombinace snímačů a převodníku

Informace!
Pro zajištění správného provedení montáže je nutno dodržovat následující pokyny.
• Ujistěte se, že je v místě montáže dostatek prostoru pro její provedení.
• Přístroj nesmí být ohříván působením sálavého tepla (např. slunečního záření), aby teplota 

krytu elektroniky nepřekročila maximální povolenou teplotu prostředí. Pokud je potřeba 
chránit přístroj před nežádoucími zdroji tepla, použijte vhodnou ochranu (např. stínicí kryt).

• Pro převodníky umístěné v rozvaděčích je nutno zajistit odpovídající chlazení, např. 
ventilátorem nebo výměníkem tepla.

• Na převodník nesmí působit silné vibrace.
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2.6  Montáž kompaktního provedení

2.7  Montáž odděleného provedení pro montáž na konzolu (F)

2.7.1  Připevnění k potrubí

1  Přiložte převodník signálu k potrubí.
2  K připevnění převodníku použijte běžné třmeny (tvaru U) a podložky.
3  Utáhněte matice.

Upozornění!
Otáčení krytu převodníku není u kompaktníhno provedení povoleno.

Informace!
Převodník je namontován přímo na snímači. Při montáži prosím dodržujte pokyny, které jsou 
uvedeny v dokumentaci dodané k příslušnému snímači průtoku.

Upozornění!
Poznámky k hygienickým aplikacím
• Mezi zeď a montážní úchyt (konzolu) je nutno umístit krycí zátku, aby se za konzolou 

neusazovaly nečistoty.
• Montáž na potrubí není pro hygienické aplikace vhodná!

Informace!
Materiál a nástroje pro montáž a kompletaci nejsou součástí dodávky. Použijte vhodný materiál a 
nástroje v souladu s platnými předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví.

Obrázek 2-2: Připevnění verze převodníku pro montáž na konzolu (F) k potrubí
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2.7.2  Montáž na zeď

1  Připravte si otvory tak, aby odpovídaly rozměrům montážního úchytu (konzoly). Další 
informace viz Montážní úchyt (konzola), oddělené provedení na konzolu (F) na straně 9.

2  Připevněte montážní úchyt pevně ke zdi.
3  Přišroubujte převodník k montážnímu úchytu pomocí matic a podložek.

Obrázek 2-3: Připevnění verze převodníku pro montáž na konzolu (F) ke zdi

Obrázek 2-4: Montáž většího množství přístrojů vedle sebe

a ≥ 600 mm / 23,6"
b ≥ 250 mm / 9,8"
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2.7.3  Montážní úchyt (konzola), oddělené provedení na konzolu (F)

Obrázek 2-5: Rozměry montážního úchytu pro oddělené provedení na konzolu (F)

[mm] [inch]

a 72 2,8

b 72 2,8

c ∅9 ∅0,4

Tabulka 2-2: Rozměry v mm a inch
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2.7.4  Otočení displeje u odděleného provedení

Displej odděleného provedení převodníku je možno otáčet v krocích po 90°
1  Odšroubujte víčko modulu displeje s ovládacími prvky.
2  Vytáhněte modul displeje a otočte ho do požadované polohy.
3  Zasuňte displej zpět do pouzdra převodníku.
4  Nasaďte zpět víčko a dotáhněte ho rukou.

Obrázek 2-6: Otočení displeje u odděleného provedení

Upozornění!
Páskový kabel displeje se nesmí při manipulaci s modulem opakovaně přehnout ani zkroutit.

Informace!
Při každém otevření krytu přístroje byste měli očistit a namazat jeho závity. Používejte pouze 
vazelínu neobsahující pryskyřice ani kyseliny.
Ujistěte se, že těsnění je čisté, nepoškozené a že je správně vloženo.
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2.8  Připevnění odděleného provedení pro montáž na zeď (W)

2.8.1  Připevnění k potrubí

1  Připevněte montážní úchyt (konzolu) k potrubí - použijte běžné třmeny, matice a podložky.
2  Přišroubujte převodník k montážnímu úchytu pomocí matic a podložek.

Informace!
Materiál a nástroje pro montáž a kompletaci nejsou součástí dodávky. Použijte vhodný materiál a 
nástroje v souladu s platnými předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví.

Obrázek 2-7: Připevnění verze pro montáž na zeď (W) k potrubí
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2.8.2  Montáž na zeď

1  Připravte si otvory tak, aby odpovídaly rozměrům montážního úchytu (konzoly). Další 
informace viz Montážní úchyt odděleného provedení na zeď na straně 13.

2  Připevněte montážní úchyt pevně ke zdi.
3  Přišroubujte převodník k montážnímu úchytu pomocí matic a podložek.

Obrázek 2-8: Připevnění verze pro montáž na zeď (W) ke zdi

Obrázek 2-9: Montáž většího množství přístrojů vedle sebe

a ≥ 240 mm / 9,4"
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2.8.3  Montážní úchyt odděleného provedení na zeď

Obrázek 2-10: Rozměry montážního úchytu pro oddělené provedení na zeď

[mm] [inch]

a ∅9 ∅0,4

b 64 2,5

c 16 0,6

d 6 0,2

e 63 2,5

f 13 0,5

g 64 2,5

h 98 3,85

Tabulka 2-3: Rozměry v mm a inch
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3.1  Bezpečnostní pokyny

3.2  Důležité pokyny pro elektrické připojení

Nebezpečí!
Veškeré práce na elektrickém připojení mohou být prováděny pouze při vypnutém napájení. 
Věnujte pozornost údajům o napájecím napětí na štítku přístroje!

Nebezpečí!
Dodržujte národní předpisy pro elektrické instalace!

Nebezpečí!
Pro přístroje určené do prostředí s nebezpečím výbuchu platí doplňkové bezpečnostní pokyny; 
prostudujte laskavě dokumentaci označenou Ex.

Výstraha!
Bezpodmínečně dodržujte místní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví. Veškeré 
práce s elektrickými součástmi měřicích přístrojů mohou provádět pouze pracovníci s patřičnou 
kvalifikací.

Informace!
Zkontrolujte údaje na štítku přístroje, zda jsou v souladu s vaší objednávkou. Zkontrolujte 
zejména hodnotu napájecího napětí.

Nebezpečí!
Elektrické připojení musí být provedeno v souladu s VDE 0100 "Předpisy pro elektrické instalace 
s napájením do 1000 V" nebo s příslušným národním ekvivalentem (ČSN 33 2000-4-41 ed.2).

Nebezpečí!
Přístroj musí být řádně uzemněn v souladu s příslušnými předpisy z důvodu ochrany osob před 
úrazem elektrickým proudem.

Upozornění!
• Pro všechny elektrické kabely použijte vhodné kabelové vývodky.
• Snímač průtoku a převodník signálu byly společně nastaveny a kalibrovány ve výrobním 

závodě. Proto spolu vždy spojujte příslušné páry. Ujistěte se, že je konstanta snímače 
průtoku GK/GKL (viz štítky na přístrojích) v převodníku správně nastavena.

• Jestliže byly snímač a převodník dodány samostatně nebo při montáži přístrojů, které nebyly 
společně nastaveny, zadejte do menu v převodníku DN a konstantu GK/GKL snímače 
průtoku.
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3.3  Elektrické kabely pro oddělené provedení přístroje, poznámky

3.3.1  Poznámky k signálním kabelům A a B

Věnujte pozornost následujícím pokynům:
• Připevněte signální kabely pomocí vhodných úchytů.
• Kabely mohou být položeny ve vodě nebo pod zemí.
• Použitý izolační materiál zpomaluje hoření.
• Signální kabely neobsahují halogeny ani změkčovadla a zachovávají si pružnost při nízkých 

teplotách.
• Vnitřní stínění (10) se připojuje pomocí splétaného lanka (1).
• Vnější stínění se připojuje pomocí stínění (60) nebo splétaného lanka (6) v závislosti na 

provedení krytu převodníku. Věnujte pozornost následujícím pokynům.
• Signální kabel typu B nelze použít pro variantu převodníku "virtuální reference"!

3.3.2  Poznámky k budicímu kabelu C

Informace!
Signální kabely A (typ DS 300) s dvojitým stíněním a B (typ BTS 300) s trojitým stíněním zajišťují 
spolehlivý přenos naměřených hodnot.

Nebezpečí!
Všechna provedení kromě snímače TIDALFLUX:
Jako budicí kabel je vhodný nestíněný 3žilový měděný kabel. Pokud použijete stíněný kabel, pak 
stínění NESMÍ být připojeno v krytu převodníku signálu.

Pouze pro TIDALFLUX:
Jako budicí kabel použijte stíněný 2žilový měděný kabel. Stínění MUSÍ být připojeno v krytu 
snímače průtoku i převodníku signálu.

Informace!
Budicí kabel není součástí dodávky.
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3.3.3  Požadavky na signální kabely, které si zajišťuje uživatel

Elektrická bezpečnost
• V souladu se Směrnicí pro zařízení nízkého napětí nebo ekvivalentním národním předpisem.

Kapacita izolovaných vodičů
• Izolovaný vodič / izolovaný vodič < 50 pF/m
• Izolovaný vodič / stínění < 150 pF/m

Odpor izolace
• Rizo > 100 GΩ x km

• Umax < 24 V
• Imax < 100 mA

Zkušební napětí
• Izolovaný vodič / vnitřní stínění 500 V
• Izolovaný vodič / izolovaný vodič 1000 V
• Izolovaný vodič / vnější stínění 1000 V

Zkroucení izolovaných vodičů
• Nejméně 10 otáček na metr, nezbytné pro odstínění magnetických polí.

Informace!
Pokud nebyl signální kabel objednán, musí si ho zajistit uživatel. Je nutno dodržet následující 
požadavky na parametry signálního kabelu:
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3.4  Příprava signálních a budicích kabelů (neplatí pro průtokoměr 
TIDALFLUX)

Elektrické připojení vnějšího stínění se liší v závislosti na typu krytu přístroje. Dodržujte vždy 
odpovídající pokyny.

3.4.1  Signální kabel A (typ DS 300), konstrukce

• Signální kabel A je dvojitě stíněný kabel pro přenos signálu mezi snímačem a převodníkem.
• Poloměr ohybu: ≥ 50 mm / 2"

Informace!
Materiál a nástroje pro montáž a kompletaci nejsou součástí dodávky. Použijte vhodný materiál a 
nástroje v souladu s platnými předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví.

Obrázek 3-1: Konstrukce signálního kabelu A

1  Splétané lanko (1) pro vnitřní stínění (10), 1,0 mm2 Cu / AWG 17 (bez izolace)  
2  Izolované lanko (2), 0,5 mm2 Cu / AWG 20
3  Izolované lanko (3), 0,5 mm2 Cu / AWG 20
4  Vnější plášť
5  Vrstvy izolace
6  Splétané lanko (6) pro vnější stínění (60) 
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3.4.2  Příprava signálního kabelu A, připojení k převodníku

Oddělené provedení

• Vnější stínění (60) je připojeno přímo v krytu odděleného převodníku pomocí objímky.
• Poloměr ohybu: ≥ 50 mm / 2"

Potřebný materiál:
• Izolační trubička z PVC, ∅2,5 mm / 0,1"
• Smršťovací trubička
• Dutinka podle DIN 46228: E 1,5-8 pro splétané lanko (1)
• 2 dutinky podle DIN 46228: E 0,5-8 pro izolované vodiče

1  Odstraňte izolaci z konce vodiče o délce a. 
Zkraťte vnější stínění na délku b a přehněte ho přes vnější plášť.

2  Odstraňte vnitřní stínění a splétané lanko (6). Splétané lanko (1) se přitom nesmí poškodit.
3  Nasuňte izolační trubičku na splétané lanko (1).
4  Nalisujte dutinky na vodiče a splétané lanko (1).
5  Navlékněte smršťovací trubičku na připravený signální kabel.

Informace!
Materiál a nástroje pro montáž a kompletaci nejsou součástí dodávky. Použijte vhodný materiál a 
nástroje v souladu s platnými předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví.

Obrázek 3-2: Signální kabel A, příprava pro připojení k převodníku pro montáž na konzolu

a = 80 mm / 3,15"
b = 10 mm / 0,4"
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Oddělené provedení pro montáž na zeď

• Vnější stínění se připojuje v krytu převodníku pomocí splétaného lanka (6).
• Poloměr ohybu: ≥ 50 mm / 2"

Potřebný materiál

• Faston 6,3 mm / 0,25", izolace pro vodiče s ∅0,5...1 mm2 / AWG 20...17
• Izolační trubička z PVC, ∅2,5 mm / 0,1"
• Smršťovací trubička
• Dutinka podle DIN 46228: E 1,5-8 pro splétané lanko (1)
• 2 dutinky podle DIN 46228: E 0,5-8 pro izolované vodiče

1  Odstraňte izolaci z konce vodiče o délce a.
2  Odstraňte vnitřní a vnější stínění. Splétaná lanka (1) a (6) se přitom nesmí poškodit.
3  Nasuňte izolační trubičku na splétaná lanka.
4  Nalisujte faston na splétané lanko (6).
5  Nalisujte dutinky na vodiče a splétané lanko (1).
6  Navlékněte smršťovací trubičku na připravený signální kabel.

Informace!
Materiál a nástroje pro montáž a kompletaci nejsou součástí dodávky. Použijte vhodný materiál a 
nástroje v souladu s platnými předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví.

Obrázek 3-3: Signální kabel A, příprava pro připojení k převodníku pro montáž na zeď

a = 80 mm / 3,15"
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3.4.3  Délka signálního kabelu A

Informace!
Pro teploty média nad 150°C / 300°F je nutno použít speciální signální kabel a skříňku ZD se 
svorkami. Upravené schéma připojení je v tomto případě dodáváno spolu s přístrojem.

Snímač průtoku Jmenovitá světlost Min. elektrická 
vodivost
[µS/cm]

Křivka pro signální 
kabel A

DN [mm] [inch]

OPTIFLUX 1000 F 10...150 3/8...6 5 A1

OPTIFLUX 2000 F 25...150 1...6 20 A1

200...2000 8...80 20 A2

OPTIFLUX 4000 F 2,5...150 1/10...6 1 A1

200...2000 8...80 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

Obrázek 3-4: Maximální délka signálního kabelu A

1  Maximální délka signálního kabelu A mezi snímačem průtoku a převodníkem signálu [m]
2  Maximální délka signálního kabelu A mezi snímačem průtoku a převodníkem signálu [ft]
3  Elektrická vodivost měřeného média [μS/cm]
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3.4.4  Signální kabel B (typ BTS 300), konstrukce

• Signální kabel B je trojitě stíněný kabel pro přenos signálu mezi snímačem průtoku a 
převodníkem signálu.

• Poloměr ohybu: ≥ 50 mm / 2"

3.4.5  Příprava signálního kabelu B, připojení k převodníku

Oddělené provedení

• Vnější stínění (60) je připojeno přímo v krytu odděleného převodníku pomocí objímky.
• Poloměr ohybu: ≥ 50 mm / 2"

Potřebný materiál
• Izolační trubička z PVC, ∅2,0...2,5 mm / 0,08...0,1"
• Smršťovací trubička
• Dutinka podle DIN 46228: E 1,5-8 pro splétané lanko (1)
• 4 dutinky podle DIN 46228: E 0,5-8 pro izolované vodiče 2 a 3 a splétaná lanka (20, 30)

Obrázek 3-5: Konstrukce signálního kabelu B

1  Splétané lanko pro vnitřní stínění (10), 1,0 mm2 Cu / AWG 17 (bez izolace)
2  Izolované lanko (2), 0,5 mm2 Cu / AWG 20 se splétaným lankem (20) stínění
3  Izolované lanko (3), 0,5 mm2 Cu / AWG 20 se splétaným lankem (30) stínění
4  Vnější plášť
5  Vrstvy izolace
6  Splétané lanko (6) pro vnější stínění (60), 0,5 mm2 Cu / AWG 20 (bez izolace)

Informace!
Materiál a nástroje pro montáž a kompletaci nejsou součástí dodávky. Použijte vhodný materiál a 
nástroje v souladu s platnými předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví.
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1  Odstraňte izolaci z konce vodiče o délce a. 
2  Zkraťte vnější stínění na délku b a přehněte ho přes vnější plášť.
3  Odstřihněte vnitřní stínění, splétané lanko (6) a stínění izolovaných vodičů. Splétaná lanka (1, 

20, 30) se přitom nesmí poškodit.
4  Nasuňte izolační trubičku na splétaná lanka (1, 20, 30).
5  Nalisujte dutinky na vodiče a splétaná lanka.
6  Navlékněte smršťovací trubičku na připravený signální kabel.

Obrázek 3-6: Signální kabel B, příprava pro připojení k převodníku pro montáž na konzolu

a = 80 mm / 3,15"
b = 10 mm / 0,4"
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Oddělené provedení pro montáž na zeď

• Vnější stínění se připojuje v krytu převodníku pomocí splétaného lanka (6).
• Poloměr ohybu: ≥ 50 mm / 2"

Potřebný materiál:

• Faston 6,3 mm / 0,25", izolace pro vodiče s ∅0,5...1 mm2 / AWG 20...17
• Izolační trubička z PVC, ∅2,5 mm / 0,1"
• Smršťovací trubička
• Dutinka podle DIN 46228: E 1,5-8 pro splétané lanko (1)
• 4 dutinky podle DIN 46228: E 0,5-8 pro izolované vodiče 2 a 3 a splétaná lanka (20, 30)

1  Odstraňte izolaci z konce vodiče o délce a.
2  Odstraňte vnitřní a vnější stínění a stínění vodičů (2, 3). Splétaná lanka (1, 6, 20, 30) se přitom 

nesmí poškodit.
3  Nasuňte izolační trubičku na splétaná lanka.
4  Nalisujte faston na splétané lanko (6).
5  Nalisujte dutinky na vodiče a splétaná lanka (1, 20, 30).
6  Navlékněte smršťovací trubičku na připravený signální kabel.

Informace!
Materiál a nástroje pro montáž a kompletaci nejsou součástí dodávky. Použijte vhodný materiál a 
nástroje v souladu s platnými předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví.

Obrázek 3-7: Signální kabel B, příprava pro připojení k převodníku pro montáž na zeď

a = 80 mm / 3,15"
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3.4.6  Délka signálního kabelu B

Informace!
Pro teploty média nad 150°C / 300°F je nutno použít speciální signální kabel a skříňku ZD se 
svorkami. Upravené schéma připojení je v tomto případě dodáváno spolu s přístrojem.

Snímač průtoku Jmenovitá světlost Min. elektrická 
vodivost
[µS/cm]

Křivka pro signální 
kabel B

DN [mm] [inch]

OPTIFLUX 1000 F 10...150 3/8...6 5 B2

OPTIFLUX 2000 F 25...150 1...6 20 B3

200...2000 8...80 20 B4

OPTIFLUX 4000 F 2,5...6 1/10...1/6 10 B1

10...150 3/8...6 1 B3

200...2000 8...80 1 B4

OPTIFLUX 5000 F 2,5 1/10 10 B1

4...15 1/6...1/2 5 B2

25...100 1...4 1 B3

150...250 6...10 1 B4

OPTIFLUX 6000 F 2,5...15 1/10...1/2 10 B1

25...150 1...6 1 B3

WATERFLUX 3000 F 25...600 1...24 20 B1

Obrázek 3-8: Maximální délka signálního kabelu B

1  Maximální délka signálního kabelu B mezi snímačem průtoku a převodníkem signálu [m]
2  Maximální délka signálního kabelu B mezi snímačem průtoku a převodníkem signálu [ft]
3  Elektrická vodivost měřeného média [μS/cm]
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3.4.7  Příprava budicího kabelu C, připojení k převodníku

• Budicí kabel C není součástí dodávky.
• Poloměr ohybu: ≥ 50 mm / 2"

Potřebný materiál:
• Stíněný 3žilový měděný kabel s odpovídající smršťovací trubičkou
• Dutinky podle DIN 46 228: rozměr podle použitého vodiče

Délka a průřez budicího kabelu C

Nebezpečí!
Jako budicí kabel je vhodný nestíněný 3žilový měděný kabel. Pokud použijete stíněný kabel, pak 
stínění NESMÍ být připojeno v krytu převodníku signálu.

Informace!
Materiál a nástroje pro montáž a kompletaci nejsou součástí dodávky. Použijte vhodný materiál a 
nástroje v souladu s platnými předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví.

Délka Průřez AF (Cu)

[m] [ft] [mm2] [AWG]

0...150 0...492 3 x 0,75 Cu  1 3 x 18

150...300 492...984 3 x 1,5 Cu  1 3 x 14

300...600 984...1968 3 x 2,5 Cu  1 3 x 12
1 Cu = průřez měděného vodiče
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U převodníku pro montáž na zeď jsou připojovací svorky dimenzovány pro následující 
průřezy vodičů:

• Lanko ≤ 1,5 mm2 / AWG 14

• Drát ≤ 2,5 mm2 / AWG 12

1  Odstraňte izolaci z konce vodiče o délce a.
2  Odstraňte všechna stínění.
3  Navlékněte smršťovací trubičku na připravený kabel.
4  Nalisujte dutinky na vodiče 7, 8 a 9.

Obrázek 3-9: Budicí kabel C, příprava pro připojení k převodníku signálu

a = 80 mm / 3,15"
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3.4.8  Příprava signálního kabelu A, připojení ke snímači průtoku

• Vnější stínění (60) je připojeno přímo ve svorkovnici snímače průtoku pomocí objímky.
• Poloměr ohybu: ≥ 50 mm / 2"

Potřebný materiál
• Izolační trubička z PVC, ∅2,0...2,5 mm / 0,08...0,1"
• Smršťovací trubička
• Dutinka podle DIN 46228: E 1,5-8 pro splétané lanko (1)
• 2 dutinky podle DIN 46228: E 0,5-8 pro izolované vodiče (2, 3)

1  Odstraňte izolaci z konce vodiče o délce a.
2  Zkraťte vnější stínění (60) na délku b a přehněte ho přes vnější plášť.
3  Odstraňte splétané lanko (6) vnějšího stínění a vnitřní stínění. Splétané lanko vnitřního stínění 

(1) se přitom nesmí poškodit.
4  Nasuňte izolační trubičku na splétané lanko (1).
5  Nalisujte dutinky na vodiče 2 a 3 a na splétané lanko (1).
6  Navlékněte smršťovací trubičku na připravený signální kabel.

Informace!
Materiál a nástroje pro montáž a kompletaci nejsou součástí dodávky. Použijte vhodný materiál a 
nástroje v souladu s platnými předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví.

Obrázek 3-10: Příprava signálního kabelu A, připojení ke snímači průtoku

a = 50 mm / 2"
b = 10 mm / 0,4"
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3.4.9  Příprava signálního kabelu B, připojení ke snímači průtoku

• Vnější stínění (60) je připojeno přímo ve svorkovnici snímače průtoku pomocí objímky.
• Poloměr ohybu: ≥ 50 mm / 2"

Potřebný materiál
• Izolační trubička z PVC, ∅2,0...2,5 mm / 0,08...0,1"
• Smršťovací trubička
• Dutinka podle DIN 46228: E 1,5-8 pro splétané lanko (1)
• 2 dutinky podle DIN 46228: E 0,5-8 pro izolované vodiče (2, 3)

1  Odstraňte izolaci z konce vodiče o délce a.
2  Zkraťte vnější stínění (60) na délku b a přehněte ho přes vnější plášť.
3  Odstraňte splétané lanko (6) vnějšího stínění a stínění a splétaná lanka izolovaných vodičů 

(2, 3). Odstraňte vnitřní stínění. Splétané lanko (1) se přitom nesmí poškodit.
4  Nasuňte izolační trubičku na splétané lanko (1).
5  Nalisujte dutinky na vodiče 2 a 3 a na splétané lanko (1).
6  Navlékněte smršťovací trubičku na připravený signální kabel.

Informace!
Materiál a nástroje pro montáž a kompletaci nejsou součástí dodávky. Použijte vhodný materiál a 
nástroje v souladu s platnými předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví.

Obrázek 3-11: Příprava signálního kabelu B, připojení ke snímači průtoku

a = 50 mm / 2"
b = 10 mm / 0,4"
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3.4.10  Příprava budicího kabelu C, připojení ke snímači průtoku

• Budicí kabel C není součástí dodávky.
• Stínění budicího kabelu C může být připojeno ke snímači průtoku.
• Poloměr ohybu: ≥ 50 mm / 2"

Potřebný materiál
• Smršťovací trubička
• 3 dutinky podle DIN 46 228: rozměr podle použitého vodiče

1  Odstraňte izolaci z konce vodiče o délce a.
2  Odstraňte všechna stínění.
3  Navlékněte smršťovací trubičku na připravený kabel.
4  Nalisujte dutinky na vodiče 7, 8 a 9.

Informace!
Materiál a nástroje pro montáž a kompletaci nejsou součástí dodávky. Použijte vhodný materiál a 
nástroje v souladu s platnými předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví.

Obrázek 3-12: Budicí kabel C, příprava pro připojení ke snímači průtoku

a = 50 mm / 2"
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3.5  Připojení signálních a budicích kabelů (kromě snímače TIDALFLUX)

Nebezpečí!
Kabely je možno připojovat pouze při vypnutém napájení.

Nebezpečí!
Přístroj musí být řádně uzemněn v souladu s příslušnými předpisy z důvodu ochrany osob před 
úrazem elektrickým proudem.

Nebezpečí!
Pro přístroje určené do prostředí s nebezpečím výbuchu platí doplňkové bezpečnostní pokyny; 
prostudujte laskavě dokumentaci označenou Ex.

Výstraha!
Bezpodmínečně dodržujte místní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví. Veškeré 
práce s elektrickými součástmi měřicích přístrojů mohou provádět pouze pracovníci s patřičnou 
kvalifikací.
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3.5.1  Připojení signálních a budicích kabelů, oddělené provedení pro montáž na konzolu

• Vnější stínění signálního kabelu A a/nebo B je elektricky propojeno s krytem převodníku 
pomocí objímky a třmenu.

• Je-li použit stíněný budicí kabel, stínění NESMÍ být připojeno v krytu převodníku signálu.
• Poloměr ohybu: ≥ 50 mm / 2"

1  Odšroubujte pojistný šroub a otevřete kryt převodníku.
2  Protáhněte připravený signální a budicí kabel kabelovými vývodkami a připojte příslušná 

splétaná lanka a vodiče.
3  Zajistěte budicí kabel pomocí objímky.

Žádná případná stínění se NESMÍ připojovat.
4  Zajistěte signální kabel pomocí objímky. Tím zároveň připojíte ke krytu vnější stínění.
5  Zavřete kryt převodníku a zajistěte ho pojistným šroubem.

Obrázek 3-13: Elektrické připojení signálních a budicích kabelů, oddělené provedení pro montáž na konzolu

Informace!
Při každém otevření krytu přístroje byste měli očistit a namazat jeho závity. Používejte pouze 
vazelínu neobsahující pryskyřice ani kyseliny.
Ujistěte se, že těsnění je čisté, nepoškozené a že je správně vloženo.
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3.5.2  Připojení signálních a budicích kabelů, oddělené provedení pro montáž na zeď

• Vnější stínění signálního kabelu A a/nebo B je připojeno pomocí splétaného lanka.
• Je-li použit stíněný budicí kabel, stínění NESMÍ být připojeno v krytu převodníku signálu.
• Poloměr ohybu: ≥ 50 mm / 2"

1  Otevřete kryt převodníku.
2  Protáhněte připravený signální kabel kabelovou vývodkou a připojte příslušná splétaná lanka 

a vodiče.
3  Připojte splétané lanko vnějšího stínění.
4  Protáhněte připravený budicí kabel kabelovou vývodkou a připojte příslušný vodič.

Žádná případná stínění se NESMÍ připojovat.
5  Dotáhněte kabelové vývodky a zavřete kryt převodníku.

Obrázek 3-14: Elektrické připojení signálních a budicích kabelů, oddělené provedení pro montáž na zeď

Informace!
Ujistěte se, že těsnění je čisté, nepoškozené a že je správně vloženo.
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3.5.3  Připojení signálních a budicích kabelů, oddělené provedení pro montáž do rámu 19" 
(28 TE)

Obrázek 3-15: Připojení signálního kabelu A a budicího kabelu

1  Signální kabel A
2  Stínění a izolované vodiče 2 a 3
3  Budicí kabel

Obrázek 3-16: Připojení signálního kabelu B a budicího kabelu

1  Signální kabel B
2  Stínění a izolované vodiče 2 a 3
3  Budicí kabel
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3.5.4  Připojení signálních a budicích kabelů, oddělené provedení pro montáž do rámu 19" 
(21 TE)

Obrázek 3-17: Připojení signálního kabelu A a budicího kabelu

1  Signální kabel A
2  Stínění a izolované vodiče 2 a 3
3  Budicí kabel

Obrázek 3-18: Připojení signálního kabelu B a budicího kabelu

1  Signální kabel B
2  Stínění a izolované vodiče 2 a 3
3  Budicí kabel
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3.5.5  Schéma pro připojení snímače průtoku, provedení na konzolu (F)

• Je-li použit stíněný budicí kabel, stínění NESMÍ být připojeno v krytu převodníku signálu.
• Vnější stínění signálního kabelu A nebo B je v převodníku připojeno přes třmen.
• Poloměr ohybu signálního a budicího kabelu: ≥ 50 mm / 2"
• Následující obrázek slouží jen k základní orientaci. Pozice svorek pro elektrické připojení se 

může měnit v závislosti na provedení krytu přístroje.

Nebezpečí!
Přístroj musí být řádně uzemněn v souladu s příslušnými předpisy z důvodu ochrany osob před 
úrazem elektrickým proudem.

Obrázek 3-19: Schéma pro připojení snímače průtoku, provedení na konzolu (F)

1  Komora svorkovnice v krytu převodníku signálu pro připojení signálního a budicího kabelu 
2  Signální kabel A
3  Signální kabel B
4  Budicí kabel C
5  Skřínka se svorkami snímače průtoku
6  Funkční zem FE
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3.5.6  Schéma pro připojení snímače průtoku, provedení na zeď (W)

• Je-li použit stíněný budicí kabel, stínění NESMÍ být připojeno v krytu převodníku signálu.
• Vnější stínění signálního kabelu je v krytu převodníku připojeno pomocí splétaného lanka.
• Poloměr ohybu signálního a budicího kabelu: ≥ 50 mm / 2"
• Následující obrázek slouží jen k základní orientaci. Pozice svorek pro elektrické připojení se 

může měnit v závislosti na provedení krytu přístroje.

Nebezpečí!
Přístroj musí být řádně uzemněn v souladu s příslušnými předpisy z důvodu ochrany osob před 
úrazem elektrickým proudem.

Obrázek 3-20: Schéma pro připojení snímače průtoku, provedení na zeď (W)

1  Komora svorkovnice v krytu převodníku signálu pro připojení signálního a budicího kabelu 
2  Signální kabel A
3  Signální kabel B
4  Budicí kabel C
5  Skřínka se svorkami snímače průtoku
6  Funkční zem FE
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3.5.7  Schéma pro připojení snímače průtoku, provedení do rámu 19" (28 TE)

• Je-li použit stíněný budicí kabel, stínění NESMÍ být připojeno v krytu převodníku signálu.
• Vnější stínění signálního kabelu je v krytu převodníku připojeno pomocí splétaného lanka.
• Poloměr ohybu signálního a budicího kabelu: ≥ 50 mm / 2"
• Následující obrázek slouží jen k základní orientaci. Pozice svorek pro elektrické připojení se 

může měnit v závislosti na provedení krytu přístroje.

Nebezpečí!
Přístroj musí být řádně uzemněn v souladu s příslušnými předpisy z důvodu ochrany osob před 
úrazem elektrickým proudem.

Obrázek 3-21: Schéma pro připojení snímače průtoku, provedení do rámu 19" (28 TE)

1  Komora svorkovnice v krytu převodníku signálu pro připojení signálního a budicího kabelu 
2  Signální kabel A
3  Signální kabel B
4  Budicí kabel C
5  Skřínka se svorkami snímače průtoku
6  Funkční zem FE
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3.5.8  Schéma pro připojení snímače průtoku, provedení do rámu 19" (21 TE)

• Je-li použit stíněný budicí kabel, stínění NESMÍ být připojeno v krytu převodníku signálu.
• Vnější stínění signálního kabelu je v krytu převodníku připojeno pomocí splétaného lanka.
• Poloměr ohybu signálního a budicího kabelu: ≥ 50 mm / 2"
• Následující obrázek slouží jen k základní orientaci. Pozice svorek pro elektrické připojení se 

může měnit v závislosti na provedení krytu přístroje.

Nebezpečí!
Přístroj musí být řádně uzemněn v souladu s příslušnými předpisy z důvodu ochrany osob před 
úrazem elektrickým proudem.

Obrázek 3-22: Schéma pro připojení snímače průtoku, provedení do rámu 19" (21 TE)

1  Komora svorkovnice v krytu převodníku signálu pro připojení signálního a budicího kabelu 
2  Signální kabel A
3  Signální kabel B
4  Budicí kabel C
5  Skřínka se svorkami snímače průtoku
6  Funkční zem FE



 Elektrické připojení 3

39

IFC 300

www.krohne.com10/2017 - 4006459501 - QS IFC 300 R07 cs

3.6  Schéma pro připojení snímače TIDALFLUX 2000

3.7  Uzemnění snímače průtoku

3.7.1  Klasická metoda

• Snímač průtoku musí být správně uzemněn.
• Zemnicí vodič nesmí přenášet žádná rušivá napětí.
• Nepoužívejte zemnicí vodič k uzemnění jiných elektrických zařízení.
• V prostředí s nebezpečím výbuchu je uzemnění současně využíváno k vyrovnání potenciálu 

(ekvipotenciální vazba). Další pokyny pro uzemnění jsou uvedeny v doplňkovém návodu 
označeném "Ex", který je dodáván pro přístroje do prostředí s nebezpečím výbuchu.

• Snímače průtoku se připojují k zemi prostřednictvím vodiče funkční země FE.
• Speciální pokyny pro uzemnění různých snímačů průtoku jsou uvedeny v samostatných 

návodech k jednotlivým snímačům průtoku.
• Dokumentace ke snímači průtoku rovněž obsahuje pokyny k používání zemnicích kroužků a 

k montáži v kovových potrubích s vnitřním povlakem nebo v plastových potrubích.

Informace!
Schémata připojení a další podrobnosti o připojení snímače průtoku TIDALFLUX 2000 jsou 
uvedeny v návodu pro snímač TIDALFLUX 2000.

Upozornění!
Mezi snímačem a krytem nebo ochrannou zemí převodníku není přípustný žádný rozdíl 
potenciálu!
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3.7.2  Virtuální reference (neplatí pro TIDALFLUX 2000 a OPTIFLUX 7300 C)

Měření bez zemnicích kroužků nebo zemnicích elektrod je možné i v potrubích, která jsou uvnitř 
elektricky izolovaná (tj. mají nekovovou výstelku nebo jsou celá vyrobena z plastu).
Vstupní zesilovač převodníku signálu zaznamenává potenciály obou měřicích elektrod a používá 
patentovanou metodu k vytvoření napětí, které odpovídá potenciálu neuzemněného média. Toto 
napětí představuje referenční potenciál pro zpracování signálu. To znamená, že v průběhu 
zpracování signálu nevznikají mezi referenčním potenciálem a měřicími elektrodami žádné 
nežádoucí rozdíly potenciálu.
Měření bez uzemnění je rovněž možné v místech, kde je potenciál potrubí odlišný od potenciálu 
země, např. při elektrolýze nebo v potrubích s katodickou ochranou.

Omezení pro použití převodníku s virtuální referencí

3.8  Připojení k napájení - všechny varianty krytu

• Krytí převodníku závisí na verzi jeho krytu (IP65...67 nebo NEMA4/4X/6).
• Kryty přístrojů, které slouží k ochraně elektrických zařízení před prachem a vlhkostí, by měly 

být trvale správně uzavřeny. Povrchové cesty a vzdálenosti mají rozměry v souladu 
s VDE 0110 a IEC 60664 pro stupeň znečištění 2. Napájecí obvody jsou konstruovány pro 
kategorii přepětí III a výstupní obvody pro kategorii přepětí II.

• Ochrannou pojistku (IN ≤ 16 A) pro obvod napájení a rovněž oddělovací zařízení (vypínač, 
jistič) pro odpojení převodníku signálu je nutno umístit v blízkosti přístroje. Oddělovací 
zařízení musí být označeno jako oddělovač pro tento přístroj.

Informace!
Je-li převodník v provedení pro montáž na zeď dodán s virtuální referencí, je povolen napěťový 
potenciál mezi vodičem PE/FE převodníku signálu a snímačem průtoku!

Jmen. světlost ≥ DN10 / ≥ 3/8"

Elektrická vodivost ≥200 µS/cm

Signální kabel pouze A (typ DS 300)

Délka signálního kabelu ≤ 50 m / ≤ 150 ft

Nebezpečí!
Přístroj musí být řádně uzemněn v souladu s příslušnými předpisy z důvodu ochrany osob před 
úrazem elektrickým proudem.

Nebezpečí!
Pro přístroje určené do prostředí s nebezpečím výbuchu platí doplňkové bezpečnostní pokyny; 
prostudujte laskavě dokumentaci označenou Ex.
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100...230 Vstř (pásmo tolerance pro 100 Vstř: -15% / +10%)
• Věnujte pozornost údajům o napájecím napětí a frekvenci (50...60 Hz) na štítku přístroje.
• Ochranná zemnicí svorka PE napájecího zdroje musí být propojena se samostatnou svorkou 

ve tvaru U ve svorkovnici převodníku signálu.
Provedení pro montáž do rámu 19" - viz schémata připojení.

12...24 Vss (pásmo tolerance pro 24 Vss: -55% / +30%)
• Věnujte pozornost údajům na štítku přístroje!
• V případě připojení k pracovnímu malému napětí zajistěte ochranné oddělení přístroje 

(PELV) podle VDE 0100 / VDE 0106 a IEC 60364 / IEC 61140 nebo příslušné národní normy 
(ČSN 33 2000-4-41 ed.2).

24 Vstř/ss (pásmo tolerance: Ustř: -15% / +10%; Uss: -25% / +30%)
• Ustř: věnujte pozornost údajům o napájecím napětí a frekvenci (50...60 Hz) na štítku 

přístroje.
• Uss: v případě připojení k pracovnímu malému napětí zajistěte ochranné oddělení přístroje 

(PELV) podle VDE 0100 / VDE 0106 a IEC 60364 / IEC 61140 nebo příslušné národní normy 
(ČSN 33 2000-4-41 ed.2).

Informace!
240 Vstř + 5% je součástí pásma tolerance.

Informace!
12 Vss - 10% je součástí pásma tolerance.

Informace!
12 V není součástí pásma tolerance.
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Obrázek 3-23: Připojení k napájení (kromě provedení pro montáž do rámu 19")

1  100...230 Vstř (-15% / +10%), 22 VA
2  24 Vss (-55% / +30%), 12 W
3  24 Vstř/ss (Ustř: -15% / +10%; Uss: -25% / +30%), 22 VA nebo 12 W

Obrázek 3-24: Připojení provedení pro montáž do rámu 19" (28 TE) k napájení

Obrázek 3-25: Připojení provedení pro montáž do rámu 19" (21 TE) k napájení

Informace!
Z bezpečnostních důvodů výrobce vnitřně propojuje svorky 28s se svorkami 28z, 30z a 32z. 
Doporučujeme rovněž propojit svorky 28z, 30z a 32z s vnějším ochranným vodičem.

Upozornění!
Svorky ochranného vodiče nesmí vytvořit smyčku s připojením PE.



 Elektrické připojení 3

43

IFC 300

www.krohne.com10/2017 - 4006459501 - QS IFC 300 R07 cs

3.9  Vstupy a výstupy, přehled

3.9.1  Kombinace vstupů/výstupů (I/O)

Převodník signálu se dodává s různými kombinacemi vstupů/výstupů.

Základní provedení
• Má 1 proudový výstup, 1 pulzní výstup a 2 stavové výstupy / mezní spínače.
• Pulzní výstup je možno nastavit jako stavový výstup / mezní spínač a jeden ze stavových 

výstupů jako řídicí vstup.

Jiskrově bezpečná verze (Ex i)
• V závislosti na aplikaci může být přístroj vybaven různými moduly vstupů/výstupů.
• Proudové výstupy mohou být aktivní nebo pasivní.
• Na přání jsou rovněž k dispozici rozhraní Foundation Fieldbus a Profibus PA.

Modulární verze 
• V závislosti na aplikaci může být přístroj vybaven různými moduly vstupů/výstupů.

Sběrnicové systémy
• Přístroj může být vybaven rozhraním sběrnice (jiskrově bezpečným nebo bez jiskrové 

bezpečnosti) v kombinaci s doplňkovými moduly.
• Údaje o připojení a provozu sběrnice najdete v samostatné dokumentaci.

Provedení Ex
• Pro prostory s nebezpečím výbuchu mohou být přístroje s verzí krytu C nebo F se všemi 

variantami vstupů/výstupů dodány se svorkovnicí v provedení Ex d (pevný závěr) nebo Ex e 
(zajištěné provedení).

• Pokyny pro připojení a provoz přístrojů v provedení Ex najdete v samostatné dokumentaci.
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3.9.2  Popis čísla CG

Poslední 3 číslice čísla CG (5, 6 a 7) označují přiřazení jednotlivých svorek. Viz následující 
příklady.

Obrázek 3-26: Označení (číslo CG) modulu elektroniky a variant vstupů/výstupů

1  Číslo ID: 0
2  Číslo ID: 0 = standard; 9 = speciální prov.
3  Varianta napájení / varianta snímače
4  Displej (jazyková verze)
5  Verze vstupů/výstupů (I/O)
6  1. volitelný modul pro svorky A
7  2. volitelný modul pro svorky B

CG 300 11 100 100...230 Vstř & standardní displej; základní vst./výst.: Ia nebo Ip & Sp/Cp & Sp & Pp/Sp

CG 300 11 7FK 100...230 Vstř & standardní displej; modulární vst./výst.: Ia & PN/SN a volitelný modul PN/SN & CN

CG 300 81 4EB 24 Vss & standardní displej; modulární vst./výst.: Ia & Pa/Sa a volitelný modul Pp/Sp & Ip
Tabulka 3-1: Příklady čísel CG 

Zkratka Identifikátor pro číslo 
CG

Popis

Ia A Aktivní proudový výstup

Ip B Pasivní proudový výstup

Pa / Sa C Aktivní pulzní výstup, frekvenční výstup, stavový výstup nebo mezní 
spínač (programovatelné)

Pp / Sp E Pasivní pulzní výstup, frekvenční výstup, stavový výstup nebo mezní 
spínač (programovatelné)

PN / SN F Pasivní pulzní výstup, frekvenční výstup, stavový výstup nebo mezní 
spínač podle NAMUR (programovatelné)

Ca G Aktivní řídicí vstup

Cp K Pasivní řídicí vstup

CN H Aktivní řídicí vstup podle NAMUR
Převodník monitoruje přerušení kabelu a zkraty v souladu s EN 60947-5-
6. Chyby jsou indikovány na displeji.
Chybová hlášení je možno signalizovat stavovým výstupem.

IIna P Aktivní proudový vstup

IInp R Pasivní proudový vstup

- 8 Žádný doplňkový modul není použit

- 0 Žádný další modul není možný

Tabulka 3-2: Popis zkratek a identifikátorů CG pro dodávané volitelné moduly na svorkách A a B
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3.9.3  Pevně dané, nemodifikovatelné verze vstupů/výstupů

Převodník signálu se dodává s různými kombinacemi vstupů/výstupů.

• Šedé obdélníčky v tabulce označují nepřiřazené nebo nepoužité svorky.
• V tabulce jsou uvedeny pouze tři poslední číslice čísla CG.
• Svorka A+ je k dispozici pouze u základní (Basic) verze vstupů/výstupů.

Č. CG Připojovací svorky

A+ A A- B B- C C- D D-

Základní vstupy/výstupy (Basic I/O) (standard)
1 0 0 Ip + HART® pasivní  1 Sp / Cp pasivní  2 Sp pasivní Pp / Sp pasivní  2

Ia + HART® aktivní  1

Jiskrově bezpečné vstupy/výstupy (na přání)
2 0 0 Ia + HART® aktivní PN / SN NAMUR  2

3 0 0 Ip + HART® pasivní PN / SN NAMUR  2

2 1 0 Ia aktivní PN / SN NAMUR
Cp pasivní  2

Ia + HART® aktivní PN / SN NAMUR  2

3 1 0 Ia aktivní PN / SN NAMUR
Cp pasivní  2

Ip + HART® pasivní PN / SN NAMUR  2

2 2 0 Ip pasivní PN / SN NAMUR
Cp pasivní  2

Ia + HART® aktivní PN / SN NAMUR  2

3 2 0 Ip pasivní PN / SN NAMUR
Cp pasivní  2

Ip + HART® pasivní PN / SN NAMUR  2

2 3 0 IIna aktivní PN / SN NAMUR
Cp pasivní  2

Ia + HART® aktivní PN / SN NAMUR  2

3 3 0 IIna aktivní PN / SN NAMUR
Cp pasivní  2

Ip + HART® pasivní PN / SN NAMUR  2

2 4 0 IInp pasivní PN / SN NAMUR
Cp pasivní  2

Ia + HART® aktivní PN / SN NAMUR  2

3 4 0 IInp pasivní PN / SN NAMUR
Cp pasivní  2

Ip + HART® pasivní PN / SN NAMUR  2
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Č. CG Připojovací svorky

A+ A A- B B- C C- D D-

PROFIBUS PA (Ex i) (na přání)
D 0 0 PA+ PA- PA+ PA-

Přístroj podle FISCO Přístroj podle FISCO 

D 1 0 Ia aktivní PN / SN NAMUR
Cp pasivní  2

PA+ PA- PA+ PA-

Přístroj podle FISCO Přístroj podle FISCO 

D 2 0 Ip pasivní PN / SN NAMUR
Cp pasivní  2

PA+ PA- PA+ PA-

Přístroj podle FISCO Přístroj podle FISCO 

D 3 0 IIna aktivní PN / SN NAMUR
Cp pasivní  2

PA+ PA- PA+ PA-

Přístroj podle FISCO Přístroj podle FISCO 

D 4 0 IInp pasivní PN / SN NAMUR
Cp pasivní  2

PA+ PA- PA+ PA-

Přístroj podle FISCO Přístroj podle FISCO 

FOUNDATION Fieldbus (Ex i) (na přání)
E 0 0 V/D+ V/D- V/D+ V/D-

Přístroj podle FISCO Přístroj podle FISCO 

E 1 0 Ia aktivní PN / SN NAMUR
Cp pasivní  2

V/D+ V/D- V/D+ V/D-

Přístroj podle FISCO Přístroj podle FISCO 

E 2 0 Ip pasivní PN / SN NAMUR
Cp pasivní  2

V/D+ V/D- V/D+ V/D-

Přístroj podle FISCO Přístroj podle FISCO 

E 3 0 IIna aktivní PN / SN NAMUR
Cp pasivní  2

V/D+ V/D- V/D+ V/D-

Přístroj podle FISCO Přístroj podle FISCO 

E 4 0 IInp pasivní PN / SN NAMUR
Cp pasivní  2

V/D+ V/D- V/D+ V/D-

Přístroj podle FISCO Přístroj podle FISCO 

PROFINET IO (na přání)
N 0 0 RX+ RX- TX+ TX- TX+ TX- RX+ RX-

Port 2 Port 1
1 Funkce se změní změnou zapojení
2 Programovatelné
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3.9.4  Modifikovatelné verze vstupů/výstupů

Převodník signálu se dodává s různými kombinacemi vstupů/výstupů.

• Šedé obdélníčky v tabulce označují nepřiřazené nebo nepoužité svorky.
• V tabulce jsou uvedeny pouze tři poslední číslice čísla CG.
• Term. = (připojovací) svorka

Č. CG Připojovací svorky

A+ A A- B B- C C- D D-

Modulární vstupy/výstupy (na přání)
4 _ _ max. 2 volitelné moduly pro svorky A + B Ia + HART® aktivní Pa / Sa aktivní  1

8 _ _ max. 2 volitelné moduly pro svorky A + B Ip + HART® pasivní Pa / Sa aktivní  1

6 _ _ max. 2 volitelné moduly pro svorky A + B Ia + HART® aktivní Pp / Sp pasivní  1

B _ _ max. 2 volitelné moduly pro svorky A + B Ip + HART® pasivní Pp / Sp pasivní  1

7 _ _ max. 2 volitelné moduly pro svorky A + B Ia + HART® aktivní PN / SN NAMUR  1

C _ _ max. 2 volitelné moduly pro svorky A + B Ip + HART® pasivní PN / SN NAMUR  1

PROFIBUS PA (na přání)
D _ _ max. 2 volitelné moduly pro svorky A + B PA+ (2) PA- (2) PA+ (1) PA- (1)

FOUNDATION Fieldbus (na přání)
E _ _ max. 2 volitelné moduly pro svorky A + B V/D+ (2) V/D- (2) V/D+ (1) V/D- (1)

PROFIBUS DP (na přání)
F _ 0 1 volitelný modul pro 

svorky A
Zakonče-
ní P

RxD/TxD-
P(2)

RxD/TxD-
N(2)

Zakonče-
ní N

RxD/TxD-
P(1)

RxD/TxD-
N(1)

Modbus (na přání)
G _ _  2 max. 2 volitelné moduly pro svorky A + B Společný Vodič B 

(D1)
Vodič A 
(D0)

H _ _  3 max. 2 volitelné moduly pro svorky A + B Společný Vodič B 
(D1)

Vodič A 
(D0)

1 Programovatelné
2 Není aktivován zakončovací člen sběrnice 
3 Aktivován zakončovací člen sběrnice
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3.10  Elektrické připojení vstupů a výstupů

3.10.1  Oddělené provedení pro montáž na konzolu, elektrické připojení vstupů a výstupů

• Svorka A+ je k dispozici pouze u základní (Basic) verze.

1  Otevřete kryt převodníku
2  Protáhněte připravený kabel kabelovou vývodkou a připojte příslušné vodiče.
3  V případě potřeby připojte stínění.

•  Zavřete víko komory svorkovnice.
•  Zavřete kryt převodníku.

Informace!
Materiál a nástroje pro montáž a kompletaci nejsou součástí dodávky. Použijte vhodný materiál a 
nástroje v souladu s platnými předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví.

Nebezpečí!
Veškeré práce na elektrickém připojení mohou být prováděny pouze při vypnutém napájení. 
Věnujte pozornost údajům o napájecím napětí na štítku přístroje!

Obrázek 3-27: Svorkovnice pro připojení vstupů a výstupů u provedení pro montáž na konzolu

Informace!
Při každém otevření krytu přístroje byste měli očistit a namazat jeho závity. Používejte pouze 
vazelínu neobsahující pryskyřice ani kyseliny.
Ujistěte se, že těsnění je čisté, nepoškozené a že je správně vloženo.
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3.10.2  Oddělené provedení pro montáž na zeď, elektrické připojení vstupů a výstupů

• Stínění musí být elektricky připojeno pomocí zásuvných fastonů 6,3 mm / 0,25" v komoře 
svorkovnice pro připojení vstupů/výstupů.

• Svorka A+ je k dispozici pouze u základní (Basic) verze.

1  Otevřete kryt převodníku
2  Protáhněte připravené kabely kabelovou vývodkou a připojte vodiče k zásuvným konektorům 

4.
3  V případě potřeby připojte stínění.
4  Zasuňte konektory s připojenými vodiči do příslušných protikusů.
5  Zavřete kryt převodníku.

Nebezpečí!
Veškeré práce na elektrickém připojení mohou být prováděny pouze při vypnutém napájení. 
Věnujte pozornost údajům o napájecím napětí na štítku přístroje!

Obrázek 3-28: Připojení vstupů a výstupů u provedení pro montáž na zeď

Informace!
Ujistěte se, že těsnění je čisté, nepoškozené a že je správně vloženo.
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3.10.3  Oddělené provedení pro montáž do rámu 19" (28 TE), elektrické připojení vstupů a 
výstupů

• Svorka A+ je k dispozici pouze u základní (Basic) verze.

•  Připojte vodič k multipolárnímu konektoru podle obrázku.
•  Stínění signálního kabelu se připojuje ke svorkám S.
•  Zasuňte konektor do protikusu.

Nebezpečí!
Veškeré práce na elektrickém připojení mohou být prováděny pouze při vypnutém napájení. 
Věnujte pozornost údajům o napájecím napětí na štítku přístroje!

Obrázek 3-29: Svorkovnice pro připojení vstupů a výstupů u provedení pro montáž do rámu

1  Stínění
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3.10.4  Oddělené provedení pro montáž do rámu 19" (21 TE), elektrické připojení vstupů a 
výstupů

• Svorka A+ je k dispozici pouze u základní (Basic) verze.

•  Připojte vodič k multipolárnímu konektoru podle obrázku.
•  Zasuňte konektor do protikusu.

3.10.5  Správné vedení elektrických kabelů

1  Před vývodkou udělejte na kabelu smyčku.
2  Zašroubujte řádně kabelové vývodky.
3  Kabelové vývodky nesmí nikdy směřovat vzhůru.
4  Utěsněte nepoužité otvory se závity vhodnými zátkami.

Nebezpečí!
Veškeré práce na elektrickém připojení mohou být prováděny pouze při vypnutém napájení. 
Věnujte pozornost údajům o napájecím napětí na štítku přístroje!

Obrázek 3-30: Svorkovnice pro připojení vstupů a výstupů u provedení pro montáž do rámu

A+ A+ C C-A-A

D D- B B-

Obrázek 3-31: Chraňte kryt před prachem a vlhkostí.
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4.1  Zapnutí napájení

Před připojením k napájecímu zdroji prosím zkontrolujte, zda je přístroj správně 
nainstalován. To znamená:
• Přístroj musí být správně mechanicky namontován v souladu s návodem a platnými předpisy.
• Elektrické připojení musí být provedeno v souladu s návodem a platnými předpisy.
• Svorkovnice musí být chráněny víčky, která jsou správně zašroubována.
• Zkontrolujte, zda jsou elektrické parametry přístroje v souladu s napájecím napětím a 

aplikací.

•  Zapnutí napájení

4.2  Zapnutí převodníku signálu
Měřicí přístroj tvořený snímačem průtoku a převodníkem signálu je dodáván ve stavu 
připraveném k provozu. Všechny provozní parametry byly ve výrobním závodě nastaveny podle 
údajů ve vaší objednávce.

Po zapnutí přístroje se provádí vnitřní test. Pak průtokoměr ihned začne měřit a zobrazovat 
naměřené hodnoty.

Pomocí tlačítek ↑ a ↓ je možno zobrazení na displeji přepínat mezi dvěma stránkami měřených 
hodnot, grafickou stránkou s trendem a seznamem stavových (chybových) hlášení.

Obrázek 4-1: Zobrazení na displeji v režimu měření (příklady pro 2 nebo 3 měřené proměnné)
x, y a z představují fyzikální jednotky zobrazených měřených proměnných
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KROHNE – Měřicí přístroje a systémy

• Průtok

• Výška hladiny

• Teplota

• Tlak

• Procesní analyzátory

• Služby

Centrála KROHNE Messtechnik GmbH
Ludwig-Krohne-Str. 5
47058 Duisburg (Německo)
Tel.: +49 203 301 0
Fax: +49 203 301 10389
info@krohne.com
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Aktuální seznam všech kontaktních adres firmy KROHNE najdete na:
www.krohne.com


