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Ostrzeżenia i użyte symbole

OBSŁUGA
•  Symbol używany do wskazania czynności, jakie powinien w podanej kolejności wykonać 

operator.
i SKUTEK

Symbol używany do wskazania wszystkich istotnych skutków podjętych uprzednio działań.

Instrukcje bezpieczeństwa dla operatora

Niebezpieczeństwo! 
Ta informacja dotyczy bezpośredniego zagrożenia przy pracach elektrycznych.

Niebezpieczeństwo! 
Zalecenia, których bezwzględnie należy przestrzegać w całości. Nawet częściowe odstępstwo 
od zaleceń może zagrażać zdrowiu lub życiu. Istnieje także ryzyko poważnego uszkodzenia lub 
zniszczenia urządzenia lub części instalacji.

Uwaga! 
Nawet częściowe odstępstwo od tych zasad bezpieczeństwa może zagrażać zdrowiu. Istnieje 
także ryzyko poważnego uszkodzenia lub zniszczenia urządzenia lub części instalacji.

Uwaga! 
Odstępstwo od tych instrukcji może narazić urządzenie lub część instalacji na zniszczenie.

Informacja! 
Te instrukcje zawierają informacje istotne dla obsługi urządzenia.

Uwaga! 
Instalacja, montaż, uruchomienie oraz konserwacja i obsługa mogą być wykonywane wyłącznie 
przez odpowiednio przeszkolony personel. W każdym przypadku należy przestrzegać zasad 
i przepisów BHP.

Uwaga prawna! 
Odpowiedzialność za właściwe stosowanie urządzenia spoczywa wyłącznie na użytkowniku. 
Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie urządzenia przez użytkownika. 
Niepoprawna instalacja lub obsługa może prowadzić do utraty gwarancji. Ponadto zastosowanie 
mają - stanowiące podstawę sprzedaży - „Ogólne warunki sprzedaży”.

Informacja! 
• Pozostałe informacje podane są na płycie CD: w podręczniku, w karcie katalogowej, 

w podręcznikach specjalnych, w certyfikatach oraz na stronie internetowej.
• W przypadku odsyłania urządzenia do dostawcy, należy wypełnić formularz znajdujący się 

na płycie CD, dołączając go następnie do przesyłki. Bez właściwie wypełnionego formularza, 
urządzenie nie będzie mogło być sprawdzone i/lub naprawione.
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2.1  Zamierzone użycie
Przepływomierze elektromagnetyczne zaprojektowano wyłącznie do pomiaru przepływu 
i przewodności elektrycznie przewodzących cieczy.

2.2  Zakres dostawy

Niebezpieczeństwo! 
Dla urządzeń Ex zastosowanie mają dodatkowe uwagi dotyczące bezpieczeństwa - patrz: 
dokumentacja Ex.

Uwaga! 
Jeśli urządzenie nie jest używane w założonych warunkach roboczych (patrz: rozdział "Dane 
techniczne"), możliwe jest naruszenie ochrony.

Informacja! 
To urządzenie należy do Grupy 1, Klasy A, jak podano w CISPR11:2009. Jest ono przeznaczone 
do stosowania w środowisku przemysłowym. Mogą wystąpić potencjalne trudności 
z zapewnieniem zgodności elektromagnetycznej w innych środowiskach, za sprawą zakłóceń 
przewodowych oraz bezprzewodowych.

Informacja! 
Upewnić się, że opakowanie nie jest uszkodzone i obchodzono się z nim właściwie. W razie 
konieczności: poinformować przewoźnika i lokalne biuro producenta.

Informacja! 
Sprawdzając list przewozowy należy upewnić się odnośnie kompletności przesyłki.

Informacja! 
Sprawdzając dane z tabliczki znamionowej należy upewnić się, czy urządzenie jest zgodne 
z zamówieniem. Dotyczy to w szczególności napięcia zasilania.

Rys. 2-1: Zakres dostawy

1  Urządzenie w zamówionej wersji
2  Dokumentacja (raport z kalibracji, Quick Start, CD-Rom z dokumentacją urządzenia: głowicy pomiarowej 

i przetwornika pomiarowego)
3  Kabel sygnałowy (tylko dla wersji rozdzielnej)
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2.3  Magazynowanie
• Przechowywać urządzenie w miejscu suchym i wolnym od kurzu.
• Chronić przed promieniowaniem słonecznym.
• Przechowywać urządzenie w oryginalnym opakowaniu.
• Temperatura magazynowania: -50...+70°C / -58...+158°F

2.4  Transport

Przetwornik pomiarowy
• Brak specjalnych wymagań.

Wersja zwarta
• Nie podnosić urządzenia za obudowę przetwornika.
• Nie używać łańcuchów.
• Wersje kołnierzowe urządzeń: stosować taśmy nośne. Owijać wokół przyłączy procesowych.

2.5  Specyfikacja instalacyjna

Głowica pomiarowa Głowica pomiarowa + przetwornik pomiarowy IFC 300

Wersja zwarta Obud. polowa, 
rozdziel.

Obud. naścienna, 
rozdzielona

Obud. panelowa, 
rozdzielona
R (28 TE) lub (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 - -

Tabela 2-1: Możliwe konfiguracje przetwornika/głowicy pomiarowej

Informacja! 
Poprawna instalacja wymaga podjęcia stosownych środków ostrożności.
• Należy upewnić się, co do wystarczającego miejsca.
• Urządzenie nie może być narażone na promieniowanie cieplne (np. od słońca), które 

zwiększy temperaturę powierzchni obudowy elektroniki ponad maksymalną dopuszczalną 
temperaturę otoczenia. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem należy instalować osłonę 
przed ciepłem (np. daszek przeciwsłoneczny).

• Przetworniki instalowane w szafkach sterujących wymagają chłodzenia (wentylator lub 
wymiennik ciepła).

• Należy unikać nadmiernych wibracji.
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2.6  Montaż wersji zwartej

2.7  Montaż obudowy polowej, wersja rozdzielona

2.7.1  Montaż na rurze

1  Przyłożyć przetwornik do rury.
2  Mocować przetwornik standardowymi sworzniami "U" i podkładkami.
3  Dokręcić nakrętki.

Uwaga! 
Obracanie obudowy w wersji zwartej nie jest dozwolone.

Informacja! 
Przetwornik pomiarowy montowany jest bezpośrednio na głowicy pomiarowej. W celu instalacji 
przepływomierza należy posłużyć się instrukcjami zamieszczonymi w dokumentacji głowicy 
pomiarowej.

Uwaga! 
Uwagi dla aplikacji higienicznych
• W celu uniknięcia obecności zanieczyszczeń lub brudu za płytą montażową, pomiędzy płytą 

montażową a ścianą należy wykonać odpowiednie zaślepienie.
• Montaż na rurze nie nadaje się dla aplikacji higienicznych!

Informacja! 
Dostawa nie obejmuje materiałów montażowych i narzędzi. Materiałów montażowych i narzędzi 
należy używać zgodnie z zasadami i przepisami BHP.

Rys. 2-2: Montaż obudowy polowej na rurze
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2.7.2  Montaż naścienny

1  Przy pomocy płyty montażowej przygotować otwory. Dalsze informacje patrz: Płyta 
montażowa obudowy polowej strona 9.

2  Przymocować płytę montażową do ściany.
3  Używając podkładek i nakrętek, przykręcić przetwornik do płyty montażowej.

Rys. 2-3: Montaż naścienny obudowy polowej

Rys. 2-4: Montaż kilku urządzeń obok siebie

a ≥ 600 mm / 23,6"
b ≥ 250 mm / 9,8"
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2.7.3  Płyta montażowa obudowy polowej

Rys. 2-5: Wymiary płyty montażowej obudowy polowej

[mm] [cale]

a 72 2,8

b 72 2,8

c ∅9 ∅0,4

Tabela 2-2: Wymiary w mm i w cale
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2.8  Montaż wersji rozdzielonej, obudowa naścienna

2.8.1  Montaż na rurze

1  Używając standardowych sworzni typu "U", podkładek i nakrętek, przykręcić płytę do rury.
2  Używając podkładek i nakrętek, przykręcić przetwornik do płyty montażowej.

Informacja! 
Dostawa nie obejmuje materiałów montażowych i narzędzi. Materiałów montażowych i narzędzi 
należy używać zgodnie z zasadami i przepisami BHP.

Rys. 2-6: Montaż obudowy naściennej na rurze
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2.8.2  Montaż naścienny

1  Przy pomocy płyty montażowej przygotować otwory. Dalsze informacje patrz: Płyta 
montażowa, obudowa naścienna strona 12.

2  Przymocować płytę montażową do ściany.
3  Używając podkładek i nakrętek, przykręcić przetwornik do płyty montażowej.

Rys. 2-7: Montaż obudowy naściennej na ścianie

Rys. 2-8: Montaż kilku urządzeń obok siebie

a ≥ 240 mm / 9,4"
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2.8.3  Płyta montażowa, obudowa naścienna

Rys. 2-9: Wymiary płyty montażowej obudowy naściennej

[mm] [cale]

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

Tabela 2-3: Wymiary w mm i w cale
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3.1  Instrukcje bezpieczeństwa

3.2  Ważne uwagi dot. podłączenia elektrycznego

Niebezpieczeństwo! 
Prace z przyłączem elektrycznym mogą być wykonywane tylko przy odłączonym zasilaniu. 
Sprawdź dane dotyczące napięcia na tabliczce znamionowej!

Niebezpieczeństwo! 
Obowiązują krajowe przepisy dot. instalacji elektrycznych!

Niebezpieczeństwo! 
Dla urządzeń Ex zastosowanie mają dodatkowe uwagi dotyczące bezpieczeństwa - patrz: 
dokumentacja Ex.

Uwaga! 
Należy zastosować się do obowiązujących przepisów BHP. Prace dotyczące podzespołów 
elektrycznych urządzenia mogą być wykonywane wyłącznie przez właściwie przeszkolony 
personel.

Informacja! 
Sprawdzając dane z tabliczki znamionowej należy upewnić się, czy urządzenie jest zgodne 
z zamówieniem. Dotyczy to w szczególności napięcia zasilania.

Niebezpieczeństwo! 
Podłączenie elektryczne wykonywane jest wg dyrektywy VDE 0100 "Przepisy dotyczące 
instalacji elektrycznych zasilanych napięciem liniowym 1000 V" lub wg stosownych przepisów 
krajowych.

Niebezpieczeństwo! 
W celu ochrony personelu przed porażeniem, urządzenie musi zostać uziemione zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

Uwaga! 
• Dla różnych kabli elektrycznych należy użyć właściwych wpustów.
• Przetwornik i głowica pomiarowa zostały razem skonfigurowane fabrycznie. Z tego powodu 

należy je podłączać w parach. Zapewnić identyczne ustawienie stałej GK/GKL głowicy (patrz: 
tabliczki znamionowe).

• Jeśli głowicy i przetwornika nie skonfigurowano razem lub dostarczono je oddzielnie, należy 
ustawić w przetworniku GK/GKL oraz rozmiar DN, jak: głwica pomiarowa.



3 Przyłącza elektryczne 

14 

IFC 300

www.krohne.com 12/2017 - 4000624002 - QS IFC 300 R07 pl

3.3  Kable elektryczne dla wersji rozdzielonej, uwagi

3.3.1  Uwagi dot. kabli sygnałowych A i B

Należy stosować się do poniższych uwag:
• Prowadzić kabel sygnałowy z użyciem elementów mocujących.
• Dopuszcza się prowadzenie kabla sygnałowego w wodzie lub w ziemi.
• Materiał izolacyjny jest niepalny.
• Kabel sygnałowy nie zawiera chlorowców, nie jest uplastyczniony, pozostaje giętki w niskich 

temperaturach.
• Ekran wewnętrzny (10) podłączany jest poprzez przewód linkowy (1).
• Ekran zewnętrzny podłączany jest poprzez ekran (60) lub poprzez przewód linkowy (6), 

zależnie od wersji obudowy. Należy stosować się do poniższych uwag.
• Kabel sygnałowy typu B nie może być używany dla opcji z "wirtualną referencją"!

3.3.2  Uwagi dot. kabla prądu polowego C

Informacja! 
Kable sygnałowe A (typ DS 300) z podwójnym ekranem, oraz B (typ BTS 300) z potrójnym 
ekranem zapewniają poprawną transmisję wartości pomiaru.

Niebezpieczeństwo! 
 Wszystkie wersje za wyjątkiem TIDALFLUX:
Dla prądu polowego wystarcza nieekranowany miedziany kabel 3-przewodowy. W przypadku 
użycia kabla ekranowanego, ekran NIE może być podłączony w obudowie przetwornika 
pomiarowego.

Tylko TIDALFLUX:
Dla prądu polowego stosowany jest ekranowany 2-przewodowy kabel miedziany. Ekran MUSI 
być podłączony w obudowie przetwornika oraz głowicy.

Informacja! 
Kabel prądu polowego nie jest objęty zakresem dostawy.
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3.3.3  Wymagania dot. kabli sygnałowych dostarczanych przez użytkownika

Bezpieczeństwo elektryczne
• Zgodnie z dyrektywą niskonapięciową lub równoważnymi przepisami krajowymi.

Pojemność izolowanych przewodów
• Izolowany przewód / izolowany przewód < 50 pF/m
• Izolowany przewód / ekran < 150 pF/m

Rezystancja izolacji
• Riso > 100 GΩ x km

• Umax < 24 V
• Imax < 100 mA

Napięcie probiercze
• Izolowany przewód / wewn. ekran < 500 V
• Izolowany przewód / izolowany przewód < 1000 V
• Izolowany przewód / zewn. ekran < 1000 V

Skrętka z izolowanych przewodów
• Co najmniej 10 skręceń na metr, ważne dla ekranowania pól magnetycznych.

Informacja! 
Niezamówione kable sygnałowe, dostarczane są przez użytkownika. Należy dostosować się 
do poniższych wymagań, dotyczących wartości elektrycznych kabla sygnałowego:
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3.4  Przygotowanie kabli: sygnałowego i prądu polowego (z wyjątkiem 
TIDALFLUX)

Podłączenie elektryczne zewnętrznego ekranu różni się, zależnie od wariantu obudowy. Należy 
postępować wg odpowiednich instrukcji.

3.4.1  Konstrukcja kabla sygnałowego A (typ DS 300)

• Kabel sygnałowy A posiada podwójny ekran i służy do transmisji sygnału pomiędzy głowicą 
pomiarową a przetwornikiem.

• Promień zgięcia: ≥ 50 mm / 2"

Informacja! 
Dostawa nie obejmuje materiałów montażowych i narzędzi. Materiałów montażowych i narzędzi 
należy używać zgodnie z zasadami i przepisami BHP.

Rys. 3-1: Konstrukcja kabla sygnałowego A

1  Przewód linkowy (1) wewnętrznego ekranu (10), 1,0 mm2 Cu / AWG 17 (nieizolowany)
2  Przewód izolowany (2), 0,5 mm2 Cu / AWG 20
3  Przewód izolowany (3), 0,5 mm2 Cu / AWG 20
4  Zewnętrzna powłoka
5  Warstwy izolacyjne
6  Przewód linkowy (6) zewnętrznego ekranu (60)
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3.4.2  Przygotowanie kabla sygnałowego A, podłączenie do przetwornika

Obudowa polowa

• Ekran zewnętrzny (60) podłączony jest w obudowie polowej bezpośrednio poprzez ekran 
i zacisk.

• Promień zgięcia: ≥ 50 mm / 2"

Wymagane materiały:
• Rurki izolacyjne PCV, ∅2,5 mm / 0,1"
• Rurki termokurczliwe
• Wyprowadzenie przewodu wg DIN 46228: E 1.5-8 dla przewodu linkowego (1)
• 2 wyprowadzenia przewodów wg DIN 46228: E 0.5-8 dla przewodów izolowanych

1  Przygotować przewód na wymiar a. 
Przyciąć ekran zewnętrzny do wymiaru b i nasunąć go na zewnętrzną powłokę.

2  Odciąć ekran wewnętrzny i przewód linkowy (6). Nie uszkodzić przewodu linkowego (1).
3  Nasunąć rurkę izolacyjną na przewód linkowy (1).
4  Przygotować wyprowadzenia na przewodach oraz na przewodzie linkowym (1).
5  Naciągnąć rurkę termokurczliwą na przygotowany kabel sygnałowy.

Informacja! 
Dostawa nie obejmuje materiałów montażowych i narzędzi. Materiałów montażowych i narzędzi 
należy używać zgodnie z zasadami i przepisami BHP.

Rys. 3-2: Kabel sygnałowy A, przygotowanie dla obudowy polowej

a = 80 mm / 3,15"
b = 10 mm / 0,4"



3 Przyłącza elektryczne 

18 

IFC 300

www.krohne.com 12/2017 - 4000624002 - QS IFC 300 R07 pl

Obudowa naścienna

• Podłączenie ekranu zewnętrznego realizowane jest w obudowie naściennej poprzez przewód 
linkowy (6).

• Promień zgięcia: ≥ 50 mm / 2"

Wymagane materiały

• Złącze wciskane 6,3 mm / 0,25", izolacja dla przewodu ∅0,5...1 mm2 / AWG 20...17
• Rurki izolacyjne PCV, ∅2,5 mm / 0,1"
• Rurki termokurczliwe
• Wyprowadzenie przewodu wg DIN 46228: E 1.5-8 dla przewodu linkowego (1)
• 2 wyprowadzenia przewodów wg DIN 46228: E 0.5-8 dla przewodów izolowanych

1  Przygotować przewód na wymiar a.
2  Odciąć ekran wewnętrzny i zewnętrzny. Uwaga: nie uszkodzić przewodów linkowych (1) oraz 

(6).
3  Nasunąć rurki izolacyjne na przewody linkowe.
4  Przygotować złącze wciskane na przewodzie linkowym (6).
5  Przygotować wyprowadzenia na przewodach oraz na przewodzie linkowym (1).
6  Naciągnąć rurkę termokurczliwą na przygotowany kabel sygnałowy.

Informacja! 
Dostawa nie obejmuje materiałów montażowych i narzędzi. Materiałów montażowych i narzędzi 
należy używać zgodnie z zasadami i przepisami BHP.

Rys. 3-3: Kabel sygnałowy A, przygotowanie dla obudowy naściennej

a = 80 mm / 3,15"
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3.4.3  Długość kabla sygnałowego A

Informacja! 
Dla temp. medium powyżej 150°C / 300°F, wymaga się użycia specjalnego kabla sygnałowgo 
i pośredniego gniazda ZD. Są one dostępne łącznie ze zmienionym schematem połączeń 
elektrycznych.

Głowica pomiarowa Rozmiar znamion. Min. przewodność 
elektryczna
[µS/cm]

Krzywa dla kabla 
sygnałowego A

DN [mm] [cale]

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

Rys. 3-4: Max. długość kabla sygnałowego A

1  Max. długość kabla sygnałowego pomiędzy przetwornikiem a głowicą pomiarową [m]
2  Max. długość kabla sygnałowego pomiędzy przetwornikiem a głowicą pomiarową [ft]
3  Przewodność elektryczna mierzonego medium [μS/cm]
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3.4.4  Konstrukcja kabla sygnałowego B (typ BTS 300)

• Kabel sygnałowy B posiada potrójny ekran i służy do transmisji sygnału pomiędzy głowicą 
pomiarową a przetwornikiem.

• Promień zgięcia: ≥ 50 mm / 2"

3.4.5  Przygotowanie kabla sygnałowego B, podłączenie do przetwornika

Obudowa polowa

• Ekran zewnętrzny (60) podłączony jest w obudowie polowej bezpośrednio poprzez ekran 
i zacisk.

• Promień zgięcia: ≥ 50 mm / 2"

Wymagane materiały
• Rurki izolacyjne PCV, ∅2,0...2,5 mm / 0,08...0,1"
• Rurki termokurczliwe
• Wyprowadzenie przewodu wg DIN 46228: E 1.5-8 dla przewodu linkowego (1)
• 4 wyprowadzenia przewodów wg DIN 46228: E 0.5-8 dla przewodów izolowanych 2 i 3 oraz 

przewodów linkowych (20, 30)

Rys. 3-5: Konstrukcja kabla sygnałowego B

1  Przewód linkowy wewnętrznego ekranu (10), 1,0 mm2 Cu / AWG 17 (nieizolowany)
2  Przewód izolowany (2), 0,5 mm2 Cu / AWG 20 z przewodem linkowym (20) ekranu
3  Przewód izolowany (3), 0,5 mm2 Cu / AWG 20 z przewodem linkowym (30) ekranu
4  Zewnętrzna powłoka
5  Warstwy izolacyjne
6  Przewód linkowy (6) zewnętrznego ekranu (60), 0,5 mm2 Cu / AWG 20 (nieizolowany)

Informacja! 
Dostawa nie obejmuje materiałów montażowych i narzędzi. Materiałów montażowych i narzędzi 
należy używać zgodnie z zasadami i przepisami BHP.
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1  Przygotować przewód na wymiar a. 
2  Przyciąć ekran zewnętrzny do wymiaru b i nasunąć go na zewnętrzną powłokę.
3  Odciąć ekran wewnętrzny, przewód linkowy (6) i ekrany izolowanych przewodów. Nie 

uszkodzić przewodów linkowych (1, 20, 30).
4  Nasunąć rurki izolacyjne na przewody linkowe (1, 20, 30).
5  Przygotować wyprowadzenia na przewodach oraz na przewodach linkowych.
6  Naciągnąć rurkę termokurczliwą na przygotowany kabel sygnałowy.

Rys. 3-6: Kabel sygnałowy B, przygotowanie dla obudowy polowej

a = 80 mm / 3,15"
b = 10 mm / 0,4"
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Obudowa naścienna

• Podłączenie ekranu zewnętrznego realizowane jest w obudowie naściennej poprzez przewód 
linkowy (6).

• Promień zgięcia: ≥ 50 mm / 2"

Wymagane materiały:

• Złącze wciskane 6,3 mm / 0,25", izolacja dla przewodu ∅0,5...1 mm2 / AWG 20...17
• Rurki izolacyjne PCV, ∅2,5 mm / 0,1"
• Rurki termokurczliwe
• Wyprowadzenie przewodu wg DIN 46228: E 1.5-8 dla przewodu linkowego (1)
• 4 wyprowadzenia przewodów wg DIN 46228: E 0.5-8 dla przewodów izolowanych 2 i 3 oraz 

przewodów linkowych (20, 30)

1  Przygotować przewód na wymiar a.
2  Usunąć ekran wewnętrzny, zewnętrzny (60) oraz ekrany przewodów (2, 3). Nie uszkodzić 

przewodów linkowych (1, 6, 20, 30).
3  Nasunąć rurki izolacyjne na przewody linkowe.
4  Przygotować złącze wciskane na przewodzie linkowym (6).
5  Przygotować wyprowadzenia na przewodach oraz na przewodach linkowych (1, 20, 30).
6  Naciągnąć rurkę termokurczliwą na przygotowany kabel sygnałowy.

Informacja! 
Dostawa nie obejmuje materiałów montażowych i narzędzi. Materiałów montażowych i narzędzi 
należy używać zgodnie z zasadami i przepisami BHP.

Rys. 3-7: Kabel sygnałowy B, przygotowanie dla obudowy naściennej

a = 80 mm / 3,15"
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3.4.6  Długość kabla sygnałowego B

Informacja! 
Dla temp. medium powyżej 150°C / 300°F, wymaga się użycia specjalnego kabla sygnałowgo 
i pośredniego gniazda ZD. Są one dostępne łącznie ze zmienionym schematem połączeń 
elektrycznych.

Głowica pomiarowa Rozmiar znamion. Min. przewodność 
elektryczna
[µS/cm]

Krzywa dla kabla 
sygnałowego B

DN [mm] [cale]

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

Rys. 3-8: Max. długość kabla sygnałowego B

1  Max. długość kabla sygnałowego B pomiędzy przetwornikiem a głowicą pomiarową [m]
2  Max. długość kabla sygnałowego B pomiędzy przetwornikiem a głowicą pomiarową [ft]
3  Przewodność elektryczna mierzonego medium [μS/cm]
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3.4.7  Przygotowanie kabla prądu polowego C, podłączenie do przetwornika

• Kabel prądu polowego C nie jest objęty zakresem dostawy.
• Promień zgięcia: ≥ 50 mm / 2"

Wymagane materiały:
• Ekranowany, trójprzewodowy kabel miedziany z rurką termokurczliwą
• Wyprowadzenia przewodów wg DIN 46228: rozmiar wg używanego przewodu

Długość i przekrój kabla prądu polowego C

Niebezpieczeństwo! 
Dla prądu polowego wystarcza nieekranowany miedziany kabel 3-przewodowy. W przypadku 
użycia kabla ekranowanego, ekran NIE może być podłączony w obudowie przetwornika 
pomiarowego.

Informacja! 
Dostawa nie obejmuje materiałów montażowych i narzędzi. Materiałów montażowych i narzędzi 
należy używać zgodnie z zasadami i przepisami BHP.

Długość Przekrój 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 = przekrój przewodu miedzianego
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W obudowie naściennej, zaciski przyłączeniowe przygotowano dla następujących 
przekrojów kabli:

• Kabel elastyczny ≤ 1,5 mm2 / AWG 14

• Kabel sztywny ≤ 2,5 mm2 / AWG 12

1  Przygotować przewód na wymiar a.
2  Usunąć istniejące ekranowanie.
3  Naciągnąć rurkę termokurczliwą na przygotowany kabel.
4  Przygotować wyprowadzenia na przewodach 7, 8 oraz 9.

Rys. 3-9: Kabel prądu polowego C, przygotowanie dla przetwornika

a = 80 mm / 3,15"
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3.4.8  Przygotowanie kabla sygnałowego A, podłączenie do głowicy

• Ekran zewnętrzny (60) podłączony jest w przedziale zaciskowym głowicy, bezpośrednio 
poprzez ekran i zacisk.

• Promień zgięcia: ≥ 50 mm / 2"

Wymagane materiały
• Rurki izolacyjne PCV, ∅2,0...2,5 mm / 0,08...0,1"
• Rurki termokurczliwe
• Wyprowadzenie przewodu wg DIN 46228: E 1.5-8 dla przewodu linkowego (1)
• 2 wyprowadzenia przewodów wg DIN 46228: E 0.5-8 dla przewodów izolowanych (2, 3)

1  Przygotować przewód na wymiar a.
2  Przyciąć ekran zewnętrzny (60) do wymiaru b i nasunąć go na zewnętrzną powłokę.
3  Usunąć przewód linkowy (6) ekranu zewnętrznego i wewnętrznego. Nie uszkodzić przewodu 

linkowego ekranu wewnętrznego (1).
4  Nasunąć rurkę izolacyjną na przewód linkowy (1).
5  Przygotować wyprowadzenie na przewodach 2 i 3, oraz na przewodzie linkowym (1).
6  Naciągnąć rurkę termokurczliwą na przygotowany kabel sygnałowy.

Informacja! 
Dostawa nie obejmuje materiałów montażowych i narzędzi. Materiałów montażowych i narzędzi 
należy używać zgodnie z zasadami i przepisami BHP.

Rys. 3-10: Przygotowanie kabla sygnałowego A, podłączenie do głowicy

a = 50 mm / 2"
b = 10 mm / 0,4"
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3.4.9  Przygotowanie kabla sygnałowego B, podłączenie do głowicy

• Ekran zewnętrzny (60) podłączony jest w przedziale zaciskowym głowicy, bezpośrednio 
poprzez ekran i zacisk.

• Promień zgięcia: ≥ 50 mm / 2"

Wymagane materiały
• Rurki izolacyjne PCV, ∅2,0...2,5 mm / 0,08...0,1"
• Rurki termokurczliwe
• Wyprowadzenie przewodu wg DIN 46228: E 1.5-8 dla przewodu linkowego (1)
• 2 wyprowadzenia przewodów wg DIN 46228: E 0.5-8 dla przewodów izolowanych (2, 3)

1  Przygotować przewód na wymiar a.
2  Przyciąć ekran zewnętrzny (60) do wymiaru b i nasunąć go na zewnętrzną powłokę.
3  Usunąć przewód linkowy (6) zewnętrznego ekranu oraz ekrany i przewody linkowe 

izolowanych przewodów (2, 3). Usunąć ekran wewnętrzny. Nie uszkodzić przewodu 
linkowego (1).

4  Nasunąć rurkę izolacyjną na przewód linkowy (1).
5  Przygotować wyprowadzenie na przewodach 2 i 3, oraz na przewodzie linkowym (1).
6  Naciągnąć rurkę termokurczliwą na przygotowany kabel sygnałowy.

Informacja! 
Dostawa nie obejmuje materiałów montażowych i narzędzi. Materiałów montażowych i narzędzi 
należy używać zgodnie z zasadami i przepisami BHP.

Rys. 3-11: Przygotowanie kabla sygnałowego B, podłączenie do głowicy

a = 50 mm / 2"
b = 10 mm / 0,4"
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3.4.10  Przygotowanie kabla prądu polowego C, podłączenie do głowicy

• Kabel prądu polowego C nie jest objęty zakresem dostawy.
• Osłona kabla prądu polowego C może zostać podłączona do głowicy pomiarowej.
• Promień zgięcia: ≥ 50 mm / 2"

Wymagane materiały
• Rurki termokurczliwe
• 3 wyprowadzenia przewodów wg DIN 46228: rozmiar wg używanego przewodu

1  Przygotować przewód na wymiar a.
2  Usunąć istniejące ekranowanie.
3  Naciągnąć rurkę termokurczliwą na przygotowany kabel.
4  Przygotować wyprowadzenia na przewodach 7, 8 oraz 9.

Informacja! 
Dostawa nie obejmuje materiałów montażowych i narzędzi. Materiałów montażowych i narzędzi 
należy używać zgodnie z zasadami i przepisami BHP.

Rys. 3-12: Kabel prądu polowego C, przygotowanie dla głowicy pomiarowej

a = 50 mm / 2"
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3.5  Podłączenie kabli: sygnałowego i prądu polowego (z wyj. TIDALFLUX)

Niebezpieczeństwo! 
Podłączanie kabli wykonywać wyłącznie przy odłączonym zasilaniu.

Niebezpieczeństwo! 
W celu ochrony personelu przed porażeniem, urządzenie musi zostać uziemione zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

Niebezpieczeństwo! 
Dla urządzeń Ex zastosowanie mają dodatkowe uwagi dotyczące bezpieczeństwa - patrz: 
dokumentacja Ex.

Uwaga! 
Należy zastosować się do obowiązujących przepisów BHP. Prace dotyczące podzespołów 
elektrycznych urządzenia mogą być wykonywane wyłącznie przez właściwie przeszkolony 
personel.
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3.5.1  Podłączenie kabli: sygnałowego i prądu polowego, obudowa polowa

• Zewnętrzny ekran kabla sygnałowego A oraz/lub B połączony jest elektrycznie z obudową 
poprzez uchwyt odciążający przewody.

• W przypadku ekranowanego kabla prądu polowego, ekran NIE może być podłączony 
w obudowie przetwornika.

• Promień zgięcia: ≥ 50 mm / 2"

1  Usunąć wkręt blokujący i otworzyć wieko obudowy.
2  Przeprowadzić przygotowane kable, sygnałowy i prądu polowego, przez wpusty i podłączyć 

poszczególne przewody oraz przewody linkowe (ciągłości).
3  Zabezpieczyć kabel prądu polowego z użyciem uchwytu.

Żaden ekran NIE może być podłączony.
4  Zabezpieczyć kabel sygnałowy z użyciem uchwytu, co łączy także ekran zewnętrzny 

z obudową.
5  Zamknąć wieko obudowy i zabezpieczyć je wkrętem blokującym.

Rys. 3-13: Podłączenie elektryczne kabli, sygnałowego i prądu polowego, obudowa polowa

Informacja! 
Po otwarciu wieczka obudowy, należy zawsze oczyścić i nasmarować gwint. Stosować tylko 
smar bez zawartości żywic i kwasów.
Należy prawidłowo założyć czystą i nieuszkodzoną uszczelkę.
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3.5.2  Podłączenie kabli: sygnałowego i prądu polowego, obudowa naścienna

• Zewnętrzny ekran kabla sygnałowego A i/lub B podłączony jest poprzez przewód linkowy.
• W przypadku ekranowanego kabla prądu polowego, ekran NIE może być podłączony 

w obudowie przetwornika.
• Promień zgięcia: ≥ 50 mm / 2"

1  Otworzyć drzwiczki obudowy.
2  Przeprowadzić przygotowany kabel sygnałowy przez wpust i podłączyć poszczególne 

przewody oraz przewody linkowe (ciągłości).
3  Podłączyć przewód linkowy zewnętrznego ekranu.
4  Przeprowadzić przygotowany kabel prądu polowego przez wpust i podłączyć stosowny 

przewód.
Żaden ekran NIE może być podłączony.

5  Docisnąć połączenia gwintowe dławika kablowego i zamknąć wieko obudowy.

Rys. 3-14: Podłączenie elektryczne kabli, sygnałowego i prądu polowego, obudowa naścienna

Informacja! 
Należy prawidłowo założyć czystą i nieuszkodzoną uszczelkę.
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3.5.3  Podłączenie kabli: sygnałowego i prądu polowego, obudowa panelowa 19" (28 TE)

Rys. 3-15: Podłączenie kabla sygnałowego A i kabla prądu polowego

1  Kabel sygnałowy A
2  Ekran oraz izolowane przewody 2 i 3
3  Kabel prądu polowego

Rys. 3-16: Podłączenie kabla sygnałowego B i kabla prądu polowego

1  Kabel sygnałowy B
2  Ekran oraz izolowane przewody 2 i 3
3  Kabel prądu polowego
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3.5.4  Podłączenie kabli: sygnałowego i prądu polowego, obudowa panelowa 19" (21 TE)

Rys. 3-17: Podłączenie kabla sygnałowego A i kabla prądu polowego

1  Kabel sygnałowy A
2  Ekran oraz izolowane przewody 2 i 3
3  Kabel prądu polowego

Rys. 3-18: Podłączenie kabla sygnałowego B i kabla prądu polowego

1  Kabel sygnałowy B
2  Ekran oraz izolowane przewody 2 i 3
3  Kabel prądu polowego
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3.5.5  Schemat połączeń głowicy pomiarowej, obudowa polowa

• W przypadku ekranowanego kabla prądu polowego, ekran NIE może być podłączony 
w obudowie przetwornika.

• Zewnętrzny ekran kabla sygnałowego A lub B, w obudowie przetwornika podłączony jest 
przez uchwyt odciążający przewody.

• Promień zgięcia dla kabli: sygnałowego i prądu polowego: ≥ 50 mm / 2"
• Poniższy rysunek jest schematyczny. Położenie zacisków przyłącza elektrycznego może ulec 

zmianie, zależnie od wersji obudowy.

Niebezpieczeństwo! 
W celu ochrony personelu przed porażeniem, urządzenie musi zostać uziemione zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

Rys. 3-19: Schemat połączeń głowicy pomiarowej, obudowa polowa

1  Przedział zaciskowy w obudowie przetwornika do podłączenia kabli: sygnałowego i prądu polowego
2  Kabel sygnałowy A
3  Kabel sygnałowy B
4  Kabel prądu polowego C
5  Puszka łączeniowa głowicy pomiarowej
6  Uziemienie robocze FE
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3.5.6  Schemat połączeń głowicy pomiarowej, obudowa naścienna

• W przypadku ekranowanego kabla prądu polowego, ekran NIE może być podłączony 
w obudowie przetwornika.

• Zewnętrzny ekran kabla sygnałowego w obudowie przetwornika podłączony jest przez 
przewód linkowy (ciągłości).

• Promień zgięcia dla kabli: sygnałowego i prądu polowego: ≥ 50 mm / 2"
• Poniższy rysunek jest schematyczny. Położenie zacisków przyłącza elektrycznego może ulec 

zmianie, zależnie od wersji obudowy.

Niebezpieczeństwo! 
W celu ochrony personelu przed porażeniem, urządzenie musi zostać uziemione zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

Rys. 3-20: Schemat połączeń głowicy pomiarowej, obudowa naścienna

1  Przedział zaciskowy w obudowie przetwornika do podłączenia kabli: sygnałowego i prądu polowego
2  Kabel sygnałowy A
3  Kabel sygnałowy B
4  Kabel prądu polowego C
5  Puszka łączeniowa głowicy pomiarowej
6  Uziemienie robocze FE
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3.5.7  Schemat połączeń głowicy pomiarowej, obudowa panelowa 19" (28 TE)

• W przypadku ekranowanego kabla prądu polowego, ekran NIE może być podłączony 
w obudowie przetwornika.

• Zewnętrzny ekran kabla sygnałowego w obudowie przetwornika podłączony jest przez 
przewód linkowy (ciągłości).

• Promień zgięcia dla kabli: sygnałowego i prądu polowego: ≥ 50 mm / 2"
• Poniższy rysunek jest schematyczny. Położenie zacisków przyłącza elektrycznego może ulec 

zmianie, zależnie od wersji obudowy.

Niebezpieczeństwo! 
W celu ochrony personelu przed porażeniem, urządzenie musi zostać uziemione zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

Rys. 3-21: Schemat połączeń głowicy pomiarowej, obudowa panelowa 19" (28 TE)

1  Przedział zaciskowy w obudowie przetwornika do podłączenia kabli: sygnałowego i prądu polowego
2  Kabel sygnałowy A
3  Kabel sygnałowy B
4  Kabel prądu polowego C
5  Puszka łączeniowa głowicy pomiarowej
6  Uziemienie robocze FE
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3.5.8  Schemat połączeń głowicy pomiarowej, obudowa panelowa 19" (21 TE)

• W przypadku ekranowanego kabla prądu polowego, ekran NIE może być podłączony 
w obudowie przetwornika.

• Zewnętrzny ekran kabla sygnałowego w obudowie przetwornika podłączony jest przez 
przewód linkowy (ciągłości).

• Promień zgięcia dla kabli: sygnałowego i prądu polowego: ≥ 50 mm / 2"
• Poniższy rysunek jest schematyczny. Położenie zacisków przyłącza elektrycznego może ulec 

zmianie, zależnie od wersji obudowy.

Niebezpieczeństwo! 
W celu ochrony personelu przed porażeniem, urządzenie musi zostać uziemione zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

Rys. 3-22: Schemat połączeń głowicy pomiarowej, obudowa panelowa 19" (21 TE)

1  Przedział zaciskowy w obudowie przetwornika do podłączenia kabli: sygnałowego i prądu polowego
2  Kabel sygnałowy A
3  Kabel sygnałowy B
4  Kabel prądu polowego C
5  Puszka łączeniowa głowicy pomiarowej
6  Uziemienie robocze FE
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3.6  Podłączenie elektryczne tylko dla TIDALFLUX 2000

3.7  Uziemienie głowicy pomiarowej

3.7.1  Metoda klasyczna

• Głowica pomiarowa musi być prawidłowo uziemiona.
• Kabel uziemiający nie powinien przenosić żadnych napięć zakłócających.
• Każdy kabel uziemiający służy do uziemienia tylko pojedynczego urządzenia.
• W obszarach zagrożonych wybuchem uziemienie służy jednocześnie jako wyrównanie 

potencjałów. Dodatkowe instrukcje dotyczące uziemienia dostarczone są w oddzielnej 
dokumentacji Ex, dołączanej tylko do urządzeń dla zastosowań Ex.

• Czujniki pomiarowe uziemiane są poprzez przewód uziemienia roboczego FE.
• Specjalne instrukcje dot. uziemienia różnorodnych głowic pomiarowych, dostarczane są 

w oddzielnej dokumentacji - dla tych głowic.
• Dokumentacja dot. głowic zawiera także informacje dotyczące użycia pierścieni 

uziemiających oraz sposobów instalacji głowic w rurociągach metalowych lub plastikowych, 
oraz rurociągach z wykładziną wewnętrzną.

Informacja! 
Schematy połączeniowe i wszystkie ważne informacje dotyczące podłączania TIDALFLUX 2000 
znajdują się w instrukcji obsługi TIDALFLUX 2000.

Uwaga! 
Nie powinny wystąpić różnice potencjałów między głowicą pomiarową (czujnikiem) a obudową 
lub uziemieniem ochronnym przetwornika pomiarowego!
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3.7.2  Wirtualna referencja (nie dotyczy TIDALFLUX 2000 i OPTIFLUX 7300 C)

W przypadku rurociągów elektrycznie odizolowanych (np. z wykładziną wewnętrzną lub 
wykonanych z tworzyw sztucznych), istnieje możliwość pomiaru bez dodatkowych pierścieni lub 
elektrod uziemiających.
Wzmacniacz wejściowy przetwornika rejestruje potencjały obu elektrod pomiarowych; następnie 
na podstawie opatentowanej metody tworzone jest napięcie, odniesione do potencjału 
nieuziemionego medium. Napięcie to tworzy potencjał odniesienia dla obróbki sygnału. 
Powyższe oznacza brak zakłócających różnic potencjałowych pomiędzy potencjałem 
odniesienia a potencjałami elektrod pomiarowych podczas obróbki sygnału.
Praca bez uziemienia jest także możliwa w przypadku obecności prądów i napięć w rurociągu 
(np. elektroliza, systemy galwaniczne).

Ograniczenia pomiarowe w przypadku wirtualnej referencji

3.8  Podłączenie do zasilania - wszystkie obudowy

• Kategoria ochronna zależy od wersji obudowy (IP65...67 lub NEMA4/4X/6).
• Obudowy, które zostały zaprojektowane w celu ochrony elektroniki przed dostepem kurzu 

i wilgoci, zawsze powinny być właściwie zamknięte. Drogi upływu i odstępy izolacyjne 
zwymiarowano wg VDE 0110 oraz IEC 60664 dla stopnia zanieczyszczenia 2. Obwody 
zasilające zaprojektowano dla kategorii przepięciowej III, a obwody wyjściowe dla kategorii 
przepięciowej II.

• Należy zapewnić ochronę przetwornika w postaci bezpiecznika w obwodzie zasilania 
(IN ≤ 16 A) oraz urządzeń separujących (rozłącznik, wyłącznik automatyczny). Urządzenie 
separujące musi być oznaczone, jako przynależne do tego przetwornika.

Informacja! 
W przypadku wirtualnej referencji z obudową naścienną, dopuszczalne jest napięcie pomiędzy 
PE/FE przetwornika i głowicą pomiarową.

Rozmiar ≥ DN10 / ≥ 3/8"

Przewodność elektryczna ≥200 µS/cm

Kabel sygnałowy używać tylko A (typ DS 300)

Długość kabla sygnałowego ≤ 50 m / ≤ 150 ft

Niebezpieczeństwo! 
W celu ochrony personelu przed porażeniem, urządzenie musi zostać uziemione zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

Niebezpieczeństwo! 
Dla urządzeń Ex zastosowanie mają dodatkowe uwagi dotyczące bezpieczeństwa - patrz: 
dokumentacja Ex.
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100...230 VAC (zakres tolerancji dla 100 VAC: -15% / +10%)
• Patrz: napięcie i częstotliwość zasilania (50...60 Hz) na tabliczce znamionowej.
• Zacisk uziemienia ochronnego PE zasilania musi być podłączony do oddzielnego zacisku 

typu "U" w przedziale zaciskowym przetwornika pomiarowego.
Obudowa panelowa 19", patrz schematy połączeń.

12...24 VDC (zakres tolerancji dla 24 VDC: -55% / +30%)
• Sprawdź dane na tabliczce znamionowej!
• Przy podłączaniu urządzenia do niskich napięć należy stosować separację ochronną (PELV) 

(jak dla VDE 0100 / VDE 0106 oraz IEC 60364 / IEC 61140 lub zgodnie z przepisami 
krajowymi).

24 VAC/DC (zakres tolerancji: AC: -15% / +10%; DC: -25% / +30%)
• AC: Patrz napięcie i częstotliwość zasilania (50...60 Hz) na tabliczce znamionowej.
• DC: Przy podłączaniu urządzenia do niskich napięć należy stosować separację ochronną 

(PELV) (jak dla VDE 0100 / VDE 0106 oraz IEC 60364 / IEC 61140 lub zgodnie z przepisami 
krajowymi).

Informacja! 
240 VAC + 5% mieści się w zakresie tolerancji.

Informacja! 
12 VDC - 10% mieści się w zakresie tolerancji.

Informacja! 
12 V nie mieści się w zakresie tolerancji.
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Rys. 3-23: Podłączenie zasilania (nie dotyczy obudowy kasetowej 19")

1  100...230 VAC (-15% / +10%), 22 VA
2  24 VDC (-55% / +30%), 12 W
3  24 VAC/DC (AC: -15% / +10%; DC: -25% / +30%), 22 VA lub 12 W

Rys. 3-24: Podłączenie zasilania do obudowy panelowej 19" (28 TE)

Rys. 3-25: Podłączenie zasilania do obudowy panelowej 19" (21 TE)

Informacja! 
Ze względów bezpieczeństwa producent połączył styk 28d wewnętrznie do styków 28z, 30z 
i 32z. Zaleca się również podłączenie styków 28z, 30z i 32z do zewnętrznego przewodu 
ochronnego.

Uwaga! 
Styki przewodu ochronnego nie mogą być wykorzystywane do przelotowego podłączania 
uziemienia PE.
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3.9  Wejścia i wyjścia, przegląd

3.9.1  Konfiguracje wejść/wyjść (I/O)

Przetwornik pomiarowy oferuje różnorodne konfiguracje wejść/wyjść.

Wersja podstawowa
• Posiada 1 wyj. prądowe, 1 impulsowe i 2 statusowe / łącznik krańcowy.
• Wyj. impuls. można ustawić jako wyj. status. / łączn. krańc.; jedno z wyjść statusowych - jako 

wej. sterujące.

Wersja Ex i
• Zależnie od przeznaczenia, konfiguracja przewiduje różnorodne moduły wyjściowe.
• Wyj. prądowe mogą być aktywne lub pasywne.
• Opcjonalnie dostępne jako Foundation Fieldbus i Profibus PA.

Wersja modułowa
• Zależnie od przeznaczenia, konfiguracja przewiduje różnorodne moduły wyjściowe.

Magistrale
• W połączeniu z dodatkowymi modułami urządzenie oferuje interfejsy magistralowe 

iskrobezpieczne oraz nieiskrobezpieczne.
• Podłączenie i obsługa magistrali - patrz: oddzielna dokumentacja danej magistrali.

Opcja Ex
• Dla obszarów zagrożonych wybuchem oferuje się wszystkie warianty wejść/wyjść dla wersji 

C oraz F z przedziałem zaciskowym Ex d (obudowa ciśnieniowa) lub Ex e (obudowa 
wzmocniona).

• Podłączenie i obsługa urządzeń Ex - należy odnieść się do oddzielnej dokumentacji.
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3.9.2  Opis numeru CG

Ostatnie 3 cyfry numeru CG (5, 6 i 7) wskazują na przydział zacisków łączeniowych.
Patrz: poniższe przykłady.

Rys. 3-26: Oznaczenie (numer CG) modułu elektroniki i wariantów wejść/wyjść

1  Numer ID: 0
2  Numer ID: 0 = standard; 9 = specjalny
3  Opcja zasilania / opcja głowicy pomiarowej
4  Wyświetlacz (wersja językowa)
5  Wersja wejścia/wyjścia (I/O)
6  Pierwszy moduł opcjonalny dla zacisku A
7  Drugi moduł opcjonalny dla zacisku B

CG 300 11 100 100...230 VAC i std. wyświetlacz; podstawowe wej./wyj.: Ia lub Ip & Sp/Cp & Sp & Pp/Sp

CG 300 11 7FK 100...230 VAC i std. wyświetlacz; modułowe wej./wyj.: Ia & PN/SN i moduł opcjonalny PN/SN & CN

CG 300 81 4EB 24 VDC i std. wyświetlacz; modułowe wej./wyj.: Ia & Pa/Sa i moduł opcjonalny Pp/Sp & Ip
Tabela 3-1: Przykłady numeru CG

Skrót Identyfikator dla nr CG Opis

Ia A Wyjście prądowe aktywne

Ip B Wyjście prądowe pasywne

Pa / Sa C Wyj. aktywne impuls., częstotl., status., lub łącznik krańcowy (zmienne)

Pp / Sp E Wyj. pasywne impuls., częstotl., status., lub łącznik krańcowy (zmienne)

PN / SN F Wyj. pasywne impuls., częstotl., status., lub łącznik krańcowy wg 
NAMUR (zmienne)

Ca G Aktywne wej. sterujące

Cp K Pasywne wej. sterujące

CN H Aktywne wej. sterujące wg NAMUR
Przetwornik monitoruje przerwę i zwarcie w obwodach
wg EN 60947-5-6. Błędy wskazywane na wyświetlaczu.
Komunikaty błędów dostępne przez wyj. statusowe.

IIna P Aktywne wej. prądowe

IInp R Pasywne wej. prądowe

- 8 Nie zainstalowano dodatkowego modułu

- 0 Bez możliwości dalszych modułów

Tabela 3-2: Opis skrótów oraz identyfikator CG dla możliwych modułów opcjonalnych na zaciskach A oraz B



3 Przyłącza elektryczne 

44 

IFC 300

www.krohne.com 12/2017 - 4000624002 - QS IFC 300 R07 pl

3.9.3  Wersje wejścia/wyjścia ustalone, niezmienne

Przetwornik pomiarowy oferuje różnorodne konfiguracje wejść/wyjść.

• Kolorem szarym oznaczono w tabelach zaciski nieprzydzielone lub nieużywane.
• W tabeli podano tylko ostatnie cyfry numeru CG.
• Zacisk łączeniowy A+ stosowany jest tylko w podstawowej wersji wej./wyj.

Nr CG Zaciski łączeniowe

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

Podstawowe I/O (standard)
1 0 0 Ip + HART® pasywne  

1

Sp / Cp pasywne  2 Sp pasywne Pp / Sp pasywne  2

Ia + HART® aktywne  
1

Ex i I/O (opcja)
2 0 0 Ia + HART® aktywne PN / SN NAMUR  2

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

2 1 0 Ia aktywne PN / SN NAMUR
Cp pasywne  2

Ia + HART® aktywne PN / SN NAMUR  2

3 1 0 Ia aktywne PN / SN NAMUR
Cp pasywne  2

Ip + HART® pasywne PN / SN NAMUR  2

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

Ia + HART® aktywne PN / SN NAMUR  2

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

Ip + HART® pasywne PN / SN NAMUR  2

2 3 0 Iina aktyw. PN / SN NAMUR
Cp pasywne  2

Ia + HART® aktywne PN / SN NAMUR  2

3 3 0 Iina aktyw. PN / SN NAMUR
Cp pasywne  2

Ip + HART® pasywne PN / SN NAMUR  2

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

Ia + HART® aktywne PN / SN NAMUR  2

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

Ip + HART® pasywne PN / SN NAMUR  2
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Nr CG Zaciski łączeniowe

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

PROFIBUS PA (Ex i) (opcja)
D 0 0 PA+ PA- PA+ PA-

Urządzenie FISCO Urządzenie FISCO

D 1 0 Ia aktywne PN / SN NAMUR
Cp pasywne  2

PA+ PA- PA+ PA-

Urządzenie FISCO Urządzenie FISCO

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

PA+ PA- PA+ PA-

Urządzenie FISCO Urządzenie FISCO

D 3 0 Iina aktyw. PN / SN NAMUR
Cp pasywne  2

PA+ PA- PA+ PA-

Urządzenie FISCO Urządzenie FISCO

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

PA+ PA- PA+ PA-

Urządzenie FISCO Urządzenie FISCO

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

Urządzenie FISCO Urządzenie FISCO

E 1 0 Ia aktywne PN / SN NAMUR
Cp pasywne  2

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

Urządzenie FISCO Urządzenie FISCO

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

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

Urządzenie FISCO Urządzenie FISCO

E 3 0 Iina aktyw. PN / SN NAMUR
Cp pasywne  2

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

Urządzenie FISCO Urządzenie FISCO

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

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

Urządzenie FISCO Urządzenie FISCO

PROFINET IO (opcja)
N 0 0 RX+ RX- TX+ TX- TX+ TX- RX+ RX-

Przyłącze 2 Przyłącze 1
1 Zmiana funkcji przez przełączenie
2 Zmienne
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3.9.4  Zmienne wersje wejść/wyjść

Przetwornik pomiarowy oferuje różnorodne konfiguracje wejść/wyjść.

• Kolorem szarym oznaczono w tabelach zaciski nieprzydzielone lub nieużywane.
• W tabeli podano tylko ostatnie cyfry numeru CG.
• Zac. = zacisk (łączeniowy

Nr CG Zaciski łączeniowe

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

Modułowe I/O (opcja)
4 _ _ max. 2 opcjonalne moduły dla zac. A + B Ia + HART® aktywne Pa / Sa aktywne  1

8 _ _ max. 2 opcjonalne moduły dla zac. A + B Ip + HART® pasywne Pa / Sa aktywne  1

6 _ _ max. 2 opcjonalne moduły dla zac. A + B Ia + HART® aktywne Pp / Sp pasywne  1

B _ _ max. 2 opcjonalne moduły dla zac. A + B Ip + HART® pasywne Pp / Sp pasywne  1

7 _ _ max. 2 opcjonalne moduły dla zac. A + B Ia + HART® aktywne PN / SN NAMUR  1

C _ _ max. 2 opcjonalne moduły dla zac. A + B Ip + HART® pasywne PN / SN NAMUR  1

PROFIBUS PA (opcja)
D _ _ max. 2 opcjonalne moduły dla zac. A + B PA+ (2) PA- (2) PA+ (1) PA- (1)

FOUNDATION Fieldbus (opcja)
E _ _ max. 2 opcjonalne moduły dla zac. A + B V/D+ (2) V/D- (2) V/D+ (1) V/D- (1)

PROFIBUS DP (opcja)
F _ 0 1 opcjonalny moduł 

dla zac. A
Zakoń-
czenie P

RxD/TxD-
P(2)

RxD/TxD-
N(2)

Zakoń-
czenie N

RxD/TxD-
P(1)

RxD/TxD-
N(1)

Modbus (opcja)
G _ _  2 max. 2 opcjonalne moduły dla zac. A + B Wspólny Sygn. B 

(D1)
Sygn. A 
(D0)

H _ _  3 max. 2 opcjonalne moduły dla zac. A + B Wspólny Sygn. B 
(D1)

Sygn. A 
(D0)

1 Zmienne
2 Nieaktywny terminator magistrali
3 Aktywny terminator magistrali
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3.10  Podłączenie elektryczne wejść i wyjść

3.10.1  Obudowa polowa, podłączenie elektryczne wejść i wyjść

• Zacisk A+ stosowany jest tylko w podstawowej wersji.

1  Otworzyć wieko obudowy.
2  Przeprowadzić przygotowany kabel przez wpust i podłączyć poszczególne przewody.
3  W razie potrzeby podłączyć ekran.

•  Zamknąć wieczko przedziału zaciskowego.
•  Zamknąć wieko obudowy.

Informacja! 
Dostawa nie obejmuje materiałów montażowych i narzędzi. Materiałów montażowych i narzędzi 
należy używać zgodnie z zasadami i przepisami BHP.

Niebezpieczeństwo! 
Prace z przyłączem elektrycznym mogą być wykonywane tylko przy odłączonym zasilaniu. 
Sprawdź dane dotyczące napięcia na tabliczce znamionowej!

Rys. 3-27: Przedział zaciskowy wejść i wyjść w obudowie polowej

Informacja! 
Po otwarciu wieczka obudowy, należy zawsze oczyścić i nasmarować gwint. Stosować tylko 
smar bez zawartości żywic i kwasów.
Należy prawidłowo założyć czystą i nieuszkodzoną uszczelkę.
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3.10.2  Obudowa naścienna, podłączenie elektryczne wejść i wyjść

• Ekran podłącza się przy pomocy złącza wciskanego 6,3 mm / 0,25" w przedziale zaciskowym 
wejść/wyjść (I/O).

• Zacisk A+ stosowany jest tylko w podstawowej wersji.

1  Otworzyć wieko obudowy.
2  Przeprowadzić przygotowane kable przez wpusty i podłączyć je do dostarczonych złączy 

wtykowych 4.
3  W razie potrzeby podłączyć ekran.
4  Złącza wtykowe z zaciśniętymi przewodami zamocować w dostarczonych do tego celu 

gniazdach.
5  Zamknąć wieko obudowy.

Niebezpieczeństwo! 
Prace z przyłączem elektrycznym mogą być wykonywane tylko przy odłączonym zasilaniu. 
Sprawdź dane dotyczące napięcia na tabliczce znamionowej!

Rys. 3-28: Podłączenie wejść i wyjść w obudowie naściennej

Informacja! 
Należy prawidłowo założyć czystą i nieuszkodzoną uszczelkę.
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3.10.3  Obudowa panelowa 19" (28 TE), podłączenie elektryczne wejść i wyjść

• Dla częstotliwości powyżej 100 Hz, stosować kable ekranowane w celu zmniejszenia 
zakłóceń elektromagnetycznych (EMC).

• Zacisk A+ stosowany jest tylko w podstawowej wersji.

•  Podłączyć przewód do wielobiegunowego wtyku, zgodnie z rysunkiem.
•  Ekran kabla sygnałowego podłączyć do wyprowadzenia (pinu) S.
•  Zamocować wtyk w złączu.

3.10.4  Obudowa panelowa 19" (21 TE), podłączenie elektryczne wejść i wyjść

• Dla częstotliwości powyżej 100 Hz, stosować kable ekranowane w celu zmniejszenia 
zakłóceń elektromagnetycznych (EMC).

• Zacisk A+ stosowany jest tylko w podstawowej wersji.

•  Podłączyć przewód do wielobiegunowego wtyku, zgodnie z rysunkiem.
•  Zamocować wtyk w złączu.

Niebezpieczeństwo! 
Prace z przyłączem elektrycznym mogą być wykonywane tylko przy odłączonym zasilaniu. 
Sprawdź dane dotyczące napięcia na tabliczce znamionowej!

Rys. 3-29: Przedział zaciskowy wejść i wyjść w obudowie panelowej 19".

1  Ekranowanie

Niebezpieczeństwo! 
Prace z przyłączem elektrycznym mogą być wykonywane tylko przy odłączonym zasilaniu. 
Sprawdź dane dotyczące napięcia na tabliczce znamionowej!

Rys. 3-30: Przedział zaciskowy wejść i wyjść w obudowie panelowej 19"

A+ A+ C C-A-A

D D- B B-
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3.10.5  Poprawne prowadzenie kabli

1  Przed obudową ukształtować kabel w pętlę odciekową.
2  Właściwie skręcić złącze gwintowe dławika kablowego.
3  Nie montować przetwornika z wpustami kablowymi skierowanymi ku górze.
4  Nieużywane wpusty należy poprawnie zaślepić.

Rys. 3-31: Chronić obudowę przed kurzem i wilgocią.
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4.1  Włączenie zasilania

Przed podłączeniem zasilania sprawdzić poprawność instalacji urządzenia. Tzn.:
• Urządzenie musi być zamontowane w sposób mechanicznie bezpieczny i zgodny 

z przepisami.
• Podłączenie zasilania musi być wykonane w sposób zgodny z przepisami.
• Przedział zaciskowy musi być zabezpieczony a wieczka muszą być zamknięte i dokręcone.
• Należy zapewnić poprawność elektrycznych danych roboczych zasilania.

•  Włączenie zasilania.

4.2  Uruchomienie przetwornika pomiarowego
Urządzenie pomiarowe składa się z głowicy pomiarowej i przetwornika - dostarczane jest 
w stanie gotowym do pracy. Wszystkie dane robocze zostały ustawione fabrycznie, zgodnie z 
zamówieniem.

Po załączeniu zasilania, wykonywany jest test wewnętrzny. Po czym urządzenie natychmiast 
rozpoczyna pomiar - wyświetlane są bieżące wartości pomiaru.

Istnieje możliwość przełączania między dwoma oknami wartości pomiarów, oknem trendu 
i oknem komunikatów statusowych, przez naciśnięcie ↑ oraz ↓.

Rys. 4-1: Wyświetlanie w trybie pomiaru (przykłady dla 2 lub 3 wartości pomiaru)
x, y oraz z oznaczają jednostki wyświetlanych wartości pomiaru
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