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Algemeen Geleverde items

Visuele controle

Dit is alleen een snel-startgids. Voor meer 
informatie raadpleeg het handboek, het 
specificatieblad, speciale handleidingen en 
certificaten op de meegeleverde CD-ROM.

Installatie, samenbouw, in bedrijf stellen en
onderhoud mag alleen uitgevoerd worden door
getraind personeel. Onderhoud met betrekking
tot veiligheid in de zin van explosieveiligheid
mag alleen worden uitgevoerd door de 
producent, zijn agenten, of onder supervisie 
van experts.

Voor gebruik in explosiegevaarlijke zones zijn
speciale codes en voorschriften van toepassing.
Deze worden meegeleverd in een apart docu-
ment met alle van toepassing zijnde informatie.

Verantwoordelijkheid voor de geschiktheid en het
gebruik van deze meter berust uitsluitend bij de
gebruiker. De leverancier accepteert geen verant-
woordelijkheid als gevolg van verkeerd gebruik
door de klant. Onjuiste installatie en/of gebruik
van onze niveaumeters kan leiden tot verlies van
garantie. Op al onze leveringen zijn de algemene
leveringsvoorwaarden van FHI Het Instrument
van toepassnig.

Wanneer u de meter moet terugsturen naar
KROHNE Nederland B.V., vul dan het retour-
document in ("device return form"), te vinden op
de CD-Rom en maak het vast aan de meter.
KROHNE accepteert geen reparatie of controle
van een meter zonder een compleet ingevuld
formulier.

*

*indien van toepassing

Snelstart

OPTIFLEX 1300 C
Geleide Radar (TDR)
Niveaumeter
Meting van afstand, 
niveau en volume van vloeistoffen, 
vloeistofinterface en vaste stoffen

� Eenvoudige installatie
� Wizard gestuurd
� Service en onderhoudsvrij



Snelstart OPTIFLEX 1300 C

Bedienings- en installatievoorschriften
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h ≤ Ø d

Ø d 
h

h > Ø d 

min. Ø 400 mm



Bedienings- en installatievoorschriften
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Sensor mag géén contact
maken met nozzle

Optie

max. 150°C
min. -20°C Kalrez 6375
min. -40°C Viton

+80°C
-40°C



Installatievoorschriften voor vloeistoffen
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Monteer afschermplaat
voor invoerpijp indien te
dicht bij sensor



Installatie-instructie vaste stoffen
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Aarding

Vermijd elektrostatische
ontlading (ESD) door de
tank, het product en de
sensor te aarden.

Bevestiging van de sensor
aan de wand raden wij af bij
een sensorlengte van meer
dan 10 m.

R/2 R

(indien 
vastgemaakt 
aan wand)



Speciale aandachtspunten
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Veranker sensor bij turbulent product 

EM

EM

R min

Te veel stoorobjecten in de
buurt van sensor: verplaats
instrument of gebruik andere
installatie-methode (zoals
bypasskamer, standpijp)



Standpijpen en bypass kamers
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Schuim:
gebruik standpijp



Aansluitdoos met aansluitklemmen
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Aansluitprocedure
� Draai deksel van klemmendoos los.   
� Bedraad volgens standaardprocedures. 
� Let op polariteit van klemmen.
� Voor het afsluiten schroefdraad van deksel invetten.

Uitgang 1
4 ... 20 mA/HART
of 
3,8 ... 20,5 mA/HART
cf. NAMUR NE 43

Uitgang 2 (optie)
4 ... 20 mA
of 
3,8 ... 20,5 mA
cf. NAMUR NE 43

�
+

�
+



Bedradingsopties
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Opmerking: Andere opties  om HHC en modem aan te sluiten op HART® loop zijn beschikbaar.
De spanningsbereiken voor elke bedradingsoptie vindt u op blz. 10. 

Niet-Ex

min.250Ω L –
L +

L –
L +

HART®
Configuratie-
software

HART®
Modem

HHC

min.250Ω L –
L +

L –
L +

HART®
Configuratie-
software

HART®
Modem

HHC

min.250Ω L –
L +

L –
L +

HART®
Configuratie-
software

HART®
Modem

HHC

Ex    Niet-Ex

Ex    Niet-Ex

–

+

–

+

Explosieveilig (XP) / EEx d

Intrinsiekveilig (IS) / EEx i



Voor meer data: zie specificatieblad, speciale handleidingen, certificaten en handboek op CD-ROM

Kort overzicht technische data

servicelijn: +31(0)78 6306222 ·  Fax: +31(0)78 6306405
www.krohne.nl voor locale contacten ·  E-mail: info@krohne.nl

Snelstart OPTIFLEX 1300 C

Ingangssignaal
Meetgebied Afhankelijk van sensortype en toepassing ;

sensorlengte gespecificeerd in order
Uitgangssignaal
Uitgang 1 4 � 20 mA HART® of 3,8 � 20,5 mA cf. NAMUR NE 43
Uitgang 2 (opties) 4 � 20 mA ( niet HART®) of 3,8 � 20,5 mA cf. NAMUR NE 43
Foutmelding Hoog: 22 mA; laag: 3,6 mA cf. NAMUR NE 43
Max. belasting 350 ohm
Temperatuur
Omgevingstemperatuur  -40°C � +80°C

EEx i: -40 � +60°C
Opslagtemperatuur  -40 � +85°C / -40 � +185°F
Flenstemperatuur  -40 � +150°C (Viton pakking)

 -20 � +150°C (Kalrez 6375 pakking)
Thermische schokweerstand 100°C/min
Procescondities
Werkdruk  -1 � 40 bar;

afhankelijk van het type aansluiting en de flenstemperatuur
Min. dielectrische constante In directe modus: ≥ 1,4 voor een coax sensor;  

≥ 1,6 voor enkele en dubbele sensor
Vibratie weerstand IEC 68-2-6 en prEN 50178 

(10 � 57 Hz: 0.075 mm / 57 � 150 Hz: 1g)
Beschermingsklasse IP 66/67 equiv . aan NEMA 6-6X
Electrisch aansluiting
Uitgang 1
Niet-Ex / EEx i 24 Vdc (14 � 30 Vdc)
EEx d 24 Vdc (20 � 36 Vdc)
Uitgang 2 (opties)
Niet-Ex / EEx i / EEx d 24 Vdc (10 � 30 Vdc)
Goedkeuringen (opties)
Overvulbeveiliging WHG
ATEX ATEX II GD 1, 1/2, 2 EEx ia IIC T6 � T1

ATEX II GD 1/2, 2 EEx d IIC T6 � T1
FM/CSA (in aanvraag) IS class I Div . 1 Gr. A � G; XP class I Div . 1 Gr. A �G



Flens
DN 25 ... DN 150
ANSI 1" ... 8"

Draadaansluiting
G 3/4 ... 11/2
3/4 ... 11/2 NPT

L = sensorlengte 
conform order 

Enkele staaf
ø 8 mm

Dubbele staaf
ø 8 mm

Coax sensor
ø 22 mm

Enkele kabel
ø 4 mm
ø 8 mm

Dubbele kabel 
ø 4 mm

Bodem-
meetbe-
grenzing Opmerking: breed scala aan contragewichten

en bodembevestigingen zijn
beschikbaar. Neem contact op met
KROHNE voor meer informatie

Afmetingen in mm

Afmetingen

Uitsluitend enkelvoudige kabel ø 8 mm 
(vaste stoffen)*

**
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Behuizing en aansluiting (SS 316) Gewicht

kg
Behuizing 3.3
Flensaansluiting DN 25...80 / ANSI 1" ...3" 4...7
Flensaansluiting DN 100...150 / ANSI 4" ...8"           7...12              
Draadaansluiting 3

Sensor kg/m                    
Enkele kabel ø 4 mm              0.12
Enkele kabel ø 8 mm             0.41
Dubbele kabel ø 4 mm               0.24
Enkele staaf ø 8 mm             0.41
Dubbele staaf ø 8 mm             0.82

Afmetingen en gewichten 

Opmerking:
kabelwartels worden geleverd met
Non-Ex, en EEx i en EEx d 
gecertificeerde meters. Non-Ex en EEx
i wartels zijn van plastic en EEx d 
wartels van metaal. Non-Ex zijn zwart
en EEx i wartels zijn blauw. 
De buitendiameter (OD) van de kabel
moet 6 tot 12 mm zijn. Kabelwartels
voor FM/CSA gecertificeerde meters
moeten door de klant zelf geleverd
worden.
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Bedieningsdisplay

Configuratiemodus:
Slaat data op of 
bevestigt parameter.

Configuratiemodus:
ESC-functie: terug 
naar het voorgaande
menu. Als topmenu
bereikt wordt, komt u
terug in normale modus.
Geen enkele parameter-
waarde die is ingegeven
wordt opgeslagen.

ESC

Start-up procedure

Monteer en bedraad de meter;
zet er spanning op. Meter voert
zelftest uit en is klaar voor
gebruik.

Bij ongeldige parameterwaarde
(bijv. buiten limieten) verschijnt
een foutmelding / icoon, en na
10 sec. schakelt het scherm de
HELP-functie in. 
Druk op "ESC" en u komt terug
op de functie-instelling.
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Bedieningsdisplay

Hot keys

Hot key geactiveerd wanneer:

3 seconden

3 seconden

3 seconden

3 seconden

Aktie

U komt in de configuratiemodus

Slaat huidige functie op om te
gebruiken als snelkoppeling

Actief scherm opgeslagen als
default scherm

HMI zal teruggaan naar default
taal

Keert terug naar normale modus
(laatst vertoonde scherm) 

Modus

Normaal

Configureren

Normaal

Alle modi

Configureren

!

!

!

!
+

!

Start-up procedure

Wizard presenteert automatisch
parameter-setup stappen op
scherm.

Als de fout blijft, download de log
file met PACTware en stuur de file
naar het e-mail adres dat op de
achterpagina staat. Voor details:
zie handboek op CD-ROM
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Configuratieprocedure

Programmeer-modus

Configuratie-modus

Snelle configuratie

Hoofdmenu

Data invoeren

Installatie

Installatie

Omrekenen

Uitgang

Configuratie-modus

Snelle configuratie

Test

Uitgebreide Setup

Service

3 sec
indruk-
ken

[Voedingsspanning 
aansluiten]
Opstartfase...
Even geduld...
Boot-fase�
(Opstarttijd 40 sec)

Normale modus

Tekstdisplay

Tekst + grafisch display

Tekst + bargraph display

Snelkoppeling #1*

Snelkoppeling #2*

Snelkoppeling #3*

Snelkoppeling #4*

Snelkoppeling #5*

* Voor directe toegang tot,
en wijziging van een
default of zelf ingegeven
menu item. Ken een van
de menu items in het 
uitgebreide configura-
tiemenu toe aan de
snelkoppelingslijst (dit
overschrijft default
items) door 3 sec      in
te drukken. Dit bespaart
tijd in het zoeken van
een item en maakt het
gebruik van de configu-
ratiemodus overbodig.



Setup procedure

** indien gekozen voor "standpijp" of "nozzle" in stap 3
*** door software gegenereerde tabel

**** als stap 4  "ja" is dan is de omrekeneenheid een volume-eenheid (m³);
wanneer het "nee" is dan is de omrekeneenheid een massa-eenheid.

***** optie

1. Informatie: sensortype (coax�)
2. Producttype (topproduct voor interface)
3. "Lucht / geen Lucht" boven het proces
4. Aantal producten
5. Type topproduct (koolwaterstof�)

6. Type toepassing (interface�)
7. Productmengsel / ongemengd, puur
8. Lijst met instellingen
9. Opslaan / annuleren

1. Tankhoogte: waarde ingeven.
2. Procesaansluiting (nozzle�)
3. Standpijp/Standpijphoogte: waarde ingeven.**

4. Standpijp/Standpijpdiameter: waarde ingeven.**
5. Lijst met instellingen
6. Opslaan / annuleren

1. Eigen keuze [nee]
2. Omrekenwizard [volume]
3. Lengte-eenheid (m�)
4. Producttype (vloeistof�)

5-8. Tankdefinitie: vorm en afmetingen
9. Tankhellingshoek

10. Omreken-eenheid (m3...)
11. Omrekentabel. Waarden worden

ingegeven***
12. Opslaan / annuleren

1. Eigen keuze [nee]
2. Omrekenwizard [massa]
3. Lengte-eenheid (m�)
4. Product-SM invoeren? ja/nee
5. Product-SM. Waarde invoeren**** 
6. Type product (vloeistof�)

7-10. Tankdefinitie: vorm en afmetingen
9. Tankhellingshoek

10. Omreken-eenheid (m3...)
11. Omrekentabel. Waarden worden

ingegeven***
12. Opslaan / annuleren

1. Eigen keuze [ja]
2. Uw lengte-eenheid : 

voer uw eenheid in
3. Uw lengte-ratio (waarde x 1 mm)
4. Uw omrekeneenheid:

voer de naam van de  eenheid in
5. Omrekentabel. Waarden worden 

ingegeven***
6. Opslaan / annuleren

1. Uitgang 1 HART® 
(OP1) functie (niveau�)

2. OP1: 4 mA instelling
3. OP1: 20 mA instelling
4. OP1: uitgang (4-20 mA�)
5. OP1: foutmelding (3,6 mA�)
6. OP1: HART® adres (voor multidrop) 
7. Uitgang 2

(OP2) functie*****
8. OP2: 4 mA instelling*****
9. OP2: 20 mA istelling*****

10. OP2: uitgang*****
11. OP2: foutmelding*****
12. Lijst met instellingen
13. Opslaan / annuleren

Voor details: zie handboek
op CD-ROM

Omrekenings-configuratie :                         Omrekenings-configuratie : Omrekenings-configuratie :
volume                                                           massa                                          eenheid naar eigen keuze

(Alle setup modi)
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