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Използвани предупреждения и символи

БОРАВЕНЕ
•  Този символ обозначава всички инструкции относно действията, които трябва да 
предприеме операторът, в посочената последователност.

i РЕЗУЛТАТ
Този символ се отнася до всички важни последици от предходните действия.

Опасност!
Тази информация предупреждава за наличието на непосредствена опасност при работа 
с електричество.

Опасност!
Всички предупреждения трябва да се спазват стриктно. Частичното неизпълнение на 
това предупреждение може да доведе до сериозен здравословен проблем, а дори и до 
смърт. Съществува и риск от тежко увреждане на устройството или на част от 
инсталацията на оператора.

Предупреждение!
Неспазването, дори и частично, на предупреждението за безопасност, поражда 
опасност за здравето. Съществува и риск от увреждане на устройството или на част 
от инсталацията на оператора.

Внимание!
Неспазването на тези инструкции може да доведе до увреждане на устройството или 
на част от инсталацията на оператора..

Информация!
Тези инструкции съдържат важна информация за това как да се манипулира 
устройството.
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Инструкции по охрана на труда за оператора
Внимание!
Инсталирането, сглобяването, включването и поддръжката могат да се извършват 
само от обучен персонал. Винаги трябва да се спазват регионалните директиви по 
отношение на здравето на персонала и безопасността на труда.

Официално уведомление!
Потребителят носи цялата отговорност за пригодността и използването по 
предназначение на това устройство. Доставчикът не носи никаква отговорност за 
неправилна употреба на устройството от страна на потребителя. Неправилното 
инсталиране и експлоатация могат да доведат до загуба на гаранцията. Освен това 
се прилагат "Търговските срокове и условия", които формират базата на договора за 
покупка.

Информация!
• Допълнителна информация може да намерите в диска CD-ROM, приложен към 

ръководството, в спецификацията, в специалните ръководства и сертификати, 
както и в уебсайта на производителя.

• Ако е необходимо да върнете обратно устройството на производителя или на 
доставчика, попълнете формуляра, който се съдържа в диска CD-ROM, и го 
приложете към устройството. За съжаление производителят не може да 
ремонтира или да провери устройството, ако този формуляр липсва.
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2.1  Съдържание на доставката

Информация!
Прегледайте опаковъчния лист и проверете дали сте получили всичко, което сте 
заявили.

Информация!
Внимателно прегледайте кашоните за увреждания или за следи от невнимателно 
отношение. При наличие на щети, уведомете превозвача и местия офис на 
производителя.

Информация!
Версията с дистанционно управление се доставя в два кашона. В единият кашон е 
поместен преобразувателят, а в другият - датчика.

Фигура2-1: Съдържание на доставката

1  Поръчания разходомер
2  Dокументация за продукта
3  Отчет за фабричното калибриране
4  CD-ROM с документация за продукта на достъпни езици
5  Заземителни пръстени (като опция)
6  Сигнален кабел (само за версия с дистанционно управление)

Информация!
В доставката не са включени материали и инструментите за слобяване на уреда. 
Използвайте такива материали и инструменти за сглобяване, които съответстват 
на директивите, отнасящи се до здравето на персонала и безопасността на труда.
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2.2  Описание на устройството
Вашето измервателното устройство е готово за експлоатация. Фабричните настройки за 
техническите параметри са в съответствие с посочените във вашата поръчка 
спесификации.

Налични са следните модели:
• Компактен модел (сигналният преобразувател се монтира направо върху 

измервателния датчик)
• Модел с дистанционно (измервателен датчик с конекторна кутия и отделен сигнален 

преобразувател)

1  Модел с дистанционно (DN15...40)
2  Модел с дистанционно (DN50...150)
3  Компактен модел със сигнален преобразъвател IFC 300 
4  Компактен модел със сигнален преобразъвател IFC 100 (0°)
5  Компактен модел със сигнален преобразъвател IFC 100 (45°)
6  Компактен модел със сигнален преобразъвател IFC 050 (10°)
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2.3  Фирмена табелка

2.4  Съхранение
• Съхранявайте устройството в сухо помещение, в което липсва прах.
• Избягвайте продължително директно излагане на слънце.
• Съхранявайте устройството в оригиналната му опаковка.
• Температура на съхранение: -50 ...+70°C / -58...+158°F

Информация!
Проверете табелката, за да сте сигурни, че полученият уред съответства на този от 
заявката. Допълнителна информация (напр. подходящо захранващо напрежение) може 
да бъде намерена в документацията на сигналния преобразувател.

1  Име и адрес на производителя
2  Обозначителен тип на дебитомера и CE знак с номера(та) на продукт(ите)
3  Данни за калибриране
4  Данни за стандарт PED
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2.5  Транспорт

Сигнален преобразувател
• Няма специални изисквания.

Компактна версия
• Не повдигайте устройството чрез корпуса на сигналния преобразувател.
• Не използвайте повдигащи вериги.
• За транспортиране на устройството използвайте повдигащи колани. Увиите ги около 

двете връзки за обработване.

2.6  Изисквания за предварителен монтаж

Уверете се, че имате всички необходими инструменти на разположение:
• Шестограмен ключ (4 мм)
• Малка отвертка
• Клещи аз кабелни уплътнения
• Ключ за стенни скоби (само за модели с дистанционно)
• Гаечен ключ за монтиране на дебитомера в тръбопровода

Фигура2-2: Транспорт
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2.7  Общи изисквания

2.7.1  Вибрация

2.7.2  Магнитно поле

Информация!
Трябва да се вземат следните предпазни мерки, за да се осигури надежден монтаж.
• Уверете се, че има достатъчно свободно пространство отстрани.
• Предпазете сигналния преобразувател от директна слънчева светлин и ако е 

необходимо монтирайте сенник.
• За сигналните преобразуватели, инсталирани в контролни табла е необходимо 

подходящо охлаждане, например чрез вентилатор или топлообменник.
• Не излагайте сигналния преобразувател на силни вибрации. Демитомерите са 

тествани за вибрационни нива в съответствие с IEC 68-2-64.

Вибрация

Фигура2-3: Пазете от вибрации

Магнитно поле

Фигура2-4: Пазете от магнитни полета
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2.8  Условия на инсталиране

2.8.1  Входен и изходен отвор

Използвайте прави входни и изходни тръбни секции, за да предотвратите затрудняване 
или завихряне на потока, причинен от дъги и Т-образни звена

2.8.2  Дъги в 2 или 3 измерения

2.8.3  T-образно звено

Фигура2-5: Препоръчителна входна и изходна секция

1  Вижте раздел "Дъги в 2 или 3 измерения"
2  ≥ 2 DN

Фигура2-6: Дву- и три-измерни дъги пред дебитомера

1  Дъги в 2 измерения: ≥ 5 DN; дъги в 3 измерения: ≥ 10 DN

Фигура2-7: Дистанция след Т-образно звено

1  ≥ 10 DN



 Монтиране 2

11

OPTIFLUX 1000

www.krohne.com09/2013 - 4003063001 - QS OPTIFLUX 1000 R05 bg

2.8.4  Дъги

2.8.5  Външно събиране

Фигура2-8: Монтаж при тръбни дъги

Фигура2-9: Монтаж при тръбни дъги

Внимание!
Избягвайте източване или частично пълнене на датчика за поток

Фигура2-10: Монтаж пред външно събиране
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2.8.6  Отклонение на фланеца

2.8.7  Регулиращ клапан

2.8.8  Помпа

Внимание!
Максимално допустимо отклонение на фаските на фланците на тръбата: 
Lмакс - Lмин ≤ 0,5 мм / 0,02"

Фигура2-11: Отклонение на фланеца

1  Lмакс
2  Lмин

Фигура2-12: Монтаж пред регулиращ клапан

Фигура2-13: Монтаж след помпа
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2.8.9  Въздушни надувни и вакуумни сили

Фигура2-14: Въздушен надув

1  ≥ 5 м
2  Точка на въздушна вентилация

Фигура2-15: Вакуум

1  ≥ 5 м
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2.8.10  Монтажна позиция

2.9  Монтаж

2.9.1  Стойности на въртящия момент и налягането

Максималните стойности на налягането и въртящия момент за дебитомера са торетични и 
са изчислени за оптимални условия и употреба с фланци от въглеродна стомана.

Затягане на болтове
•  Винаги затягайте болтовете ражномерно и в срещуположна диагонална 
последователност.

•  Не превишавайте максималната стойност на въртящия момент.
•  Стъпка 1: Приложете прибл. 50% от максималния въртящ момент, посочен в таблицата.
•  Стъпка 2: Приложете прибл. 80% от максималния въртящ момент, посочен в таблицата.
•  Стъпка 3: Приложете 100% от максималния въртящ момент, посочен в таблицата.

Фигура2-16: Монтажна позиция

Фигура2-17: Затягане на болтове
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EN 1092-1

ASME B 16.5

Номинален 
размер
DN [мм]

Контра фланец Макс. работно 
налягане

[бари]

Болтове Макс. въртящ 
момент 

[Nm]
2

Размер на 
фланеца DN 

[мм]

Клас на 
фланците [lb]

10 15 1 PN 16/40 ≤16 4 x M12 16

15 15 PN 16/40 ≤16 4 x M12 16

25 25 PN 16/40 ≤16 4 x M12 16

40 40 PN 16/40 ≤16 4 x M16 25

50 50 PN 16/40 ≤16 4 x M16 45

80 80 PN 16/40 ≤16 4 x M16 25

100 100 PN 16 ≤16 8 x M16 33

100 100 PN 40 ≤16 8 x M20 33

150 150 PN 16 ≤16 8 x M20 82

150 150 PN 40 ≤16 8 x M24 82

1  За размери  DN10 и 15 използвайте контра фланец DN15 (тръбен). 
2  Посочените стойности на въртящия момент зависят от някои променливи (температура, материал 

на болта, материал на уплътнението, лубриканти и т.н.), които не са под контрола на 
производителя. Поради тази причина стойностите трябва да се вземат пред вида само като 
насочващи.

Номинален 
размер

DN [инчове]

Контра фланец Макс. работно 
налягане

[psig]

Болтове Макс. въртящ 
момент 
[lbs.ft]

2

Размер на 
фланеца DN 

[инчове]

Клас на 
фланците

3/8" 1/2" 1 150/300 lb 230 4 x 1/2" 11,6

1/2" 1/2" 150/300 lb 230 4 x 1/2" 11,6

1" 1" 150/300 lb 230 4 x 1/2" 10,8

1 1/2" 1 1/2" 150/300 lb 230 4 x 1/2" 18,1

2" 2" 150/300 lb 230 4 x 5/8" 32,5

3" 3" 150 lb 230 4 x 5/8" 40,5

3" 3" 300 lb 230 8 x 5/8" 20,5

4" 4" 150/300 lb 230 8 x 5/8" 26

6" 6" 150 lb 230 8 x 3/4" 72,3

6" 6" 300 lb 230 12 x 3/4" 47,7

1  За DN3/8" и 1/2" използвайте контра фланци DN1/2" (тръбни) 
2  Посочените стойности на въртящия момент зависят от някои променливи (температура, материал 

на болта, материал на уплътнението, лубриканти и т.н.), които не са под контрола на 
производителя. Поради тази причина стойностите трябва да се вземат пред вида само като 
насочващи.

Внимание!
• Наляганията са приложими при 20°C / 68°F.
• За по-високи температури стойностите на налягане са според ASME B16.5.
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2.10  Температури

Внимание!
Защитете устройството от директна слънчева светлина.

Температурен 
диапазон

Температура на 
технологичния 
процес [°C]

Околна 
температура 
[°C]

Температура на 
технологичния 
процес [°F]

Околна 
температура 
[°F]

мин. макс. мин. макс. мин. макс. мин. макс.

Датчик на отделен 
поток

-25 120 -25 65 -13 248 -13 149

Компактен + IFC 300 -25 120 -25 65 -13 248 -13 149

Компактен + IFC 100 -25 120 -25 65 -13 248 -13 149

Компактен + IFC 050 -25 120 -25 65 -13 248 -13 149
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3.1  Инструкции за безопасност

3.2  Заземяване

Опасност!
Цялата работа по електрическите връзки трябва да се извършва само при изключено 
захранване. Запишете си данните за напрежението от табелката на инструмента!

Опасност!
Спазвайте държавните разпоредби за електрическите инсталации!

Предупреждение!
Стриктно спазвайте местните разпоредби по отношение на здравословното 
състояние на персонала и правилата за безопасност. Всяка намеса по електрическите 
елементи на измервателния уред може да бъде извършена единствено от обучени 
специалисти. 

Информация!
Прегледайте табелката, за да сте сигурни, че полученият уред съответства на този 
от заявката. Проверете дали върху табелката е отразено правилното захранващо 
напрежение.

Опасност!
Устройството трябва да бъде заземено в съответствие с нормативните изисквания, 
за да се защити персонала от електрически удар.

Фигура3-1: Заземяване

1  Метални тръби без вътрешно покритие. Заземяване без заземяващи пръстени!
2  Метални тръби с вътрешно покритие и непроводящи тръби. Заземяване със заземяващи пръстени!

Фигура3-2: Заземителен пръстен 1
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Заземителен пръстен 1 (като опция за DN25...150)
• Дебелина: 3 мм / 0,1" (тантал: 0,5 мм / 0,02")

Забележка: За диаметри DN10 and DN15 заземителните пръстени са включени 
стандартно в конструкцията на датчика за поток.

3.3  Виртуална референция за IFC 300 (модели C, W и F)
Опцията на виртуалната референция за поточния преобразувател IFC 300 осигурява 
пълна изолация на измерващата верига.

Ползи от виртуалната референция:
• Заземителните пръстени или заземителните електроди могат да отпаднат.
• Покачване на безопасността поради намаляне на потенциалните точки за течове.
• Монтирането на дебитомера е много по-лесно.

Минимални изисквания:
• Размер: ≥ DN10
• Електрическа проводимост: ≥ 200 µS/cm
• Електроден кабел: макс. 50 м / 164 ft, тип DS

3.4  Диаграми за свързване

Фигура3-3: Виртуална референция

Информация!
За диаграмите за свързване, моля, използвайте документите на приложения сигнален 
преобразувател.
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4.1  Размери и тегла

Модел с 
дистанционно

a = 88 мм / 3,5"

b = 139 мм / 5,5" 1

c = 106 мм / 4,2"

Обща височина = H + a

Компактен модел с 
IFC 300

a = 155 мм / 6,1"

b = 230 мм / 9,1" 1

c = 260 мм / 10,2"

Обща височина = H + a

Компактен модел с 
IFC 100 (0°)

a = 82 мм / 3,2"

b = 161 мм / 6,3"

c = 257 мм / 10,1" 1

Обща височина = H + a

Компактен модел с 
IFC 100 (45°)

a = 186 мм / 7,3"

b = 161 мм / 6,3"

c = 184 мм / 2,7" 1

Обща височина = H + a

Компактен модел с 
IFC 050 (10°)

a = 101 мм / 3,98"

b = 157 мм / 6,18"

c = 260 mm / 10,24" 1

Обща височина = H + a

1 Стойностите може да варират в зависимост от използваните кабелни уплътнения.
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EN 1092-1

ASME B16.5

Информация!
• Всички данни, показани в таблиците са основани само на стандартната версия на 

датчика за поток.
• Особенно за датчици за поток с по-малки номинални размери, при които сигналния 

преобразувател може да е по-голям от датчика за поток.
• Имайте пред вид, че за други от посочените стойности на наляганията рамерите 

може да са различни.
• За пълна информация относно размерите на сигналните преобразуватели вижте 

съответната документация.

Номинален размер Размери [мм] Прибл. тегло 
[kg]

DN L H W

10 68 137 47 1,7

15 68 137 47 1,7

25 54 147 66 1,7

40 78 162 82 2,6

50 100 151 101 4,2

80 150 180 130 5,7

100 200 207 156 10,5

150 200 271 219 15,0

Номинален размер Размери [inch] Прибл. тегло 
[lb]

ASME L H W

3/8" 2,68 5,39 1,85 3,7

½" 2,68 5,39 1,85 3,7

1" 2,13 5,79 2,6 3,7

1½" 3,07 6,38 3,23 5,7

2" 3,94 5,94 3,98 9,3

3" 5,91 7,08 5,12 12,6

4" 7,87 8,15 6,14 23,1

6" 7,87 10,67 8,62 33,1
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Общ преглед на продуктите KROHNE

• Електромагнитни разходомери

• Разходомери с променливо сечение

• Ултразвукови разходомери

• Масови разходомери

• Вихрови разходомери

• Регулатори на потока

• Нивометър

• Температурен измервател

• Манометър

• Продукти за анализ

• Продукти и системи за нефтодобивната и газова промишленост

• Измервателни системи за морската промишленост

Седалище KROHNE Messtechnik GmbH
Ludwig-Krohne-Str. 5
47058 Duisburg (Германия)
Тел.:+49 (0)203 301 0
Факс:+49 (0)203 301 10389 
info@krohne.de
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Актуализиран списък на всички контакти и адреси на KROHNE може да се 
намери в www.krohne.com


