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Gebruikte waarschuwingen en symbolen

ACTIE
•  Dit symbool vergezelt alle instructies voor acties die door de gebruiker moeten worden 

uitgevoerd in de aangegeven volgorde.
i RESULTAATRESULTAATRESULTAATRESULTAAT

Dit symbool heeft betrekking op alle belangrijke consequenties van de voorgaande acties.

Veiligheidsinstructies voor de gebruiker

GEVAAR!
Deze informatie heeft betrekking op het onmiddellijke gevaar bij het werken met elektriciteit.

GEVAAR!
Deze waarschuwingen moeten zonder uitzondering in acht worden genomen. Gehele of 
gedeeltelijke veronachtzaming van deze waarschuwing kan leiden tot ernstige 
gezondheidsproblemen en zelfs tot overlijden. Tevens bestaat de kans op ernstige schade aan 
het toestel of delen van de installatie van de gebruiker.

WAARSCHUWING!
Gehele of gedeeltelijke veronachtzaming van deze veiligheidswaarschuwing veroorzaakt risico's 
op ernstige gezondheidsproblemen. Tevens bestaat de kans op schade aan het toestel of delen 
van de installatie van de gebruiker.

VOORZICHTIG!
Veronachtzaming van deze instructie kan schade aan het toestel of aan delen van de installatie 
van de gebruiker veroorzaken.

INFORMATIE!
Deze instructies bevatten belangrijke informatie voor de behandeling van het toestel.

VOORZICHTIG!
De installatie, assemblage, het opstarten en het onderhoud mogen uitsluitend worden 
uitgevoerd door naar behoren getraind personeel. De regionale richtlijnen inzake de gezondheid 
en de veiligheid op het werk moeten altijd worden nageleefd.

WETTELIJKE KENNISGEVING!
De verantwoordelijkheid betreffende de geschiktheid en het bedoelde gebruik van dit toestel ligt 
uitsluitend bij de gebruiker. De leverancier aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor 
oneigenlijk gebruik door de klant. Onjuiste installatie en gebruik kunnen leiden tot verval van de 
garantie. Bovendien zijn de "Verkooptermen en -voorwaarden" van toepassing. Deze zijn te 
vinden op de achterkant van de factuur, en vormen de basis van het koopcontract.

INFORMATIE!
• Verdere informatie is te vinden op de meegeleverde cd in de handleiding, op het 

gegevensblad, in speciale handleidingen, op certificaten en op de website van de fabrikant.
• Als u het toestel moet terugsturen naar de fabrikant of leverancier, wordt u verzocht om het 

op de cd-rom aanwezige formulier in te vullen en dit samen met het toestel te verzenden. De 
fabrikant kan helaas het toestel niet repareren of inspecteren zonder volledig ingevuld 
formulier.
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2.1  Leveringsomvang

INFORMATIE!
Controleer de pakbon om na te gaan of u uw gehele bestelling volledig heeft ontvangen.

INFORMATIE!
Inspecteer de verpakking zorgvuldig op schade of tekenen van ruwe behandeling. Meld schade 
aan de expediteur en het plaatselijke kantoor van de fabrikant.

INFORMATIE!
Het veld apparaat arriveert in twee dozen. Eén doos bevat de signaalomvormer en de andere 
doos bevat de sensor.
Zorg ervoor dat de juiste toestellen gecombineerd worden door de serienummers te vergelijken

Figuur 2-1: Leveringsomvang (voorbeeld van een hoge temperatuur versie)

1  Gescheiden signaalomvormer
2  Productdocumentatie
3  Fabrieks kalibratiecertificaat
4  Cd-rom met productdocumentatie in beschikbare talen
5  Signaalkabel (alleen voor gescheiden versie)
6  Kalibratie rapport

INFORMATIE!
Montagematerialen en gereedschappen maken geen deel uit van de levering. Gebruik de 
montagematerialen en gereedschappen in overeenstemming met de geldende richtlijnen inzake 
de gezondheid en veiligheid op het werk.
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2.2  Beschrijving van het toestel

Deze ultrasone flowmeter is ontworpen voor continue meting van werkelijke volumeflow, 
massaflow, flowsnelheid, geluidssnelheid, versterking, SNR en diagnose waarde.
Uitsluitend voor het bi-directioneel meten van geleidende en/of niet-geleidende vloeistoffen in 
gesloten, volledig gevulde leidingcircuits.

Uw meettoestel is bij levering gereed voor gebruik. De fabrieksinstellingen voor de 
bedrijfsgegevens zijn in de fabriek uitgevoerd volgens uw specificaties.

De volgende versies zijn beschikbaar:
• Compacte versie (de signaalomvormer wordt direct op de meetsensor gemonteerd)
• Gescheiden versie (elektrische aansluiting op de meetsensor via signaalkabel)

De getoonde versie in de meeste afbeeldingen is een Hoge Temperatuur (alleen gescheiden) 
versie. De hoge druk versie is beschikbaar als compacte en gescheiden versie

INFORMATIE!
Product specifieke informatie en uitgebreide product specificaties zijn met de webtool PICK 
(Product Informatie Center KROHNE) beschikbaar. 
PICK kan gevonden worden via de service menu knop op de KROHNE.com website.

1  HP Compacte versie
2  HT Gescheiden versie

Instrument versies

1  Enkelstraals versie HP compacte versie (DN25...40)
2  Enkelstraals versie (DN50...80)
3  Dubbelstraals versie ((≥DN100))
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2.3  Typeplaten

2.3.1  Voorbeeld van een typeplaat voor de compacte versie

INFORMATIE!
Bekijk de typeplaat van het toestel om na te gaan of het geleverde toestel overeenstemt met uw 
order. Controleer of de juiste voedingsspanning vermeld wordt op de typeplaat.

Figuur 2-2: Voorbeeld van een typeplaat voor de compacte versie

1  Omgevingstemperatuur
2  Beschermingsklasse
3  Tag nummer
4  PED info, type I / II / II of SEP
5  Netvoedingsgegevens
6  Revisie nummer electronica
7  Kalibratie gegevens
8  Typeaanduiding van de flowmeter en CE-merkteken met nummer(s) van de aangemelde instelling(en)
9  Naam en adres van de fabrikant
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2.3.2  Typeplaat voor de meetsensor (veldversie)

Voorbeelden van meetsensorversies HP en HTversie.

1. Omgevingstemperatuur
2. Beschermingsklasse
3. Tag nummer
4. PED gegevens, categorie I / II / III of SEP
5. Kalibratie gegevens
6. Typeaanduiding van de flowmeter en CE-merkteken met nummer(s) van de aangemelde instelling(en)
7.  Naam en adres van de fabrikant

2.3.3  Voorbeelden van typeplaten op de signaalomvormer (veldversie)

4

Figuur 2-3: Voorbeelden van typeplaten op de signaalomvormer (veldversie)

1  Omgevingstemperatuur
2  Beschermingsklasse
3  Tag nummer
4  PED gegevens, categorie I / II / III of SEP
5  Netvoedingsgegevens
6  Elektronica revisienummer
7  Kalibratie, diameter en GK gegevens
8  Typeaanduiding van de flowmeter en CE-merkteken met nummer(s) van de aangemelde instelling(en)
9  Naam en adres van de fabrikant
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Elektrische aansluitgegevens van ingangen/uitgangen (voorbeeld van basisversie)Elektrische aansluitgegevens van ingangen/uitgangen (voorbeeld van basisversie)Elektrische aansluitgegevens van ingangen/uitgangen (voorbeeld van basisversie)Elektrische aansluitgegevens van ingangen/uitgangen (voorbeeld van basisversie)

• A = actieve modus; de signaalomvormer levert de voeding voor de aansluiting van de 
volgende toestellen

• P = passieve modus; externe stroomvoorziening vereist voor werking van de volgende 
toestellen

• N/C = aansluitklemmen niet aangesloten

2.4  Opslag

• Sla het toestel op een droge en stofvrije plaats op.
• Vermijd continue direct zonlicht.
• Sla het toestel in de originele verpakking op.
• Opslagtemperatuur: -50...+70°C / -58...+158°F
• De carbon stalen OPTISONIC 4000 HT flowsensor is op de binnenzijde en buitenzijde 

behandeld met een corrosie beschermingsmiddel. Het blijft maximaal 3 maanden actief na 
aanbrengen. 

1  Stroomvoorziening (AC: L en N; DC: L+ en L-; PE voor ≥ 24 VAC; FE voor ≤ 24 VAC en DC)
2  Aansluitgegevens van aansluitklem D/D-
3  Aansluitgegevens van aansluitklem C/C-
4  Aansluitgegevens van aansluitklem B/B-
5  Aansluitgegevens van aansluitklem A/A-; A+ is alleen functioneel in de basisversie.
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2.5  Transport

Signaalomvormer
• Til de signaalomvormer niet op aan de kabelwartels.

Flowsensor
• Til de meetsensor niet op aan de aansluitkast.
• Gebruik uitsluitend hijsbanden.
• Gebruik hijsbanden om toestellen met flenzen te transporteren. Wikkel deze om beide 

procesaansluitingen.

2.6  Pre-installatie eisen

Zorg dat u alle nodige gereedschappen bij de hand heeft:
• Een inbussleutel ( 4 mm) 
• Kleine schroevendraaier
• Sleutel voor kabelwartels
• Sleutel voor leidingbeugel (alleen remote versie), zie; op blz. 18
• Momentsleutel voor montage van de flowmeter in de leiding

Figuur 2-4: Transport

INFORMATIE!
Gebruik de hijsogen die op de flenzen gemonteerd zijn, zoals aangegeven in de afbeelding 
hierboven. Voor versies zonder flenzen worden speciale hijsvoorzieningen op de leiding gelast.  

INFORMATIE!
Om een snelle, veilige en makkelijke installatie mogelijk te maken, verzoeken we u vriendelijk 
om onderstaande volgende voorzieningen te treffen.
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2.7  Algemene eisen

2.7.1  Trilling

2.7.2  Corrosiebescherming

INFORMATIE!
Voor een betrouwbare installatie moeten de volgende voorzorgsmaatregelen worden getroffen.
• Zorg voor voldoende ruimte aan de zijkanten.
• Bescherm de signaalomvormer tegen direct zonlicht en breng indien nodig een zonnescherm 

aan.
• Signaalomvormers die worden gemonteerd in schakelkasten vereisen een adequate koeling, 

bv. door een ventilator of warmtewisselaar
• Stel de signaalomvormer niet bloot aan sterke trillingen. Het trillingsniveau van de 

flowmeters is getest in overeenstemming met IEC 68-2-6.

Figuur 2-5: Voorkom trillingen

INFORMATIE!
Als trillingen te verwachten zijn, dient een veldversie te worden geïnstalleerd.

INFORMATIE!
De aangebrachte corrosiebescherming blijft drie maanden na het aanbrengen actief.
Om corrosie van de carbon stalen flowsensor te voorkomen nananana installatie in de leiding moet 
corrosiebescherming aangebracht worden.
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2.8  Voorwaarden voor de installatie

2.8.1  Inlaat- en uitlaatsectie

2.8.2  Bochten in 2 of 3 dimensies

Figuur 2-6: Aanbevolen ingang en uitgang

1  Zie het hoofdstuk "Bochten in 2 of 3 dimensies"
2  ≥ 3 DN

Figuur 2-7: Inlaat wanneer er 2- en/of 3-dimensionele bochten worden gebruikt voor de flowmeter

Inlaatlengte: 
Voor 2-weg met bochten in 2 dimensies: ≥ 10 DN; bij bochten met 3 dimensies: ≥ 15 DN
Voor 1-weg met bochten in 2 dimensies: ≥ 20 DN; bij bochten met 3 dimensies: ≥ 25 DN

INFORMATIE!
2 Dimensionale bochten alleen in een verticaal vlak, terwijl 3 Dimensionale bochten zowel in een 
verticaal enenenen horizontaal vlak liggen.
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2.8.3  T-sectie

2.9  Bochten

Figuur 2-8: Afstand achter een T-sectie

1  2 paden ≥ 10DN, 1 pad ≥ 20 DN

Figuur 2-9: Installatie in gebogen leidingen

Figuur 2-10: Installatie in gebogen leidingen
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2.10  Open toe- of afvoer

Installeer de meter in een lager gedeelte van de leiding om een volle leiding te verzekeren door 
de meter heen.

2.11  Locatie van pomp

2.12  Regelklep

Figuur 2-11: Open afvoer

VOORZICHTIG!
Installeer de flowmeter nooit aan de aanzuigzijde van een pomp, om cavitatie in de flowmeter te 
vermijden.

Figuur 2-12: Installatie achter een pomp

1  ≥ 30 DN

Figuur 2-13: Installatie voor een regelklep

1  ≥ 40 DN
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2.13  Dalende pijpleiding met een lengte van 5 m (16 ft)

Monteer een ontluchting benedenstrooms van de flowmeter, om vacuüm te voorkomen. Hoewel 
dit de meter niet zal schaden, kan het er toe leiden dat gassen uit de oplossing komen (cavitatie) 
en goede metingen onmogelijk maken.

2.14  Thermische isolatie

Figuur 2-14: Dalende pijpleiding met een lengte van 5 m (16 ft)

1  ≥ 5 m / 16 ft
2  Installeer een luchtuitlaat

Figuur 2-15: Isolatie

1  Zie de gedetailleerde transducergebied op de volgende pagina
2  Aansluitkast
3  Isolatiegebied

WAARSCHUWING!
De flowmeter kan volledig worden geïsoleerd, behalve de transducer piezo module(s) 1 en de 
aansluitkast 2 om koeling door vrije luchtstroming mogelijk te maken. De transducers kunnen 
een temperatuur tot 200°C./ 392 °F bereiken.

Zie detail 3 in the volgende illustratie
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Details isolatie

INFORMATIE!
Voor toestellen die in gevaarlijke gebieden worden gebruikt, zijn aanvullende 
voorzorgsmaatregelen voor wat betreft de temperatuur en isolatie van toepassing. Raadpleeg de 
Ex documentatie!

Figuur 2-16: Thermische isolatie

1  Breedte van flens = vrije afstand
2  Isolatie
3  Meetbuis

INFORMATIE!
De vrije ruimte (ongeveer 0,15 m/ 6") rond de transducerbehuizing is nodig om het deksel van 
piezo module te verwijderen en/of het verwijderen van de pakkingen.

INFORMATIE!
Draai de blauwe kappen aan het einde van de transducerbehuizing niet. Deze ontwerpkappen 
hebben een klik-verbinding.

INFORMATIE!
Gelieve de bouten op de flenzen van de transducer niet vast (of los) te draaien. Deze bouten zijn 
afgesteld (volgens specificaties) in de fabriek. Zie de typeplaat van de flowsensor voor details.
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2.15  Montage

2.16  Rotatie van de compacte omvormerbehuizing

Installatie van  instrumenten voor gevaarlijke gebiedenInstallatie van  instrumenten voor gevaarlijke gebiedenInstallatie van  instrumenten voor gevaarlijke gebiedenInstallatie van  instrumenten voor gevaarlijke gebieden

- Verander NIET de positie van de omvormerbehuizing van compacte versies
- Als deze waarschuwing niet opgevolgd wordt, is er een grote kans om de interne kabels van het 
toestel te beschadigen.

Installatie van toestellen voor niet-gevaarlijke gebiedenInstallatie van toestellen voor niet-gevaarlijke gebiedenInstallatie van toestellen voor niet-gevaarlijke gebiedenInstallatie van toestellen voor niet-gevaarlijke gebieden

Verdraaien van de omvormer ten opzichte van de sensor over meer dan 90°, is niet aangeraden 
door de fabrikant.

2.17  Flens afwijking

2.18  Montagepositie

VOORZICHTIG!

VOORZICHTIG!
Max. toelaatbare afwijking van pijpflensvlakken:  
Lmax - Lmin ≤ 0,5 mm / 0,02"

Figuur 2-17: Flens afwijking

1  Lmax
2  Lmin

Figuur 2-18: Toegestane montagepositie 
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2.19  Bevestiging van de veldbehuizing, gescheiden versie

2.19.1  Pijpbevestiging

1  Zet de signaalomvormer vast aan de pijp.
2  Bevestig de signaalomvormer met behulp van standaard U-bouten en sluitringen.
3  Haal de moeren aan.

INFORMATIE!
Montagematerialen en gereedschappen maken geen deel uit van de levering. Gebruik de 
montagematerialen en gereedschappen in overeenstemming met de geldende richtlijnen inzake 
de gezondheid en veiligheid op het werk.

Figuur 2-19: Bevestiging aan de pijp van de veldbehuizing
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2.19.2  Wandmontage

1  Bereid de gaten voor met behulp van de bevestigingsplaat.

2  Gebruik het montagemateriaal en gereedschappen in overeenstemming met de geldende 
richtlijnen inzake de gezondheid en veiligheid op het werk.

3  Zet de behuizing stevig vast aan de wand.

Figuur 2-20: Wandmontage van de veldbehuizing

Montage van meerdere toestellen naast elkaar

a ≥ 600 mm / 23,6"
b ≥ 250 mm / 9,8"
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2.19.3  Draaien van het display van de veldbehuizing versie

Het display van de veldbehuizing versie kan in stappen van 90° gedraaid worden
1  Schroef het deksel los van het display- en bedieningseenheid
2  Trek de twee metalen pullers links en rechts van het display naar buiten met hulp van een 

geschikt gereedschap.
3  Trek het display met de twee metalen pullers naar buiten en roteer het naar de verlangde po-

sitie.
4  Schuif het display en daarna de metalen pullers terug in de behuizing.
5  Plaats het deksel terug en zet het met de hand vast.

Figuur 2-21: Draaien van het display van de veldbehuizing versie

VOORZICHTIG!
De vlakbandkabel van het display mag niet herhaaldelijk gevouwen of gedraaid worden.

INFORMATIE!
Elke keer dat het deksel van een behuizing geopend wordt, moet het schroefdraad gereinigd en 
ingevet worden. Gebruik uitsluitend hars- en zuurvrije vetten.
Zorg dat de afdichting van de behuizing goed geplaatst, schoon en onbeschadigd is.
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3.1  Veiligheidsinstructies

3.2  Signaalkabel (alleen voor gescheiden versie)

De flowsensor is verbonden met de signaalomvormer via een signaalkabel, met 2 of 4 
(gelabelde) coax-kabels bevat voor aansluiting van  akoestische paden.

GEVAAR!
Alle werkzaamheden aan elektrische aansluitingen mogen uitsluitend worden uitgevoerd als de 
voeding uitgeschakeld is. Let op de spanningsgegevens op de typeplaat!

GEVAAR!
Neem de nationale voorschriften inzake elektrische installaties in acht!

GEVAAR!
Voor toestellen die in gevaarlijke gebieden worden gebruikt gelden aanvullende 
veiligheidsvoorschriften; zie de Ex-documentatie.

WAARSCHUWING!
Neem beslist de plaatselijke voorschriften inzake de gezondheid en veiligheid op het werk in 
acht. Werkzaamheden die worden verricht op de elektrische componenten van het meettoestel 
mogen uitsluitend worden uitgevoerd door naar behoren getrainde specialisten. 

INFORMATIE!
Bekijk de typeplaat van het toestel om na te gaan of het geleverde toestel overeenstemt met uw 
order. Controleer of de juiste voedingsspanning vermeld wordt op de typeplaat.

Figuur 3-1: Opbouw van de veldversie

1  Signaalomvormer
2  Open aansluitkast
3  Gereedschap voor losmaken van connectors
4  Markering op kabel
5  Steek de kabel(s) in de aansluitruimte
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VOORZICHTIG!
Gebruik voor een probleemloze werking altijd de meegeleverde signaalkabel(s).

Figuur 3-2: Klem de kabels vast op de afschermingsbus

1  Kabels
2  Kabelwartels
3  Aarding klemmen
4  Kabel met metalen afschermingsbus

Electrische aansluiting - Gescheiden

Figuur 3-3: Sluit de kabels in de aansluitkast 

INFORMATIE!
Sluit de kabel aan op de connector met het overeenkomende nummer
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3.3  Stroomvoorziening

WAARSCHUWING!
Als dit instrument is bestemd voor permanente aansluiting op het elektriciteitsnet. 
Voor afkoppeling van de netvoeding (bijvoorbeeld voor servicedoeleinden) moet een externe 
schakelaar of contactverbreker in de buurt van het product worden gemonteerd. Deze moet 
gemakkelijk te bereiken zijn door de bediener en gemarkeerd zijn als afkoppelinrichting voor dit 
product.
De schakelaar of contactverbreker en de bedrading moet geschikt zijn voor de toepassing en 
moet voldoen aan de plaatselijke (veiligheids-)eisen en de eisen van de installatie in het gebouw 
(IEC 60947-1/-3).

INFORMATIE!
Voor apparaten die in gevaarlijke gebieden worden gebruikt gelden aanvullende 
veiligheidsvoorschriften; raadpleeg de Ex-documentatie.

INFORMATIE!
De stroomaansluitingklemmen in de aansluitruimte zijn voorzien van scharnierende kapjes om 
toevallige aanraking te voorkomen.

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

GEVAAR!
Het toestel moet worden geaard in overeenstemming met de voorschriften, om personeel te 
beschermen tegen elektrische schokken.
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100...230 VAC (tolerantiebereik: -15% / +10%)
• Let op de elektrische voedingsspanning en -frequentie (50...60 Hz) op de typeplaat.
• De aardingsklem PEPEPEPE van de stroomvoorziening moet worden aangesloten op de aparte U-

klem in de aansluitruimte van de signaalomvormer

24 VDC (tolerantiebereik: -55% / +30%)
24 VAC/DC (tolerantiebereik: AC: -15% / +10%; DC: -25% / +30%)
• Let op de gegevens op de typeplaat!
• Om meettechnische redenen moet er een functionele aarde FEFEFEFE worden aangesloten op de 

aparte U-klem in de aansluitruimte van de signaalomvormer.
• Indien u verbinding maakt met functionele extra-lage spanningen, zorg dan voor een 

veiligheidsscheiding (PELV) (volgens VDE 0100 / VDE 0106 en/of IEC 364 / IEC 536 of relevante 
nationale regelgeving).

3.4  Elektrische kabels correct leggen

1  Leg de kabel in een lus vlak voor de behuizing.
2  Draai de schroefverbinding van de kabelwartel goed vast.
3  Monteer de behuizing nooit met de kabelwartels naar boven.
4  Dicht niet gebruikte kabelwartels af met een plug.

INFORMATIE!
240 VAC +5% ligt binnen het tolerantiebereik.

Figuur 3-4: Bescherm behuizing tegen stof en water
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3.5  Ingangen en uitgangen, overzicht

3.5.1  Combinaties van de ingangen/uitgangen (I/O's)

Deze signaalomvormer is beschikbaar met de in-/uitgangen combinaties.

Basisversie
• Heeft 1 stroomuitgang, 1 pulsuitgang en 2 statusuitgangen / limietschakelaars.
• De pulsuitgang kan ook worden ingesteld als statusuitgang / limietschakelaar en één van de 

statusuitgangen als een stuuringang.

Ex i-versie
• Afhankelijk van de taak kan het toestel worden geconfigureerd met diverse uitgangsmodules.
• Stroomuitgangen kunnen actief of passief zijn.

Modulaire versie
• Afhankelijk van de taak kan het toestel worden geconfigureerd met diverse uitgangsmodules.

 Bussystemen
• Het toestel maakt intrinsiek veilige en niet-intrinsiek veilige businterfaces mogelijk in 

combinatie met aanvullende modules.
• Zie voor de aansluiting en werking van bussystemen de aparte documentatie.

Ex-optie
• Voor gevaarlijke gebieden kunnen alle ingang-/uitgangvarianten voor de 

behuizingsontwerpen C en F met aansluitruimte in de versies Ex d (drukbestendige 
behuizing) of Ex e (verhoogde veiligheid) worden geleverd.

• Zie de aparte instructies voor aansluiting en werking van de Ex-toestellen.
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3.5.2  Beschrijving van het CG-nummer

De laatste 3 cijfers van het CG-nummer (5, 6 en 7) geven de toewijzing van de 
klemaansluitingen aan. Zie de volgende voorbeelden.

Beschrijving van afkortingen en CG identificatie voor mogelijke optionele modules op klemmen A 
en B

Figuur 3-5: Markering (CG-nummer) van de elektronicamodule en ingangs-/uitgangsvarianten

1  ID nummer:5
2  ID-nummer: 0 = standaard
3  Optie voeding
4  Display (taalversies)
5  Ingangs-/uitgangsversie (I/O)
6  1e optionele module voor aansluitklem A
7  2e optionele module voor aansluitklem B

CG 350 xx 100 100...230 VAC & standaard display; basis-I/O: Ia or Ip & Sp/Cp & Sp & Pp/Sp

CG 350 xx 7FK 100...230 VAC & standaard display; modulaire I/O: Ia & PN/SN en optionele module PN/SN & CN

Afkorting Identificatie voor CG nr. Beschrijving

Ia A Actieve stroomuitgang

Ip B Passieve stroomuitgang

Pa / Sa C Actieve puls-, frequentie-, statusuitgang of limietschakelaar 
(aanpasbaar)

Pp / Sp E Passieve puls-, frequentie-, statusuitgang of limietschakelaar 
(aanpasbaar)

PN / SN F Passieve puls-, frequentie-, statusuitgang of limietschakelaar volgens 
NAMUR (aanpasbaar)

Ca G Actieve stuuringang

Cp K Passieve stuuringang

CN H Actieve stuuringang volgens NAMUR
Signaalomvormer signaleert kabelbreuken en kortsluitingen volgens 
EN 60947-5-6. Fouten worden aangegeven op het LC-display. 
Foutberichten mogelijk via statusuitgang.

- 8 Geen additionele module geïnstalleerd

- 0 Geen extra module mogelijk
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3.5.3  Vaste, niet veranderbare in- en uitgangen versies

Deze signaalomvormer is beschikbaar met verschillende in-/uitgangen combinaties.

• De grijze velden duiden op niet toegekende of niet gebruikte aansluitklemmen.
• In de tabel worden alleen de laatste cijfers van het CG-nummer aangegeven.
• Aansluitklem A+ is alleen functioneel in the basis I/O versie.

CG-Nr. Aansluitklemmen

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

Basisingang/-uitgang (I/O) (standaard)
1 0 0 Ip + HART® passief  1 Sp / Cp passief  2 Sp passief Pp / Sp passief  2

Ia + HART® actief  1

Ex-i in-/uitgangen (optie)
2 0 0 Ia + HART® actief PN / SN NAMUR  2

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

2 1 0 Ia actief PN / SN NAMUR
Cp passief  2

Ia + HART® actief PN / SN NAMUR  2

3 1 0 Ia actief PN / SN NAMUR
Cp passief  2

Ip + HART® passief PN / SN NAMUR  2

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

Ia + HART® actief PN / SN NAMUR  2

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

Ip + HART® passief PN / SN NAMUR  2

1 Functie wordt veranderd door opnieuw aansluiten
2 Veranderbaar
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3.5.4  Veranderbare in- en uitgangen versies

Deze signaalomvormer is beschikbaar met verschillende in-/uitgangen combinaties.

• De grijze velden duiden op niet toegekende of niet gebruikte aansluitklemmen.
• In de tabel worden alleen de laatste cijfers van het CG-nummer aangegeven.
• Klem = (aansluit) klem

CG-Nr. Aansluitklemmen

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

Modulaire I/O's (optie)
4 _ _ max. 2 optionele modules voor 

klem A + B
Ia + HART® actief Pa / Sa actief  1

8 _ _ max. 2 optionele modules voor 
klem A + B

Ip + HART® passief Pa / Sa actief  1

6 _ _ max. 2 optionele modules voor 
klem A + B

Ia + HART® actief Pp / Sp passief  1

B _ _ max. 2 optionele modules voor 
klem A + B

Ip + HART® passief Pp / Sp passief  1

7 _ _ max. 2 optionele modules voor 
klem A + B

Ia + HART® actief PN / SN NAMUR  1

C _ _ max. 2 optionele modules voor 
klem A + B

Ip + HART® passief PN / SN NAMUR  1

PROFIBUS PA/DP
D _ _ max. 2 optionele modules voor 

klem A + B
PA+ (2) PA- (2) PA+ (1) PA- (1)

F _ _ max. 2 optionele modules voor 
klem A + B

PA+ (2) PA- (2) PA+ (1) PA- (1)

FOUNDATION Fieldbus (optie)
E _ _ max. 2 optionele modules voor 

klem A + B
V/D+ (2) V/D- (2) V/D+ (1) V/D- (1)

Modbus (optie)
G _ _  2 max. 2 optionele modules voor 

klem A + B
Gemeen-
schappe-
lijk

Sign. B 
(D1)

Sign. A 
(D0)

1 Veranderbaar
2 niet geactiveerd als busafsluiter 
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4.1  Afmetingen en gewichten

De afmetingen en gewichten van de verschillende beschikbare uitvoeringen zijn beschreven op 
de volgende pagina's. 

Beschrijving van de afkortingen:

• L = totale lengte van de flowmeter 
• H= hoogte van de flowmeter (zonder gemonteerde omvormer / aansluitkast)
• W (W1) = breedte van de flenzen
• W2 = totale breedte van de flowsensor inclusief transducers
• Di = interne breedte van flowsensor

Gescheiden uitvoering Hoge TemperatuurGescheiden uitvoering Hoge TemperatuurGescheiden uitvoering Hoge TemperatuurGescheiden uitvoering Hoge Temperatuur

Let op; de afmeting W2 varieert, afhankelijk van de constructie en diameter. De gemiddelde 
afmeting is ongeveer 820 mm / 31,7"( ±30 mm / 1,2")

a 88 mm / 3,5"

b 139 mm / 5,5" 1

c 106 mm / 4,2"

1 Waarde varieert afhankelijk van de gebruikte kabelwartels.
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Compacte uitvoering Hoge DrukCompacte uitvoering Hoge DrukCompacte uitvoering Hoge DrukCompacte uitvoering Hoge Druk

a 155 mm / 6,1"

b 230 mm / 9,1" 1

c 260 mm / 10,2"

Totale hoogte = H + a #Waarde is afhankelijk van de versie

1 Waarde varieert afhankelijk van de gebruikte kabelwartels.
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4.2  ASME B16.5; afmetingen en gewichten

Voor additionele waardes en afmetingen (bijv. niet genoemd in de tabellen); raadpleeg KROHNE. 

ASME 150 lb; Hoge temperatuur uitvoering - RF flens

ASME 300 lb; Hoge temperatuur uitvoering - RF flens

Nom.
afm.

Afmetingen

L H W - W1 Inwendige 
diameter [Di]

Gewicht

[inch] [mm] [inch] [mm] [inch] [mm] [inch] [mm] [lb] [kg]

1”

2” 27,6 700 15,4 392 6,0 152 2,1 52,5 50 23

3”

4” 35,4 900 18,0 457 9,0 229 4,0 102 125 57

6” 35,4 900 20,1 510 11,0 279 6,1 151 161 73

8”

10” 39,4 1000 24,6 626 16,0 406 10,0 254 287 130

12” 39,4 1000 27,1 689 19,0 483 12,0 305 364 165

14”

16” 39,4 1000 31,0 788 23,5 597 15,0 381 569 258

18”

20” 39,4 1000 35,0 889 27,5 699 19,0 483 672 305

24” 39,4 1000 39,3 997 32,0 813 23,0 585 886 402

Nom.
afm.

Afmetingen

L H W - W1 Inwendige 
diameter [Di]

Gewicht

[inch] [mm] [inch] [mm] [inch] [mm] [inch] [mm] [lb] [kg]

1”

2” 27,6 700 15,4 392 6,0 152 2,1 52,5 50 23

3” 35,4 900 18,0 457 9,0 229 3,1 4,0 102 51

4” 35,4 900 18,5 470 10,0 254 3,8 97,1 181 82

6” 35,4 900 20,8 529 12,5 318 5,8 146 229 104

8” 39,4 1000 23,1 586 15,0 381 7,6 194 373 169

10” 39,4 1000 25,4 645 17,5 445 9,7 248 414 188

12” 39,4 1000 27,9 708 20,5 521 11,4 289 606 275

14” 39,4 1000 29,8 756 23,0 584 12,5 317 767 348

16” 39,4 1000 33,3 845 28,0 711 14,3 364 955 433

18”

20” 39,4 1000 36,5 927 30,5 775 18,4 467 1497 679

24”
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ASME 600 lb; Hoge temperatuur uitvoering, RF & RTJ flenzen

ASME 1500 lb; Hoge druk uitvoering - RTJ flens

Nom.
afm.

Afmetingen

L H W - W1 Inwendige 
diameter [Di]

Gewicht

[inch] [mm] [inch] [mm] [inch] [mm] [inch] [mm] [lb] [kg]

1”

2” 27,6 700 15,7 399 6,5 165 1,7 42,9 66 30

3”

4” 35,4 900 18,9 480 10,8 273 3,6 92 194 88

6” 35,4 900 21,6 548 14,0 356 5,5 140 317 144

8”

10” 43,3 1100 26,6 677 20,0 508 9,3 236 679 308

12” 39,4 1000 28,6 727 22,0 559 10,8 273 884 401

Nom.
afm.

Afmetingen

L H W - W1 Inwendige 
diameter [Di]

Gewicht

[inch] [mm] [inch] [mm] [inch] [mm] [inch] [mm] [lb] [kg]

1” 13,8 350 7,1 181 5,9 149 0,8 21 32 14

2” 23,6 600 9,0 228 8,5 216 1,7 43 74 34

3” 27,6 700 10,5 268 10,5 267 2,6 67 130 59

4” 39,4 1000 11,9 303 12,3 311 3,4 87 214 97

6”

8” 39,4 1000 13,8 351 19,0 483 6,8 173 745 338
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4.3  Signaalomvormerbehuizing

Afmetingen en gewichten in mm en kg

Afmetingen en gewichten in inch en lb

1  Compacte behuizing (C)
2  Veldbehuizing (F)

Versie Afmetingen [mm] Gewicht 
[kg]

a b c d e g h

C 202 120 155 260 137 - - 4,2

F 202 120 155 - - 295,8 277 5,7

Versie Afmetingen [inch] Gewicht 
[lb]

a b c d e g h

C 7,75 4,75 6,10 10,20 5,40 - - 9,30

F 7,75 4,75 6,10 - - 11,60 10,90 12,60
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KROHNE – Procesinstrumenten en meetoplossingen

• Flow

• Niveau

• Temperatuur

• Druk

• Procesanalyse

• Dienstverlening

Hoofdkantoor KROHNE Messtechnik GmbH
Ludwig-Krohne-Str. 5
47058 Duisburg (Duitsland)
Tel.: +49 203 301 0
Fax: +49 203 301 10389
info@krohne.com
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De actuele lijst van alle KROHNE contactpunten en adressen is te vinden op:
www.krohne.com


