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Ostrze enia i u yte symbole

OBS UGA
•  Symbol u ywany do wskazania czynno ci, jakie powinien w podanej kolejno ci wykona  

operator.
i SKUTEK

Symbol u ywany do wskazania wszystkich istotnych skutków podj tych uprzednio dzia a .

Instrukcje bezpiecze stwa dla operatora

Niebezpiecze stwo! 
Ta informacja dotyczy bezpo redniego zagro enia przy pracach elektrycznych.

Niebezpiecze stwo! 
Zalecenia, których bezwzgl dnie nale y przestrzega  w ca o ci. Nawet cz ciowe odst pstwo 
od zalece  mo e zagra a  zdrowiu lub yciu. Istnieje tak e ryzyko powa nego uszkodzenia lub 
zniszczenia urz dzenia lub cz ci instalacji.

Uwaga! 
Nawet cz ciowe odst pstwo od tych zasad bezpiecze stwa mo e zagra a  zdrowiu. Istnieje 
tak e ryzyko powa nego uszkodzenia lub zniszczenia urz dzenia lub cz ci instalacji.

Uwaga! 
Odst pstwo od tych instrukcji mo e narazi  urz dzenie lub cz  instalacji na zniszczenie.

Informacja! 
Te instrukcje zawieraj  informacje istotne dla obs ugi urz dzenia.

Uwaga! 
Instalacja, monta , uruchomienie oraz konserwacja i obs uga mog  by  wykonywane wy cznie 
przez odpowiednio przeszkolony personel. W ka dym przypadku nale y przestrzega  zasad 
i przepisów BHP.

Uwaga prawna! 
Odpowiedzialno  za w a ciwe stosowanie urz dzenia spoczywa wy cznie na u ytkowniku. 
Dostawca nie ponosi odpowiedzialno ci za niew a ciwe u ycie urz dzenia przez u ytkownika. 
Niepoprawna instalacja lub obs uga mo e prowadzi  do utraty gwarancji. Ponadto zastosowanie 
maj  - stanowi ce podstaw  sprzeda y - „Ogólne warunki sprzeda y”.

Informacja! 
• Pozosta e informacje podane s  na p ycie CD: w podr czniku, w karcie katalogowej, 

w podr cznikach specjalnych, w certyfikatach oraz na stronie internetowej.
• W przypadku odsy ania urz dzenia do dostawcy, nale y wype ni  formularz znajduj cy si  

na p ycie CD, do czaj c go nast pnie do przesy ki. Bez w a ciwie wype nionego formularza, 
urz dzenie nie b dzie mog o by  sprawdzone i/lub naprawione.
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1.1  Instrukcja transportowania i obs ugi baterii

Nale y post powa  wg poni szych instrukcji:
• Transportowa  tylko w specjalnym opakowaniu ze specjalnymi etykietami i dokumentacj  

przewo n .
• Nie zwiera , nie adowa , nie przeci a , nie pod cza  z niezgodn  polaryzacj .
• Nie wystawia  na temperatur  poza wyspecyfikowanym zakresem; nie spala  baterii.
• Nie zgniata , nie przebija  i nie otwiera  cel; nie demontowa  baterii.
• Nie spawa  i nie lutowa  do obudowy baterii.
• Nie nara a  wn trza baterii na dost p wody.
• Przed zwrotem urz dzenia do producenta dla celów naprawy lub gwarancji usun  

z urz dzenia bateri .
• Pozbywa  si  baterii zgodnie z krajowymi przepisami; gdzie to mo liwe, zastosowa  

recykling.

Uwaga! 
Baterie litowe s  podstawowymi ród ami energii o du ej pojemno ci. Niew a ciwie traktowane 
stanowi  potencjalne ryzyko.

Informacja! 
Dostarczane baterie litowe nie nadaj  si  do powtórnego adowania. NIE adowa  pustych 
baterii litowych. Nale y pozby  si  ich zgodnie z krajowymi przepisami.

Informacja! 
Producent nie ponosi odpowiedzialno ci za b d u ytkownika.
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2.1  Zakres dostawy

Informacja! 
Sprawdzaj c list przewozowy nale y upewni  si  odno nie kompletno ci przesy ki.

Informacja! 
Upewni  si , e opakowanie nie jest uszkodzone i obchodzono si  z nim w a ciwie. W razie 
konieczno ci: poinformowa  przewo nika i lokalne biuro producenta.

Informacja! 
Wersja rozdzielona dostarczana jest w dwóch kartonach. Jeden karton zawiera przetwornik, 
drugi - g owic  pomiarow .

Rys. 2-1: Zakres dostawy

1  Zamówiony wodomierz (wersja zwarta lub rozdzielona)
2  Dokumentacja produktu
3  Raport fabrycznej kalibracji
4  CD-ROM z dokumentacj  urz dzenia w dost pnych j zykach
5  Kabel sygna owy (tylko wersje rozdzielone)

1 2 3

Informacja! 
Dostawa nie obejmuje materia ów monta owych i narz dzi. Materia ów monta owych i narz dzi 
nale y u ywa  zgodnie z zasadami i przepisami BHP.

Informacja! 
Specjalne kable i/lub osprz t kablowy dostarczane s  wg zamówionego typu przetwornika.
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2.2  Opis urz dzenia
Urz dzenie dostarczane jest w stanie gotowym do pracy. Wszystkie dane robocze zosta y 
ustawione fabrycznie, zgodnie z zamówieniem.

Dost pne s  nast puj ce wersje:
• Wersja zwarta (przetwornik montowany jest bezpo rednio na g owicy pomiarowej) 

w obudowie aluminiowej (IP67) lub poliw glanowej (IP68)
• Wersja rozdzielona (g owica pomiarowa z puszk  czeniow  i przetwornikiem w oddzielnej 

obudowie)

Informacja! 
Szczegó owe informacje o produkcie oraz jego rozszerzona specyfikacja dost pne s  przy 
u yciu PICK (Product Information Centre KROHNE).

PICK dost pny jest przez przycisk menu serwisowego na stronie KROHNE.com.

Rys. 2-2: Wersje urz dzenia

1  Wersja zwarta - obudowa aluminium (IP67)
2  Wersja zwarta - obudowa z poliw glanu (IP68)
3  Wersja rozdzielona
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2.3  Tabliczka znamionowa (przyk ad)

Informacja! 
Sprawdzaj c dane z tabliczki znamionowej, nale y upewni  si , czy urz dzenie jest zgodne 
z zamówieniem.

Rys. 2-3: Przyk ad tabliczki znamionowej

1  Nazwa i adres producenta
2  Znak CE z nr(-ami) jednostki(-ek) notyfikowanej(-ych)
3  Napi cie baterii  i nr nowelizacji elektroniki
4  Opcja (MI-001): dodatkowa informacja razem z nr dopuszczenia, Q3, wsk.
5  Sta a miernika, rednica, materia y w kontakcie z medium, klasa ochrony
6  Oznaczenie typu przep ywomierza, nr seryjny, rok produkcji
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2.4  Magazynowanie
• Przechowywa  urz dzenie w miejscu suchym i wolnym od kurzu.
• Chroni  przed promieniowaniem s onecznym.
• Przechowywa  urz dzenie w oryginalnym opakowaniu.
• Temperatura magazynowania: -30...+70°C / -22...+158°F 

2.5  Transport

Przetwornik pomiarowy
• Brak specjalnych wymaga .

Wersja zwarta
• Nie podnosi  urz dzenia za obudow  przetwornika.
• Nie u ywa  a cuchów.
• Wersje ko nierzowe urz dze : stosowa  ta my no ne. Owija  wokó  przy czy procesowych.

2.6  Wst pne wymagania instalacyjne

Zaopatrzy  si  we wszystkie konieczne narz dzia:
• Klucz Allena (sze ciok tny) 4 mm
• Ma y wkr tak
• Klucz do d awików
• Klucz do uchwytu na ciennego (tylko wersja rozdzielona)
• Klucz dynamometryczny do monta u przep ywomierza w ruroci gu

Rys. 2-4: Transport
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2.7  Wymagania ogólne

2.7.1  Wibracje

2.7.2  Pole magnetyczne

Informacja! 
Poprawna instalacja wymaga podj cia stosownych rodków ostro no ci.
• Nale y upewni  si , co do wystarczaj cego miejsca.
• Nale y zabezpieczy  przetwornik przed promieniowaniem s onecznym (os ona 

przeciws oneczna).
• Przetworniki instalowane w szafkach steruj cych wymagaj  ch odzenia (wentylator lub 

wymiennik ciep a).
• Nale y unika  nadmiernych wibracji. Przep ywomierze podlegaj  testom wibracyjnym 

na poziomie okre lonym w normie IEC 68-2-64.

Rys. 2-5: Unika  wibracji

Rys. 2-6: Unika  pól magnetycznych
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2.8  Warunki instalacyjne

2.8.1  Odcinek dolotowy i wylotowy

2.8.2  Sekcja T

Uwaga! 
Aby nie uszkodzi  wyk adziny Rilsan®, g owica WATERFLUX 3000 musi by  instalowana 
ostro nie. Podczas transportu oraz instalacji nale y chroni  sekcj  wlotow  i wylotow  
przep ywomierza.

Rys. 2-7: Min. odcinek dolotowy i wylotowy

1  Dolot:  0 DN
2  Wylot:  0 DN

Rys. 2-8: Odleg o  za sekcj  T

1   0 DN
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2.8.3  Zagi cia

Rys. 2-9: Instalacja w odcinkach z zagi ciami

Rys. 2-10: Instalacja w odcinkach z zagi ciami

Uwaga! 
Unika  opró nienia lub cz ciowego wype nienia g owicy
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2.8.4  Wylot swobodny

2.8.5  Pompa

2.8.6  Zawór regulacyjny

Rys. 2-11: Instalacja przed wylotem swobodnym

Rys. 2-12: Zalecana instalacja: za pomp

1  Dolot:  3 DN

Rys. 2-13: Zalecana instalacja: przed zaworem regulacyjnym
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2.8.7  Odpowietrzenie oraz podci nienie

Rys. 2-14: Odpowietrzenie

1   5 m
2  Punkt odpowietrzenia

Rys. 2-15: Podci nienie

1   5 m
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2.8.8  Pozycja monta owa i odchylenie ko nierza

• Montowa  g owic  - z przetwornikiem w pozycji górnej lub dolnej.
• Instalowa  g owic  w osi ruroci gu.
• Czo a ko nierzy musz  by  równoleg e do siebie.

Rys. 2-16: Pozycja monta owa i odchylenie ko nierza

1  Lmax
2  Lmin

Uwaga! 
Maks. odchy ka pow. czo owych ko nierzy ruroci gu: Lmax - Lmin  0,5 mm / 0,02".

Uwaga! 
U ywa  w a ciwych narz dzi, aby nie uszkodzi  przep ywomierza i wyk adziny Rilsan®.
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2.8.9  IP68Instalacja w studzience pomiarowej i pod powierzchni

G owica WATERFLUX 3000 posiada opcjonalnie kategori  ochronn  IP68 (NEMA 4X/6P) wg 
IEC60529. Nadaje si  do  zanurzenia w zalanych komorach pomiarowych oraz do instalacji pod 
powierzchni . Zanurzenie g owicy pod wod  mo liwe jest do g boko ci 10 m.

Przetwornik zwarty IFC 070jest dost pny w:

• obudowa aluminiowa odpowiada IP66/67, NEMA 4/4X/6
• obudowa z poliw glanu odpowiada IP68, NEMA 4/4X/6.

Wersja ta mo e by  okresowo zanurzana w zalewanych komorach pomiarowych. Kabel 
wyj ciowy posiada z cza IP68.

Przy przed u onym lub ci g ym zanurzeniu, zaleca sie stosowanie wersji rozdzielonej 
WATERFLUX 3070. Rozdzielony przetwornik IFC 070 i rejestrator danych GPRS mo e by  
instalowany na cianie studzienki pomiarowej, blisko w azu, dla wygodnego odczytu 
wy wietlacza.

Wersja rozdzielona (polowa) przetwornika IFC 070 - wyposa enie:

• obudowa aluminiowa odpowiada IP66/67, NEMA 4/4X/6.

Uwaga: dane pokazuj  kabel  25 m / 82 ft

Rys. 2-17: Wersje IP 68

1  Zanurzalny
2  Do zakopania

1 2
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2.9  Monta

2.9.1  Momenty dociskowe i ci nienia

Maksymalne ci nienia i momenty dociskowe s  teoretyczne i zosta y obliczone dla optymalnych 
warunków, dla ko nierzy ze stali w glowej.

Dokr canie rub
•  Zawsze nale y dociska  sworznie równomiernie i naprzemiennie.
•  Nie przekracza  maksymalnego momentu docisku.
•  Krok 1: Zastosowa  ok. 50% maksymalnego momentu przedstawionego w tabeli.
•  Krok 2: Zastosowa  ok. 80% maksymalnego momentu przedstawionego w tabeli.
•  Krok 3: Zastosowa  100% maksymalnego momentu przedstawionego w tabeli.

Rys. 2-18: Dokr canie rub
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Rozmiar znamionowy
DN [mm]

Ci nienie znam. Sworznie Max. moment
[Nm] 1

25 PN 16 4 x M 12 12

40 PN 16 4 x M 16 30

50 PN 16 4 x M 16 36

65 PN 16 8 x M 16 50

80 PN 16 8 x M 16 30

100 PN 16 8 x M 16 32

125 PN 16 8 x M 16 40

150 PN 10 8 x M 20 55

150 PN 16 8 x M 20 55

200 PN 10 8 x M 20 85

200 PN 16 12 x M 20 57

250 PN 10 12 x M 20 80

250 PN 16 12 x M 24 100

300 PN 10 12 x M 20 95

300 PN 16 12 x M 24 136

350 PN 10 16 x M 20 96

400 PN 10 16 x M 24 130

450 PN 10 20 x M 24 116

500 PN 10 20 x M 24 134

600 PN 10 20 x M 27 173

1  Warto ci momentu dociskowego zale  od kilku zmiennych (temperatura, materia  sworzni, 
uszczelnienia, smar etc.), które s  poza kontrol  producenta. Poni sze informacje maj  zatem charakter 
orientacyjny.
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Rozmiar znamionowy
[cale]

Klasa ko nierza
[lb]

Sworznie Max. moment
[lbs.ft] 1

1 150 4 x 1/2" 4

1½ 150 4 x 1/2" 11

2 150 4 x 5/8" 18

2,5 150 8 x 5/8" 27

3 150 4 x 5/8" 33

4 150 8 x 5/8" 22

5 150 8 x 3/4" 33

6 150 8 x 3/4" 48

8 150 8 x 3/4" 66

10 150 12 x 7/8" 74

12 150 12 x 7/8" 106

14 150 2 12 x 1" 87

16 150 2 16 x 1" 84

18 150 2 16 x 1 1/8" 131

20 150 2 20 x 1 1/8" 118

24 150 2 20 x 1 1/4" 166

1  Warto ci momentu dociskowego zale  od kilku zmiennych (temperatura, materia  sworzni, 
uszczelnienia, smar etc.), które s  poza kontrol  producenta. Poni sze informacje maj  zatem charakter 
orientacyjny.

2  Niepe na wart. znam. (maks. 150 psi / 10 bar).
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2.10  Monta  przetwornika

2.10.1  Obudowa IP67 - wer. rozdzielona 

Monta  na rurze

1  Przy o y  przetwornik do rury.
2  Mocowa  przetwornik standardowymi sworzniami "U" i podk adkami.
3  Dokr ci  nakr tki.

Monta  na cienny: brak specjalnych wymaga .

2.10.2  Zamykanie obudowy przetwornika

•  Przed zamkni ciem obudowy przetwornika zapewni  czysto  powierzchni, do których 
przylega uszczelnienie.

•  Ustawi  górn  cz  obudowy i dokr ci  pier cie  blokuj cy tak, aby punkty 1 oraz 2 by y 
w jednej linii (nie dokr ca  pier cienia mocniej).

•  U y  specjalnego klucza, aby docisn  pier cie , jak zalecono wy ej.

Informacja! 
Dostawa nie obejmuje materia ów monta owych i narz dzi. Materia ów monta owych i narz dzi 
nale y u ywa  zgodnie z zasadami i przepisami BHP.

Rys. 2-19: Monta  obudowy polowej na rurze

Rys. 2-20: Zamykanie obudowy przetwornika
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3.1  Instrukcje bezpiecze stwa

3.2  Uziemienie

Niebezpiecze stwo! 
Prace z przy czem elektrycznym mog  by  wykonywane tylko przy od czonym zasilaniu. 
Sprawd  dane dotycz ce napi cia na tabliczce znamionowej!

Niebezpiecze stwo! 
Obowi zuj  krajowe przepisy dot. instalacji elektrycznych!

Uwaga! 
Nale y zastosowa  si  do obowi zuj cych przepisów BHP. Prace dotycz ce podzespo ów 
elektrycznych urz dzenia mog  by  wykonywane wy cznie przez w a ciwie przeszkolony 
personel.

Informacja! 
Sprawdzaj c dane z tabliczki znamionowej nale y upewni  si , czy urz dzenie jest zgodne 
z zamówieniem. Dotyczy to w szczególno ci napi cia zasilania.

Rys. 3-1: Uziemienie

Informacja! 
Uziemienie bez pier cieni uziemiaj cych. G owic  wyposa ono w elektrod  odniesienia.
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3.3  Przy czenie kabla sygna owego WSC

3.3.1   Obudowa (wersja polowa) IP 67

Wymiary kabla

Uwaga! 
W celu zapewnienia w a ciwego dzia ania urz dzenia - stosowa  dostarczone kable sygna owe.

Informacja! 
Kabel sygna owy u ywany jest tylko z wersj  rozdzielon . Standardowy kabel WSC-o 
maksymalnej d ugo ci 25 m / 82 ft, posiada doprowadzenia dla elektrod i pr du polowego. Inne 
d ugo ci na yczenie.

Rys. 3-2: Przygotowanie standardowego kabla po stronie g owicy.

1  Ekranowanie
2  Kabel niebieski + zielony + ó ty, dla pr du polowego (zaciski 7, 8, 9)
3  Kabel br zowy + bia y + fioletowy, dla sygna u elektrod (zaciski 1, 2, 3)
4  Przewody ekranowe

a b c d e f

mm 75 35 70 5 45 30

cal 3,0 1,4 2,8 0,2 1,8 1,2

Rys. 3-3: Przy czenie kabla do g owicy, kabel standardowy. 

1  Pod czy  przewody spustowe pod wkr t.
2  Pod czy  ekran pod zacisk.
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•  Przygotowa  kabel na okre lon  d ugo , jak pokazano.
•  Pod czy  przewody, jak pokazano w tabeli.

Rys. 3-4: Przy czenie kabla do przetwornika, kabel standardowy.

1  Pod czy  przewody spustowe pod wkr t.
2  Pod czy  ekran pod zacisk.

Kolor przewodu Zacisk Funkcja

br zowy 1 Elektroda odniesienia

bia y 2 Standardowy sygna  elektrod

fioletowy 3 Standardowy sygna  elektrod

niebieski 7 Pr d polowy

zielony 8 Pr d polowy

ó ty 9 Brak funkcji

Przewody 
ekranowe

Wkr ty Ekranowanie
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3.4  Pod czenie kabla  wyj ciowego

3.4.1  Obudowa IP67 (wersja zwarta i wersja polowa)

Dane elektryczne
• Wyj. impulsowe pasywne:

f  100 Hz; I  10 mA; U: 2,7...24 VDC (P  100 mW)
• Wyj. statusowe pasywne:

I  10 mA; U: 2,7...24 VDC (P  100 mW)

Rys. 3-5: Zdejmowanie bocznej os ony

Rys. 3-6: Przydzia  zacisków

1  Wyj cie statusowe 1 lub wyj. impuls. C
2  Wyj cie statusowe 2
3  Nieu ywane
4  Wspólna masa
5  Wyj. impulsowe A
6  Wyj. impulsowe B

6

5

4

3

2

1
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3.4.2  Obudowa IP68 (wersja zwarta)

Po aktywacji wyj cia, kabel wyj ciowy ze z czem IP68 posiada nast puj ce kolorowe 
oznaczenia ko cówek:

Kabel wyj cia impulsowego

Uwaga: patrz zespolony kabel zasilaj cy i modbus / impulsowy; nast pny rozdzia .

Dane elektryczne
• Wyj. impulsowe pasywne:

f  100 Hz; I  10 mA; U: 2,7...24 VDC (P  100 mW)
• Wyj. statusowe pasywne:

I  10 mA; U: 2,7...24 VDC (P  100 mW)

Rys. 3-7: Kabel wyj ciowy dla wersji zwartej IP68

1  Kabel wyj ciowy z kodowanymi kolorem ko cówkami

Kolor przewodu Styk z cza Funkcja

ó ty A Wyj cie statusowe 1

bia y G Wyj cie statusowe 2

niebieski H Ziemia

br zowy B Wyj. impulsowe A

zielony F Wyj. impulsowe B

ró owy C Bateria zewn trzna +

szary E Bateria zewn trzna -

Uwaga; z- lub bez ekranu
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4.1  Pod czanie baterii wewn trznej

•  Zdj  os on  i poluzowa  4 sworznie sze ciok tne (4 mm) (obudowa IP67).
•  Zdj  pokryw .
•  Zamocowa  z cze baterii kabla zasilaj cego w wewn trznym z czu bateryjnym 

przetwornika.
•  Sprawdzi , czy wieci wy wietlacz.
•  Za o y  pokryw .

•  Dokr ci  4 sworznie sze ciok tne i za o y  os on  (obudowa IP67).
•  Zamykanie obudowy przetwornika IP68 patrz: Zamykanie obudowy przetwornika strona 20.

Uwaga! 
Przed pierwszym u yciem pod czy  bateri . Przetwornik zawsze dostarczany jest bez 
pod czonej baterii.

Informacja! 
Ze wzgl du na transport przetworniki z dopuszczeniem MI-001 lub OIML R49 posiadaj  
od czone baterie. Przed na o eniem plomby funkcjonalnej nale y pod czy  bateri .

Rys. 4-1: Pod czanie baterii

Uwaga! 
Upewni  si , e pokrywa nie przytrzasn a kabla baterii.

Informacja! 
Urz dzenie pracuje teraz z domy lnymi nastawami menu.
 patrz: Nastawy baterii strona 28 konfiguracja tych nastaw menu.
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4.2  Pod czanie zewn trznej baterii

4.2.1  Obudowa IP67 (wersja zwarta i wersja polowa)

•  Zdj  os on  i poluzowa  4 sworznie sze ciok tne (4 mm)
•  Zdj  pokryw .
•  Zdj  jedn  z za lepek kablowych (d awik) na spodzie obudowy przetwornika.
•  Usun  metalow  ta m  na spodzie obudowy (2 wkr ty).
•  Przeprowadzi  kabel zewn trznej baterii przez wpust oraz zamontowa  lu no, do czony 

d awik kablowy.
•  Przeci gn  kabel do górnej cz ci elektroniki.
•  Zamocowa  bateri  w wewn trznym z czu bateryjnym przetwornika.
•  Sprawdzi , czy wieci wy wietlacz.
•  Ponownie zamocowa  metalow  ta m  na spodzie obudowy.
•  Dokr ci  d awik kablowy.
•  Za o y  pokryw .

•  Dokr ci  4 sworznie sze ciok tne i za o y  os on  (obudowa IP67).
•  Zamykanie obudowy przetwornika IP68 patrz: Zamykanie obudowy przetwornika strona 20.

4.2.2  Obudowa IP68 (wersja zwarta )

Kabel wyj ciowy ma dwa kodowane kolorem wyprowadzenia do pod czenia zewn trznej baterii.

Szczegó owe informacje patrz: Obudowa IP68 (wersja zwarta) strona 25.

Uwaga! 
Upewni  si , e pokrywa nie przytrzasn a kabla baterii.

Informacja! 
Urz dzenie pracuje teraz z domy lnymi nastawami menu.
 Konfiguracja tych nastaw menu. patrz: Nastawy baterii strona 28.
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4.2.3  Nastawy baterii

Po zmianie baterii:

• Reset licznika ywotno ci baterii (menu nr B2)
• Wybra  typ baterii, je li u yto innego typu baterii (Menu nr B0).
• Zmieni  warto  ca kowitej pojemno ci baterii, gdy u yto innego typu baterii (Menu nr B1).

Nr Funkcja Opcje Opis

B0 Typ baterii
0 = Brak baterii 

B dna nastawa wp ywa na obliczenie 
ywotno ci baterii.

1 = 1 bateria wewn trzna

2 = 2 baterie wewn trzne

3 = bateria zewn trzna

B1 Ca kowita poj. 
baterii

xxx,xx = 019,00
(19,000 Ah)

Suma wszystkich baterii w Ah. Po zmianie na 
inny typ baterii, zmieni  nastaw  (19 jedna 
bateria, 38 dwie baterie, lub 78 bateria 
zewn trzna)

B2 Reset licznika 
ywotn. baterii

0 = Off Reset licznika ywotno ci baterii przez 
ustawienie warto ci na 1. Po resecie, nastawa 
menu automatycznie wraca do 0.  1 = Reset
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5.1  Wymiary i wagi

G owica rozdzielona a = 88 mm / 3,5"

b = 139 mm / 5,5" 1

c = 106 mm / 4,2"

Wys. ca kowita = H + a

Wersja rozdzielona 
w obudowie 
aluminiowej 
(IP67)

b = 132 mm / 5,2"

c = 235 mm / 9,3"

H = 310 mm / 12,2"

Weight = 3,3 kg / 7,3 lb

Wersja zwarta 
w obudowie 
aluminiowej 
(IP67)

a = 170 mm / 6,7"

b = 132 mm / 5,2"

c = 140 mm / 5,5"

Wys. ca kowita = H + a

Wersja zwarta 
w obudowie 
z poliw glanu (IP68)

a = 159 mm / 6,3"

b = 161 mm / 6,3"

Wys. ca kowita = H + a

1 Warto  mo e si  zmienia , zale nie od u ytych d awików.

Informacja! 
• Wszystkie dane z nast puj cych tabel bazuj  tylko na standardowych wersjach g owic 

pomiarowych.
• Szczególnie dla ma ych rozmiarów znamionowych g owicy pomiarowej, przetwornik mo e 

by  wi kszy od g owicy.
• Uwaga: dla innych warto ci ci nienia znamionowego, ni  wymienione, wymiary mog  si  

ró ni .
• Pe ne informacje o wymiarach przetwornika - patrz: stosowna dokumentacja.
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EN 1092-1

ASME B16.5 / 150 lb 

Rozmiar 
znamionowy 

DN [mm]

Wymiary [mm] Przybli ona waga 
[kg]

L H W

25 150 151 115 5

40 150 166 150 6

50 200 186 165 13

65 200 200 185 11

80 200 209 200 17

100 250 237 220 17

125 250 266 250 21

150 300 300 285 29

200 350 361 340 36

250 400 408 395 50

300 500 458 445 60

350 500 510 505 85

400 600 568 565 110

450 600 618 615 125

500 600 671 670 120

600 600 781 780 180

Rozmiar 
znamionowy 

[cale]

Wymiary [cale] Przybli ona waga 
[lb]

L H W

1 5,91 5,83 4,3 18

1½ 5,91 6 4,9 21

2 7,87 7,05 5,9 34

3 7,87 8,03 7,5 42

4 9,84 9,49 9,0 56

5 9,84 10,55 10,0 65

6 11,81 11,69 11,0 80

8 13,78 14,25 13,5 100

10 15,75 16,3 16,0 148

12 19,7 18,8 19,0 210

14 27,6 20,7 21 290

16 31,5 22,9 23,5 370

18 31,5 24,7 25 420

20 31,5 27 27,5 500

24 31,5 31,4 32 680
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KROHNE - Oprzyrz dowanie procesowe i rozwi zania pomiarowe

• Przep yw

• Poziom

• Temperatura

• Ci nienie

• Analityka procesu

• Serwis

Biuro g ówne - KROHNE Messtechnik GmbH
Ludwig-Krohne-Str. 5
47058 Duisburg (Niemcy)
Tel.: +49 203 301 0
Fax: +49 203 301 10389
info@krohne.com
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