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1.1  Radarowy miernik poziomu TDR
Radarowy miernik poziomu z falowodem (TDR) służy do pomiaru odległości, poziomu lub/oraz 
powierzchni rozdziału, objętości i masy. Wyższa - niż w tradycyjnych radarach TDR - dynamika 
sygnału i wąski impuls gwarantują lepszą powtarzalność i dokładność pomiaru. Maksymalna 
odległość przetwornika od sondy, w wersji rozdzielonej - 14,5 m / 47,6 ft. Urządzenie może 
pracować w bardzo niskich lub bardzo wysokich temperaturach (w dopuszczalnym zakresie 
temperatury przyłącza procesowego).

1  Ekran dotykowy z 4 przyciskami
2  2-przewodowy miernik poziomu
3  Przetwornik obracany i zdejmowany bez przerywania procesu
4  5 typów sond przeznaczonych dla różnych rodzajów medium
5  Opcjonalna ochrona ESD (30 kV) lub Metaglas® - podwójne uszczelnienie dla prod. niebezpiecznych
6  Identyczny przetwornik Ex i nie-Ex
7  Duży ekran graficzny
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Cechy szczególne
• Pomiar poziomu i powierzchni rozdziału
• Standardowe wyposażenie w PACTware i DTM
• Opcjonalne wyjścia: FOUNDATION™ Fieldbus i PROFIBUS PA
• Opcjonalne drugie wyjście prądowe - np. do pomiaru powierzchni rozdziału
• Wersje dla wysokich ciśnień i wysokich temperatur
• Optymalne bezpieczeństwo procesu (podwójne procesowe uszczelnienie Metaglas®)
• Wyświetlacz w 9 językach, w tym: chińskim, japońskim i rosyjskim
• Wykonania materiałowe: stal k.o. i Hastelloy® C-22. Inne materiały - na życzenie: monel, 

tantal, tytan, duplex, ...
• Sondy kątowe (pojedyncza linka i pręt) - dostępne na życzenie

Branże
• Chemia i petrochemia
• Olej i gaz
• Górnictwo i kopalnictwo
• Gospodarka wodno - ściekowa
• Przemysł papierniczy
• Branża spożywcza i browarnictwo
• Farmacja
• Energetyka

Zastosowania
• Zbiorniki mieszalników
• Zbiorniki destylacyjne
• Zbiorniki procesowe
• Separatory
• Silosy - materiały sypkie
• Zbiorniki magazynowe
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1.2  Zastosowania

1. Pomiar poziomu cieczy

2. Pomiar powierzchni rozdziału cieczy

Urządzenie służy do pomiaru poziomu szerokiego 
spektrum cieczy w różnorodnych instalacjach, 
w określonym zakresie ciśnień i temperatur - 
włączając w to takie produkty, jak LPG i  LNG. Po 
instalacji - nie wymaga kalibracji i obsługi. Opcja 
podwójnego uszczelnienia Metaglas® zabezpiecza 
przed potencjalnym wyciekiem niebezpiecznych 
substancji.

Dostępnych jest kilka mocowań końcówki sondy. 
Końcówka sondy linowej może być mocowana np. 
do wężownicy grzejnej, co skutecznie zabezpiecza 
sondę przed krystalizacją produktu.

Urządzenie mierzy powierzchnię rozdziału z/bez luki 
powietrznej. Możliwy jest jednoczesny pomiar 
poziomu i powierzchni rozdziału. Istnieje opcjonalne, 
drugie wyjście prądowe.

Górna strefa martwa sondy współosiowej wynosi 
tylko 10 mm / 0,4¨, co umożliwia pomiar w całym 
zakresie zbiornika lub śledzenie powierzchni 
balastu.
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3. Pomiar poziomu materiałów sypkich

4. Pomiar poziomu cieczy w komorach bocznikowych

Urządzenie posiada wzmocnioną sondę (pojedyncza 
linka) ∅8 mm / 0,3¨ do pomiaru proszków 
i granulatów w silosach do 35 m / 115 ft wysokości.

W małych silosach stosowana jest sonda 
(pojedyncza linka) ∅4 mm / 0,15¨. Dostępna jest 
opcja ochrony ESD (30 kV).

Dla produktów o bardzo niskiej stałej dielektrycznej 
(εr <1,6), urządzenie automatycznie przełącza się 
w tryb TBF (Tank Bottom Following), kontynuując 
pracę.

Urządzenie zapewnia dokładny pomiar także 
w warunkach stosowania mieszadeł i obecności 
piany. Przy obecności w zbiorniku elementów 
konstrukcyjnych, mieszadeł itp., zaleca się instalację 
urządzenia w komorze bocznikowej. Takie 
rozwiązanie oferowane jest przez firmę KROHNE 
pod nazwą BM 26 F. Informacje szczegółowe 
podano w dokumentacji urządzenia BM 26 F.
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5. Pomiar poziomu cieczy w rurze piętrzącej

6. Przetwornik rozdzielony - zbiorniki wysokie / niedostępne

1.3  Zasada pomiaru
Niniejszy przetwornik radarowy z falowodem skonstruowano w oparciu o technologię TDR (Time 
Domain Reflectometry).

Urządzenie transmituje impulsy elektromagnetyczne o niskiej mocy, o szerokości połowy 
nanosekundy, wzdłuż giętkiej lub sztywnej sondy. Impulsy przemieszczają się z prędkością fali 
elektromagnetycznej. Moc impulsów odbitych od powierzchni produktu zależy m.in. od wartości 
stałej dielektrycznej, εr, produktu (np. woda posiada wysoką wartość stałej dielektrycznej - odbite 
impulsy zachowują około 80% wyjściowej mocy impulsów docierających do powierzchni 
produktu).

Urządzenie mierzy czas od wygenerowania do powrotu impulsu: połowa tego czasu jest 
proporcjonalna do odległości: od punktu odniesienia (powierzchnia czołowa kołnierza 
urządzenia) do powierzchni produktu. Wartość czasu konwertowana jest na wartość wyjścia 
prądowego 4...20 mA lub - na wartość sygnału cyfrowego.

W przypadku wirów, mieszadeł lub elementów 
konstrukcyjnych zbiornika, urządzenie można 
instalować w rurze piętrzącej. Podobnie 
w zbiornikach z pływającym dachem. 
Oprogramowanie prowadzące umożliwia szybką 
konfigurację urządzenia - celem dopasowania 
do konkretnej instalacji i zapewnienia najlepszych 
możliwych osiągów pomiarowych.

Przetwornik w wersji rozdzielonej zalecany jest 
w przypadku niemożności dostępu do wyświetlacza. 
Dostępny jest wówczas kabel łączący przetwornik 
z sondą, o długości 14,5 m / 47,6 ft oraz uchwyt 
montażowy do mocowania przetwornika.
Takie rozwiązanie zaleca się także w przypadku 
wibracji zbiornika - przetwornik pomiarowy należy 
zamocować poza zbiornikiem, w miejscu 
bezpiecznym - pozbawionym wibracji.
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Pył, piana, para, powierzchnia mieszana lub wrząca, zmiany ciśnienia oraz temperatury lub 
gęstości - nie mają wpływu na działanie i osiągi urządzenia.

Poniższa ilustracja pokazuje obraz oscyloskopowy sygnału - przy pomiarze poziomu 
pojedynczego produktu.

Poniższa ilustracja pokazuje obraz oscyloskopowy sygnału - przy pomiarze poziomu oraz/lub 
powierzchni rozdziału produktów.

Zasada pomiaru poziomu (pomiar bezpośredni)

Rys. 1-1: Zasada pomiaru poziomu

1  Chwila 0: emisja impulsu elektromagnetycznego (EM) przez przetwornik
2  Chwila 1: propagacja impulsu wzdłuż falowodu z prędkością V1
3  Chwila 2: odbicie impulsu
4  Chwila 3: powrót impulsu wzdłuż falowodu z prędkością V1
5  Chwila 4: odbiór impulsu przez przetwornik i rejestracja sygnału
6  Propagacja impulsu (EM) z prędkością V1
7  Wyemitowany impuls
8  Połowa tego czasu jest proporcjonalna do odległości: od punktu odniesienia (powierzchnia czołowa kołnierza) 

do powierzchni produktu.
9  Odebrany impuls

Powierzchnia rozdziału: Stała dielektryczna górnej cieczy musi być mniejsza od stałej 
dielektrycznej dolnej cieczy. W przeciwnym wypadku (lub przy zbyt małej różnicy wartości) 
urządzenie może nie mierzyć poprawnie.
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W przypadku niskiej wartości stałej dielektrycznej produktu (εr <1,6), od powierzchni produktu 
odbije się tylko mała część impulsu. Większa część impulsu odbije się od końcówki sondy. 
Wówczas zastosowanie ma tryb pomiaru TBF (tank bottom following).

Tryb TBF (pomiar pośredni) porównuje:

• Czas przelotu impulsu przy odbiciu od końcówki sondy dla pustego zbiornika.
• Czas przelotu impulsu przy odbiciu od końcówki sondy dla zbiornika pełnego lub 

wypełnionego częściowo.

Poziom produktu obliczany jest na podstawie różnicy czasów przelotu impulsów.

Zasada pomiaru poziomu i powierzchni rozdziału (pomiar bezpośredni)

Rys. 1-2: Zasada pomiaru poziomu i powierzchni rozdziału (2 ciecze)

1  Chwila 0: emisja impulsu elektromagnetycznego (EM) przez przetwornik
2  Chwila 1: propagacja impulsu wzdłuż falowodu z prędkością V1
3  Chwila 2: odbicie części impulsu od powierzchni górnej cieczy, propagacja reszty impulsu w dół
4  Chwila 3: propagacja części impulsu w górę sondy, prędkość V1. Propagacja reszty impulsu w dół, z prędkością V2
5  Chwila 4: odbiór części impulsu przez przetwornik i rejestracja sygnału. Odbicie pozostałej części impulsu 

od powierzchni rozdziału cieczy.
6  Chwila 5: powrót części impulsu wzdłuż falowodu z prędkością V2
7  Chwila 6: powrót części impulsu wzdłuż falowodu z prędkością V1
8  Chwila 7: odbiór części impulsu przez przetwornik i rejestracja sygnału
9  Propagacja impulsu (EM) z prędkością V1
10  Propagacja impulsu (EM) z prędkością V2
11  Wyemitowany impuls
12  Odebrany impuls (odległość do górnej cieczy)
13  Odebrany impuls (odległość do powierzchni rozdziału cieczy)
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2.1  Dane techniczne

• Następujące dane dotyczą zastosowań ogólnych. W celu uzyskania danych właściwych dla 
określonej aplikacji, należy skontaktować się z lokalnym biurem producenta.

• Dodatkowe informacje (certyfikaty, oprogramowanie,...) oraz kompletną dokumentację 
produktu można kopiować bez opłaty - ze strony internetowej  (Downloadcenter).

System pomiarowy
Zasada pomiaru 2-przewodowy, zasilany z pętli, radarowy miernik poziomu TDR

Zakres zastosowań Pomiar poziomu cieczy, past, szlamów, proszków i granulatów

Podstawowa wartość mierzona Czas między sygnałem nadawanym, a odbieranym

Wtórna wartość mierzona Odległość, poziom, objętość, masa i/lub rozdział

Konstrukcja
Konstrukcja System pomiarowy składa się z czujnika pomiarowego (sonda) i przetwornika 

pomiarowego, dostępnego w wersji zwartej lub rozdzielonej.

Opcje Zabudowany wyświetlacz LCD z osłoną (-20…+60°C / -4…+140°F);
Dla temperatury otoczenia poza tym zakresem, wyświetlacz wyłączy się.

Drugie wyj. prądowe

Ochrona ESD (max. 30 kV)

Metaglas® (podwójne uszczelnienie dla niebezpiecznych substancji (amoniak, 
chlor, ...))  1

Obudowa zdalna połączona z sondą giętkim przewodem
Std. długości: 2 m / 6,6 ft, 4,5 m / 14,8 ft, 9,5 m / 31,2 ft oraz 14,5 m / 47,6 ft

Typy końcówek sondy (nie dla prętowej i współosiowej)
Standard: Obciążniki (wymiary obciążników "Dane techniczne: Wymiary i wagi".)
Opcje: ściągacz, pętla, końcówka gwintowa, karbowana, swobodna

Akcesoria Osłona pogodowa

Max. zakres pomiarowy Podwójny pręt ∅8 mm / 0,3¨: 4 m / 13 ft

Poj. pręt ∅8 mm / 0,3¨: 4 m / 13 ft

Poj. pręt ∅8 mm / 0,3¨ (segmentowy): 6 m / 20 ft

Współosiowa ∅22 mm / 0,9¨: 6 m / 20 ft

Współosiowa ∅22 mm / 0,9¨ (segmentowa): 6 m / 20 ft

Podw. linka ∅4 mm / 0,15¨: 8 m / 26 ft

Pojed. linka ∅2 mm / 0,08¨: 35 m / 115 ft (tylko dla cieczy)

Pojed. linka ∅4 mm / 0,15¨: 35 m / 115 ft (tylko dla cieczy. Dostępna jest sonda 
zgięta: dla instalacji przy niskich dachach lub elementach zbiornika wykluczających 
instalację pionową - na dachu zbiornika.)

Pojed. linka ∅8 mm / 0,3¨: 35 m / 115 ft (tylko dla mat. sypkich. Tolerancja, dł. 
sondy: -1%/+0%.)

Strefa nieczułości Zależne od typu sondy. Więcej danych, patrz: Ograniczenia pomiaru strona 19.

Wyświetlacz i interfejs użytkownika
Wyświetlacz Wyświetlacz LCD

9 linii, 160 × 160 pikseli, 8-stopn. skala szarości, 4 przyciski

Języki interfejsu Angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, portugalski, japoński, chiński 
(mandaryński), rosyjski
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Dokładność
Rozdzielczość 1 mm / 0,04¨

Powtarzalność ±1 mm / ±0,04¨

Dokładność (tryb bezpośr.) Ciecze:
±3 mm / ±0,12¨, dla odległości < 10 m / 33 ft;
±0,03% wart. mierz., dla odległości > 10 m / 33 ft

Proszki:
±20 mm / ±0,8¨

Rozdział:
±10 mm / ±0,4¨ (stała εr)

Dokładność (tryb TBF) ±20 mm / ±0,8¨ (stała εr)

Minimalna warstwa (rozdział) 50 mm / 2¨

Warunki odniesienia wg EN 60770
Temperatura  +20°C ±5°C / +68°F ±10°F

Ciśnienie 1013 mbara ±20 mbar / 14,69 psia ±0,29 psi

Wzgl. wilg. powietrza 60% ±15%

Warunki robocze
Temperatura
Temperatura otoczenia -40…+80°C / -40…+175°F

(Ex: patrz uzupełniająca instrukcja obsługi lub świadectwa dopuszczeń)

Temperatura magazynowania -40…+85°C / -40…+185°F

Temperatura przyłącza 
procesowego

Standard
 -40…+200°C / -40…+390°F (wg ograniczeń temperatury dla materiału 
uszczelnienia. Patrz: "Materiały" w tej tabeli.)
(Ex: patrz: uzupełniająca instrukcja obsługi lub świadectwa dopuszczeń)  2

Wersje: wysoka temperatura (HT) i wysoka temp. / wysokie ciśnienie (HT/HP) 
z: FKM/FPM i Kalrez® uszczelnienia 6375
+300°C / +570°F (tylko sonda pojed. linka ∅2 mm / 0,08¨)
(Ex: patrz: uzupełniająca instrukcja obsługi lub świadectwa dopuszczeń)  2

Wersje HT i HT/HP z uszczelnieniem EPDM
+250°C / +480°F (tylko sonda pojed. linka ∅2 mm / 0,08¨)
(Ex: patrz: uzupełniająca instrukcja obsługi lub świadectwa dopuszczeń)  2

Odporność na udar term. 100°C/min

Ciśnienie
Ciśnienie robocze Sonda pojed. linka ∅8 mm / 0,3¨

-1…40 barg / -14,5…580 psig
zależne od temperatury przyłącza procesowego i typu użytej sondy  2

Wersja wysokociśn. (HP)
max. 300 barg / 4350 psig (tylko sonda pojed. linka ∅2 mm / 0,08¨)
zależne od temperatury przyłącza procesowego i typu użytej sondy  2

Pozostałe typy sond
-1…100 barg / -14,5…1450 psig
zależne od temperatury przyłącza procesowego i typu użytej sondy  2

Pozostałe warunki
Stała dielektryczna (εr) Poziom w trybie bezpośr.:

≥1,4 dla sondy współosiowej; ≥1,6 dla sond pojed. i podw. 

Rozdział w trybie bezpośr.:
εr(rozdział) >> εr(poziom)²

Poziom w trybie TBF:
≥1,1
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Odporność na wibracje IEC 60068-2-6 oraz EN 50178 (10...57 Hz: 0,075 mm / 57...150 Hz:1g)

Kategoria ochronna IP 66/67 równoważna NEMA 6-6X 

Warunki instalacyjne
Rozmiar przyłącza procesowego Patrz: "Instalacja: Przygotowanie zbiornika przed instalacją urządzenia" oraz "Dane 

techniczne: Ograniczenia pomiaru"

Pozycja przyłącza procesowego Upewnić się, że pod przyłączem procesowym urządzenia nie ma przeszkód dla 
propagacji fali radarowej.

Wymiary i wagi Patrz: "Dane techniczne: Wymiary i wagi"

Materiał
Obudowa Standard: Aluminium

Opcja: stal k.o. (1.4404 / 316L)

Pojed. pręt (jednoelementowy) Standard: stal k.o. (1.4404 / 316 L)

Opcja: Hastelloy® C-22 (2.4602)  3

Na życzenie: stal k.o. (1.4404 / 316L) z powłoką ochronną PVC, PVDF lub PP

Na życzenie: monel; tantal; tytan; duplex

Pojedynczy pręt (segm.) Standard: stal k.o. (1.4404 / 316 L)

Podwójny pręt Standard: stal k.o. (1.4404 / 316 L)

Opcja: Hastelloy® C-22 (2.4602)

Na życzenie: monel; tantal; tytan; duplex

Współosiowa (jednoelement.) Standard: stal k.o. (1.4404 / 316 L)

Opcja: Hastelloy® C-22 (2.4602)

Współosiowa (segm.) Standard: stal k.o. (1.4404 / 316 L)

Pojed. linka Standard: stal k.o. (1.4401 / 316)

Opcja: Hastelloy® C-22 (2.4602)
- tylko dla sondy pojed. linka ∅2 mm / 0,08¨ lub ∅4 mm / 0,15¨

Na życzenie: stal k.o. z powłoką FEP (-20...+150°C / -4...+300°F)
- tylko dla sondy pojed. linka ∅4 mm / 0,15¨

Podwójna linka Stal k.o. (1.4401 / 316)

Osprzęt procesowy Standard: stal k.o. (1.4404 / 316 L)

Opcja: Hastelloy® C-22 (2.4602)

Na życzenie: monel; tantal; tytan; duplex

Uszczelnienia FKM/FPM (-40…+200°C / -40…+390°F); Kalrez® 6375 (-20…+200°C / 
-4…+390°F); EPDM (-50°C…+150°C / -58…+300°F) - wszystkie sondy bez 
pojed. linki ∅8 mm / 0,3¨  4

Ochrona pogodowa (opcja) Stal k.o. (1.4301 / 304)

Powłoka ochronna
(Na życzenie tylko dla poj. pręta)

PP (-40…+90°C / -40…+194°F); PVC (-15…+80°C / +5…+176°F);
PVDF (-40…+150°C / -40…+300°F)

Przewód dla obudowy rozdzielnej 
(opcja)

Stal cynkowana z powłoką PVC (-40...+105°C / -40...+220°F)

Przyłącza procesowe
Gwint
Pojed. linka ∅2 mm / 0,08¨ G ½; ½ NPT; ½ NPTF (dla wersji HT/HP)

Pojed. linka ∅8 mm / 0,3¨ G 1½;  1½ NPT

Pozostałe sondy G ¾…1½; ¾…1½ NPT
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Wersje kołnierzowe dla sond: poj. linka ∅8 mm / 0,3¨, podw. pręt i podw. linka
EN DN40…150 dla PN16, PN40, PN63 lub PN100; inne na życzenie

ASME 1½¨…8¨ w 150 lb, 1½¨...6¨ w 300 lb, 1½¨...4¨ w 600 lb lub 900 lb; 1½¨...2¨ w 1500 lb; 
inne na życzenie

JIS 40…100A dla 10K; inne na życzenie

Wersje kołnierzowe dla sondy: poj. linka ∅2 mm / 0,08¨
EN DN25…150 dla PN16, PN40, PN63 lub PN100; inne na życzenie

ASME 1¨…8¨ w 150 lb, 1½¨...6¨ w 300 lb, 1¨...4¨ w 600 lb lub 900 lb, 1¨...2¨ w 1500 lb, 1¨ w 
2500 lb; inne na życzenie

JIS 40…100A dla 10K; inne na życzenie

Wersje kołnierzowe dla pozostałych sond
EN DN25…150 dla PN16, PN40, PN63 lub PN100; inne na życzenie

ASME 1½¨…8¨ w 150 lb, 1½¨...6¨ w 300 lb, 1¨...4¨ w 600 lb lub 900 lb; 1¨...2¨ w 1500 lb; 
inne na życzenie

JIS 40…100A dla 10K; inne na życzenie

Pozostałe opcje dla sond: poj. i podw. pręt
SMS Na życzenie

Tri-clamp Na życzenie

Pozostałe Inne na życzenie

Przyłącza elektryczne
Zasilanie Wyjście zaciskowe 1 - Nie-Ex / Ex i:

14…30 VDC; wartość min./max. dla wyjścia 22 mA na zacisku

Wyjście zaciskowe 1 - Ex d:
20…36 VDC; wartość min./max. dla wyjścia 22 mA na zacisku

Wyjście zaciskowe 2 - Nie-Ex/ Ex i/ Ex d
10…30 VDC; min/max. wartość dla wyjścia 22 mA na zacisku (wymagane 
dodatkowe zasilanie - tylko na wyjściu)

Wpust kablowy M20×1,5; ½ NPT

G ½ (nie dla urządzeń z dopuszcz. FM i CSA. Nie dla obudowy ze stali k.o.)

M25×1,5 (tylko dla obudowy ze stali k.o.)

Dławik kablowy Standard: bez

Opcje: M20×1,5 (dla urządzeń nie-Ex i Ex  z wpustami kablowymi M20×1,5 
i M25×1,5); pozostałe dostępne na życzenie

Rozmiar zacisków 0,5…1,5 mm²

Wejście i wyjście
Wyjście prądowe
Sygnał wyjściowy (Wyjście 1) 4…20 mA HART® lub 3,8…20,5 mA wg NAMUR NE 43  5

Sygnał wyjściowy (Wyjście 2 - 
opcjonalne)

4…20 mA (bez sygnału HART®) lub 3,8…20,5 mA wg NAMUR NE 43 (opcjonalnie)

Rozdzielczość ±3 µA

Dryft temperaturowy Typowo 50 ppm/K

Sygnał błędu Wysoki: 22 mA; Niski: 3,6 mA wg NAMUR NE 43

PROFIBUS PA
Typ 4-przewodowy (+ miejscowy HART) radarowy miernik poziomu TDR

Bloki funkcji 11 (poziom, odległość, poziom rozdziału, odległość rozdziału, warstwa, konwersja 
rozdziału, konwersja ulażu, konwersja warstwy, konwersja poziomu, poziom masy 
i odległość masy)
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Standard protokołu / komunikacji Protokół PROFIBUS PA zgodny z IEC 61158-2, separacja galwaniczna

Typy warstw fizycznych Standardowy sygnał mocy, zasilanie z magistrali, nie I.S.

Pozostałe cechy Interfejs magistrali z ochroną przed odwrotną polaryzacją

Zasilanie urządzenia (wej. 24 V) 18...30 VDC

Pobór prądu w sieci PROFIBUS 20 mA

Dane wyjściowe Poziom, odległość, poziom rozdziału, odległość rozdziału, warstwa, konwersja 
rozdziału, konwersja ulażu, konwersja warstwy, konwersja poziomu, poziom masy 
i odległość masy

Dane wej. Brak

Prąd błędu FDE Typowo 0 mA (FDE =Fault Disconnection Electronic)

Zakres adresów 0...125. Adr. domyślny: 126.

FOUNDATION Fieldbus
Typ 4-przewodowy (+ miejscowy HART) radarowy miernik poziomu TDR

Bloki funkcji 1 × blok zasobów (RB), 4 × bloki wej. analog. (AI), 1 × blok przetworn. (TB)

Blok Wej. Analog.: 50 ms

Standard protokołu / komunikacji Protokół Foundation Fieldbus zgodny z IEC 61158-2, separacja galwaniczna

Wersja ITK 5.1

Typy warstw fizycznych Standardowy sygnał mocy, zasilanie z magistrali, nie I.S.

Pozostałe cechy Interfejs magistrali z ochroną przed odwrotną polaryzacją

Zasilanie urządzenia (wej. 24 V) 18...30 VDC

Zasilanie magistralowe 9...32 VDC (nie-Ex); 9...17,5 VDC (iskrobezpieczne)

Prąd podstawowy 20 mA

Max. prąd błędu 20 mA

Prąd początk. po 10 ms 20 mA

Wykr. polaryzacji Tak

Min. czas cyklu 100 ms

Dane wyjściowe Poziom, odległość, konwersja poziomu, poziom rozdziału, odległość rozdziału, 
warstwa, konwersja rozdziału, konwersja ulażu, konwersja warstwy, konwersja 
poziomu, poziom lub odległość masy

Dane wej. Brak

Prąd błędu FDE Typowo 0 mA (FDE =Fault Disconnection Electronic)

Funkcja Link Master Nie obsł.

Dopuszczenia i certyfikaty
CE Urządzenie spełnia ustawowe wymogi dyrektyw EC. Producent zaświadcza, 

nakładając znak CE, że urządzenie spełniło wszystkie mające zastosowanie testy.



2 Dane techniczne 

16 

OPTIFLEX 1300 C

www.krohne.com 01/2011 - 4001195401 - TD OPTIFLEX1300 R11 pl

Ochrona przeciwwybuchowa
ATEX (dopuszcz. dla magistral. 
w przygotowaniu)

ATEX II 1 G, 1/2 G, 2 G Ex ia IIC T6...T2;

ATEX II 1 D, 1/2 D, 2 D Ex iaD 20 or Ex iaD 20/21 IP6X T70°C...T95°C;

ATEX II 1/2 G, 2 G Ex d[ia] IIC T6...T2 ;

ATEX II 1/2 D, 2 D Ex tD[iaD] A21/20 IP6X T70°C...T95°C;

ATEX II 3 G Ex nA IIC T6…T2

IECEx (dopuszcz. dla opcji 
magistral. w przygotowaniu)

Ex ia IIC T6…T3 Ga; Ex iaD 20 IP6X T70°C…T95°C;

Ex d[ia] IIC T6…T3 Ga/Gb; Ex tD[iaD] A21/20 IP6X T70°C…T95°C

FM - dopuszczenie Dual Seal 
(dopuszcz. dla magistral. 
w przygotowaniu)

NEC 500
XP-IS, Cl. I, Div. 1, Gr. ABCD T6...T2;

DIP, Cl. II/III, Div. 1, Gr. EFG T6...T2;

IS, Cl. I/II/III, Div. 1, Gr. ABCDEFG T6...T2;

NI, Cl. I, Div. 2, Gr. ABCD T6...T2

NEC 505
Cl. I, Zone 0, AEx d[ia] IIC T6...T2;

Cl. I, Zone 0, AEx ia IIC T6...T2;

Cl. I, Zone 2, AEx nA[ia] IIC T6...T2

Obszary zagrożone wybuchem, wewn./zewn. Typ 4X i 6P, IP66, Dual Seal

CSA - cert. Dual Seal (dopuszcz. 
dla anten kropl. i higien. i wyj. 
magistral. w przygotowaniu)

CEC Section 18 (Zone ratings)
Cl. I, Zone 1, Ex d, IIC (Probe: Zone 0) T6...T2;

Cl. I, Zone 0, Ex ia, IIC T6...T2;

Cl. I, Zone 2, Ex nA, IIC T6...T2

CEC Section 18 and Annex J (Division ratings)
XP-IS, Cl. I, Div. 2, Gr. ABCD; Cl. II, Div. 2, Gr. FG; Cl. III, Div. 2 T6...T2;

IS, Cl. I, Div. 1, Gr. ABCD; Cl. II, Gr. FG; Cl. III T6...T2

NEPSI Ex dia IIC T2~T6; Ex ia IIC T2~T6

CEPEL / INMETRO BR-Ex ia IIC T2…T6; BR-Ex d[ia] IIC T2…T6

Pozostałe standardy i dopuszczenia
EMC Dyrektywa Zgodności Elektromagnetycznej 2004/108/EC w połączeniu 

z EN 61326-1 (2006) oraz EN 61326-2-3 (2006). Urządzenie jest zgodne ze 
standardem, gdy:
- urządzenie posiada sondę współosiową lub
- urządzenie ma poj. / podw. sondę i używane jest w zbiornikach metalowych.

NAMUR Zgodność elektromagnetyczna (EMC) NAMUR NE 21 sterujących urządzeń 
przemysłowych i laboratoryjnych

Standaryzacja poziomu sygnału dla informacji o błędzie przetworników cyfrowych 
NAMUR NE 43

WHG (w przyg.) Zgodnie z German Federal Water Act, §9

Kod konstrukcyjny Na życzenie: NACE MR0175 / ISO 15156
1 Metaglas® jest zarejestrowanym znakiem handlowym Herberts Industrieglas, GMBH & Co., KG
2 Patrz: tabela wyboru sondy wg ciśnienia i temperatury
3 Hastelloy® jest zarej. znakiem handlowym Haynes International, Inc.
4 Kalrez® jest znakiem handlowym DuPont Performance Elastomers L.L.C.
5 HART® jest zarejestrowanym znakiem handlowym HART Communication Foundation
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2.2  Tabela wyboru sondy (falowodu)
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Max. długość sondy, L
4 m / 13 ft  

6 m / 20 ft 

8 m / 26 ft 

35 m / 115 ft 

Ciecze
Zastosowanie - ciecz

LPG, LNG 1 1

Ciecze o wysokiej lepkości

Ciecze mocno krystalizujące

Ciecze silnie korozyjne

Piana

Ciecze wzburzone 2 2 2 2 2

Aplikacje wysokociśnieniowe 3 3 3 3 3 3 3 4

Aplikacje wysokotemperaturowe 5

Ciecz rozpylona 1 1 1 1

Zbiorniki magazynowe

Instalacja w komorze bocznikowej

Króciec o małej średnicy

Długi króciec

Rura piętrząca

Pomiar pow. rozdziału 6 6

Materiały sypkie
Proszki 7

Granulat, <5 mm / 0,1¨ 7

J standard J opcjonalnie U na życzenie

1 Instalować w komorze bocznikowej lub rurze piętrzącej
2 Stosować sondę z kotwieniem. Więcej danych - patrz: podręcznik.
3 Ciśnienie max. 100 bar / 1450 psig. Patrz: tabela wyboru sondy wg ciśnienia i temperatury.
4 Opcja. Ciśnienie max. 300 bar / 4350 psig. Patrz: tabela wyboru sondy wg ciśnienia i temperatury.
5 Opcja. Max. temperatura 300°C / 570°F. Patrz: tabela wyboru sondy wg ciśnienia i temperatury.
6 Długość max. 20 m / 65,5 ft, większa na życzenie
7 Długość max. 10 m / 33 ft, większa na życzenie
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2.3  Tabela wyboru sondy wg ciśnienia / temperatury
Zapewnić użytkowanie przetwornika w zakresie jego parametrów granicznych.

Rys. 2-1: Tabela wyboru sondy wg ciśnienia / temperatury

1  Ciśnienie procesowe, Ps [barg]
2  Temperatura przyłącza procesowego, T [°C]
3  Wszystkie sondy
4  Wersja wysokociśnieniowa (HP) sondy: pojedyncza linka ∅2 mm
5  Wer. wysokotemperaturowa / wysokociśnieniowa (HT/HP) sondy: pojed. linka ∅2 mm
6  Wersja wysokotemperaturowa (HT) sondy: pojed. linka ∅2 mm

Rys. 2-2: Tabela wyboru sondy wg ciśnienia / temperatury

1  Ciśnienie procesowe, Ps [psig]
2  Temperatura przyłącza procesowego, T [°F]
3  Wszystkie sondy
4  Wer. wysokociśnieniowa (HP) sondy: pojedyncza linka ∅0,08¨
5  Wer. wysokotemperaturowa / wysokociśnieniowa (HT/HP) sondy: pojed. linka ∅0,08¨
6  Wersja wysokotemperaturowa (HT) sondy: pojed. linka ∅0,08¨
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Min. i max. temperatura przyłącza procesowego oraz min. i max. ciśnienie procesowe zależą 
także od wybranego materiału uszczelnienia. Patrz: "Dane techniczne"  strona 11.
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2.4  Ograniczenia pomiaru

Ograniczenia pomiaru w mm i calach

80 = εr wody; 2,3 = εr oleju

Sondy typu podw. linka i podw. pręt

Rys. 2-3: Ograniczenia pomiaru sondy typu podw. linka (po lewej) i podw. pręt (po prawej)

1  A1, górna strefa martwa: Odległość od czoła kołnierza do górnej granicy zakresu pomiaru. Patrz - następujące uwagi 
i tabela:

2  A2, dolna strefa martwa: Długość od końca sondy, gdzie pomiar nie jest liniowy.
3  D, strefa bez pomiaru: Strefa, w której pomiar nie jest możliwy.
4  Produkt 1
5  Gaz (powietrze)
6  L, długość sondy: Długość podana w zamówieniu. Jest to także max. długość pomiarowa dla pewnych typów sond 

w trybie bezpośrednim i wszystkich urządzeń pracujących w trybie TBF.
7  Wysokość zbiornika

h jest wysokością króćca. d jest średnicą króćca.

• Gdy h < d, górna strefa martwa (A1) jest równa górnej strefie martwej samej sondy. Patrz 
poniższa tabela.

• Gdy h ≥ d, górna strefa martwa (A1) jest równa wysokości króćca plus górnej strefie martwej 
sondy.

Sondy Górna strefa 
martwa, A1 
εr = 80

Dolna strefa 
martwa, A2 
εr = 80

Górna strefa 
martwa, A1 
εr = 2,3

Dolna strefa 
martwa, A2 
εr = 2,3

[mm] [cale] [mm] [cale] [mm] [cale] [mm] [cale]

Podwójny pręt
Podwójna linka

125 4,9 10 0,4 165 6,5 50 1,95
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Ograniczenia pomiaru w mm i calach

Sondy typu poj. linka i poj. pręt

Rys. 2-4: Ograniczenia pomiaru sondy typu poj. linka (po lewej) i poj. pręt (po prawej)

1  A1, górna strefa martwa: Odległość od czoła kołnierza do górnej granicy zakresu pomiaru. Patrz - następujące uwagi 
i tabela:

2  A2, dolna strefa martwa: Długość od końca sondy, gdzie pomiar nie jest liniowy.
3  D, strefa bez pomiaru: Strefa, w której pomiar nie jest możliwy.
4  Produkt 1
5  Gaz (powietrze)
6  L, długość sondy: Długość podana w zamówieniu. Jest to także max. długość pomiarowa dla pewnych typów sond 

w trybie bezpośrednim i wszystkich urządzeń pracujących w trybie TBF.
7  Wysokość zbiornika

h jest wysokością króćca. d jest średnicą króćca.

• Gdy h < d, górna strefa martwa (A1) jest równa górnej strefie martwej samej sondy. Patrz 
poniższa tabela.

• Gdy h ≥ d, górna strefa martwa (A1) jest równa wysokości króćca plus górnej strefie martwej 
sondy.

Sondy Górna strefa 
martwa, A1 
εr = 80

Dolna strefa 
martwa, A2 
εr = 80

Górna strefa 
martwa, A1 
εr = 2,3

Dolna strefa 
martwa, A2 
εr = 2,3

[mm] [cale] [mm] [cale] [mm] [cale] [mm] [cale]

Pojedynczy pręt
Pojed. linka

200 7,9 10 0,4 250 9,9 50 1,95
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Ograniczenia pomiaru w mm i calach

Sonda współosiowa

Rys. 2-5: Ograniczenia pomiaru sondy współosiowej

1  A1, górna strefa martwa: Odległość od czoła kołnierza do górnej granicy zakresu pomiaru. Patrz - następujące uwagi 
i tabela:

2  A2, dolna strefa martwa: Długość od końca sondy, gdzie pomiar nie jest liniowy.
3  D, strefa bez pomiaru: Strefa, w której pomiar nie jest możliwy.
4  Produkt 1
5  Gaz (powietrze)
6  L, długość sondy: Długość podana w zamówieniu. Jest to także max. długość pomiarowa dla pewnych typów sond 

w trybie bezpośrednim i wszystkich urządzeń pracujących w trybie TBF.
7  Wysokość zbiornika

h jest wysokością króćca. d jest średnicą króćca.

Wymiary króćca zbiornika nie mają wpływu na górną strefę martwą sondy współosiowej.

Sondy Górna strefa 
martwa, A1 
εr = 80

Dolna strefa 
martwa, A2 
εr = 80

Górna strefa 
martwa, A1 
εr = 2,3

Dolna strefa 
martwa, A2 
εr = 2,3

[mm] [cale] [mm] [cale] [mm] [cale] [mm] [cale]

Współosiowa 10 0,4 10 0,4 10 0,4 50 1,95
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2.5  Wymiary i wagi

Standardowy przetwornik

Rys. 2-6: Standardowy przetwornik

1  Przetwornik (widok z przodu)
2  Wer. kołnierzowa dla wszystkich sond z wyj. ∅2 mm / 0,08¨ poj. linka (prawa strona)
3  Wer. kołnierzowa dla ∅2 mm / 0,08¨ poj. linka - Wer. wysokociśnieniowa (HP) (prawa str.)
4  Wer. kołnierzowa dla ∅2 mm / 0,08¨ poj. linka - Wer. wysokotemperaturowa (HT) i wysokotemperaturowa / 

wysokociśnieniowa (HT/HP) (prawa str.)
5  Wer. gwintowana dla wszystkich sond z wyj. ∅2 mm / 0,08¨ poj. linka (prawa strona)
6  Wer. gwintowa dla ∅2 mm / 0,08¨ poj. linka - Wer. wysokociśnieniowa (HP) (prawa str.)
7  Wer. gwintowa dla ∅2 mm / 0,08¨ poj. linka - Wer. wysokotemperaturowa (HT) i wysokotemperaturowa / 

wysokociśnieniowa (HT/HP) (prawa str.)

• Dławiki kablowe dostarczane na życzenie z urządzeniami nie-Ex, Ex i oraz Ex d.
• Osprzęt nie Ex oraz Ex i wykonany jest z plastiku; Ex d - z metalu. Osprzęt nie Ex - kolor 

czarny; Ex i - niebieski. 
• Wymagana zewnętrzna średnica powłoki kabla: 6…12 mm lub 0,2…0,5¨.
• Dławiki kablowe dla urządzeń z dopuszcz. FM lub CSA dostarczane są przez użytkownika
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Wymiary i wagi w mm i kg

Wymiary i wagi w calach i lb

Wymiary [mm] Waga [kg]

a b c d e f g h i

Przetwornik 180 122 158,5 182
1

170 197  -  -  - 3,3

Kołnierz, poj. linka ∅2 - 
wer. HT lub HT/HP

180 122 158,5 182
1

170 197 59 357
2

450
2

6...15

Kołnierz, poj. linka ∅2 - 
wer. HP

180 122 158,5 182
1

170 197 160 256
2

349
2

5...14

Kołnierz, pozost. sondy 180 122 158,5 182
1

170 197 123 320
2

357
2

4…12

Gwint, pojedyncza linka ∅2 - 
wer. HT lub HT/HP

180 180 158,5 182
1

170 197 144 341
2

378
2

4,5

Gwint, pojedyncza linka ∅2 - 
wer. HP

180 180 158,5 182
1

170 197 43 240
2

277
2

4

Gwint, pozostałe sondy 180 122 158,5 182
1

170 197 95 292
2

329
2

3

1 Wymiar jest zależny od rozmiaru użytego dławika
2 Z opcją ochrony przed wyładowaniem 30 kV ESD: dodać 99 mm do wymiaru. Z opcją Metaglas®: dodać 43 mm do wymiaru.

Wymiary [cale] Waga [lb]

a b c d e f g h i

Przetwornik 7,1 4,8 6,2 7.2
1

6,7 7,8  -  -  - 7,3

Kołnierz, poj. linka ∅0,08 - 
wer. HT lub HT/HP

7,1 4,8 6,2 7.2
1

6,7 7,8 2,3 14
2

17.7
2

13,2...33,1

Kołnierz, poj. linka ∅0,08 - 
wer. HP

7,1 4,8 6,2 7.2
1

6,7 7,8 6,3 10.1
2

13.7
2

11...30,9

Kołnierz, pozost. sondy 7,1 4,8 6,2 7.2
1

6,7 7,8 4,8 12.6
2

14.1
2

8,8...26,5

Gwint, pojedyncza linka ∅0,08 - 
wer. HT lub HT/HP

7,1 4,8 6,2 7.2
1

6,7 7,8 5,7 13.4
2

14.9
2

9,9

Gwint, pojedyncza linka ∅0,08 - 
wer. HP

7,1 4,8 6,2 7.2
1

6,7 7,8 1,7 9.4
2

10.9
2

8,8

Gwint, pozostałe sondy 7,1 4,8 6,2 7.2
1

6,7 7,8 3,7 11.5
2

12.9
2

6,6

1 Wymiar jest zależny od rozmiaru użytego dławika
2 Z opcją ochrony przed wyładowaniem 30 kV ESD: dodać 3,9¨ do wymiaru. Z opcją Metaglas®: dodać 1,7¨ do wymiaru.
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Uwaga: 

• Wysokość dodatkowa dla wymiaru "n" - patrz: "Opcje: ochrona ESD i Metaglas® (podwójne 
procesowe uszczelnienie dla mediów niebezpiecznych)".

Przetwornik rozdzielony

Rys. 2-7: Opcja obudowy rozdzielonej

1  Widok z przodu
2  Lewa str.
3  Widok z tyłu
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Wymiary i wagi w mm i kg

Wymiary i wagi w calach i lb

Ograniczenia dla wersji rozdzielonej

• Dla aplikacji: powierzchnia rozdziału i materiały sypkie (proszek, granulat), max. przedłużenie 
4,5 m / 14,8 ft.

• Dla aplikacji: poziom cieczy, max. zakres pomiarowy jest zmniejszony wg długości kabla 
współosiowego pomiędzy kołnierzem a przetwornikiem (długość przedłużenia).

Zastosowania

• Zbiorniki narażone na znaczne wibracje
• Ograniczona przestrzeń na górze zbiornika lub ograniczony dostęp z powodu rozmiaru 

przetwornika.
• Zdalny wyświetlacz na dole zbiornika.

Wymiary [mm] Waga 
[kg]

a b c d e f g h i k l m n o p

Wersja 
rozdzielona

180 109 165 193 98,5 58 21 183 117 150 150,4 100 86 58 60 6.6...
12.8

1

1 Uchwyt naścienny (1,4 kg) + wspornik przetwornika (1,5 kg) + przetwornik (2,7 kg) + giętki przewód (2 m: 1 kg; 4,5 m: 2,25 kg; 9,5 m: 
4,75 kg; 14,5 m: 7,25 kg)

Wymiary [cale] Waga 
[lb]

a b c d e f g h i k l m n o p

Wersja 
rozdzielona

7,09 4,29 6,50 7,60 3,88 2,28 0,83 7,20 4,60 5,91 5,92 3,94 3,39 2,28 2,36 14.6...
28.3

1

1 Uchwyt naścienny (3,1 lb) + wspornik przetwornika (3,3 lb) + przetwornik (6,0 lb) + giętki przewód (6,6 ft: 2,2 lb; 14,8 ft: 5,0 lb; 31,2 ft: 
10,5 lb; 47,6 ft: 16,0 lb)

Dł. rozszerzenia Max. zakres pomiarowy (lub dł. sondy, L)

[m] [ft] [m] [ft]

2 6,6 30 98

4,5 14,8 25 82

9,5 31,2 15 29

14,5 47,6 5 16,4
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Wymiary i wagi w mm i kg

Wymiary i wagi w calach i lb

Osłona pogodowa (opcja)

Rys. 2-8: Osłona pogodowa

1  Osłona pogodowa (widok z tyłu)
2  Osłona pogodowa (widok z lewej)

Wymiary [mm] Waga [kg]

a b c d

Osłona pogodowa 208 231,5 268  1 66 2,9
1 Promień

Wymiary [cale] Waga [lb]

a b c d

Osłona pogodowa 8,2 9,1 10,6  1 2,6 6,4
1 Promień
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Specjalne opcje: wymiary i wagi w mm i kg

Specjalne opcje: wymiary i wagi w calach i lb

Opcje: ochrony ESD oraz Metaglas®

Rys. 2-9: Opcje: ochrony ESD i podwójnego uszczelnienia Metaglas®

1  Opcja ochrony ESD (30 kV) dla materiałów sypkich
2  Opcja Metaglas® (podwójne uszczelnienie procesowe - prod. niebezpieczne)

Opcje: ochrona ESD i Metaglas® nie mogą być stosowane do tego samego urządzenia.

Opcje Wymiary [mm] Waga [kg]

a b

Ochrona ESD 30 kV 99 ∅58 0,85

Metaglas® 43 ∅58 0,83

Opcje Wymiary [cale] Waga [lb]

a b

Ochrona ESD 30 kV 3,9 ∅2,3 1,87

Metaglas® 1,7 ∅2,3 1,82



2 Dane techniczne 

28 

OPTIFLEX 1300 C

www.krohne.com 01/2011 - 4001195401 - TD OPTIFLEX1300 R11 pl

Sondy pojedyncze

Rys. 2-10: Opcje sond pojedynczych

1  Poj. pręt ∅8 mm / ∅0,3¨ (wer. gwintowa i kołnierzowa). Opcja sondy segmentowej pokazana na prawo. Dla wersji 
kołnierzowej na życzenie dostępna jest opcja powłoki ochronnej.

2  Poj. linka ∅2 mm / ∅0,08¨ (tylko wer. gwintowa dla opcji wysokociśnieniowej (HP) oraz dla opcji 
wysokotemperaturowej (HT) i dla opcji wysokotemperaturowej / wysokociśnieniowej (HT/HP))

3  Poj. linka ∅4 mm / ∅0,15¨ (wer. gwintowa i kołnierzowa - na życzenie opcjonalna powłoka FEP)
4  Poj. linka ∅8 mm / ∅0,3¨ (wer. gwintowa i kołnierzowa)

L L L L L L

m m m m m m

L L

Dostępnych jest szereg obciążników i kotwień. Dane dotyczące wymiarów - patrz: kolejne strony. 
Dane instalacyjne - patrz: podręcznik.
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Pojedyncze sondy: wymiary w mm

Pojedyncze sondy: wymiary w calach

Sondy Wymiary [mm]

L min. L max. m t

Poj. pręt ∅8 mm  1 600  2 4000 -  -

Poj. pręt ∅8 mm (segmentowany)  1 600  2 6000 -  -

Pojedyncza linka ∅2 mm  3 600  2 35000 100 ∅14

Pojed. linka ∅4 mm  4 600  2 35000 100 ∅20

Pojed. linka ∅8 mm  4 600  2 35000 0  5 ∅38
1 Urządzenie z tą sondą musi być składane na miejscu. Procedura składania - patrz: podręcznik lub drukowana instrukcja z procedurą 

składania, dostarczana z podzespołami.
2 Krótsza sonda dostępna na życzenie
3 1 opcja z obciążnikiem (∅14×100 mm). Bez możliwości kotwienia.
4 Dane dotyczące wszystkich opcji końcówki sondy - patrz: koniec rozdziału
5 Wartość dla obciążnika ∅12 mm. Przy zamówieniu obciążnika ∅38 mm: 245 mm

Sondy Wymiary [cale]

L min. L max. m t

Poj. pręt ∅0,3¨  1 24  2 158 -  -

Poj. pręt ∅0,3¨ (segmentowany)  1 24  2 236 - -

Pojedyncza linka ∅0,08¨  3 24  2 1378 3,9 ∅0,6

Pojed. linka ∅0,15¨  4 24  2 1378 3,9 ∅0,8

Pojed. linka ∅0,3¨  4 24  2 1378 0  5 ∅1,5
1 Urządzenie z tą sondą musi być składane na miejscu. Procedura składania - patrz: podręcznik lub drukowana instrukcja z procedurą 

składania, dostarczana z podzespołami.
2 Krótsza sonda dostępna na życzenie
3 1 opcja z obciążnikiem (∅0,6×3,9¨). Bez możliwości kotwienia.
4 Dane dotyczące wszystkich opcji końcówki sondy - patrz: koniec rozdziału
5 Wartość dla obciążnika ∅0,5¨. Przy zamówieniu obciążnika ∅1,5¨: 9,6¨



2 Dane techniczne 

30 

OPTIFLEX 1300 C

www.krohne.com 01/2011 - 4001195401 - TD OPTIFLEX1300 R11 pl

Sondy podwójne

Rys. 2-11: Opcje sond podwójnych

1  Podw. pręt ∅8 mm / ∅0,3¨ (wer. gwintowa i kołnierzowa)
2  Podw. linka ∅4 mm / ∅0,15¨ (wer. gwintowa i kołnierzowa)
3  Współosiowa ∅22 mm / ∅0,9¨ (wer. gwintowa i kołnierzowa)

qq

Dostępnych jest szereg obciążników i kotwień. Dane dotyczące wymiarów - patrz: kolejne strony. 
Dane instalacyjne - patrz: podręcznik.
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Podwójne sondy: wymiary w mm

Podwójne sondy: wymiary w calach

Sondy Wymiary [mm]

L min. L max. q t

Podwójny pręt ∅8 mm 1000  1 4000  - 25

Podw. linka ∅4 mm  2 1000  1 8000 60 ∅38

Współosiowa ∅22 mm 500  1 6000  -  -

Współosiowa ∅22 mm (segmentowa)  3 500  1 6000  -  ∅28
1 Krótsza sonda dostępna na życzenie
2 Dane dotyczące wszystkich opcji końcówki sondy - patrz: koniec rozdziału
3 Urządzenie z tą sondą musi być składane na miejscu. Procedura składania - patrz: podręcznik lub drukowana instrukcja z procedurą, 

dostarczana z podzespołami.

Sondy Wymiary [cale]

L min. L max. q t

Podw. pręt ∅0,3¨ 40  1 158  - 1,0

Podw. linka ∅0,15 mm  2 40  1 315 2,4 ∅1,5

Współosiowa ∅0,9¨ 20  1 236 - -

Współosiowa ∅0,9 mm (segmentowa)  3 20  1 236 - ∅1,1
1 Krótsza sonda dostępna na życzenie
2 Dane dotyczące wszystkich opcji końcówki sondy - patrz: koniec rozdziału
3 Urządzenie z tą sondą musi być składane na miejscu. Procedura składania - patrz: podręcznik lub drukowana instrukcja z procedurą, 

dostarczana z podzespołami.
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Wymiary w mm

Wymiary w calach

Opcje końcówek sond linowych: pojedyncza linka ∅4 mm/0,15¨

Rys. 2-12: Opcje końcówek sond linowych: pojedyncza linka ∅4 mm/0,15¨

1  Obciążnik standardowy
2  Końcówka gwintowa
3  Końcówka karbowana
4  Końcówka wolna
5  Ściągacz
6  Uchwyt

n
n

t t n

n n

t

t

v

1 2 3 4 5 6

Typ końcówki sondy Wymiary [mm]

n t v

Obciążnik 100 ∅20 -

Końcówka gwintowa 70 M8 -

Końcówka karbowana 55 ∅8 -

Końcówka wolna - - -

Ściągacz 172  1 11 ∅6

Uchwyt 300 - -
1 Min. długość

Typ końcówki sondy Wymiary [cale]

n t v

Obciążnik 3,9 ∅0,8 -

Końcówka gwintowa 2,8 M8 -

Końcówka karbowana 2,2 ∅0,3 -

Końcówka wolna - - -

Ściągacz 6.8  1 0,4 ∅0,2

Uchwyt 11,8 - -
1 Min. długość
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Wymiary w mm

Wymiary w calach

Opcje końcówek sond linowych: pojedyncza linka ∅8 mm/0,3¨

Rys. 2-13: Opcje końcówek sond linowych: pojedyncza linka ∅8 mm/0,3¨

1  Obciążnik standardowy 1
2  Obciążnik standardowy 2
3  Ściągacz
4  Uchwyt
5  Końcówka gwintowa
6  Końcówka karbowana
7  Końcówka wolna

t

t t t
tv

p
p

p
p

p
pw

1 2 3 4 5 6 7   

Typ końcówki sondy Wymiary [mm]

p t v w

Obciążnik 1 100 ∅12 - -

Obciążnik 2 245 ∅38 - -

Ściągacz 293  1 14 ∅12 -

Uchwyt 300 - - -

Końcówka gwintowa 132 M12 - 30

Końcówka karbowana 100 ∅12 - -

Końcówka wolna - - - -
1 Min. długość

Typ końcówki sondy Wymiary [cale]

p t v w

Obciążnik 1 3,9 ∅0,5 - -

Obciążnik 2 9,6 ∅1,5 - -

Ściągacz 11,5  1 0,6 ∅0,5 -

Uchwyt 11,8 - - -

Końcówka gwintowa 5,2 M12 - 1,2

Końcówka karbowana 3,9 ∅0,5 - -

Końcówka wolna - - - -
1 Min. długość
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Wymiary w mm

Wymiary w calach

Opcje końcówek sond linowych: podwójna linka ∅4 mm/0,15¨

Rys. 2-14: Opcje końcówek sond linowych: podwójna linka ∅4 mm/0,15¨

1  Obciążnik standardowy
2  Końcówka gwintowa
3  Ściągacz

1 2 3

q

t

q
t

t

r

q

r

s
s

v

w w

Typ końcówki sondy Wymiary [mm]

q r s t v w

Obciążnik 60 ∅38 - -

Końcówka gwintowa 60 157 70 ∅38 - M8

Ściągacz 60 289 ±46 172  1 ∅38 ∅6 11
1 Min. długość

Typ końcówki sondy Wymiary [cale]

q r s t v w

Obciążnik 2,4 ∅1,5 - -

Końcówka gwintowa 2,4 6,2 2,8 ∅1,5 - M8

Ściągacz 2,4 11,4 ±1,8 6.8  1 ∅1,5 ∅0,2 0,4
1 Min. długość
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Wagi sond

Sondy Min. rozmiar przyłącza proces. Wagi

Gwint Kołnierz  [kg/m]   [lb/ft]  

Pojed. linka ∅2 mm / 0,08¨ G ½A; ½ NPTF DN25 w PN16, PN40, PN63 lub 
PN100; 1¨ w 150 lb, 600 lb, 900 lb, 
1500 lb lub 2500 lb; 1½¨ w 300 lb

0,016 0,01

Pojed. linka ∅4 mm / 0,15¨ G ¾A; ¾ NPT DN25 w PN16, PN40, PN63 lub 
PN100; 1¨ w 150 lb, 600 lb, 900 lb 
lub 1500 lb; 1½¨ w 300 lb

0,12 0,08

Pojed. linka ∅8 mm / 0,3¨ G 1½A; 1½ NPT DN40 w PN16, PN40, PN63 lub 
PN100; 1½¨ w 150 lb, 300 lb, 600 lb, 
900 lb lub 1500 lb

0,41 0,28

Podw. linka ∅4 mm / 0,15¨ G 1½A; 1½ NPT DN50 w PN16, PN40, PN63 lub 
PN100; 2¨ w 150 lb, 300 lb, 600 lb, 
900 lb lub 1500 lb

0,24 0,16

Poj. pręt ∅8 mm / 0,3¨ G ¾A; ¾ NPT DN25 w PN16, PN40, PN63 lub 
PN100; 1¨ w 150 lb, 600 lb, 900 lb 
lub 1500 lb; 1½¨ w 300 lb

0,41 0,28

Podwójny pręt ∅8 mm / 0,3¨ G 1½A; 1½ NPT DN50 w PN16, PN40, PN63 lub 
PN100; 2¨ w 150 lb, 300 lb, 600 lb, 
900 lb lub 1500 lb

0,82 0,56

Współosiowa ∅22 mm / 0,9¨ G ¾A; ¾ NPT DN25 w PN16, PN40, PN63 lub 
PN100; 1¨ w 150 lb, 600 lb, 900 lb 
lub 1500 lb; 1½¨ w 300 lb

0,79 0,53
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3.1  Zamierzone użycie
Przetwornik radarowy TDR mierzy odległość, poziom, objętość i masę cieczy, past, szlamów, 
granulatów i proszków. Możliwy jest także jednoczesny pomiar poziomu i pow. rozdziału cieczy.

Instalacja w silosach, zasobnikach i wykopach

3.2  Wstępne wymagania instalacyjne

• Należy upewnić się, co do wystarczającego miejsca.
• Chronić przetwornik przed światłem słonecznym. W razie potrzeby, użyć akcesoriów 

do ochrony pogodowej.
• Przetwornik - należy unikać nadmiernych wibracji. Urządzenia podlegają testom wibracyjnym 

zgodnym z EN 50178 oraz IEC 60068-2-6.

3.3  Przygotowanie zbiornika przed instalacją urządzenia

3.3.1  Ogólne informacje dot. króćców

Zachować następujące środki ostrożności - celem uzyskania poprawnej instalacji.

Aby uniknąć wadliwego działania urządzenia - patrz: poniższe uwagi.

Aby urządzenie mierzyło poprawnie - patrz: poniższe zalecenia.

Rys. 3-1: Zalecane wymiary króćców

1  Zalecane warunki: h ≤ d, gdzie h jest wysokością króćca, a d jest średnicą króćca.
2  Króciec nie powinien wystawać do wnętrza zbiornika. Unikać instalacji urządzenia na wysokich króćcach.

Przy instalacji urządzenia na wysokim króćcu, upewnić się, że sonda nie dotyka ścianek króćca 
(umocować końcówkę sondy, ...)

Możliwy jest pomiar w tych warunkach z minimalną górną strefą martwą. Aby odfiltrować sygnały 
zakłócające od długich króćców, użyć funkcji "snapshot". Więcej danych, patrz: podręcznik.
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Rys. 3-2: Gniazda dla gwintowych przyłączy procesowych

1  Zalecana instalacja
2  Gniazdo nie może wystawać do wnętrza zbiornika.

1 2

NIe umieszczać przyłącza procesowego w pobliżu wlotu produktu. Jeśli produkt podawany 
do zbiornika wejdzie w kontakt z anteną, pomiar nie będzie poprawny.

Rys. 3-3: Nie umieszczać urządzenia przy wlocie produktu.

1  Urządzenie w poprawnej pozycji.
2  Urządzenie zbyt blisko wlotu produktu.
3  Przy braku możliwości umieszczenia urządzenia w zalecanym miejscu, instalować rury deflektora.

1 2

3 3
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3.3.2  Wymogi instalacyjne dla betonowych dachów

Rys. 3-4: Unikanie gromadzenia się produktu wokół przyłącza procesowego

1  Jeśli cząsteczki produktu gromadzą się w otworach, nie zaleca się stosowania króćca.
2  Mocować kołnierz bezpośrednio do zbiornika.
3  Do mocowania urządzenia stosować przyłącze gwintowe.

Rys. 3-5: Instalacja na betonowym dachu

1  Średnica otworu, d, musi być większa od grubości warstwy betonu, t.
2  Jeśli grubość warstwy betonu, t, jest większa od średnicy otworu, d, należy instalować urządzenie we wnęce.



 Instalacja 3

39

OPTIFLEX 1300 C

www.krohne.com01/2011 - 4001195401 - TD OPTIFLEX1300 R11 pl

3.4  Zalecenia instalacyjne dla cieczy

3.4.1  Wymagania ogólne

Rys. 3-6: Zalecenia instalacyjne dla cieczy

1  h ≤ d, gdzie h jest wysokością zbiornika, a d jest jego średnicą.
2  Upewnić się że sonda nie dotyka króćca. Przy cieczach burzliwych - mocować sondę.
3  Pole elektromagnetyczne (EM) gnerowane przez urządzenie. Posiada promień Rmin. Pole elektromagnetyczne 

powinno być wolne od przeszkód i wlotu produktu. Patrz poniższa tabela.
4  W przypadku wielu obiektów w zbiorniku, instalować komory bocznikowe lub rury piętrzące.
5  Sonda musi być prosta. Można skracać sondę, jeśli jest zbyt długa. Upewnić się, że w konfiguracji urządzenia 

uwzględniono nową długość sondy. Dalsza część procedury, patrz: podręcznik.
6  Pusta przestrzeń wymagana dla sond podwójnych. Patrz poniższa tabela.
7  Pusta przestrzeń wymagana dla sond pojedynczych. Patrz poniższa tabela.

W przypadku sondy współosiowej, niniejsze zalecenia instalacyjne można pominąć.

Sondy współosiowe instalować w cieczach czystych i niezbyt lepkich.

Jeśli urządzenie będzie mierzyło poziom niebezpiecznych substancji (np. amoniak), zaleca się 
wyposażenie go w opcję Metaglas®.
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Odstęp między sondą a innymi obiektami w zbiorniku

3.4.2  Rury kolumnowe

Stosować rury kolumnowe dla:
• Obecności w zbiorniku piany o znacznej przewodności.
• Cieczy wzburzonej lub mieszanej.
• Zbyt wielu elementów zakłócających w zbiorniku.
• Urządzenie stosowane jest na zbiornikach z pływającym dachem (ciecze petrochemiczne).

Typ sondy Pusta przestrzeń (promień Rmin) wokół sondy

[mm] [cale]

Współosiowa 0 0

Podwójny pręt 6
Podw. linka ∅4 mm / 0,15¨ 6

100 4

Pojed. pręt 7
Pojed. linka ∅4 mm / 0,15¨ 7
Pojed. linka ∅2 mm / 0,08¨ 7

300 12

Rys. 3-7: Zalecenia instalacyjne dla rur kolumnowych (rur piętrzących i komór bocznikowych)

1  Rura piętrząca
2  Komora bocznikowa
3  Otwór cyrkulacji powietrza
4  Poziom cieczy
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Wymagania instalacyjne
• Rura kolumnowa musi być elektrycznie przewodząca.
• Wewnętrzna średnica rury kolumnowej nie może być większa, niż 5 mm / 0,2¨ od średnicy 

anteny (dla cieczy o wysokiej stałej dielektrycznej).
• Rura kolumnowa musi być prosta. Nagłe zmiany średnicy wewnętrznej - nie większe, niż 

1 mm / 0,04¨.
• Rura kolumnowa musi być pionowa.
• Zalecana chropowatość powierzchni: <±0,1 mm / 0,004¨.
• Tylko rura piętrząca: na spodzie rura piętrząca musi być otwarta.
• Umieścić sondę w osi rury kolumnowej.
• Upewnić się, że na spodzie rury kolumnowej nie ma osadów.
• Upewnić się, że w rurze kolumnowej jest ciecz.

Rury kolumnowe nie są konieczne w przypadku sond współosiowych. Jednak w przypadku 
nagłych zmian średnicy wewnętrznej rury kolumnowej, zaleca się stosowanie sondy 
współosiowej.

Rys. 3-8: Zalecenia instalacyjne dla rur piętrzących

1  Rura piętrząca w zbiornikach z jedną cieczą.
2  Rura piętrząca w zbiornikach z wieloma cieczami
3  Otwór cyrkulacji powietrza
4  Maksymalny poziom cieczy
5  Otwór cyrkulacji cieczy
6  Odległość między otworami ≥ 25 mm /1¨ (zależna od minimalnej mierzonej warstwy)
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Instalacja w zbiornikach z jedną cieczą i pianą
•  Powyżej max. poziomu cieczy wykonać w rurze piętrzącej otwór do wyrównania ciśnienia.
•  Sfazować krawędzie otworu.
•  Jeśli sonda posiada obciążnik, zapewnić stosowną ilość miejsca między obciążnikiem, a 
ścianką rury piętrzącej.

Instalacja w zbiornikach z wieloma cieczami
•  Powyżej max. poziomu najwyższej cieczy wykonać w rurze piętrzącej otwór do wyrównania 

ciśnienia.
•  Wykonać większą ilość otworów wzdłuż rury piętrzącej. Odległość między otworami ≥ 25 mm / 

1¨ (zależna od minimalnej mierzonej warstwy)
i Otwory zapewniają swobodny przepływ cieczy.

•  Sfazować krawędzie otworów.
•  Jeśli sonda posiada obciążnik, zapewnić stosowną ilość miejsca między obciążnikiem, a 
ścianką rury piętrzącej.

Pływający dach
W przypadku zbiornika z pływającym dachem, instalować urządzenie w rurze piętrzącej.

Rys. 3-9: Pływający dach

1  Osad
2  Elementy podtrzymujące
3  Rura piętrząca
4  Pływający dach
5  Produkt
6  Zbiornik



 Instalacja 3

43

OPTIFLEX 1300 C

www.krohne.com01/2011 - 4001195401 - TD OPTIFLEX1300 R11 pl

Instalacja w zbiornikach z jedną cieczą i pianą
• Górne przyłącze procesowe komory bocznikowej musi znajdować się powyżej max. poziomu 

cieczy.
• Dolne przyłącze procesowe komory bocznikowej musi być poniżej najniższego mierzonego 

poziomu cieczy.

Instalacja w zbiornikach z wieloma cieczami
• Górne przyłącze procesowe komory bocznikowej musi znajdować się powyżej max. poziomu 

cieczy.
• Dolne przyłącze procesowe komory bocznikowej musi być poniżej najniższego mierzonego 

poziomu cieczy.
• Konieczne są dodatkowe przyłącza procesowe na całej długości komory bocznikowej. Ich 

minimalna średnica wynosi 25 mm / 1¨ z minimalną odległością między otworami 100 mm / 
4¨.

• Jeśli sonda posiada obciążnik, zapewnić stosowną ilość miejsca między obciążnikiem, a 
ścianką rury piętrzącej.

• Jeśli ciecz przejściowa nie posiada warstwy powietrza ponad sobą, stosować odpowietrznik 
na szczycie komory bocznikowej. Patrz - rysunek:

Komora bocznikowa - ogólne uwagi

Rys. 3-10: Zalecenia instalacyjne dla komór bocznikowych

1  Komory bocznikowe w zbiornikach z jedną cieczą
2  Komory bocznikowe w zbiornikach z wieloma cieczami
3  Odległość między otworami ≤ minimalny poziom każdej z cieczy
4  Dodatkowe przyłącze procesowe

2
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3.5  Zalecenia instalacyjne dla substancji sypkich

3.5.1  Króćce w silosach stożkowych

Konfigurację urządzenia zaleca się wykonać dla pustego silosa.

Rys. 3-11: Zalecenia instalacyjne dla komór bocznikowych bez szczeliny powietrznej

1  Komora bocznikowa bez szczeliny powietrznej
2  Odpowietrznik

Ryzyko wyładowania elektrostatycznego (ESD): urządzenie jest odporne na wyładowanie 
elektrostatyczne do 15 kV (30 kV z opcją ochrony ESD - zalecaną dla substancji sypkich), 
jednak odpowiedzialność w zakresie ESD spoczywa na monterze i użytkowniku.

Instalować króćce w zalecanej pozycji - dla poprawnego pomiaru i uniknięcia nadmiernych zgięć 
i wleczenia.
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Odstęp między sondą a innymi obiektami w zbiorniku

Rys. 3-12: Zalecenia instalacyjne dla substancji sypkich

1  Zalecamy instalację bez króćca. W przeciwnym wypadku h ≤50 mm / 2¨.
2  Promień zbiornika, r
3  Końcówka sondy musi znajdować się powyżej 300 mm / 12¨ nad dnem zbiornika.
4  Pusta przestrzeń (promień Rmin) wokół sondy.
5  Pole elektromagnetyczne (EM) gnerowane przez urządzenie. Jest to także strefa pomiaru sondy. Pole 

elektromagnetyczne powinno być wolne od przeszkód i wlotu produktu.
6  Uziemić zbiornik, produkt i sondę (jeśli mocowana).
7  Jeśli możliwe, umieścić przyłącze ≥300 mm / 12¨ od ściany zbiornika

Typ sondy Pusta przestrzeń (promień Rmin) wokół sondy

[mm] [cale]

Pojed. linka ∅4 mm / 0,15¨ 4 300 12

Pojed. linka ∅8 mm / 0,3¨ 4 300 12

Dla sond dłuższych niż 10 m / 33 ft, zalecamy brak mocowania końcówki sondy.
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3.5.2  Siły wlokące dla sondy

Siły wlokące zależą od:
• Wysokości i kształtu zbiornika.
• Rozmiaru cząstek i gęstości.
• Prędkości opróżniania zbiornika.

Szacunkowe siły wlokące dla sondy w kg

Szacunkowe siły wlokące dla sondy w lb

Ryzyko zniszczenia sondy linowej. Obciążenie może zerwać linę.
Gdy obciążenie dla pojed. linki ∅8 mm / 0,3¨ przekracza 3500 kg / 7700 lb, kontaktować się 
z dostawcą.

Upewnić się, że dach zbiornika jest odporny na deformację przy obciążeniu.

Materiał Długość sondy, 10 m Długość sondy, 20 m Długość sondy, 30 m

[kg]

Cement 1000 2000 3000

Popiół 500 1000 1500

Pszenica 300 500 1200

Materiał Długość sondy, 33 ft Długość sondy, 65 ft Długość sondy, 98 ft

[lb]

Cement 2200 4410 6520

Popiół 1100 2200 3300

Pszenica 660 1100 2650
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3.6  Instalacja urządzenia w zbiorniku

3.6.1  Instalacja urządzenia z przyłączem kołnierzowym

Wymagane wyposażenie:
• Urządzenie
• Uszczelka (nie dostarczana)
• Klucz (nie dostarczany)

3.6.2  Instalacja urządzenia z przyłączem gwintowym

Wymagane wyposażenie:
• Urządzenie
• Uszczelka (niedostarczana z przyłączami gwintowymi G (ISO 228))
• Klucz 50 mm / 2¨ (niedostarczany)

Rys. 3-13: Przyłącze kołnierzowe

Rys. 3-14: Przyłącze gwintowe
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3.6.3  Zalecenia instalacyjne dla niemetalowych zbiorników i szybów

Dla urządzeń z sondą typu: pojedynczy pręt lub pojedyncza lina, należy przestrzegać 
poniższych instrukcji:
•  Pomiędzy urządzeniem a przyłączem procesowym umieścić metalową płytę.
i Średnica płyty powinna być większa od 200 mm / 8¨.

•  Upewnić się że płyta posiada kontakt z ogranicznikiem gwintu na urządzeniu.

Dla przyłączy kołnierzowych zaleca się stosowanie DN≥200 / ≥8¨.

Dla urządzeń z sondą typu: podwójny pręt, podwójna lina lub sonda współosiowa, moża 
pominąć te instrukcje.

Rys. 3-15: Instalacja na niemetalowych zbiornikach i szybach - przyłącze gwintowe

1  Niemetalowy (plastikowy...) zbiornik, szyb
2  Płyta metalowa, ∅ ≥200 mm / 8¨

Po zainstalowaniu urządzenia upewnić się, że dach zbiornika nie jest zdeformowany.
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3.6.4  Montaż obudowy rozdzielonej

Można zamocować uchwyt naścienny rozdzielonej obudowy do ściany lub rury (DN50...100 / 
2¨...4¨). Poniżej wymiary:

Wymiary w mm

Wymiary w calach

Procedura montażu - patrz: podręcznik.

Rys. 3-16: Wymiary uchwytu naściennego

Wymiary [mm]

a b c d e f g h i j

Uchwyt naścienny 120 60 20 11 90 150 6 67,4 126,4 150,4

Wymiary [cale]

a b c d e f g h i j

Uchwyt naścienny 4,7 2,4 0,8 0,4 3,5 5,9 0,2 2,65 4,98 5,92
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4.1  Instrukcje bezpieczeństwa

4.2  Instalacja elektryczna: wyjście 1 oraz 2

Wyjście 1 zasila urządzenie i używane jest do komunikacji HART®. W przypadku wyposażenia 
w opcję drugiego wyjścia prądowego, zasilać wyjście 2 poprzez osobne źródło.

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

Obowiązują krajowe przepisy dot. instalacji elektrycznych!

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

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

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

Rys. 4-1: Instalacja elektryczna

1  Wieczko przedziału zaciskowego
2  Wyjście 1: wyjście prądowe -
3  Wyjście 1: wyjście prądowe +
4  Zacisk uziemiający w obudowie
5  Wyjście 2: wyjście prądowe -
6  Wyjście 2: wyjście prądowe +
7  Zacisk uziemiający pomiędzy przyłączem procesowym a przetwornikiem

Niepoprawna polaryzacja nie spowoduje uszkodzenia urządzenia. Jednak urządzenie nie będzie 
działało - wartość 0 mA na wyjściu.
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4.2.1  Nie Ex

4.2.2  Ex i

4.2.3  Ex d

Rys. 4-2: Podłączenia elektryczne dla urządzeń nie-Ex

1  Zasilanie
2  Rezystor dla komunikacji HART®

3  Wyjście 1: 14...30 VDC dla wartości 22 mA na zacisku
4  Wyjście 2: 10...30 VDC dla wartości 22 mA na zacisku

Dane elektryczne dla aplikacji Ex i - patrz: informacje uzupełniające Ex. Informacje te 
zamieszczone są na dołączonej do urządzenia płycie CD-ROM, lub dostępne do ściągnięcia 
ze strony internetowej (Downloadcenter).

Dane elektryczne dla aplikacji Ex d - patrz: informacje uzupełniające Ex. Informacje te 
zamieszczone są na dołączonej do urządzenia płycie CD-ROM, lub dostępne do ściągnięcia 
ze strony internetowej (Downloadcenter).
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4.2.4  PROFIBUS PA

Dane elektryczne dla sieci PROFIBUS PA - patrz: dodatek PROFIBUS PA. Informacje te 
zamieszczone są na dołączonej do urządzenia płycie CD-ROM, lub dostępne do ściągnięcia 
ze strony internetowej (Downloadcenter).

4.2.5  FOUNDATION Fieldbus

Dane elektryczne dla sieci FOUNDATION Fieldbus - patrz: dodatek FOUNDATION Fieldbus. 
Informacje te zamieszczone są na dołączonej do urządzenia płycie CD-ROM, lub dostępne 
do ściągnięcia ze strony internetowej (Downloadcenter).

4.3  Kategoria ochronna

•  Upewnić się, że uszczelki są nieuszkodzone.
•  Upewnić się, że kable elektryczne są nieuszkodzone.
•  Upewnić się, że kable elektryczne są zgodne z obowiązującymi przepisami.
•  W celu zabezpieczenia przed dostępem wody, kable należy uformować w pętlę odciekową 1.
•  Dokręcić przepusty kablowe 2.
•  Nieużywane przepusty należy poprawnie zaślepić 3.

Urządzenie spełnia wszelkie wymagania dla klasy ochronnej IP 66/67 (równoważne NEMA 4X 
(obudowa) i typ 6P (sonda)).

Zapewnić wodoszczelność dławika.

Rys. 4-3: Zapewnienie dla instalacji kategorii ochronnej IP 67
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4.4  Sieci

4.4.1  Ogólne informacje

Urządzenie używa protokołu komunik. HART®. Protokół ten jest zgodny ze standardem HART® 
Communication Foundation. Urządzenie może być podłączone w trybie point-to-point. Może 
pracować także w trybie multi-drop, do 15 urządzeń.

Wyjście urządzenia ustawiono fabrycznie w trybie komunikacji point-to-point. Zmiana trybu 
komunikacji z point-to-point na multi-drop, patrz: "Konfiguracja sieci" w podręczniku.

4.4.2  Sieci point-to-point

Rys. 4-4: Podłączenie point-to-point (nie-Ex)

1  Addres urządzenia (0 dla połączenia point-to-point)
2  4...20 mA + HART®

3  Rezystor dla komunikacji HART®

4  Zasilanie
5  Modem HART®

6  Komunikator HART®
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4.4.3  Sieci Multi-drop

Rys. 4-5: Sieci Multi-drop (nie-Ex)

1  Addres urządzenia (n+1 dla sieci Multi-drop)
2  Addres urządzenia (1 dla sieci Multi-drop)
3  4 mA + HART®

4  Rezystor dla komunikacji HART®

5  Zasilanie
6  Modem HART®

7  Komunikator HART®



 Przyłącza elektryczne 4

55

OPTIFLEX 1300 C

www.krohne.com01/2011 - 4001195401 - TD OPTIFLEX1300 R11 pl

4.4.4  Sieci Fieldbus

Sieć FOUNDATION Fieldbus™ (nie-Ex)

Rys. 4-6: Sieć FOUNDATION Fieldbus™ (nie-Ex)

1  Urządzenie polowe
2  Puszka łączeniowa
3  Sieć H1
4  Konwerter H1/HSE
5  Szybki Ethernet (HSE)
6  Stacja robocza

W celu zasilenia urządzeń z wyjściem FOUNDATION™ Fieldbus (urządzenie 4-przewodowe 
z lokalnym podłączeniem HART®), wymagane jest oddzielne zasilanie. Terminal FF podłączony 
jest do huba zasilającego magistrali Fieldbus. Terminal 24 VDC zasila urządzenie. Na ilustracji 
nie pokazano zasilania.
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Sieć PROFIBUS PA/DP (nie-Ex)

Rys. 4-7: Sieć PROFIBUS PA/DP (nie-Ex)

1  Urządzenie polowe
2  Terminator magistrali
3  Segment magistrali PROFIBUS PA
4  Sprzęg segmentowy (PA/DP link)
5  Magistrala PROFIBUS DP
6  System kontroli (PLC / Class 1 master device)
7  Stacja robocza admin. / operatora (Urządzenie kontrolne / Class 2 master device)

W celu zasilenia urządzeń z wyjściem PROFIBUS PA (urządzenie 4-przewodowe z lokalnym 
podłączeniem HART®), wymagane jest oddzielne zasilanie. Terminal PROFIBUS PA podłączony 
jest do łącznika segmentowego. Terminal 24 VDC zasila urządzenie. Na ilustracji nie pokazano 
zasilania.
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Możesz znacznie przyspieszyć wsparcie, dostarczając nam podstawowych informacji.

Przefaksuj je do nas. Konsultant skontaktuje się w ciągu 24 godzin.

5.1  Dane urządzenia

Typ przyłącza  Kołnierz  Gwint  1 Podać rozmiar:

Materiał przyłącza  316 L  Hastelloy® C-22

Typ końcówki sondy (tylko 
linowe)

 Obciążnik  Ściągacz  Uchwyt

 Końcówka gwint  Końcówka karb.  Końc. wolna/brak

Przepust/uszczeln.  2  Standard / FKM/FPM
(-40...+200°C)

 Standard / 
Kalrez® 6375
(-20...+200°C)

 Standard / EPDM
(-50...+150°C)

Wersja obudowy  3  Zwarta, standard 
(Tmax = +200°C, Pmax = 
100 bar)

 Zwarta, wys. 
ciśnienie (Tmax = 
+200°C, Pmax = 
300 bar)

 Zwarta, wys. 
temperatura (Tmax = 
+300°C, Pmax = 
100 bar)

 Zwarta, wys. 
temperatura / wys. 
ciśnienie (Tmax = 
+300°C, Pmax = 
300 bar)

 Obud. rozdziel. Podać długość 
przewodu dla wersji 
rozdzielonej (2 m, 
4,5 m, 9,5 m lub 
14,5 m): 

Wyjścia  1 wyj. 
4...20 mA/HART®

 1 wyj. 
4...20 mA/HART® - 
pomiar pow. rozdziału

 2 wyjścia 
4...20 mA/HART® + 
4...20 mA

 2 wyjścia 
4...20 mA/HART® + 
4...20 mA - pomiar pow. 
rozdziału

 PROFIBUS PA (4-
przew. + lok. HART®)

 FOUNDATION 
Fieldbus (4-przew. + 
lok. HART®)

Wyświetlacz  Bez  Z Podać język:

Dopuszczenia  Nie Ex  ATEX Ex ia  ATEX Ex d[ia]

 WHG  4  FM IS Class 1 
Div. 1 (Dual Seal)

 FM XP-IS Class 1 
Div. 1 (Dual Seal)

 CSA IS Class 1 
Div. 1 (Dual Seal)

 CSA XP-IS Class 1 
Div. 2 (Dual Seal)

 IECEx Ex ia

 IECEx Ex d[ia]  4  NEPSI Ex ia  NEPSI Ex dia

 ATEX Ex nA  INMETRO 
BR-Ex ia

 INMETRO 
BR-Ex d[ia]

1 Konieczne dla temperatury przyłącza procesowego >200°C / 390°F
2 Ograniczenia temperatury dla materiału przepustu i uszczelnienia muszą być zgodne z ograniczeniami temp. dla wersji 

obudowy.
3 Patrz także: tabela wyboru sondy wg ciśnienia i temperatury w rozdziale "Dane techniczne".
4 W przygot.
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5.2  Dane znamionowe

5.3  Dane kontaktowe

Nazwa produktu:

Ciśnienie robocze:

Ciśnienie znamion.:

Temp. przyłącza 
procesowego:

Temperatura otoczenia:

Lepkość:

Zmienna pomiarowa 
(poziom, obj., ...)

Wysokość zbiornika

Uwagi (w pomieszczeniu, 
na wolnym powietrzu, ...):

Firma:

Osoba do kontaktu:

Numer telefonu:

Numer faksu:

E-mail:
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Przegląd produktów KROHNE

• Przepływomierze elektromagnetyczne

• Przepływomierze rotametryczne

• Przepływomierze ultradźwiękowe

• Przepływomierze masowe

• Przepływomierze wirowe (Vortex)

• Kontrolery przepływu

• Mierniki poziomu

• Mierniki temperatury

• Mierniki ciśnienia

• Analizatory

• Systemy pomiarowe dla branży oleju i gazu

• Systemy pomiarowe dla tankowców

Biuro główne - KROHNE Messtechnik GmbH
Ludwig-Krohne-Str.5
D-47058 Duisburg (Niemcy)
Tel.:+49 (0)203 301 0
Fax:+49 (0)203 301 10389 
info@krohne.de
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Bieżąca lista przedstawicielstw KROHNE podana jest na:
www.krohne.com
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