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1.1  Ultrad wi kowy przep ywomierz dla cieczy do wysokich ci nie  
i temperatur

Jako nast pca UFM 530 HT/HP, z wieloma sprawdzonymi instalacjami, OPTISONIC 4400 
rozszerza horyzonty pomiarowe, rozwi zuj c problemy pomiaru cieczy przy zastosowaniu 
technologii ró nicowego pomiaru czasu przelotu wi zek ultrad wi kowych.

Przep ywomierz sk ada si  z g owicy pomiarowej OPTISONIC 4000 i przetwornika UFC 400. 
Przep ywomierz OPTISONIC 4400 dostarczany jest w wersji zwartej lub rozdzielonej.
 Rynkowe wymagania dotycz ce pomiaru w trudnych warunkach procesowych spe nione s  przy 
pomocy szerokiego zakresu g owic pomiarowych.

Cechy przep ywomierza OPTISONIC 4400: 

• Bezpieczny pomiar przep ywu przy wysokiej temperaturze i ci nieniu
• Trwa e osi gi bez konieczno ci obs ugi
• Wiarygodny pomiar przep ywu, niezale ny od zró nicowania produktu
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Cechy szczególne
• Zaawansowany przetwornik z rozszerzon  diagnostyk
• Rura pomiarowa o pe nym przekroju - bez ruchomych elementów i spadku ci nienia
• Dok adny, dwukierunkowy pomiar przep ywu
• Podwójne, równoleg e cie ki
• Odporno  chemiczna
• Pe nozakresowa konstrukcja

Bran e
• Petrochemia i rafinerie

     - instalacja destylacji pró niowej
     - instalacje do krakowania wst pnego lub koksowania

• Olej i gaz
      - wt aczanie studniowe
      - transport oleju
      - wtrysk wody / pary

• Energetyka zawodowa
      - obwody transferu ciep a
      - woda zasilaj ca do boilerów
      - energetyka s oneczna
      - odzyskiwanie z wie y s onecznej

Zastosowania
• Ciecze przewodz ce i nieprzewodz ce
• Przep yw obj to ciowy i masowy
• Ró norodne i nagle zmieniaj ce si  produkty
• Ci kie frakcje / frakcje g ównej kolumny
• Pozosta o ci pró niowe
• Wsady koksowe
• Olej hartowniczy
• Syntetyczny olej termiczny
• Stopiona sól
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1.2  Warianty
Pe en zakres g owic pomiarowych OPTISONIC 4400 umo liwia konfiguracj  dla wi kszo ci 
wymagaj cych i bardzo trudnych aplikacji. 

OPTISONIC 4400 HT

Wersja wysokotemperaturowa OPTISONIC 4400 rozszerza zakres pomiarowy przep ywomierza 
OPTISONIC 3400 na wy sze ci nienia i bardzo wysokie temperatury - posiada konstrukcj  1- 
lub 2- cie kow .

OPTISONIC 4400 HP

Wersja wysokoci nieniowa OPTISONIC 4400 pozycjonowana jest w zakresie rednich 
temperatur ale wysokich ci nie  (do 500 bar) - tak e posiada konstrukcj  1- lub 2- cie kow .

Porównanie z przep ywomierzem OPTISONIC 3400

Uniwersalny przep ywomierz ultrad wi kowy dla cieczy - konstruowany zawsze w wersji 3-
cie kowej, dla szerokiego zakresu temperatury procesu, do 135 bar. 
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1.2.1  Solidna konstrukcja dla wysokich temperatur

OPTISONIC 4400 to 1- lub 2- cie kowy przep ywomierz ultrad wi kowy dla cieczy o wysokiej 
temperaturze, wiarygodny i bezobs ugowy w bardzo d ugim okresie eksploatacji.

Wersja wysokotemperaturowa z technologi  falowodu foliowego

1.2.2  Konstrukcja dedykowana do ekstremalnych ci nie

OPTISONIC 4400 to 1- lub 2- cie kowy przep ywomierz ultrad wi kowy do pomiaru przep ywu 
cieczy przy ekstremalnych ci nieniach znamionowych.

Wersja wysokoci nieniowa

Zakres zastosowa
•  Zakres rednic: DN25...1000 / 1"...40"
• Temperatura do 600 °C / 1112 °F 
• Ci nienie do 100 bar (wy sze na yczenie)
• Rura pomiarowa; standard - stal w glowa
• Inne materia y - np. stopy 

wysokotemperaturowe - na yczenie

Zakres zastosowa
•  Zakres rednic: DN25...200 / 1"...8"
• Temperatura do 180 °C / 356 °F 
• Zakres ci nienia 1500...4500 lb
• Rura pomiarowa; standard - stal k.o.
• Inne materia y - np. (super) duplex - na 

yczenie
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1.3  Cechy

1.3.1  Szczegó y g owicy i przetwornika

Wiarygodny pomiar przep ywu, niezale ny od zró nicowania produktu

• Dok adny, dwukierunkowy pomiar przep ywu
• Rura pomiarowa o pe nym przekroju
• Brak ruchomych elementów
• Brak spadku ci nienia
• Aktywne czujniki wymienialne pod ci nieniem
• U yte materia y s  zgodne z wymaganiami bran y oleju i gazu, tzn. s  zgodne z NACE MR 

175/103 oraz ISO 15156.

1.3.2  Funkcjonalno  na yczenie

• Dost pne czenie w asno ci wysokotemperaturowych i/lub wysokoci nieniowych
• Spawane przy cza 
• Konstrukcje nadmiarowe: redundancja 2-, 3- oraz 4-krotna
• P aszcz grzewczy 

Przetwornik UFC 400 - zwarty i rozdzielony / 
polowy
- Wy wietlacz, 4 przyciski optyczne lub 
mechaniczne
- Dost pne  konfiguracje I/O
- Jedno uniwersalne oprogramowanie dla 
wszystkich aplikacji

Awaria 
Sygna  wyj ciowy niewa ny

Kontrola funkcjonowania 
Sygna  wyj ciowy (czasowo) 
niewa ny

Poza specyfikacj
Wyj. sygna owe niewiarygodne

Wymagana obs uga
Sygna  wyj ciowy wci  wa ny

Diagnostyka UFC 400: NE107 Ikony NE 107: 
komunikaty statusowe i obs uga b dów
- na wy wietlaczu UFC 400
- we wszystkich protoko ach komunikacyjnych
- Komunikaty statusowe pogrupowane wg ród a 
b du
- U ytkownik mo e zmieni  grup  lub priorytet
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1.4  Zasada pomiaru
• Jak kajaki przekraczaj ce rzek  - sygna y akustyczne transmitowane s  i odbierane wzd u  

przek tnej cie ki pomiaru.
• Fala akustyczna poruszaj ca si  z pr dem przebywa drog  szybciej, ni  fala poruszaj ca si  

pod pr d.
• Ró nica czasów przebycia cie ki jest proporcjonalna do redniej pr dko ci p yn cego 

medium.

Rys. 1-1: Zasada pomiaru

1  Nadajnik (prowadnica fali) A
2  Nadajnik (prowadnica fali) B
3  Liniowa pr dko  przep ywu
4  K t wi zki
5  Pr dko  d wi ku w cieczy
6  D ugo  cie ki akustycznej
7  rednica wewn trzna
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2.1  Dane techniczne

• Nast puj ce dane dotycz  zastosowa  ogólnych. W celu uzyskania danych w a ciwych dla 
okre lonej aplikacji, nale y skontaktowa  si  z lokalnym biurem producenta.

• Dodatkowe informacje (certyfikaty, oprogramowanie,...) oraz kompletn  dokumentacj  
produktu mo na kopiowa  bez op aty - ze strony internetowej (Downloadcenter).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
System pomiarowy
Zasada pomiaru Czas przej cia fali 

Zakres zastosowa  Pomiar przep ywu mediów (nie)przewodz cych

Warto  mierzona
Podstawowa warto  mierzona Czas przej cia fali 

Wtórna warto  mierzona Przep yw obj., masowy, pr dk. liniowa, kier. przep ywu, 
pr dk. d wi ku, wzmocn., SNR, wiarygodno  pomiaru 
przep ywu, sumaryczna obj to  lub masa 

Konstrukcja
Cechy Wysokie ci nienie: 1 lub 2 równoleg e cie ki akustyczne; 

w pe ni spawane

Wysoka temperatura: 1 lub 2 równoleg e cie ki 
akustyczne

Konstrukcja modu owa System pomiarowy sk ada si  z g owicy pomiarowej 
i przetwornika pomiarowego.

Wersja zwarta OPTISONIC 4400 wysokie ci nienie

Wersja rozdzielona OPTISONIC 4000 F wysokie ci nienie, z przetwornikiem 
UFC 400

OPTISONIC 4000 F wysoka temperatura, 
z przetwornikiem UFC 400

rednica znamionowa 1 cie ka: DN25...65 / 1...2,5"

2 cie ki: DN80...1000 / 3...40" - (DN80 / 3"; 150, 300 lb)

Zakres pomiarowy 0,5...20 m/s / 1,65...66 ft/s, dwukierunkowy

Przetwornik pomiarowy
Wej cia / wyj cia Wyj. pr d. (w tym HART®), impuls., cz stotli. i/lub 

statusowe, cznik kra cowy i/lub wej. steruj ce (zale nie 
od wersji I/O)

Liczniki 2 (opcjonalnie 3) wewn. liczniki maksymalnie 8-pozycyjne 
(np. dla celów zliczania jednostek obj. i/lub masy)

Diagnostyka wewn trzna  Wbudowane funkcje weryfikacji i diagnostyki: 
przep ywomierz, proces, warto  mierzona, bargraf, 
konfiguracja urz dzenia itp.

Interfejsy komunikacyjne HART® 7, Foundation Fieldbus ITK6, Profibus PA /DP, 
Profil 3.02, Modbus RS485
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Wy wietlacz i interfejs u ytkownika
Wy wietlacz graficzny Wy wietlacz LCD, pod wietl.

Rozmiar: 128 x 64 pixeli, odpowiednio 59 x 31 mm = 
2,32" x 1,22"

Wy wietlacz obracany co 90°.

Elementy operatorskie 4 przyciski mechaniczne i optyczne do obs ugi 
operatorskiej przetwornika pomiarowego bez otwierania 
obudowy

Opcja: interfejs na podczerwie  (GDC)

Operacja zdalna PACTwareTM w tym Device Type Manager (DTM)

R czny komunikator HART® (Emerson), AMS (Emerson), 
PDM (Siemens)

Wszystkie modu y DTM i sterowniki dost pne s  
bezp atnie na stronie producenta.

Funkcje wy wietlacza
Menu robocze Programowanie parametrów: 2 strony warto ci 

pomiarowej, 1 strona statusowa, 1 strona graficzna 
(warto ci mierzone i opisy nastawiane wg potrzeb) 

J zyk wy wietlanego tekstu Angielski, francuski, niemiecki, holenderski, rosyjski

Funkcje pomiarowe Jednostki: metryczne, brytyjskie i US, wybierane z list, 
dla przep ywu obj./masowego i zliczania, pr dko ci 
liniowej, temperatury.

Warto  mierzona: przep yw obj., masowy, pr dk. 
liniowa, pr dk. d wi ku, wzmocn., SNR, kier. przep ywu, 
diagnostyka

Funkcje diagnostyczne Standardy: VDI/NAMUR NE 107

Komunikaty statusowe: wyprowadzane poprzez 
wy wietlacz, wyj. pr dowe i/lub statusowe, HART® lub 
interfejs magistralowy

Diagnostyka g owicy: na cie k  akustyczn : pr dk. 
liniowa, pr dk. d wi ku, wzmocn., SNR

Diagnostyka procesu: pusta rura, spójno  sygna u, 
okablowanie, war. przep ywu

Diagnostyka przetwornika: monitoring magistrali 
danych, pod . I/O, temp. elektroniki, spójno  parametrów 
i danych

Dok adno  pomiaru
Warunki odniesienia
Medium  Woda

Temperatura  20°C / 68°F

Ci nienie  1 bar / 14,5 psi

Odcinek dolotowy 10 DN

Maksymalny b d pomiaru
Wersja HT  1 cie ka: ±1% warto ci mierzonej ±10 mm/s

 2 cie ki: ±0,5% warto ci mierzonej ±5 mm/s

DN25 HT: ±2,5% warto ci mierzonej ±25 mm/s

Wersja HP ±1% warto ci mierzonej ±10 mm/s

Powtarzalno  1 cie ka: ±0,6%

 2 cie ki: ±0,3%
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Warunki robocze
Temperatura
Temperatura procesowa 

Wersja wysokoci nieniowa Wersja zwarta: -45...+140°C / -49...+284°F

Wersja rozdzielona: -45...+180°C / -49...+356°F

Wersja wysokotemperaturowa Wersja rozdzielona nie-Ex: 
 -45...+600°C / -49...+1112°F 
Wersja rozdzielona Ex:
 -45...+440°C / -49...+824°F 

Ko nierze, stal w glowa, wg ASME, min. temperatura procesowa: -29°C / -20°F

Temperatura otoczenia G owica: -40...+70°C / -40...+158°F

Przetwornik pomiarowy: -40…+65°C / -40…+149°F

Opcja (obudowa przetwornika ze stali k.o.): -40...+60°C /
-40...+140°F

Temp. otoczenia poni ej -25°C / -13°F, mo e mie  wp yw 
na dzia anie wy wietlacza.

Separowa  przetwornik od zewn. róde  ciep a, np. bezpo redniego promieniowania s onecznego - 
wy sze temp. zmniejszaj  ywotno  komponentów elektronicznych.

Temperatura magazynowania -50…+70°C / -58…+158°F

Ci nienie
ASME B16.5

Wersja wysokotemperaturowa DN25...300 / 1…12": 150...600 lb RF, 600 RTJ, 900 lb RTJ

DN350...600 / 14…24": 150...600 lb RF, 600 lb RTJ 

Wi ksze rednice i wy sze ci nienia na yczenie

Wersja wysokoci nieniowa: DN25...50 / 1…2": 1500 lb RTJ

DN80, 200 / 3... 8": 2500 lb RTJ

Wi ksze rednice i wy sze ci nienia na yczenie

EN 1092-1 Na yczenie

Specyfikacja techniczna dla ci nienia i temperatury wg ASME
OPTISONIC 4000 (F) : HT dla temperatury: 

250°C max 190 bar / 540°C max 160 bar / 600°C max 60 bar
482°F max 2756 psi / 1004°F max 2321 psi / 1112°F max 870 
psi

OPTISONIC 4000 (C/F) HP dla temperatury: 
20°C max 490 bar / 140°C max 440 bar / 180°C max 420 bar
68°F max 7107 psi / 284°F max 6382 psi / 356°F max 6092 
psi

DIN Na yczenie

W asno ci medium
Warunek fizyczny Ciecz, jednofazowa (dobrze zmieszana, czysta)

Dopuszczalna zawarto  gazu  2% (obj to )

Dopuszcz. ilo  cia  sta ych  5% (obj to )

Lepko Maksymalna lepko : na yczenie
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Warunki instalacyjne
Instalacja Szczegó owe informacje patrz: Instalacja strona 27.

Odcinek dolotowy 2 cie ki: 10 DN (prosty dolot)

1 cie ka: 20 DN (prosty dolot)

Ogólnie zaleca si  odcinek minimalny 20 DN

Odcinek wylotowy Minimum 3 DN (prosty)

Ogólnie zaleca si  odcinek minimalny 5 DN

Wymiary i wagi Szczegó owe informacje patrz: Wymiary i wagi strona 22.

Materia y
G owica pomiarowa
Ko nierze 
(styk. z medium)

Wersja HT: DN25...1000 / 1"...40", Standard: stal w glowa 
ASTM A105N. Opcja: stal k.o. AISI 316(L)

Wersja HP: DN25...200 / 1"...8", stal k.o. AISI 316 (L)

Inne materia y na yczenie.

Rura pomiarowa 
(styk. z medium)

Wersja HT: DN25...1000 / 1"...40", Standard: stal w glowa 
ASTM A106 gr. B. Opcja: stal k.o. AISI 316(L) 

Wersja HP: DN25...200 / 1"...8", stal k.o. AISI 316 (L)

Inne materia y na yczenie.

Prowadzenia czujnika Stal k.o. 1.4404 (AISI 316 L)

Szyjka czujnika Stal k.o. AISI 316 (1.4408) 

Czujniki (styk. z medium)
Wersja HT:

Stal k.o. (321(H))

Inne materia y na yczenie.

Wersja HP: Stal k.o. 1.4404 (AISI 316 L)

Mocowanie czujników Tylko HP: stal k.o. 1.4404 (AISI 316L) (materia  jak dla 
ko nierzy)

Kró ce mocow. czujników Stal k.o. (AISI 316L)

Przeciwko nierze czujników Tylko HT: Stal k.o. 1.4404 (AISI 316L)

Uszczelnienia czujników, Tylko HT: grafitowe zwijane spiralnie / stal k.o. dla 
w glowodorów do 450°C. 

Wy sze temperatury: zale nie od aplikacji; konsultowa  
z KROHNE

Puszka czeniowa
(tylko wersja rozdzielona)

Standard: odlew aluminiowy; z pow ok

Opcja: stal k.o. 316 (1.4408) 

Pow oka (g owica pomiarowa) Wersja HT; piaskowana; zabezpieczona antykorozyjnie

Opcja: na yczenie lakierowanie

Wersja HP: lakierowana

Opcja: pow oka morska

Zgodno  z NACE  Czujniki, styk z medium, zgodne z NACE MR 175/103 i 
ISO 15156

Opcja: na yczenie rura pomiarowa i ko nierze

Przetwornik pomiarowy
Obudowa Wersje C i F: odlew aluminiowy

Opcja: stal k.o. 316 (1.4408)

Pow oka Standard

Opcja: pow oka morska
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Przy cza elektryczne
Opis skrótów; Q=xxx; Imax = pr d maksymalny; Uin = xxx; Uint = napi cie wewn trzne; Uext = napi cie 
zewn trzne; Uint, max = maksymalne napi cie wewn trzne

Ogólnie Pod czenie elektryczne wykonywane jest wg dyrektywy 
VDE 0100 "Przepisy dotycz ce instalacji elektrycznych 
zasilanych napi ciem liniowym do 1000 V" lub wg 
stosownych przepisów krajowych.

Zasilanie Standard: 100…230 VAC (-15% / +10%), 50/60 Hz

Opcja: 24 VAC/DC (AC: -15% / +10%; DC: -25% / +30%)

Pobór mocy AC: 22 VA

DC: 12 W

Kabel sygna owy 
(tylko wersja rozdzielona)

Kabel ekranowany: 4 rdzeni coax.:  10,6 mm / 0,4"

5 m / 16 ft

Opcja: 10...30 m / 33...98 ft

Wpusty kablowe Standard: M20 x 1,5 (8...12 mm)

Opcja: ½" NPT, PF ½

Wej cia i wyj cia
Ogólnie Wszystkie wyj cia s  elektrycznie separowane od siebie 

nawzajem i od innych obwodów.

Wszystkie dane robocze i warto ci wyj  podlegaj  
regulacjom.

Opis u ywanych skrótów Uext = napi cie zewn.;  RL = obci enie + rezystancja; 
U0 = napi cie na zacisku; Inom = pr d znamionowy
Graniczne warto ci bezpieczne (Ex i):
Ui = max. napi cie wej.; Ii = max. pr d wej.; Pi = max. 
znamionowa moc wej ciowa;
Ci = max. pojemno  wej.; Li = max. indukcyjno  wej.
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Wyj cie pr dowe
Dane wyj ciowe Pomiar przep ywu obj., masowego, pr dk. liniowej, pr dk. 

d wi ku, wzmocn., SNR, diagnostyka 1, 2, NAMUR NE 
107, HART®.

Wsp. temperaturowy Typowo ±30 ppm/K

Nastawy Bez HART®

Q = 0%: 0…20 mA; Q = 100%: 10…20 mA

Identyfikacja b du: 3…22 mA

Z HART®

Q = 0%: 4…20 mA; Q = 100%: 10…20 mA

Identyfikacja b du: 3…22 mA

Q = 100%: 10…20 mA

Identyfikacja b du: 3…22 mA 

Dane robocze Podstaw. I/O Modu owe I/O Ex i
Aktywne Uint, nom = 24 VDC

I  22 mA

RL  1 k

Uint, nom = 20 
VDC

I  22 mA

RL  450

U0 = 21 V
I0 = 90 mA
P0 = 0,5 W
C0 = 90 nF / L0 = 
2 mH
C0 = 110 nF / 
L0 = 0,5 mH

Pasywne Uext 32 VDC

I  22 mA

U0 1,8 V

RL, max = (Uext - U0 / Imax

Uext 32 VDC

I  22 mA

U0 4 V

RL, max = (Uext - 
U0 / Imax

Ui = 30 V
Ii = 100 mA
Pi = 1 W
Ci = 10 nF
Li ~ 0 mH
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HART®

Opis Protokó  HART® poprzez wyj. pr dowe aktywne 
i pasywne

HART® - wersja: V7

Uniwersalny parametr HART® : w pe ni zintegrowany

Obci enie 250  dla punktu testowego HART®;
Uwaga na maksymalne obci enie wyj. pr dowego!

Multidrop Tak, wyj. pr dowe = 4 mA

Adresy Multidrop nastawiane w menu roboczym 1…15

Sterowniki urz dze  DD dla FC 375/475, AMS, PDM, DTM dla FDT

Wyj cie impuls. lub cz stotl.
Dane wyj ciowe Przep yw obj., masowy

Funkcja Nastawiane jako impulsy wyj cia cz stotl.

Cz sto  impulsów / cz stotliwo 0,01...10000 impulsów/s lub Hz

Nastawy Dla Q = 100%: 0,01... 10000 impulsów na sekund  lub na 
jednostk  obj to ci.

Szer. impulsu: ustawiana jako automat., symetr. lub sta a 
(0,05...2000 ms)

Dane robocze Podstaw. I/O Modu owe I/O Ex i

Aktywne - Unom = 24 VDC -

fmax w menu rob. 
ustawiana na: 
fmax  100 Hz:

I  20 mA 

RL, max = 47 k  

otwarty:
I 0,05 mA 
zamkni ty: 
U0,nom = 24 V dla 
I = 20 mA 

Fmax w menu rob. 
ustawiana na: 
100 Hz < fmax  
10 kHz:

I 20 mA 

RL  10 k  dla f  
1 kHz
RL  1 k  dla f  
10 kHz

otwarty: 
I 0,05 mA 
zamkni ty: 
U0,nom = 22,5 V 
dla I = 1 mA 
U0,nom = 21,5 V 
dla I = 10 mA
 U0,nom = 19 V 
dla I = 20 mA 
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Pasywne Uext  32 VDC -

fmax w menu rob. ustawiana na: 
fmax  100 Hz:

I 100 mA 

RL, max = 47 k
RL, max = (Uext - U0) / Imax

otwarty: 
I 0,05 mA dla Uext = 32 VDC 
zamkni ty: 
U0, max = 0,2 V dla I 10 mA 
U0, max = 2 V dla I 100 mA 

fmax w menu rob. ustawiana na:
100 Hz < fmax  10 kHz:

I 20 mA 

RL  10 k  dla f  1 kHz
RL  1 k  dla f  10 kHz
RL, max = (Uext - U0) / Imax

otwarty: 
I 0,05 mA dla Uext = 32 VDC 
zamkni ty: 
U0, max = 1,5 V dla I 1 mA 
U0, max = 2,5 V dla I 10 mA 
U0, max = 5,0 V dla I 20 mA 

NAMUR - Pasywne wg 
EN 60947-5-6 

otwarty: 
Inom = 0,6 mA 
zamkni ty: 
Inom = 3,8 mA 

Pasywne wg 
EN 60947-5-6 

otwarty: 
Inom = 0,43 mA 
zamkni ty: 
Inom = 4,5 mA 

Ui = 30 V 
Ii = 100 mA 
Pi = 1 W 
Ci = 10 nF 
Li = 0 mH 
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Wyj cie statusowe / cznik kra cowy
Funkcje i nastawy Ustawiane jako: automat. zmiana zakresu pomiar., wsk. 

kier. przep ywu, przepe n. liczn., b d, punkt prze czenia

Sterowanie zaworem z aktywowan  funkcj  dozowania

Dane robocze Podstaw. I/O Modu owe I/O Ex i

Aktywne - Uint = 24 VDC 

I 20 mA 

RL, max = 47 k

otwarty: 
I 0,05 mA 
zamkni ty: 
U0, nom = 24 V 
dla I = 20 mA 

-

Pasywne Uext 32 VDC 

I 100 mA 

RL, max = 47 k  
RL, max = (Uext - 
U0) / Imax

otwarty: 
I 0,05 mA dla 
Uext = 32 VDC 
zamkni ty: 
U0, max = 0,2 V 
dla I 10 mA 
U0, max = 2 V dla 
I 100 mA 

Uext = 32 VDC 

I 100 mA 

RL, max = 47 k  
RL, max = (Uext - 
U0) / Imax

otwarty: 
I 0,05 mA dla 
Uext = 32 VDC 
zamkni ty: 
U0, max = 0,2 V 
dla I 10 mA 
U0, max = 2 V dla 
I 100 mA 

-

NAMUR - Pasywne wg 
EN 60947-5-6 

otwarty: 
Inom = 0,6 mA 
zamkni ty: 
Inom = 3,8 mA 

Pasywne wg 
EN 60947-5-6 

otwarty: 
Inom = 0,43 mA 
zamkni ty: 
Inom = 4,5 mA 

Ui = 30 V 
Ii = 100 mA 
Pi = 1 W 
Ci = 10 nF 
Li = 0 mH 
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Wej cie steruj ce
Funkcja Utrzymanie wart. wyj  (np. podczas czyszczenia), ustawienie 

wyj  na "zero", kasow. liczników i b dów, zatrzymanie licznika, 
konwersja zakresu, kalibracja zera

Rozpocz cie dozowania, gdy aktywowano funkcj  dozowania

Dane robocze Podstaw. I/O Modu owe I/O Ex i

Aktywne - Uint = 24 VDC 

Zaciski otwarte: 
U0, nom = 22 V 

Zaciski 
zmostkowane: 
Inom = 4 mA 

On: 
U0  12 V dla 
Inom = 1,9 mA 

Off: 
U0  10 V dla 
Inom = 1,9 mA 

-

Pasywne Uext 32 VDC 

Imax = 6,5 mA dla 
Uext  24 VDC 

Imax = 8,2 mA dla 
Uext  32 VDC 

Styk zamkni ty 
(on): 
U0  8 V dla 
Inom = 2,8 mA 

Styk otwarty (off): 
U0 2,5 V z 
Inom = 0,4 mA 

Uext 32 VDC 

Imax = 9,5 mA dla 
Uext 24 V 

Imax = 9,5 mA dla 
Uext 32 V 

Styk zamkni ty 
(on): 
U0 3 V z 
Inom = 1,9 mA 

Styk otwarty (off): 
U0 2,5 V z 
Inom = 1,9 mA 

Uext 32 VDC 

I 6 mA dla 
Uext = 24 V 
I 6,6 mA dla 
Uext = 32 V 

On: 
U0 5,5 V lub 
I 4 mA 
Off: 
U0  3,5 V lub 
I 0,5 mA 

Ui = 30 V 
Ii = 100 mA 
Pi = 1 W 
Ci = 10 nF 
Li = 0 mH 

NAMUR - Aktywne wg 
EN 60947-5-6

Styk otwarty: 
U0, nom = 8,7 V 

Styk zamkni ty 
(on): 
Inom = 7,8 mA 

Styk otwarty (off): 
U0, nom = 6,3 V z 
Inom = 1,9 mA 

Identyfikacja dla 
zacisków otwartych: 
U0 8,1 V z 
I 0,1 mA 

Identyfikacja 
zacisków zwartych: 
U0 1,2 V z 
I 6,7 mA 

-
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PROFIBUS PA / DP
Opis Separowane galwanicznie wg IEC 61158

Wersja profilu: 3.02

Pobór pr du: 10,5 mA

Dopuszcz. napi cie magistrali: 9…32 V; w aplikacjach Ex: 
9...24 V

Interfejs magistrali z ochron  przed odwrotn  polaryzacj

Typowy pr d b du FDE (Fault Disconnection Electronic): 4,3 mA

Przydzia  adresu magistralowego przez miejscowy wy wietlacz 
urz dzenia

Bloki funkcji 6 x wej. analogowe, 3 x sumator

Dane wyj ciowe Przep yw obj., masowy, pr dko  liniowa, pr dko  d wi ku, 
wzmocn., SNR, temp. elektroniki, zasilanie

(Dalsze warto ci mierzone i dane diagnostyczne - przez dost p 
cykliczny)

FOUNDATION Fieldbus
Opis Separowane galwanicznie wg IEC 61158

Pobór pr du: 10,5 mA

Dopuszcz. napi cie magistrali: 9…32 V; w aplikacjach Ex: 
9...24 V

Interfejs magistrali z ochron  przed odwrotn  polaryzacj

Z funkcj  Link Master (LM)

Sprawdzone przez Interoperable Test Kit (ITK), wersja 6.0

Bloki funkcji 4 x wej. analogowe, 2 x integrator, 1 x PID

Dane wyj ciowe Przep yw obj., masowy, pr dko  liniowa, pr dko  d wi ku, 
wzmocn., SNR, temp. elektroniki 
Dane diagnostyczne

MODBUS
Opis Modbus RTU, Master / Slave, RS485 

Zakres adresów 1…247

Obs ugiwane kody funkcji 01, 02, 03, 04, 05, 08, 16, 43

Obs ugiwane pr dko ci transmisji 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bodów
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Dopuszczenia i certyfikaty
CE
Przep ywomierz spe nia ustawowe wymogi dyrektyw EC. Producent za wiadcza, nak adaj c znak CE, e 
urz dzenie spe ni o wszystkie maj ce zastosowanie testy.

Pe na informacja o dyrektywach i standardach UE oraz 
o certyfikacjach - patrz: deklaracja zgodno ci CE lub 
strona internetowa producenta.

NAMUR NE 21,43,53,80,95,107

Pozosta e dopuszczenia i standardy
Nie Ex Standard

Obszar zagro ony wybuchem
Strefa Ex 1 - 2 Informacje szczegó owe podano w odpowiedniej 

dokumentacji Ex.

Wg Dyrektywy Europejskiej 2014/34/EU

IECEx IECEX KIWA 15.0032X

ATEX KIWA 15ATEX0054 X

cQPSus ; class 1 Div. 1 and 2 Nr dopuszczenia: LR1338

NEPSI Nr dopuszczenia; [w przygotowaniu]

DNV Nr dopuszczenia; [w przygotowaniu]

EAC Nr dopuszczenia; [w przygotowaniu]

Kategoria ochronna wg 
IEC 529 / EN 60529

Przetwornik pomiarowy
Zwarty (C): IP66/67 (NEMA 4X/6)

Polowy (F): IP66/67 (NEMA 4X/6)

Wszystkie g owice
IP67 (NEMA 6)

Odporno  na udar. IEC 68-2-27

30 g dla 18 ms

Odporno  na wibracje IEC 68-2-64

f = 20 - 20000 Hz, rms = 4,5g, t = 30 min.
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2.2  Wymiary i wagi
Wymiary i wagi dost pnych wersji opisano na poni szych stronach. 

Opis u ywanych skrótów

• L = ca kowita d . przep ywomierza 
• H = wysoko  przep ywomierza (bez przetwornika / puszki czeniowej)
• W (W1) = szeroko  ko nierzy
• W2 = ca kowita szeroko  g owicy z czujnikami
• Di = wewn trzna rednica g owicy

Wersja rozdzielona wysokotemperaturowa

Uwaga; wymiar W2 ró ni si , zale nie od konstrukcji i rednicy. redni wymiar wynosi oko o 820 
mm / 31,7” ( ± 30mm / 1,2”)

a 88 mm / 3,5"
b 139 mm / 5.5" 1
c 106 mm / 4,2"

1 Warto  mo e si  zmienia , zale nie od u ytych d awików.
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Wersja zwarta wysokoci nieniowa

a 155 mm / 6,1"
b 230 mm / 9.1" 1
c 260 mm / 10,2"

Wys. ca k. = H + a #Warto  zale na od wersji
1 Warto  mo e si  zmienia , zale nie od u ytych d awików.
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2.3  ASME B16.5; wymiary i wagi
Dodatkowe warto ci i wymiary (np. niewymienione w tabelach) - konsultowa  z KROHNE. 

ASME 150 lb; wariant wysokotemperaturowy - ko nierz RF

ASME 300 lb; wariant wysokotemperaturowy - ko nierz RF

Rozm. 
zn.

Wymiary

L H W - W1 rednica wewn. 
[Di]

Waga

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

Rozm. 
zn.

Wymiary

L H W - W1 rednica wewn. 
[Di]

Waga

[cale] [mm] [cale] [mm] [cale] [mm] [cale] [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; wariant wysokotemperaturowy - ko nierze RF i RTJ

ASME 1500 lb; wariant wysokoci nieniowy - ko nierz RTJ

Rozm. 
zn.

Wymiary

L H W - W1 rednica wewn. 
[Di]

Waga

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

Rozm. 
zn.

Wymiary

L H W - W1 rednica wewn. 
[Di]

Waga

[cale] [mm] [cale] [mm] [cale] [mm] [cale] [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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2.4  Obudowa przetwornika

Wymiary i wagi w mm i kg

Wymiary i wagi w calach i lb

1  Obudowa zwarta (C)
2  Obudowa polowa (F)

Wersja Wymiary [mm] Waga 
[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

Wersja Wymiary [cale] Waga
[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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3.1  Zamierzone u ycie

Przep ywomierz OPTISONIC 4400 s u y wy cznie do dwukierunkowego pomiaru przewodz cej 
i/lub nieprzewodz cej cieczy w ca kowicie wype nionym ruroci gu. Nadmiar zanieczyszcze  
(gaz, cz stki sta e, dwie fazy cieczy) zak óca sygna  akustyczny i musi by  unikany.

Funkcjonalno  przep ywomierza OPTISONIC 4400 obejmuje: pomiar przepŠywu 
objÍtoúciowego, masowego, prÍdkoúci liniowej, prÍdkoúci düwiÍku, wzmocnienie, SNR, 
sumaryczn¼ masÍ, wartoúci diagnostyczne.

3.2  Ogólne uwagi instalacyjne

3.3  Wymagania ogólne

U ytkownik ponosi wy czn  odpowiedzialno  za w a ciwe u ycie urz dze  pomiarowych w 
odniesieniu do ich zdatno ci, zamierzonego przeznaczenia i odporno ci na korozj  u ytych 
materia ów w odniesieniu do mierzonego medium.

Producent nie ponosi odpowiedzialno ci za jakiekolwiek uszkodzenie wynik e z niepoprawnego 
u ycia lub u ycia niezgodnego z zamierzonym przeznaczeniem.

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.

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

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.

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 68-2-6.
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3.3.1  Wibracje

3.3.2  Zabezpieczenie antykorozyjne

Rys. 3-1: Unika  wibracji

W przypadku nadmiernych wibracji stosowa  wersj  polow .

Zastosowane zabezpieczenie antykorozyjne jest wa ne przez 3 miesi ce od daty produkcji.
Dla zabezpieczenia antykorozyjnego g owicy ze stali w glowej, po instalacji na ruroci gu nale y 
zastosowa  ochron  antykorozyjn .
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3.4  Warunki instalacyjne

3.4.1  Odcinek dolotowy i wylotowy

3.4.2  Zgi cia 2- lub 3-wymiarowe

Rys. 3-2: Zalecane odcinki: dolotowy i wylotowy

1  Patrz rozdzia : "Zgi cia 2- lub 3-wymiarowe"
2   3 DN

Rys. 3-3: Dolot: 2- i/lub 3-wymiarowe zgi cia przed przep ywomierzem

D ugo  dolotu: 
dla 2 cie ek: przy zgi ciach 2-wymiarowych: 10 DN; przy zgi ciach 3-wymiarowych: 15 DN
dla 1 cie ek: przy zgi ciach 2-wymiarowych: 20 DN; przy zgi ciach 3-wymiarowych: 25 DN

Zgi cia 2-wymiarowe tylko w p aszczy nie pionowej; zgi cia 3-wymiarowe w p aszczy nie 
pionowej oraz poziomej.
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3.4.3  Sekcja T

3.5  Zagi cia

Rys. 3-4: Odleg o  za sekcj  T

1  2 cie ki  10DN, 1 cie ka  20 DN

Rys. 3-5: Instalacja w odcinkach z zagi ciami

Rys. 3-6: Instalacja w odcinkach z zagi ciami
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3.6  Wylot swobodny

Instalowa  w dolnej sekcji ruroci gu, aby zapewni  ca kowite wype nienie rury ciecz .

3.7  Po o enie pompy

3.8  Zawór regulacyjny

Rys. 3-7: Wylot swobodny

Nie instalowa  przep ywomierza po ss cej stronie pompy - mo liwa kawitacja lub niestabilne 
wskazania.

Rys. 3-8: Instalacja za pomp

1   30 DN

Rys. 3-9: Instalacja przed zaworem regulacyjnym

1   40 DN
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3.9  Ruroci g opadaj cy o d ugo ci ponad 5 m / 16 ft
Za przep ywomierzem instalowa  odpowietrzenie, celem usuni cia podci nienia. Podci nienie 
nie uszkodzi przep ywomierza, ale mo e spowodowa  odgazowanie (kawitacj ) i mie  wp yw na 
poprawny pomiar.

3.10  Izolacja termiczna

Rys. 3-10: Ruroci g opadaj cy o d ugo ci ponad 5 m / 16 ft

1   5 m / 16 ft
2  Instalowa  odpowietrzenie

Rys. 3-11: Izolacja

1  Patrz poni ej: szczegó owy obszar czujnika
2  Puszka czeniowa
3  Obszar izolacji

G owica mo e by  izolowana ca kowicie, za wyj tkiem modu u(-ów) piezo czujników 1 i puszki 
czeniowej 2 ch odzonych przez swobodn  konwekcj  powietrza. Maksymalna temperatura dla 

czujników wynosi 200 °C / 392 °F.

Patrz: dok adny obszar 3 na poni szym rysunku

Dla urz dze  w obszarach zagro onych wybuchem zastosowanie maj  specjalne zakresy 
temperatur i zalecenia izolacyjne. Patrz: dokumentacja Ex!
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Dok adny obszar izolowania

Rys. 3-12: Izolacja termiczna

1  Szeroko  ko nierza = swobodny dystans
2  Izolacja
3  Rura g owicy

Dla zdj cia wieczka modu u piezo i/lub zdj cia uszczelnienia wymagana jest wolna przestrze  
(oko o 0,15 m / 6") wokó  obudowy czujnika.

Nie obraca  niebieskich wieczek na ko cu obudowy czujnika. Wieczka posiadaj  przy cze 
zatrzaskowe.

Nie nale y dociska  (lub luzowa ) sworzni na ko nierzach czujników. Sworznie te s  wst pnie 
ustawione fabrycznie (wg specyfikacji). Patrz: szczegó owa informacja podana na tabliczce 
znamionowej g owicy.
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3.11  Odchy ka ko nierzy

3.12  Wspawanie g owicy do ruroci gu
G owice bez ko nierzy i/lub ko cówek do wspawania mog  by  wspawane do sekcji ruroci gu na 
miejscu.

3.13  Pozycja monta owa

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

Rys. 3-13: Odchy ka ko nierzy

1  Lmax
2  Lmin

Zbyt du a ilo  ciep a podczas spawania mo e uszkodzi  czujniki (piezoelementy).

Rys. 3-14: Dopuszczalna pozycja monta owa 
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3.14  Monta  obudowy polowej, wersja rozdzielona

3.14.1  Monta  na rurze

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

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. 3-15: Monta  obudowy polowej na rurze



3 Instalacja 

36 

OPTISONIC 4400

www.krohne.com 02/2017 - 4005367001 TD OPTISONIC 4400 R01 pl

3.14.2  Monta  na cienny

1  Przy pomocy p yty monta owej przygotowa  otwory.

2  Materia ów monta owych i narz dzi nale y u ywa  zgodnie z zasadami i przepisami BHP.
3  Przymocowa  przetwornik do ciany.

Rys. 3-16: Monta  na cienny obudowy polowej

Monta  kilku urz dze  obok siebie

a  600 mm / 23,6"
b  250 mm / 9,8"
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3.14.3  Obracanie wy wietlacza w obudowie polowej

Wy wietlacz w obudowie polowej mo e by  obracany co 90°.
1  Odkr ci  wieczko przedzia u wy wietlacza i modu u operatora.
2  U ywaj c stosownego narz dzia wyci gn  metalowe zaczepy umieszczone po obu stronach 

wy wietlacza.
3  Wysun  wy wietlacz pomi dzy dwoma metalowymi zaczepami i obróci  go do wymaganej 

pozycji.
4  Wsun  wy wietlacz wraz z metalowymi zaczepami na powrót do obudowy.
5  Za o y  wieczko i dokr ci  je r cznie.

Rys. 3-17: Obracanie wy wietlacza w obudowie polowej

Przewód ta mowy wy wietlacza nie mo e by  nadmiernie zgi ty lub skr cony.

Po otwarciu wieczka obudowy, nale y zawsze oczy ci  i nasmarowa  gwint. Stosowa  tylko 
smar bez zawarto ci ywic i kwasów.
Nale y prawid owo za o y  czyst  i nieuszkodzon  uszczelk .
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4.1  Kabel sygna owy (tylko wersja rozdzielona)
G owica po czona jest z przetwornikiem jednym kablem sygna owym z 2 lub 4 (etykietowanymi) 
wewn trznymi kablami typu coax, do pod czenia 1 lub 2 cie ek akustycznych.

4.2  Zasilanie

Rys. 4-1: Konstrukcja - wersja polowa

1  Przetwornik pomiarowy
2  Otworzy  puszk  czeniow
3  Narz dzie do zwolnienia z czy
4  Oznaczenie na kablu
5  Wprowadzi  kabel(-le) do puszki czeniowej

czy  kabel ze z czem o takim samym oznaczeniu numerycznym.

Gdy urz dzenie b dzie na sta e pod czone do sieci zasilaj cej. 
Wymagane jest (np. dla obs ugi serwisowej) zamontowanie zewn trznego od cznika przy 
urz dzeniu - dla celów jego od czenia. Od cznik musi by  atwo dost pny dla operatora 
i oznaczony, jako od cznik dla tego konkretnego urz dzenia.
Od cznik i jego okablowanie musi by  odpowiednie dla danej aplikacji oraz zgodne 
z obowi zuj cymi przepisami dotycz cymi bezpiecze stwa
(np. IEC 60947-1 / -3)

Dla urz dze  Ex zastosowanie maj  dodatkowe uwagi dotycz ce bezpiecze stwa - patrz: 
dokumentacja Ex.

Zaciski zasilania w przedziale zaciskowym wyposa ono w odchylne os ony, celem 
zabezpieczenia przed przypadkowym dotkni ciem.
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100...230 VAC (zakres tolerancji: -15% / +10%)
• Patrz: napi cie i cz stotliwo  zasilania (50...60 Hz) na tabliczce znamionowej.
• Zacisk uziemienia ochronnego PE zasilania musi by  pod czony do oddzielnego zacisku 

typu "U" w przedziale zaciskowym przetwornika pomiarowego.

24 VDC (zakres tolerancji: -55% / +30%)
24 VAC/DC (zakresy tolerancji: AC: -15% / +10%; DC: -25% / +30%)
• Sprawd  dane na tabliczce znamionowej!
• Ze wzgl dów pomiarowych, uziemienie robocze FE musi by  pod czone do oddzielnego 

zacisku typu "U", w przedziale zaciskowym przetwornika pomiarowego.
• Przy pod czaniu urz dzenia do niskich napi  nale y stosowa  separacj  ochronn  (PELV) 

(jak dla VDE 0100 / VDE 0106 oraz IEC 364 / IEC 536 lub zgodnie z przepisami krajowymi).

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

W celu ochrony personelu przed pora eniem, urz dzenie musi zosta  uziemione zgodnie 
z obowi zuj cymi przepisami.

240 VAC+5% mie ci si  w zakresie tolerancji.
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4.3  Wej cia i wyj cia, przegl d

4.3.1  Konfiguracje wej /wyj  (I/O)

Przetwornik pomiarowy oferuje ró norodne konfiguracje wej /wyj .

Wersja podstawowa
• Posiada 1 wyj. pr dowe, 1 impulsowe i 2 statusowe / cznik kra cowy.
• Wyj. impuls. mo na ustawi  jako wyj. status. / czn. kra c.; jedno z wyj  statusowych - jako 

wej. steruj ce.

Wersja Ex i
• Zale nie od przeznaczenia, konfiguracja przewiduje ró norodne modu y wyj ciowe.
• Wyj. pr dowe mog  by  aktywne lub pasywne.
• Opcjonalnie dost pne jako Foundation Fieldbus i Profibus PA.

Wersja modu owa
• Zale nie od przeznaczenia, konfiguracja przewiduje ró norodne modu y wyj ciowe.

Magistrale
• W po czeniu z dodatkowymi modu ami urz dzenie oferuje interfejsy magistralowe 

iskrobezpieczne oraz nieiskrobezpieczne.
• Pod czenie i obs uga magistrali - patrz: oddzielna dokumentacja danej magistrali.

Opcja Ex
• Dla obszarów zagro onych wybuchem oferuje si  wszystkie warianty wej /wyj  dla wersji 

obudowy C oraz F, z przedzia em zaciskowym Ex-d (obudowa ci nieniowa) lub Ex-e 
(obudowa wzmocniona).

• Pod czenie i obs uga urz dze  Ex - patrz: oddzielna dokumentacja.
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4.3.2  Opis numeru CG

Ostatnie 3 cyfry numeru CG (5, 6 i 7) wskazuj  na przydzia  zacisków czeniowych. Patrz: 
poni sze przyk ady.

Opis skrótów oraz identyfikator CG dla mo liwych modu ów opcjonalnych
na zaciskach A oraz B

Rys. 4-2: Oznaczenie (numer CG) modu u elektroniki i wariantów wej /wyj

1  Numer ID:
2  Numer ID: 0 = standard
3  Opcja zasilania
4  Wy wietlacz (wersja j zykowa)
5  Wersja wej cia/wyj cia (I/O)
6  Pierwszy modu  opcjonalny dla zacisku A
7  Drugi modu  opcjonalny dla zacisku B

CG 350 xx 100 100...230 VAC i std. wy wietlacz; podstawowe wej./wyj.: Ia lub Ip & Sp/Cp & Sp & Pp/Sp

CG 350 xx 7FK 100...230 VAC i std. wy wietlacz; modu owe wej./wyj.: Ia & PN/SN i modu  opcjonalny PN/SN & CN

CG 350 xx 4EB 24 VDC i std. wy wietlacz; modu owe wej./wyj.: Ia & Pa/Sa i modu  opcjonalny Pp/Sp & Ip

Skrót Identyfikator dla numeru 
CG

Opis

Ia A Wyj cie pr dowe aktywne

Ip B Wyj cie pr dowe pasywne

Pa / Sa C Wyj. aktywne impuls., cz stotl., status., lub cznik kra cowy (zmienne)

Pp / Sp E Wyj. pasywne impuls., cz stotl., status., lub cznik kra cowy (zmienne)

PN / SN F Wyj. pasywne impuls., cz stotl., status., lub cznik kra cowy wg 
NAMUR (zmienne)

Ca G Aktywne wej. steruj ce

Cp K Pasywne wej. steruj ce

CN H Aktywne wej. steruj ce wg NAMUR
Przetwornik monitoruje przerw  i zwarcie w obwodach wg EN 60947-5-
6. B dy wskazywane na°wy wietlaczu. Komunikaty b dów dost pne 
przez wyj. statusowe.

- 8 Nie zainstalowano dodatkowego modu u

- 0 Bez mo liwo ci dalszych modu ów
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4.3.3  Wersje wej cia/wyj cia ustalone, niezmienne

Przetwornik pomiarowy oferuje ró norodne konfiguracje wej /wyj .

• Kolorem szarym oznaczono w tabelach zaciski nieprzydzielone lub nieu ywane.
• W tabeli podano tylko ostatnie cyfry numeru CG.
• Zacisk czeniowy A+ stosowany jest tylko w podstawowej wersji wej./wyj.

Nr CG Zaciski czeniowe

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

Wej/wyj podstawowe (I/O) (Standard)
1 0 0 Ip + HART® pasywne  

1

Sp / Cp pasywne  2 Sp pasywne Pp / Sp pasywne  2

Ia + HART® aktywne  
1

Wej/wyj cia Ex-i (Opcja)
2 0 0 Ia + HART® aktywne PN / SN NAMUR  2

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

2 1 0 Ia aktywne PN / SN NAMUR
Cp pasywne  2

Ia + HART® aktywne PN / SN NAMUR  2

3 1 0 Ia aktywne PN / SN NAMUR
Cp pasywne  2

Ip + HART® pasywne PN / SN NAMUR  2

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

Ia + HART® aktywne PN / SN NAMUR  2

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

Ip + HART® pasywne PN / SN NAMUR  2

1 Zmiana funkcji przez prze czenie
2 Zmienne
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4.3.4  Zmienne wersje wej /wyj

Przetwornik pomiarowy oferuje ró norodne konfiguracje wej /wyj .

• Kolorem szarym oznaczono w tabelach zaciski nieprzydzielone lub nieu ywane.
• W tabeli podano tylko ostatnie cyfry numeru CG.
• Zac. = zacisk ( czeniowy

Nr CG Zaciski czeniowe

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

Modu owe I/O (opcja)
4 _ _ max. 2 opcjonalne modu y dla zac. A + B Ia + HART® aktywne Pa / Sa aktywne  1

8 _ _ max. 2 opcjonalne modu y dla zac. A + B Ip + HART® 
pasywne

Pa / Sa aktywne  1

6 _ _ max. 2 opcjonalne modu y dla zac. A + B Ia + HART® aktywne Pp / Sp pasywne  1

B _ _ max. 2 opcjonalne modu y dla zac. A + B Ip + HART® 
pasywne

Pp / Sp pasywne  1

7 _ _ max. 2 opcjonalne modu y dla zac. A + B Ia + HART® aktywne PN / SN NAMUR  1

C _ _ max. 2 opcjonalne modu y dla zac. A + B Ip + HART® 
pasywne

PN / SN NAMUR  1

PROFIBUS PA/DP
D _ _ max. 2 opcjonalne modu y dla zac. A + B PA+ (2) PA- (2) PA+ (1) PA- (1)

F _ _ max. 2 opcjonalne modu y dla zac. A + B PA+ (2) PA- (2) PA+ (1) PA- (1)

FOUNDATION Fieldbus (opcja)
E _ _ max. 2 opcjonalne modu y dla zac. A + B V/D+ 

(2)
V/D- (2) V/D+ (1) V/D- (1)

Modbus (opcja)
G _ _  
2

max. 2 opcjonalne modu y dla zac. A + B Wspólny Sygn. B 
(D1)

Sygn. A 
(D0)

1 zmienne
2 nieaktywny terminator magistrali 
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Po wype nieniu przes a  faksem lub e-mailem do lokalnego przedstawiciela. Prosz  do czy  
szkic ruroci gu zwymiarowany wg osi X, Y, Z.

5.1  Formularz Konfiguracji Urz dzenia

Informacja u ytkownika:
Data:

Przed o one:

Firma:

Adres:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Dane aplikacji:
Informacja odniesienia (nazwa, tag itp.):

Nowa aplikacja
Aplikacja istniej ca, u ywaj ca:

Opis pomiaru:

Medium
Ciecz:

Zawarto  gazu:

Zawarto  cz stek sta ych:

G sto :

Pr dko  d wi ku:

Przep yw
Normalne:

Minimalne:

Maksymalne:

Temperatura
Normalne:

Minimalne:

Maksymalne:

Ci nienie
Normalne:

Minimalne:

Maksymalne:
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Szczegó y ruroci gu
Wymiar znamionowy:

Wewn. / zewn. rednica:

Gr. ciany / schedule:

Materia :

Odcinek dolotowy i wylotowy (DN):

Sytuacja na dolocie: 
(kolanka, zawory, pompy):

Orientacja przep ywu (pionowy góra (/ dó ) / poziomy / inny):

Szczegó y otoczenia
Atmosfera korozyjna:

Woda morska:

Wysoka wilgotno  (% R.H.)

Otocznie nuklearne (radiacja):

Obszar zagro ony wybuchem:

Dodatkowe szczegó y:

Wymagania sprz towe:
Wymagana dok adno  
(procent przep ywu):

Zasilanie (napi cie, AC / DC):

Wyj. analogowe (4-20 mA)

Impulsowe (min. szer. impulsu, wart. impulsu):

Protokó  cyfrowy:

Opcje:

Przetwornik - wersja rozdzielona:

D ugo  kabla:

Akcesoria:
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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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