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1.1  Zamierzone użycie

OPTIBAR PM 5060 C jest przetwornikiem ciśnienia przeznaczonym do pomiaru ciśnienia 
procesowego i poziomu gazów, par i cieczy w warunkach wysokiej temperatury i ciśnienia. 
W połączeniu z czujnikiem działającym w trybie slave przetwornik OPTIBAR PM 5060 C 
ponadto pozwala na elektroniczny pomiar różnicy ciśnień, poziomu, gęstości i powierzchni 
rozdziału. Dostępne zakresy pomiarowe i dopuszczalne przeciążenia podane są na tabliczce 
znamionowej urządzenia. Szczegóły patrz: Dane techniczne strona 76. Sposób użycia zgodny 
z przeznaczeniem opisano w poniższych punktach:

• Przestrzegać instrukcji podanych w dokumentacji.
• Stosować się do specyfikacji technicznych (dalsze informacje patrz: Dane techniczne strona 

76).
• Instalacja i obsługa - tylko przez właściwie przeszkolony personel.
• Przestrzegać ogólnych standardów i dobrej praktyki inżynierskiej.

Niebezpieczeństwo! 
Dla urządzeń Ex zastosowanie mają dodatkowe uwagi dotyczące bezpieczeństwa.

Uwaga! 
• Zabronione są jakiekolwiek modyfikacje urządzenia, jak: wiercenie, cięcie, przycinanie, 

spawanie i lutowanie lub częściowe zamalowanie albo nakładanie powłok.
• Zabronione jest wykorzystywanie urządzenia, jako: podpórki dla celów instalacyjnych lub jako 

uchwytu dla kabli, rur albo innego obciążenia.
• Montaż lub instalacja podzespołów jest dozwolona tylko wg opisów z niniejszego dokumentu, 

lub jeśli została autoryzowana przez producenta albo certyfikowanego partnera serwisu.

Uwaga! 
Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za właściwe użycie urządzeń pomiarowych w 
odniesieniu do ich zdatności, zamierzonego przeznaczenia i odporności na korozję użytych 
materiałów w odniesieniu do mierzonego medium.

Informacja! 
Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenie wynikłe z niepoprawnego 
użycia lub użycia niezgodnego z zamierzonym przeznaczeniem.
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1.2  Ocena SIL wg IEC 61508
Tylko dla przetworników sygnałowych SIL
Poziom Nienaruszalności Bezpieczeństwa (SIL) systemu elektronicznego jest miarą 
wiarygodności wbudowanych funkcji bezpieczeństwa. Dla dokładniejszego określenia wymagań 
bezpieczeństwa stosowanych jest kilka poziomów SIL wg IEC 61508. To urządzenie jest zgodne 
z IEC 61508: 2010 (Edycja 2). Przy jednym kanale zabezpieczenia posiada poziom SIL 2. Przy 
architekturze wielokanałowej z HFT 1, urządzenie może być używane w architekturze jednolitej 
nadmiarowości dla SIL 3.

1.3  Ograniczenia techniczne
Konstrukcja urządzenia dopuszcza jego stosowanie tylko w ramach technicznych ograniczeń 
podanych na tabliczce znamionowej oraz w dokumentacji. Zastosowanie poza tymi 
ograniczeniami jest zabronione i może prowadzić do wypadku. Z tego powodu należy 
przestrzegać ograniczeń:

• Nie przekraczać maksymalnego ciśnienia roboczego (MWP).
• Nie wykraczać poza dopuszczalny zakres temperatury roboczej.
• Dopuszczalne temperatury otoczenia nie mogą zostać przekroczone.
• Sprawdzić materiały pozostające w kontakcie z medium (np. uszczelki, przyłącze procesowe, 

membrana separująca itp.) na okoliczność zgodności z procesem.

1.4  Dopuszczalne media
Urządzenie zaprojektowano do pomiaru ciśnienia mediów parujących, gazowych i ciekłych. 
Przed użyciem mediów korozyjnych lub ściernych operator musi upewnić się co do odporności 
wszystkich materiałów mających kontakt z danym medium.

1.5  Certyfikacja

Oznaczenie CE
Urządzenie spełnia ustawowe wymogi następujących dyrektyw EC:

• Dyrektywa EMC 2004/108/EC
• Specyfikacja EMC wg EN 61326/A1

Nakładając znak CE, producent zaświadcza, że urządzenie spełniło wszystkie wymagane testy.

Dyrektywa Urządzeń Ciśnieniowych (PED)

Urządzenia o dopuszczalnym ciśnieniu PS ≤ 200 bar (20 MPa) są zgodne z Artykułem 3, 
Rozdział (3) i nie podlegają Ocenie Zgodności. Urządzenia te zostały zaprojektowane 
i wytworzone zgodnie z dobrą praktyką inżynierską (SEP).

Oznaczenie CE na urzadzeniu nie stosuje się do Dyrektywy Urządzeń Ciśnieniowych.
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1.6  Instrukcje bezpieczeństwa producenta

1.6.1  Prawo autorskie i ochrona danych

Niniejsza dokumentacja została sporządzona z należytą uwagą. Niemniej jednak nie możemy 
zagwarantować, że jej treść jest wolna od błędów, kompletna lub aktualna.

Treść dokumentacji chroniona jest prawem autorskim. Udziały stron trzecich identyfikowane są 
jako takie. Powielanie, obróbka, rozpowszechnianie i jakikolwiek inny rodzaj użycia naruszający 
prawa autorskie, wymaga pisemnego upoważnienia ze strony autora oraz/lub producenta.

Producent w każdym przypadku stara się przestrzegać praw autorskich stron trzecich oraz 
korzystać z prac wewnętrznych lub ogólnodostępnych.

Zbiór danych personalnych (np. nazwiska, adresy pocztowe, adresy e-mailowe) zamieszczony 
jest w dokumentacji - w miarę możliwości - na zasadzie dobrowolności. Tam, gdzie jest to 
wykonalne, zawsze istnieje możliwość skorzystania z ofert i usług bez podania danych 
personalnych.

Pragniemy zwrócić uwagę, że przesyłanie danych przez Internet (np. w ramach korespondencji 
e-mailowej) może odbyć się z naruszeniem bezpieczeństwa. Nie jest możliwa całkowita ochrona 
danych przed dostępem do nich osób trzecich. 

Niniejszym wyraźnie zabraniamy wykorzystywania opublikowanych - w ramach naszego 
obowiązku - danych kontaktowych, dla celów przesyłania nam jakichkolwiek niezamówionych 
reklam lub materiałów informacyjnych. 

1.6.2  Zrzeczenie się

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z użycia jego sprzętu, włączając 
w to, lecz nie ograniczając do szkód: bezpośrednich, pośrednich, przypadkowych i wynikłych. 

Zrzeczenie nie dotyczy przypadku, gdy producent działał celowo lub z wyraźną niedbałością. 
W przypadku gdy prawo nie dopuszcza takich ograniczeń na nałożone gwarancje lub wyłączeń 
ograniczeń dotyczących pewnych szkód, użytkownik może, jeśli to prawo ma do niego 
zastosowanie, nie podlegać częściowo lub w całości powyższemu zrzeczeniu, wyłączeniom lub 
ograniczeniom. 

Jakikolwiek produkt nabyty od producenta podlega gwarancji zgodnie z odpowiednią 
dokumentacją produktu oraz "Ogólnymi warunkami sprzedaży". 

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości dokumentacji, włączając w to niniejsze 
zrzeczenie, w dowolny sposób, w dowolnym czasie, z dowolnego powodu, bez uprzedniego 
powiadomienia, i nie ponosi odpowiedzialności za skutki takich zmian.
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1.6.3  Odpowiedzialność i gwarancja produktu

Odpowiedzialność za poprawny dobór urządzenia do aplikacji ponosi użytkownik. Producent nie 
ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego użycia urządzenia przez użytkownika. 
Niepoprawna instalacja lub obsługa urządzenia (systemu) powoduje unieważnienie gwarancji. 
Ponadto zastosowanie mają "Ogólne warunki sprzedaży", stanowiące podstawę umowy 
sprzedaży.

1.6.4  Informacja dotycząca dokumentacji

Celem ochrony przed utratą zdrowia lub uszkodzeniem sprzętu - należy zapoznać się z niniejszą 
dokumentacją oraz zastosować do obowiązujących standardów i przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy.

W przypadku jakiegokolwiek problemu ze zrozumieniem treści niniejszej dokumentacji, należy 
skontaktować się z lokalnym biurem producenta. Producent nie ponosi żadnej 
odpowiedzialności za skutki wynikłe z niewłaściwego zrozumienia treści niniejszej dokumentacji.

Celem niniejszej dokumentacji jest pomoc w stworzeniu warunków roboczych, zapewniających 
bezpieczne i efektywne użycie urządzenia. Specjalne uwarunkowania i środki ostrożności 
zaznacza się w niniejszym podręczniku za pośrednictwem poniższych ikon.
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1.6.5  Ostrzeżenia i użyte symbole

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa oznaczone są symbolami.

•  OBSŁUGA
Symbol używany do wskazania czynności, jakie powinien w podanej kolejności wykonać 
operator.

i SKUTEK
Symbol używany do wskazania wszystkich istotnych skutków podjętych uprzednio działań.

1.7  Instrukcje bezpieczeństwa dla operatora

Niebezpieczeństwo! 
To ostrzeżenie dotyczy bezpośredniego zagrożenia przy pracach elektrycznych.

Niebezpieczeństwo! 
To ostrzeżenie dotyczy ryzyka oparzeń od promieniowania ciepła lub gorącej powierzchni.

Niebezpieczeństwo! 
To ostrzeżenie dotyczy niebezpieczeństwa podczas użycia urządzenia w obszarze zagrożonym 
wybuchem.

Niebezpieczeństwo! 
Zalecenia, których bezwzględnie należy przestrzegać w całości. Nawet częściowe odstępstwo 
od zaleceń może zagrażać zdrowiu lub życiu. Istnieje także ryzyko poważnego uszkodzenia lub 
zniszczenia urządzenia lub części instalacji.

Uwaga! 
Nawet częściowe odstępstwo od tych zasad bezpieczeństwa może zagrażać zdrowiu. Istnieje 
także ryzyko poważnego uszkodzenia lub zniszczenia urządzenia lub części instalacji.

Uwaga! 
Odstępstwo od tych instrukcji może narazić urządzenie lub część instalacji na zniszczenie.

Informacja! 
Te instrukcje zawierają informacje istotne dla obsługi urządzenia.

Uwaga prawna! 
Ta uwaga dotyczy informacji o ustawowych dyrektywach i standardach.

Uwaga! 
Ogólnie: urządzenia producenta mogą być instalowane, uruchamiane, serwisowane 
i obsługiwane tylko przez właściwie przeszkolony i autoryzowany personel. 
Celem niniejszej dokumentacji jest pomoc w stworzeniu warunków roboczych, zapewniających 
bezpieczne i efektywne użycie urządzenia.



 Opis urządzenia 2

11

OPTIBAR PM 5060 C

www.krohne.com04/2019 - 4004381002 - MA OPTIBAR PM 5060 C R02 pl

2.1  Zakres dostawy

Akcesoria opcjonalne
• Uszczelnienia
• Podłączony kabel połączeniowy (ekranowany kabel 4-przewodowy)
• Niezamontowany dławik kablowy

Informacja! 
Upewnić się, że opakowanie nie jest uszkodzone i obchodzono się z nim właściwie. W razie 
konieczności: poinformować przewoźnika i lokalne biuro producenta.

Informacja! 
Sprawdzając list przewozowy należy upewnić się odnośnie kompletności przesyłki.

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

Rys. 2-1: Zakres dostawy

1  Urządzenie w zamówionej wersji
2  Dokumentacja (protokół kontroli, certyfikat fabryczny i materiałowy gdy zamówiono, dokumentacja urządzenia)

Tylko dla urządzeń SIL - dodatkowo: podręcznik bezpieczeństwa i parametry urządzenia (domyślne i dotyczące 
aplikacji).

Informacja! 
Dostawa nie obejmuje materiałów montażowych i narzędzi. Materiałów montażowych i narzędzi 
należy używać zgodnie z zasadami i przepisami BHP.
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2.2  Opis urządzenia
OPTIBAR PC 5060 C stosowany jest w niemal wszystkich obszarach przemysłu. Używany jest 
do pomiaru następujących rodzajów ciśnienia: 

• Ciśnienie względne
• Ciśnienie absolutne
• Podciśnienie

Zależnie od wersji, przetwornik OPTIBAR PM 5060 C może także być używany do 
elektronicznego pomiaru różnicy ciśnień. W tym celu urządzenie należy połączyć z czujnikiem 
działającym w trybie slave. Konfiguracji urządzenia, a także wprowadzenia ustawień 
elektronicznego pomiaru różnicy ciśnień dokonuje się za pomocą wyświetlacza i modułu 
operatora. Więcej informacji zawiera patrz: Funkcje przycisków strona 52.

Piezorezystancyjna cela pomiarowa stosowana jest jako czujnik ciśnienia dla zakresu 
pomiarowego do 40 bar / 580 psi, jako uzupełnienie celi tensometrycznej do 1000 bar / 
14504 psi.

Urządzenie dostarczane jest w stanie gotowym do pracy. Wszystkie dane robocze zostały 
ustawione fabrycznie, zgodnie z zamówieniem.

Ze względów bezpieczeństwa, nie wolno przekraczać zakresu pomiarowego lub 
dopuszczalnego ciśnienia procesowego. Także gdy, w oparciu o zamówienie, cela pomiarowa 
posiada wyższy zakres pomiarowy od dopuszczalnego zakresu ciśnienia przyłącza 
procesowego.

Tylko dla przetworników sygnałowych SIL

• Tabliczka znamionowa: z logo SIL.
• Zakres dostawy obejmuje podręcznik bezpieczeństwa i dokumentację parametrów 

urządzenia.
• Podczas parametryzacji na wyjściu pojawia się status urządzenia "Kontrola funkcjonalna", 

funkcja bezpieczeństwa jest wyłączona.
• Dla wartości pomiaru < -20% lub > +120% znamionowego zakresu pomiaru, na wyjściu 

pojawia się "Błąd".
• Wyjście prądowe: nie można wybrać trybu błędu 20,5 mA.
• Tryb HART: analogowe wyjście prądowe jest stałe.
• Temperatura elektroniki: przy temperaturze poza dopuszczalnym zakresem na wyjściu 

pojawia się "Błąd".
• Membrany metalowe z pokryciem są częściowo wykluczone.

Informacja! 
Tylko dla przetworników sygnałowych SIL
Kroki wymagane do użycia urządzenia w przyrządowych systemach bezpieczeństwa opisano w 
"Podręczniku bezpieczeństwa". Użytkownik lub serwis nie może wyłączyć funkcjonalności SIL.
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2.2.1  Konstrukcja urządzenia

Poniższy rysunek pokazuje podstawowe podzespoły przetwornika ciśnienia.

Rys. 2-2: Podstawowe podzespoły jednokomorowego przetwornika ciśnienia.

1  Wieko obudowy, opcjonalnie z wyświetlaczem i panelem operatorskim
2  Obudowa z elektroniką
3  Przyłącze procesowe z celą pomiarową

Rys. 2-3: Podstawowe podzespoły dwukomorowego przetwornika ciśnienia.

1  Wieko obudowy
2  Obudowa z elektroniką
3  Przyłącze procesowe z celą pomiarową
4  Wieko obudowy, opcjonalnie z wyświetlaczem i panelem operatorskim
5  Wyświetlacz i przyciski operatorskie
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2.3  Tabliczki znamionowe

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

Rys. 2-4: Przykład tabliczki znamionowej

1  Dopuszczenia i wytyczne
2  Kategoria ochronna i materiały w kontakcie z medium 

(Membrana, przyłącza procesowe i ciecz wypełniająca)
3  Zasilanie elektroniki i wyjście sygnałowe
4  Zakres znamionowy

Dopuszczalne ciśnienie procesowe
5  Nazwa produktu i kodowanie typu
6  Oznaczenie CE oraz jednostki notyfikującej
7  Dopuszczalny zakres temperatury
8  Wersja sprzętu i oprogramowania
9  Stosować się do instrukcji instalacji i obsługi
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2.4  Określenia i skróty
W niniejszym dokumencie stosowane są określenia i skróty:

URL
Górne ogranicz. zakresu

Górne ograniczenie zakresu pomiarowego. Także: zakres znamionowy. 
Najwyższa wartość, która może być zmierzona.

LRL
Dolne ogranicz. zakresu

Dolne ograniczenie zakresu pomiarowego. Najniższa wartość, która może 
być zmierzona.

URV
Górna wartość zakresu

Wywzorcowany zakres pomiarowy lub najwyższa nastawiona wartość 
pomiarowa. Ta wartość odpowiada sygnałowi 20 mA.

LRV
Dolna wartość zakresu

Wywzorcowany zakres pomiarowy lub najniższa nastawiona wartość 
pomiarowa. Ta wartość odpowiada sygnałowi 4 mA.

SPAN
Zakres

Zakres pomiarowy. SPAN = URL – LRL

CAL SPAN
Zakres wywzorcowany

Wywzorcowany lub ustawiony zakres pomiaru. CAL SPAN = URV – LRV. 
Także: "cSPAN".
Jest to zakres ustawiony dla wyjścia 4…20 mA.

TD
Zakresowość

Proporcja między zakresem pomiarowym a ustawionym podzakresem 
pomiaru.
TD= SPAN/(CAL SPAN) = (+URL)/(CAL SPAN)
Stosuje się: URV ≤ URL, CAL SPAN ≤ SPAN, TD ≥ 1

Przykład dla TD Zakresowość

LRL= 0 bar
URL= 3 bar / 43,5 psi

SPAN= 3 bar / 43,5 psi

URV= 2 bar / 29 psi
LRV= 0,5 bar / 7,25 psi

CAL SPAN= 1,5 bar / 21,75 psi TD= 2:1
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2.5  Koncepcja uszczelnienia
Metalowa cela pomiarowa jest w pełni spawana - zatem uszczelniona w odniesieniu do procesu. 
Uszczelnienie przyłącza procesowego zrealizowane jest przy pomocy uszczelnienia 
dostarczanego na miejscu montażu.

2.6  Wentylacja
Wentylacja obudowy elektroniki zapewniona jest przez filtr w pobliżu dławików kablowych, który 
jest przepuszczalny dla powietrza lecz wchłania wodę.

Wszystkie cele pomiarowe są w pełni spawane i nie wymagają uszczelnienia elastomerowego. 
Dodatkowe uszczelnienia mogą być konieczne, w zależności od przyłącza procesowego.

2.7  Bezpieczeństwo funkcjonalne (SIL)

2.7.1  Cel

W przypadku niebezpiecznych awarii, urządzenia procesowe i maszyny mogą wystawić na 
ryzyko personel, środowisko lub materiały. Ryzyko takich awarii musi być ocenione przez 
operatora instalacji. Zależnie od tej oceny, muszą zostać podjęte kroki zmierzające do redukcji 
ryzyka przez unikanie, detekcję i zarządzanie awarią.

Część bezpieczeństwa instalacji zależna od niezawodności podzespołów związanych 
z bezpieczeństwem, ograniczających ryzyko, nazywa się bezpieczeństwem funkcjonalnym. 
Podzespoły użyte w takim przyrządowym systemie bezpieczeństwa (SIS) muszą być zdolne do 
wykonania zamierzonych funkcji (bezpieczeństwa) ze zdefiniowanym, wysokim 
prawdopodobieństwem.

Wymagania bezpieczeństwa dla tych podzespołów opisano w normach IEC 61508 i IEC 61511, 
standaryzujących jednolitą i porównywalną ocenę bezpieczeństwa urządzeń, instalacji i maszyn, 
co przyczynia się do rozwoju światowego systemu prawnego. Zależnie od wymaganego 
poziomu redukcji ryzyka, wybierany jest jeden z czterech poziomów bezpieczeństwa, od SIL1 
dla niskiego ryzyka, do SIL4 dla ekstremalnego ryzyka (SIL = Safety Integrity Level).

Uwaga! 
W celu zapewnienia skutecznej wentylacji filtr zawsze musi być czysty.

Uwaga! 
W odniesieniu do obudowy nie stosować czyszczenia wysokociśnieniowego. Filtr może zostać 
zniszczony, powodując wniknięcie wilgoci do wnętrza obudowy. Wyjątkiem jest jednokomorowa 
obudowa IP69K.
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2.7.2  Ocena SIL

Podczas projektowania urządzeń dla przyrządowych systemów bezpieczeństwa, specjalna 
uwaga przywiązywana jest do unikania awarii systematycznych oraz do wykrywania 
i eliminowania awarii przypadkowych.

Poniżej podano najważniejsze własności i wymagania odnośnie bezpieczeństwa 
funkcjonalnego wg IEC 61508 (Edycja 2):
• Wewnętrzny monitoring podzespołów w obwodach bezpieczeństwa
• Zaawansowana standaryzacja projektowania oprogramowania
• W przypadku błędu, przełączenie wyjść bezpieczeństwa do zdefiniowanego stanu 

bezpiecznego
• Określenie prawdopodobieństwa awarii zdefiniowanej funkcji bezpieczeństwa
• Wiarygodna parametryzacja przy niezabezpieczonym środowisku roboczym
• Testy kontrolne

Ocena SIL podzespołów udokumentowana jest w podręczniku bezpieczeństwa. Wszystkie 
specyfikacje i informacje bezpieczeństwa potrzebne użytkownikowi i projektantowi do 
planowania projektu oraz obsługi przyrządowego systemu bezpieczeństwa podane są tutaj. 
Dokument ten załączony jest do każdego urządzenia z oceną SIL.

2.7.3  Zakres zastosowań

To urządzenie może być użyte np. do pomiaru ciśnienia procesowego i hydrostatycznego 
poziomu cieczy w przyrządowych systemach bezpieczeństwa (SIS) wg IEC 61508 i IEC 61511. 
Patrz: informacje w podręczniku bezpieczeństwa.

Dozwolone są następujące wejścia / wyjścia:
• Wyjście prądowe 4...20 mA

2.7.4  Koncepcja bezpieczeństwa dla konfiguracji

Uwaga! 
Przy odblokowaniu konfiguracji, funkcja bezpieczeństwa klasyfikowana jest jako niewiarygodna. 
Ma to miejsce dopóki konfiguracja nie zostanie poprawnie zakończona. W razie potrzeby 
zapewnić inny sposób utrzymania funkcji bezpieczeństwa.

Uwaga! 
Jeśli konfiguracja nie została zakończona poprawnie (np. przedwczesne przerwanie lub awaria 
zasilania), urządzenie pozostaje w stanie odblokowanym, więc w stanie niezabezpieczonym.

Uwaga! 
Po resecie do nastaw podstawowych, wszystkie parametry bezpieczeństwa resetowane są do 
nastaw fabrycznych. Dlatego wszystkie parametry bezpieczeństwa muszą zostać sprawdzone 
lub ustawione ponownie.
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Następujący osprzęt dopuszczony jest do parametryzacji funkcji bezpieczeństwa:
• Zabudowany wyświetlacz z modułem operatorskim do obsługi lokalnej
• DTM dla urządzenia razem z oprogramowaniem ramowym wg standardu FDT/DTM, np. 

PACTware

Dla uniknięcia błędów podczas nastaw parametrów w niezabezpieczonym otoczeniu roboczym, 
używana jest procedura weryfikacji do wiarygodnego wykrywania błędów parametryzacji. Aby to 
zrobić, parametry bezpieczeństwa należy zweryfikować po zapamiętaniu ich w urządzeniu. 
Ponadto, dla ochrony przed nieautoryzowaną lub nieumyślną regulacją, w normalnym stanie 
roboczym urządzenie zablokowane jest dla zmiany parametrów. Ta koncepcja ma zastosowanie 
zarówno do obsługi samego urządzenia, jak i do systemu PACTware z DTM.

Dla ochrony przed nieumyślną, lub nieautoryzowaną regulacją, parametry muszą być 
zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem. Dlatego urządzenie transportowane jest 
w stanie zablokowanym. PIN w stanie dostawy: "0000". Przy dostawie ze specyficznymi 
nastawami parametrów, z urządzeniem dostarczana jest lista wartości, różniących się od nastaw 
podstawowych.

Wszystkie parametry bezpieczeństwa muszą być zweryfikowane po dokonaniu zmiany. Nastawy 
parametrów dla p-ktu pomiarowego muszą być udokumentowane. Lista wszystkich parametrów 
bezpieczeństwa obecnych przy dostawie - patrz: rozdział "Reset". strona 61. Ponadto, lista 
parametrów bezpieczeństwa może być zapamiętana i drukowana przy użyciu PACTware/DTM.

Zmiana parametrów wymaga odblokowania urządzenia przy użyciu kodu PIN. Status urządzenia 
oznaczany jest na wyświetlaczu symbolem otwartej lub zamknietej kłódki. PIN w stanie dostawy: 
"0000".

Każda zmiana parametru wykonana przez operatora jest automatycznie zapamiętywana do 
weryfikacji w następnym kroku.

Po uruchomieniu, należy zweryfikować zmodyfikowane parametry (potwierdzić ich poprawność). 
Należy najpierw wprowadzić PIN. Regulacje są wtedy automatycznie zablokowane. Następnie 
należy porównać dwa łańcuchy danych. Z kolei - potwierdzić identyczność obu łańcuchów. 
Polega to na sprawdzeniu wyświetlanych danych. Następnie należy potwierdzić poprawne 
zapamiętanie numeru seryjnego urządzenia. W celu sprawdzenia poprawnej komunikacji 
urządzenia. Z kolei wszystkie zmodyfikowane parametry zostają wylistowane; każdy musi zostać 
potwierdzony. Po zakończeniu tej procedury, funkcja bezpieczeństwa zostaje ponownie 
zagwarantowana.
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3.1  Ogólne uwagi instalacyjne

3.2  Kategoria ochronna dla obudowy
Obudowa przetwornika pomiarowego spełnia wymagania stopnia ochrony wg IEC 60529. 
Dostępna jest także obudowa IP69K zgodna z normą ISO 20653. Więcej informacji zawiera 
patrz: Dane techniczne strona 76.

3.3  Pakowanie

Urządzenie transportowane jest w opakowaniu ochronnym. Zdolność opakowania do 
wytrzymywania narmalnych obciążeń transportowych zagwarantowana jest testami wg 
ISO 22248. Opakowanie standardowych urządzeń składa się z kartonu i folii PE - podlegających 
recyklingowi. Dla wersji specjalnych stosowana jest także pianka lub folia PE. Opakowania 
należy przekazać firmie recyklingowej.

Informacja! 
Upewnić się, że opakowanie nie jest uszkodzone i obchodzono się z nim właściwie. W razie 
konieczności: poinformować przewoźnika i lokalne biuro producenta.

Informacja! 
Sprawdzając list przewozowy należy upewnić się odnośnie kompletności przesyłki.

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

Uwaga! 
Pierwsza cyfra oznacza ochronę wewnętrznej elektroniki przed wniknięciem do obudowy 
zewnętrznych obiektów, w tym kurzu. Pierwsza cyfra "6" oznacza obudowę odporną na wnikanie 
kurzu. Druga cyfra oznacza ochronę wewnętrznej elektroniki przed dostępem wody. Druga cyfra 
"6" oznacza obudowę wodoszczelną i odporną na silny strumień wody. Cyfra "7" oznacza 
wodoszczelność obudowy nawet zanurzonej pod określonym ciśnieniem przez określony czas. 
Cyfra "8" oznacza obudowę wodoszczelną przez cały czas, nawet w sytuacji stałego zanurzenia.

Uwaga! 
Urządzenia dla aplikacji tlenowych są uszczelnione folią PE oraz oznaczone etykietą 
"DEGREASED" (pozbawione oleju i smaru). Folię tę należy usunąć przed montażem 
urządzenia. Po usunięciu zabezpieczenia przyłącza procesowego na przyłączu procesowym 
będzie widoczna etykieta O2. Do wnętrza nie może się przedostać olej, smar lub inne 
zanieczyszczenia. Zagrożenie wybuchem.
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3.4  Magazynowanie

• Przechowywać urządzenie w miejscu suchym i wolnym od kurzu.
• Unikać długotrwałego nasłonecznienia.
• Przechowywać urządzenie w oryginalnym opakowaniu.
• Chronić przed dostępem agresywnych mediów.
• Unikać udarów mechanicznych.
• Temperatura magazynowania: -40...+80°C / -40...+176°F
• Wzgl. wilg. powietrza: 20...85%.

3.5  Transport
• Transportować urządzenie w oryginalnym opakowaniu, zapewniając, aby opakowanie nie 

zostało zgniecione lub uszkodzone przez ostre obiekty.
• Nie rzucać i nie upuszczać urządzenia.
• Unikać temperatury poniżej -40°C / -40°F i powyżej +80°C / +176°F.
• Transport statkiem - stosować zewnętrzne opakowanie żeglugowe.

3.6  Specyfikacja instalacyjna

Zapewnić zgodność wszystkich elementów procesowych z bieżącymi warunkami procesu. 
W szczególności:

• Aktywnych elementów pomiarowych
• Przyłącza procesowego
• Uszczelnienia procesowego

Warunki procesowe obejmują w szczególności: 

• Ciśnienie procesowe
• Temperaturę procesową
• Własności chemiczne mediów
• Oddziaływanie mechaniczne i ścierne

Uwaga! 
Stosować się do informacji podanych na opakowaniu. Etykiety na oryginalnym opakowaniu nie 
mogą zostać zniszczone i zawsze muszą być czytelne.

Informacja! 
Stosować się do właściwych dyrektyw, rozporządzeń, norm i standardów oraz przepisów BHP 
(np. VDE/VDI 3512, DIN 19210, VBG, Elex V, itp.).
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3.7  Montaż

Urządzenia z gwintowanym przyłączem procesowym należy dokręcać odpowiednim kluczem 
sześciokątnym. Więcej informacji zawiera patrz: Wymiary i wagi strona 90.

3.7.1  Obracanie obudowy

W celu wygodniejszego odczytu lub dostępu do okablowania, obudowę przetwornika można 
obracać o 350°. Ogranicznik zabezpiecza obudowę przed zbytnim obrotem.

•  Wszystkie obudowy z dwoma komorami: poluzować wkręt blokujący na wsporniku obudowy.
i Teraz obudowa może zostać obrócona do wymaganej pozycji.

•  Po ustawieniu obudowy w żądanej pozycji dokręcić wkręt blokujący.

Uwaga! 
Nie wkręcać za pomocą obudowy! Dokręcanie w ten sposób może spowodować uszkodzenie 
mechanizmu obrotowego obudowy.

Uwaga! 
• Przed instalacją przetwornika bezwzględnie upewnić się, że wersja urządzenia jest w pełni 

zgodna z wymaganiami technicznymi i wymogami bezpieczeństwa dla p-ktu pomiarowego. 
Szczególnie w odniesieniu do zakresu pomiarowego, odporności na nadciśnienie, 
temperatury, ochrony przeciwwybuchowej i napięcia roboczego.

• Sprawdzić materiały pozostające w kontakcie z medium (np. uszczelki, przyłącze procesowe, 
membrana separująca itp.) na okoliczność zgodności z procesem.

• Urządzenie nie może być narażone na promieniowanie cieplne (np. od słońca), które 
zwiększy temperaturę powierzchni obudowy elektroniki ponad maksymalną dopuszczalną 
temperaturę otoczenia. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem należy instalować osłonę 
przed ciepłem (np. daszek przeciwsłoneczny).
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3.7.2  Montaż wyświetlacza z panelem operatorskim

Opcjonalny wyświetlacz i panel operatorski może zostać ustawiony w czterech różnych 
orientacjach co 90°. Instalacja panelu operatorskiego wykonywana jest wg poniższych rysunków. 
Należy odkręcić wieko obudowy i włożyć panel operatorski zgodnie ze wskazówkami zegara. 
Wyświetlacz można zainstalować w pozycji co 90°. Nie ma konieczności odłączania zasilania.

Rys. 3-1: Instalacja w obudowie jednokomorowej.

1  Włożyć wyświetlacz i panel operatorski do obudowy.
2  Obrócić wyświetlacz i panel operatorski wg wskazówek zegara.

Rys. 3-2: Instalacja w obudowie dwukomorowej.

1  Włożyć wyświetlacz i panel operatorski do obudowy.
2  Obrócić wyświetlacz i panel operatorski wg wskazówek zegara.
3  Montaż na górze
4  Montaż boczny
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3.7.3  Ograniczenia temperatury

Wyższe temperatury procesu zwykle oznaczają też wyższe temperatury otoczenia dla elektroniki 
i kabli. Upewnić się, że górne ograniczenia temperatury dla obudowy elektroniki i kabli 
przyłączeniowych nie zostały przekroczone. Dalsze informacje patrz: Dane techniczne strona 
76.

3.8  Instrukcje dla aplikacji tlenowych
Tlen i inne gazy mogą być wybuchowe w zetknięciu z olejami, smarem i plastikiem - należy 
zastosować poniższe środki bezpieczeństwa:

• Wszystkie elementy instalacji, w tym także urządzenia pomiarowe, muszą zostać 
oczyszczone wg wymagań BAM (DIN 19247).

• Zależnie od materiału uszczelnienia, w aplikacjach tlenowych pewne temperatury i ciśnienia 
nie mogą być przekroczone, patrz: Dane techniczne strona 76.

Uwaga! 
Urządzenia dla aplikacji tlenowych są uszczelnione folią PE oraz oznaczone etykietą 
"DEGREASED" (pozbawione oleju i smaru). Folię tę należy usunąć przed montażem 
urządzenia. Po usunięciu zabezpieczenia przyłącza procesowego na przyłączu procesowym 
będzie widoczna etykieta O2. Do wnętrza nie może się przedostać olej, smar lub inne 
zanieczyszczenia. Zagrożenie wybuchem.
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3.9  Wentylacja

Wentylacja obudowy elektroniki zapewniona jest przez filtr w pobliżu dławików kablowych, który 
jest przepuszczalny dla powietrza lecz wchłania wodę.

Następujące urządzenia - zamiast filtra - posiadają zaślepkę:

• Urządzenia z kategorią ochronną IP66 / IP68 (1 bar) - odpowietrzenie przez kapilarę 
w nieodłączalnym kablu.

• Urządzenia dla ciśnienia absolutnego

Uwaga! 
Podczas szybkiego otwarcia lub zamknięcia wieka, ciśnienie wyrównywane jest poprzez filtr 
z opóźnieniem. W tym czasie pomiar może zmienić się do 15 mbar przez 5 sekund.

Uwaga! 
W celu zapewnienia skutecznej wentylacji filtr zawsze musi być czysty.

Uwaga! 
W odniesieniu do obudowy nie stosować czyszczenia wysokociśnieniowego. Filtr może zostać 
zniszczony, powodując wniknięcie wilgoci do wnętrza obudowy. Wyjątkiem jest jednokomorowa 
obudowa IP69K.

Rys. 3-3: Odpowietrzenie w wersjach nie-Ex, Ex ia oraz Ex d ia 

1  Obudowa jednokomorowa, plastikowa, odlew stal k.o.
2  Obudowa jednokomorowa, aluminium
3  Obudowa jednokomorowa, stal k.o. elektropolerowana
4  Obudowa dwukomorowa, plastik
5  Obudowa dwukomorowa, aluminium
6  Filtr
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Filtr osadzany jest w czujniku poprzez obracany metalowy pierścień. Należy wyrównać metalowy 
pierścień w dół dla lepszej ochrony filtra przed osadami. Urządzenia dla ciśnienia absolutnego - 
zamiast filtra - posiadają zaślepkę.

W urządzeniach z drugą barierą procesową, czujnik jest całkowicie zamknięty przez dodatkowy 
przecisk gazoszczelny. Dodatkowe odpowietrzenie nie jest wymagane dla czujników ciśnienia 
absolutnego. Dla czujników ciśnienia względnego, ciśnienie otoczenia mierzone jest 
i kompensowane przez dodatkowy czujnik w elektronice. 

Urządzenia w wersji Ex d

Rys. 3-4: Odpowietrzenie, obudowa Ex

1  Obudowa jednokomorowa, aluminium oraz precyzyjny odlew stal k.o.
2  Obudowa dwukomorowa, aluminium oraz precyzyjny odlew stal k.o.
3  Obracany metalowy pierścień
4  Filtr

Urządzenia z drugą barierą procesową

Rys. 3-5: Odpowietrzenie, przecisk gazoszczelny

1  Filtr
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Urządzenia dla ciśnienia absolutnego - zamiast filtra - posiadają zaślepkę.

3.10  Nastawy pomiarowe - pomiar ciśnienia procesowego

Należy przestrzegać następujących zaleceń:
• Przetwornik ciśnienia montować nad danym p-ktem pomiarowym.

Urządzenia w wersji IP69K

Rys. 3-6: Odpowietrzenie IP69K

1  Filtr

Rys. 3-7: Nastawy pomiarowe - pomiar ciśnienia procesowego gazu

1  Przetwornik ciśnienia
2  Zawór odcinający
3  P-kt poboru
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3.11  Nastawy pomiarowe - pomiar ciśnienia pary

Należy przestrzegać następujących zaleceń:
• Przetwornik ciśnienia łączyć przez syfon dla ochrony celi pomiarowej przed niedopuszalną 

wysoką temperaturą.
• Syfonu nie należy izolować.
• Przy pomiarze pary przegrzanej, syfon musi być wypełniony wodą przed uruchomieniem.

Rys. 3-8: Nastawy pomiarowe - pomiar ciśnienia pary

1  Przetwornik ciśnienia
2  Zawór odcinający
3  Syfon
4  P-kt poboru
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3.12  Nastawy pomiarowe - pomiar cieczy

Należy przestrzegać następujących zaleceń:
• Przetwornik ciśnienia montować pod danym p-ktem pomiarowym.

3.13  Instalacja dla pomiaru poziomu

Należy przestrzegać następujących zaleceń:
• Przetwornik ciśnienia montować poniżej najniższego poziomu.
• Przetwornik ciśnienia montować poza strumieniem wlotowym / wylotowym oraz bez wpływu 

skoków ciśnienia od mieszadła.

Rys. 3-9: Nastawy pomiarowe - pomiar cieczy

1  P-kt poboru
2  Zawór odcinający
3  Przetwornik ciśnienia

Rys. 3-10: Instalacja dla pomiaru poziomu

1  Przetwornik ciśnienia
2  Zbiornik
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3.14  Obudowa zewnętrzna
Dostępna jest opcjonalna płyta montażowa - dla ułatwienia montażu rozdzielonej obudowy. 
Dalsze informacje patrz: Dane techniczne strona 76.

Wersja IP68 (25 bar)

Rys. 3-11: Konfiguracja pomiarowa - obudowa rozdzielona

1  P-kt poboru
2  Obudowa czujnika
3  Podłączanie kabla
4  Obudowa zewnętrzna
5  Kabel sygnałowy

Rys. 3-12: Obudowa zewnętrzna (IP68)

1  Moduł elektroniki
2  Dławik dla kabla zasilania
3  Dławik dla kabla łączącego z czujnikiem
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3.15  Elektroniczny pomiar różnicy ciśnień
Na potrzeby elektronicznego pomiaru różnicy ciśnień pracujący w trybie slave czujnik 
przetwornika OPTIBAR PM 5060 C jest połączony z czujnikiem pracującym w trybie master. 
Czujniki są ze sobą połączone za pomocą ekranowanego kabla 4-przewodowego. Wartość 
zmierzona przez czujnik slave jest skanowana i uwzględniana w obliczeniach. Wynik pomiaru 
(poziomu, różnicy ciśnień, gęstości lub powierzchni rozdziału) oraz wartość zmierzona przez 
czujnik slave (ciśnienie statyczne lub dynamiczne) są wysyłane przez czujnik master. Zależnie 
od wersji urządzenia wartość może być wysyłana w postaci sygnału 4...20 mA lub cyfrowo przez 
protokół HART, Profibus PA lub Foundation Fieldbus z opcjonalnym dopuszczeniem SIL. Czujnik 
master ponadto zapewnia zasilanie i regulację parametrów.

Wynik pomiaru = wartość zmierzona przez czujnik master (ciśnienie całkowite) - wartość 
zmierzona przez czujnik slave (ciśnienie statyczne)

Zasadniczo dozwolone są wszystkie kombinacje czujników urządzeń serii OPTIBAR 5060 C, 
o ile spełnione zostaną następujące wymagania:

• Konfiguracja czujnika master powinna odpowiadać wymogom elektronicznego pomiaru 
różnicy ciśnień

• Rodzaj ciśnienia powinien być taki sam dla obu czujników, tj. ciśnienie 
manometryczne/ciśnienie manometryczne lub ciśnienie bezwzględne/ciśnienie bezwzględne.

• Czujnik master dokonuje pomiaru wyższego ciśnienia
• Obudowa jednokomorowa dla czujników master i slave
• Wprowadzenie ustawień pomiaru w sposób zgodny z poniższymi częściami

Zakres pomiarowy dla każdego czujnika jest wybierany zgodnie z wymaganiami danego 
zastosowania, a zakresy pomiarowe czujników master i slave nie muszą być takie same. Należy 
przestrzegać maksymalnej zalecanej zakresowości. Więcej informacji zawiera patrz: Zakresy 
ciśnienia strona 83.

Wersja z funkcją "kompensacji klimatycznej ciśnienia manometrycznego" nie nadaje się do 
elektronicznego pomiaru różnicy ciśnień.

3.15.1  Instalacja dla pomiaru poziomu

Kombinacja czujników master i slave pozwala na dokonywanie pomiaru poziomu w zbiornikach 
ciśnieniowych. Należy przeczytać następujące informacje dotyczące ustawień pomiaru.

• Czujnik master należy zainstalować poniżej poziomu minimalnego
• Czujnik master należy zainstalować z dala od dopływu lub obszaru odpływu.
• Sposób montażu czujnika master powinien zapewniać ochronę przed zmianami ciśnienia 

powodowanymi przez mieszadło.
• Czujnik slave należy zainstalować nad poziomem maksymalnym
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Rys. 3-13: Konfiguracja do pomiaru poziomu w zbiornikach ciśnieniowych

1  Czujnik slave
2  Ekranowany kabel 4-przewodowy
3  Czujnik master
4  Zasilanie
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3.15.2  Konfiguracja do pomiaru różnicy ciśnień

Kombinacja master-slave pozwala na pomiar różnicy ciśnień.

Rys. 3-14: Konfiguracja do pomiaru różnicy ciśnień gazów w rurociągach

1  Linia zasilania/sygnałowa
2  Czujnik master 
3  Ekranowany kabel 4-przewodowy
4  Czujnik slave
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3.15.3  Konfiguracja do pomiaru gęstości

Kombinacja master-slave pozwala na pomiar gęstości. Wymagania dotyczące pomiaru: 

• Zmienny poziom w zbiornikach
• Odległość między punktami pomiarowymi powinna być jak największa
• Poziom powinien zawsze znajdować się ponad górnym punktem pomiarowym

Odległość montażowa h dwóch czujników powinna wynosić co najmniej 10% końcowej wartości 
zakresu pomiarowego czujnika; zaleca się 20%. Zwiększenie odległości wpływa na poprawę 
dokładności pomiaru gęstości. Niewielkie zmiany gęstości powodują jedynie nieznaczne zmiany 
zmierzonej wartości różnicy ciśnień. Z tego powodu należy wybrać odpowiedni zakres 
pomiarowy. Pomiar gęstości jest możliwy zarówno w zbiornikach otwartych, jak i zamkniętych.

Rys. 3-15: Konfiguracja do pomiaru gęstości; h = odległość między dwoma punktami pomiarowymi

1  Czujnik slave
2  Ekranowany kabel 4-przewodowy
3  Czujnik master
4  Zasilanie

h



3 Instalacja 

34 

OPTIBAR PM 5060 C

www.krohne.com 04/2019 - 4004381002 - MA OPTIBAR PM 5060 C R02 pl

3.15.4  Konfiguracja do pomiaru powierzchni rozdziału

Kombinacja master-slave pozwala na pomiar powierzchni rozdziału. Wymagania dotyczące 
pomiaru:

• Zmienny poziom w zbiornikach
• Media o stałej gęstości
• Powierzchnia rozdziału powinna zawsze znajdować się między punktami pomiarowymi
• Całkowity poziom powinien zawsze znajdować się ponad górnym punktem pomiarowym

Odległość montażowa h dwóch czujników powinna wynosić co najmniej 10% końcowej wartości 
zakresu pomiarowego czujnika; zaleca się 20%. Zwiększenie odległości wpływa na poprawę 
dokładności pomiaru powierzchni rozdziału. Dokonanie pomiaru powierzchni rozdziału jest 
możliwe zarówno w zbiornikach otwartych, jak i zamkniętych.

Rys. 3-16: Konfiguracja do pomiaru powierzchni rozdziału; h = odległość między dwoma punktami pomiarowymi 

1  Czujnik slave
2  Ekranowany kabel 4-przewodowy
3  Czujnik master
4  Zasilanie

h

1,0

0,8
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3.15.5  Konfiguracja do pomiaru poziomu z kompensacją gęstości

Kombinacja master-slave pozwala na pomiar poziomu z kompensacją gęstości. Należy 
przeczytać następujące informacje dotyczące konfiguracji pomiaru.

• Czujnik master należy zainstalować poniżej poziomu minimalnego 
• Czujnik slave należy zainstalować nad czujnikiem master 
• Oba czujniki należy zainstalować z dala od dopływu lub obszaru odpływu i zabezpieczyć 

przed zmianami ciśnienia spowodowanymi przez mieszadło. 

Odległość montażowa h dwóch czujników powinna wynosić co najmniej 10% końcowej wartości 
zakresu pomiarowego czujnika; zaleca się 20%. Zwiększenie odległości wpływa na poprawę 
dokładności kompensacji gęstości.

Pomiar poziomu z kompensacją gęstości rozpoczyna się od zapisanej gęstości wynoszącej 
1 kg/dm3. Gdy oba czujniki zostaną przysłonięte, ta wartość zostanie zastąpiona wartością 
obliczoną. Kompensacja gęstości oznacza, że wartość poziomu jest podawana w jednostkach 
wysokości, a wartości nie będą zmieniać się wraz z wahaniami gęstości.

Pomiar poziomu z kompensacją gęstości jest możliwy jedynie w otwartym zbiorniku 
(niepoddanym działaniu ciśnienia).

Rys. 3-17: Konfiguracja do pomiaru poziomu z kompensacją gęstości; h = odległość między dwoma punktami 
pomiarowymi

1  Czujnik slave
2  Ekranowany kabel 4-przewodowy
3  Czujnik master
4  Zasilanie

h
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4.1  Instrukcje bezpieczeństwa

4.2  Uwagi dotyczące kabli elektrycznych

Gwint metryczny M20 x 1,5 mm
Dławiki kablowe z gwintami metrycznymi są wkręcane fabrycznie. Na czas transportu są one 
uszczelnione za pomocą zaślepek z tworzywa sztucznego. Przed wykonaniem połączeń 
elektrycznych zaślepki te należy zdjąć.

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

Niebezpieczeństwo! 
Obowiązują krajowe przepisy dot. instalacji elektrycznych!

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

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

Niebezpieczeństwo! 
W celu ochrony personelu przed porażeniem, urządzenie musi zostać uziemione zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

Niebezpieczeństwo! 
Kable należy podłączać wyłącznie przy odłączonym zasilaniu! Ponieważ przetwornik nie posiada 
elementów odłączających, prądowe zabezpieczenia nadmiarowe, odgromowe i/lub elementy 
izolujące od dopływu energii powinien dostarczyć użytkownik.
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4.2.1  Wymagania dla kabli sygnałowych dostarczanych przez użytkownika

Niezamówione kable sygnałowe, dostarczane są przez użytkownika. Należy dostosować się 
do poniższych wymagań, dotyczących wartości elektrycznych kabla sygnałowego:

Wymagania dla standardowych kabli sygnałowych
• Napięcie probiercze: ≥ 500 VAC RMS (750 VDC)
• Zakres temperatury: -40...+105°C / -40...+221°F
• Pojemność: ≤ 200 pF/m / 61 pF/ft
• Indukcyjność: ≤ 0,7 µH/m / 0,2 µH/ft
• Stosować kable o przekroju kołowym.
• Zewnętrzna średnica kabla 5…9 mm / 0,2…0,35" zapewnia poprawne uszczelnienie 

w dławiku. Przy użyciu kabla o innej średnicy lub przekroju, należy wymienić uszczelnienie 
lub zastosować właściwy dławik.

• W trybie multidrop HART® ogólnie zalecamy użycie kabla ekranowanego.

Na potrzeby elektronicznego pomiaru różnicy ciśnień napięcie zasilające czujnika slave oraz 
sygnał są doprowadzane przez dostarczany w zestawie 4-przewodowy kabel połączeniowy 
wyprowadzony z czujnika master. Dane tego obwodu sygnałowego podano w części Dane 
techniczne. strona 76.

Należy upewnić się, że używany kabel spełnia wymagania dotyczące wytrzymałości 
temperaturowej oraz bezpieczeństwa pożarowego w maksymalnej temperaturze otoczenia. 

Dla zapewnienia właściwego uszczelnienia wg kategorii ochronnej IP należy zapewnić 
dopasowanie średnicy kabla do stosowanego dławika kablowego.

4.2.2  Poprawne prowadzenie kabli

1  Przed obudową ukształtować kabel w pętlę odciekową.
2  Dokręcić połączenia gwintowe wpustu kablowego.
3  Nie montować przetwornika z wpustami kablowymi skierowanymi ku górze.
4  Nieużywane wpusty należy poprawnie zaślepić.

Rys. 4-1: Chronić obudowę przed kurzem i wilgocią.
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4.2.3  Przygotowanie kabla

Urządzenie podłączane jest standardowym kablem dwuprzewodowym bez ekranu. W przypadku 
zakłóceń elektromagnetycznych powyżej wartości testowych EN 61326-1 dla środowiska 
przemysłowego, należy zastosować kabel ekranowany.

Dla zapewnienia właściwego uszczelnienia wg kategorii ochronnej IP należy zapewnić 
dopasowanie średnicy kabla do stosowanego dławika kablowego.

• 5...9 mm / 0,20...0,35" (standard)
• 6...12 mm / 0,24...0,47" (opcja)
• 10...14 mm / 0,40...0,55" (opcja)

Zaciski w przedziale zaciskowym zaprojektowano dla przekroju żył przewodów do 1,5 mm². Dla 
poprawnego połączenia należy usunąć izolację na odcinku przewodu 40…50 mm / 1,6...2".

Rys. 4-2: Przygotowanie kabla

1  40...50 mm / 1,6...2"
2  5 mm / 0,2"
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4.2.4  Wpust kablowy 1/2-14 NPT (żeński)

Dla obudowy plastikowej, dławik NPT lub stalową rurkę kablową należy wkręcić bez stosowania 
smaru.

4.2.5  Przydział doprowadzeń w złączu

Rys. 4-3: Złącze M12 x 1, 4-pinowe, kod A

1  VS+
2  Niepodłączony
3  Niepodłączony
4  VS-

Pin złącza Kolor kabla Elektronika dla zacisku

Pin 1 brązowy 1

Pin 4 niebieski 2

Rys. 4-4: złącze 7/8, Foundation Fieldbus (FF)

1  VS-
2  VS+
3  Niepodłączony
4  Ekran kabla

Pin złącza Kolor kabla Elektronika dla zacisku

Pin 1 niebieski 1

Pin 2 brązowy 2

Pin 4 zielony / żółty Uziemienie
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4.2.6  Podłączenie zasilania

Rys. 4-5: Złącze, Harting HAN 8D (z lewej) i Harting HAN 7D (z prawej)

1  VS-
2  VS+

Pin złącza Kolor kabla Elektronika dla zacisku

Pin 1 czarny 1

Pin 2 niebieski 2

Pin 8 zielony / żółty Uziemienie

Rys. 4-6: Podłączenie zasilania

1  czerwony
2  czarny
3  Zasilanie z obciążeniem



 Przyłącza elektryczne 4

41

OPTIBAR PM 5060 C

www.krohne.com04/2019 - 4004381002 - MA OPTIBAR PM 5060 C R02 pl

4.2.7  Ekran kabla i uziemienie

Dla kabla ekranowanego - podłączyć ekran na obu końcach do potencjału ziemi.

W urządzeniu - ekran kabla musi być podłączony bezpośrednio do wewnętrznego zacisku 
uziemienia.

Zacisk uziemienia na obudowie (na zewnątrz) musi byc podłączony do potencjału ziemi z niską 
impedancją.

Niebezpieczeństwo! 
W obszarach zagrożonych wybuchem, uziemienie wykonywane jest wg właściwych instrukcji.

Uwaga! 
Wewnątrz instalacji galwanizacyjnych oraz na zbiornikach z ochroną katodową istnieją znaczące 
różnice potencjałów. Dwustronne uziemienie ekranu może spowodować przepływ w ekranie 
prądu o wysokiej wartości.

Uwaga! 
Elementy metalowe i mokre (przyłącze procesowe, kołnierz, cela pomiarowa i membrana 
separująca itp.) połączone są galwanicznie z wewnętrznym i zewnętrznym zaciskiem uziemienia 
obudowy.
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4.3  Podłączenie elektryczne
Kable zasilania i wyjścia sygnałowego są połączone za pomocą zacisków śrubowych 
w obudowie. Moduł zasilacza i regulacji jest podłączony do adaptera interfejsu za pomocą 
wtyków.

4.3.1  Podłączenie w przedziale zaciskowym

Procedura
•  Odkręcić wieko obudowy.
•  Wyjąć wyświetlacz i panel operatorski (jeśli są zamontowane) przez obrót w lewo.
•  Poluzować nakrętkę dławika kablowego.
•  Przygotowanie kabla przyłączeniowego patrz: Przygotowanie kabla strona 38.
•  Wprowadzić kabel przez dławik do przedziału zaciskowego.
•  Końcówki przewodów należy wsunąć do otwartego połączenia zaciskowego zgodnie ze 

schematem okablowania. Przewody z rdzeniami elastycznymi zakończonymi tulejkami oraz 
z rdzeniami sztywnymi można wprowadzić bezpośrednio do zacisków. W przypadku 
przewodów z rdzeniami elastycznymi należy nacisnąć zacisk sprężynowy małym wkrętakiem 
w celu otwarcia zacisku.

•  Sprawdzić solidność połączenia poprzez lekkie pociągnięcie przewodów.
•  Podłączyć ekran kabla do wewnętrznego zacisku uziemienia; podłączyć zewnętrzny zacisk 

uziemienia do instalacji wyrównania potencjału.
•  Dokręcić nakrętkę dławika kablowego. Pierścień uszczelnienia musi całkowicie obejmować 

kabel.
•  Przykręcić na powrót wieko obudowy.
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4.3.2  Podłączenie w podstawie obudowy (zewnętrznej)

Procedura
•  Odkręcić wieko obudowy.
•  Wyjąć wyświetlacz i panel operatorski (jeśli są zamontowane) przez obrót w lewo.
•  Poluzować nakrętkę dławika kablowego.
•  Przygotowanie kabla przyłączeniowego patrz: Przygotowanie kabla strona 38.
•  Wprowadzić kabel przez dławik do przedziału zaciskowego.
•  Wprowadzić końcówki przewodów do otworów zacisków wg schematu okablowania. 

Przewody z rdzeniami elastycznymi zakończonymi tulejami oraz rdzeniami sztywnymi można 
wprowadzić bezpośrednio do zacisków. W przypadku przewodów z rdzeniami elastycznymi 
należy nacisnąć zacisk sprężynowy małym wkrętakiem w celu otwarcia zacisku.                                                              

•  Sprawdzić solidność połączenia poprzez lekkie pociągnięcie przewodów.
•  Podłączyć ekran kabla do wewnętrznego zacisku uziemienia; podłączyć zewnętrzny zacisk 

uziemienia do instalacji wyrównania potencjału.
•  Dokręcić nakrętkę dławika kablowego. Pierścień uszczelnienia musi całkowicie obejmować 

kabel.
•  Przykręcić na powrót wieko obudowy.
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4.3.3  Podłączanie elektronicznego czujnika różnicy ciśnień

Napięcie zasilające czujnika slave oraz sygnał są przekazywane za pomocą ekranowanego 4-
przewodowego kabla połączeniowego wyprowadzonego z czujnika master. W tym celu należy 
użyć dostarczanego kabla. Podłączenie elektryczne jest wykonywane za pomocą sprężynowych 
zacisków w odpowiednich obudowach. Przewody sztywne i elastyczne zakończone tulejkami 
ochronnymi można umieszczać bezpośrednio w otworach zacisków. Przewody z rdzeniami 
elastycznymi bez tulejek końcowych należy wsuwać w zaciski od góry, używając w tym celu 
niewielkiego wkrętaka — zacisk otworzy się. Po puszczeniu wkrętaka zacisk zamknie się. 

1. Odkręcić wieko obudowy.
2. Poluzować nakrętkę zaciskową na dławiku kablowym i wyjąć zaślepkę.
3. Usunąć ok. 10 cm / 4 cale osłony, następnie usunąć ok. 1 cm / 0,4 cala izolacji 

z poszczególnych przewodów lub użyć dostarczanego kabla połączeniowego
4. Wsunąć kabel do czujnika przez dławik kablowy
5. Wprowadzić końcówki przewodów do zacisków wg schematu okablowania.
6. Sprawdzić prawidłowość połączenia poprzez lekkie pociągnięcie przewodów
7. Podłączyć ekran do wewnętrznego zacisku uziemienia; podłączyć zewnętrzny zacisk 

uziemienia do instalacji wyrównania potencjału
8. Dokręcić nakrętkę zaciskową dławika kablowego. Pierścień uszczelnienia powinien całkowicie 

obejmować kabel.
9. Wykręcić zaślepki z czujnika master i wkręcić dostarczany dławik kablowy
10. Podłączyć kabel do czujnika master — patrz kroki od 3 do 8
11. Przykręcić wieko obudowy. Podłączenie elektryczne jest wykonane.
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Połączenie czujników master i slave należy wykonać zgodnie z informacjami podanymi 
w poniższej tabeli:

Rys. 4-7: Przykład podłączenia elektronicznego czujnika różnicy ciśnień

1  Zasilanie
2  Czujnik master
3  Ekranowany kabel 4-przewodowy
4  Czujnik slave

Czujnik master Czujnik slave
Zacisk 5 Zacisk 5
Zacisk 6 Zacisk 6
Zacisk 7 Zacisk 7
Zacisk 8 Zacisk 8

5 6 7 8

4

connect to Master

51 2+(  ) (-) 6 7 8

4...20mA
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4.3.4  Obudowa jednokomorowa

Następujący rysunek ma zastosowanie dla obu wersji: nie-Ex oraz Ex ia, oraz Ex d.

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

Przedział elektroniki

1  Zasilanie / wyjście sygnałowe
2  Złącze interfejsu dla wyświetlacza i panelu operatorskiego
3  Złącze cyfrowe
4  Zacisk uziemienia do podłączenia ekranu kabla
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4.3.5  Obudowa dwukomorowa

Następujący rysunek ma zastosowanie dla obu wersji: nie-Ex oraz Ex ia, oraz Ex d.

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

Przedział elektroniki

1  Wewnętrzne połączenie do przedziału zaciskowego
2  Złącze interfejsu dla wyświetlacza i panelu operatorskiego

Przedział zaciskowy

1  Zasilanie / wyjście sygnałowe
2  Złącze interfejsu dla wyświetlacza i panelu operatorskiego
3  Zacisk uziemienia do podłączenia ekranu kabla
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4.3.6  Obudowa dwukomorowa Ex d ia

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

Przedział elektroniki

1  Zasilanie / wyjście sygnałowe
2  Złącze interfejsu dla wyświetlacza i panelu operatorskiego
3  Złącze cyfrowe

Przedział zaciskowy

1  Zasilanie / wyjście sygnałowe
2  Zacisk uziemienia do podłączenia ekranu kabla
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4.4  Uziemienie urządzenia pomiarowego

Dla kabla ekranowanego - podłączyć ekran na obu końcach do potencjału ziemi. W przetworniku 
- ekran kabla musi być podłączony bezpośrednio do wewnętrznego zacisku uziemienia. Zacisk 
uziemienia na obudowie (na zewnątrz) musi być podłączony do instalacji wyrównania potencjału 
z niską impedancją. W przypadku prądów wyrównujących potencjały, należy podłączyć stronę 
ewaluacji przez kondensator ceramiczny (np 1 nF, 1500 V). Niskoczęstotliwościowe prądy 
wyrównujące potencjały zostają stłumione natomiast pozostaje skutek ochronny w odniesieniu 
do sygnałów zakłócających o wysokiej częstotliwości.

4.5  Opis wyjścia prądowego
Wyjście prądowe: 2-przewodowe, 4…20 mA, ustawione domyślnie na: niski alarm 3,6 mA 
i wysoki alarm 21 mA. Na wyjście to nałożony jest wysokoczęstotliwościowy sygnał HART®. 
Dalsze informacje o wyjściu prądowym, patrz: Dane techniczne strona 76.

Uwaga! 
Wewnątrz instalacji galwanizacyjnych oraz na zbiornikach z ochroną katodową istnieją znaczące 
różnice potencjałów. Przy uziemieniu ekranu kabla na obu końcach, może przez niego (przez 
ekran) płynąć znaczny prąd wyrównujący potencjały. Aby uniknąć tego zjawiska, w takich 
aplikacjach ekran kabla należy uziemić tylko po jednej stronie szafy sterowniczej. Ekranu kabla 
nie można podłączać do wewnętrznego zacisku uziemienia w urządzeniu; zewnętrznego zacisku 
uziemienia natomiast nie można podłączać do instalacji wyrównania potencjału!

Uwaga! 
Elementy metalowe i mokre (przyłącze procesowe, kołnierz, cela pomiarowa i membrana 
separująca itp.) połączone są galwanicznie z wewnętrznym i zewnętrznym zaciskiem uziemienia 
obudowy.
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5.1  Uruchamianie
Przetwornik ciśnienia może zostać uruchomiony tylko po całkowitym zakończeniu instalacji 
i sprawdzeniu go przez właściwie przeszkolony personel. W celu uruchomienia, załączyć 
napięcie robocze.

Przed podłączeniem napięcia zasilania sprawdzić, że
1. przekaźnik ciśnienia został prawidłowo zainstalowany
2. przyłącze procesowe zainstalowano poprawnie
3. linie zasilania i sygnału podłączono poprawnie
4. przewody impulsowe są całkowicie wypełnione medium procesowym

Po podłączeniu napięcia zasilającego lub przywróceniu zasilania, przetwornik wykonuje test 
wewnętrzny trwający około 10 sekund.

Procedura testu wewnętrznego
1. Wewnętrzny test elektroniki.
2. Wskazanie na wyświetlaczu lub PC typu urządzenia, wersji sprzętu i oprogramowania oraz 

nazwy pętli pomiarowej.
3. Wskazanie na wyświetlaczu lub PC komunikatu statusowego.
4. Sygnał wyjściowy przyjmuje wartość prądu alarmu.
5. Bieżąca zmierzona wartość jest wysyłana do kabla sygnałowego.
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5.2  Sekwencja robocza dla urządzeń SIL
Tylko dla przetworników sygnałowych SIL

Każda zmiana parametrów dla urządzeń SIL zawsze musi przebiegać, jak podano niżej:
• Odblokować regulację
• Zmienić parametry
• Zablokować regulację i zweryfikować zmodyfikowane parametry

Powyższe zapewnia celową (zamierzoną) zmianę parametrów.

Odblokować regulację
Urządzenie transportowane jest w stanie zablokowanym. Dla ochrony przed nieautoryzowaną 
lub nieumyślną regulacją, w normalnym stanie roboczym urządzenie zablokowane jest dla 
zmiany parametrów. Zmiana parametrów wymaga odblokowania urządzenia przy użyciu kodu 
PIN. PIN w stanie dostawy: "0000".
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5.3  Funkcje przycisków

Wyświetlacz i moduł operatorski służą do wskazania wartości pomiaru, wprowadzenia nastaw 
i diagnostyki.

Urządzenie obsługiwane jest przez 4 przyciski wyświetlacza i modułu operatorskiego 2. 
Wyświetlacz LCD 1 wskazuje pozycje menu. Po około 60 minutach od ostatniego naciśnięcia 
przycisku, wyzwalany jest automatyczny reset wskazania wartości mierzonej. Żadna wartość 
bez potwierdzenia [OK] nie zostanie zapamiętana.

[OK]
• Z powrotem do przeglądu menu
• Potwierdzenie wybranego menu
• Edycja parametrów
• Zapisanie wartości

 [ ]
• Zmiana wartości mierzonej
• Wybór pozycji z listy
• Wybór edytowanej pozycji

[+]
• Zmiana wartości parametru

[ESC]
• Skasowanie wpisu
• Do następnego wyższego menu

Informacja! 
Urządzenie konfigurowane jest za pomocą magistrali lub panelu operatorskiego. 

1  Wyświetlacz LCD
2  Przyciski funkcyjne
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5.4  Szybka konfiguracja
Aby łatwo i szybko dopasować urządzenie do aplikacji, należy wybrać pozycję menu "Quick 
Setup". Ta nastawa parametrów zasadniczo dotyczy wyboru aplikacji, korekty pozycji 
i ustawienia zakresu.

W tym rozdziale nie wszystkie nastawy pokazane są graficznie ale wszystkie zostały opisane.

Informacja! 
Różnica ciśnień, gęstość oraz powierzchnia rozdziału są dostępne jedynie w przypadku 
elektronicznego pomiaru różnicy ciśnień po aktywacji czujnika slave

Rys. 5-1: Szybka konfiguracja

Rys. 5-2: Przegląd menu Quick Setup (Szybka konfiguracja)

1  Nazwa pętli pomiarowej
Przydział nazwy dla pętli pomiarowej 

2  Elektroniczny pomiar różnicy ciśnień
W celu elektronicznego pomiaru różnicy ciśnień należy uaktywnić/dezaktywować czujnik slave. Jeśli nie podłączono 
czujnika slave, należy wybrać opcję "dezaktywuj".
Aplikacja
Następnie należy wybrać zastosowanie. Można wybrać ciśnienie procesowe, poziom, różnicę ciśnień, gęstość oraz 
powierzchnię rozdziału.

3  Nastawiane jednostki
Określenie jednostek nastawianych i jednostek temperatury
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Regulacja, ciśnienie procesowe

Rys. 5-3: Regulacja, ciśnienie procesowe

1  Korekcja montażowa czujnika
W tej pozycji menu ma miejsce kompensacja wpływu pozycji instalacyjnej urządzenia na wartość mierzoną (uchyb).

2  Zero
W tej pozycji menu określa się punkt zerowy pomiaru (LRV) 
Ta wartość odpowiada sygnałowi wyjściowemu 4 mA.

3  Zakres
Ta wartość odpowiada sygnałowi wyjściowemu 20 mA (inaczej 100%) (URV). 
Jeśli punkt zerowy wynosi 0, wartość ta odpowiada pełnemu zakresowi.

Regulacja - poziom

Rys. 5-4: Regulacja - poziom

1  Korekcja montażowa czujnika
W tej pozycji menu ma miejsce kompensacja wpływu pozycji instalacyjnej urządzenia na wartość mierzoną (uchyb).

2  Regulacja - min.
Wpisanie wartości ciśnienia dla poziomu min. 
Wartość 0% odpowiada sygnałowi wyjściowemu 4 mA.

3  Regulacja - max.
Wpisanie wartości ciśnienia dla poziomu maks. 
Wartość 100% odpowiada sygnałowi wyjściowemu 20 mA.

Regulacja - różnica ciśnień

Rys. 5-5: Regulacja - różnica ciśnień

1  Korekcja montażowa czujnika
W tej pozycji menu ma miejsce kompensacja wpływu pozycji instalacyjnej urządzenia na wartość mierzoną (uchyb).

2  Zero
W tej pozycji menu określa się punkt zerowy pomiaru (LRV) 
Ta wartość odpowiada sygnałowi wyjściowemu 4 mA.

3  Zakres
Ta wartość odpowiada sygnałowi wyjściowemu 20 mA (inaczej 100%) (URV). 
Jeśli punkt zerowy wynosi 0, wartość ta odpowiada pełnemu zakresowi.
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5.5  Regulacja rozszerzona

Główne menu podzielono na 5 sekcji:
• Uruchomienie
• Wyświetlacz
• Diagnostyka
• Dodatkowe regulacje
• Informacja

5.5.1  Uruchamianie

Regulacja - gęstość

Rys. 5-6: Regulacja - gęstość

1  Korekcja montażowa czujnika
W tej pozycji menu ma miejsce kompensacja wpływu pozycji instalacyjnej urządzenia na wartość mierzoną (uchyb).

2  Odległość min. – maks..
Wprowadzenie odległości między dwoma p-ktami pomiaru.

3  Regulacja - min.
Wpisanie wartości ciśnienia dla gęstości min. 
Ta wartość odpowiada sygnałowi wyjściowemu 4 mA.

4  Regulacja - max.
Wpisanie wartości ciśnienia dla gęstości maks. 
Wartość 100% odpowiada sygnałowi wyjściowemu 20 mA.

Interfejs regulacji

Rys. 5-7: Interfejs regulacji

1  Korekcja montażowa czujnika
W tej pozycji menu ma miejsce kompensacja wpływu pozycji instalacyjnej urządzenia na wartość mierzoną (uchyb).

2  Odległość maks./min..
Wprowadzenie odległości między dwoma p-ktami pomiaru.

3  Regulacja - min.
Wprowadzić wartość (ciśnienia) dla pozycji min. powierzchni rozdziału. 
Ta wartość odpowiada sygnałowi wyjściowemu 4 mA.

4  Regulacja - max.
Wprowadzić wartość (ciśnienia) dla pozycji maks. powierzchni rozdziału. 
Wartość 100% odpowiada sygnałowi wyjściowemu 20 mA.

Nazwa pętli 
pomiarowej

Przydział unikalnego ID dla urządzenia. Jest to użyteczne i/lub konieczne w systemach cyfrowych 
i monitoringu dużych systemów.

Aplikacja W tym miejscu można wybrać zastosowanie: dostępne są ciśnienie procesowe, poziom, różnica 
ciśnień 1, gęstość 1 oraz powierzchnia rozdziału 1. Domyślnym ustawieniem jest ciśnienie 
procesowe oraz dezaktywacja czujnika slave elektronicznego pomiaru różnicy ciśnień.
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Jednostki W tej pozycji menu określane są nastawiane jednostki i jednostka temperatury. Wybór nastawianej 
jednostki określa jednostkę wyświetlaną w "Regulacja - min." oraz "Regulacja - maks.". W trybie 
"Poziom" można przeprowadzić regulację w jednostkach wysokości (np. metrach). W tym celu musi 
także zostać podana gęstość medium.

Nastawiane jednostki Ciśnienie procesu, różnica ciśnień 1
mbar, bar, Pa, kPa, MPa, psi, mmH2O, 
mmHg, inH2O, inHg i def. przez użytk.

Poziom
Wymagana gęstość: 
mm, cm, m, in oraz ft

Pomiar gęstości 1
kg/dm3 oraz lb/ft3

Powierzchnia rozdziału 1
mm, cm, m, in oraz ft z gęstością / jednostka 
medium

Jednostka temperatury °C, °F oraz K

Ciśnienie statyczne mbar, bar, Pa, kPa, MPa, psi, mmH2O, 
mmHg, inH2O oraz inHg

Korekcja 
montażowa 
czujnika

Pozycja montażowa urządzenia ma duży wpływ na wartość mierzoną (uchyb), szczególnie w małym 
zakresie pomiarowym. Korekcja montażu czujnika pozwala skompensować ten wpływ. Korekcja 
montażowa czujnika może automatycznie przyjąć bieżącą wartość pomiaru jako wartość korekcyjną 
(autokorekcja). Alternatywnie wartość korekcji można wprowadzić ręcznie za pomocą funkcji "Edit" 
(Edytuj). W przypadku elektronicznego pomiaru różnicy ciśnień dla korekcji montażu czujnika 
dostępne są następujące funkcje: automatyczna korekcja obu czujników, ręczna korekcja czujnika 
master (różnica ciśnień), ręczna korekcja czujnika slave (ciśnienie statyczne). Po korekcji montażu 
czujnika wartość mierzona korygowana jest do 0. Korekcja montażu czujnika umożliwia kompensację 
maksymalnie do 20% nominalnego zakresu znamionowego.

Uchyb Wpis w nastawionej jednostce, 
automatyczny transfer bieżącej wartości 
mierzonej.

Regulacja Regulacja dotyczy nastawienia p-ktu zerowego (zero) i maksymalnej wartości mierzonej (zakres). 
Wartości te odpowiadają 4 oraz 20 mA. Przy przekroczeniu nastawionych zakresów wyświetlany jest 
komunikat "Poza ograniczeniami parametrów".

Odległość Gęstość 1 
Odległość w m (dla kg/cm3) i ft (dla lb/ft3)
Powierzchnia rozdziału 1
Odległość w mm, cm, m, in oraz ft

Regulacja - min. / Zero Ciśnienie procesu, różnica ciśnień 1
Zero w X %, ciśnienie
Poziom (standard 0%)
Min. w X %, ciśnienie lub wys. wypełnienia
Gęstość 1
Min. w X %, gęstość
Powierzchnia rozdziału 1
Min. w X %, rozdział

Regulacja - max. / Zakres Ciśnienie procesu, różnica ciśnień 1
Zakres w %, ciśnienie
Poziom (standard 100%)
Min. w X %, ciśnienie lub wys. wypełnienia
Gęstość 1 
Min. w X %, gęstość
Powierzchnia rozdziału 1
Min. w X %, rozdział



 Uruchomienie 5

57

OPTIBAR PM 5060 C

www.krohne.com04/2019 - 4004381002 - MA OPTIBAR PM 5060 C R02 pl

1 Funkcja dostępna jedynie w przypadku elektronicznego pomiaru różnicy ciśnień po aktywacji 
czujnika slave.

Tłumienie Dla tłumienia zależnych od procesu fluktuacji wartości mierzonej można wybrać odpowiedni czas 
całkowania. Można wprowadzić wartości od 0 ... 999 sekund z przyrostem co 0,1 sekundy.

Czas całkowania Ustawiany przyrostowo co 0,1 s.

Linearyzacja Linearyzacja dotyczy wszystkich zbiorników, w których objętość nie zwiększa się liniowo ze wzrostem 
poziomu medium, np. zbiorników poziomych cylindrycznych lub sferycznych, gdzie wyjściem jest 
objętość. Dla tych zbiorników wstępnie zaprogramowano odpowiednie krzywe linearyzacji. 
Reprezentują one zależność między procentowym poziomem medium a objętością zbiornika. Po 
aktywacji krzywej linearyzacji, procentowa objętość wyświetlana jest poprawnie. Należy wpisać 
wymagane parametry przyciskami funkcyjnymi i zapisać wprowadzone wartości. Jeśli przetwornik 
ciśnienia ze stosownym dopuszczeniem używany jest jako część systemu ochrony przed 
przepełnieniem wg WHG (Akt Zasobów Wodnych): po wyborze krzywej linearyzacji sygnał pomiarowy 
nie jest już dłużej liniowo proporcjonalny do poziomu. Powyższe informację muszą zostać 
uwzględnione przez użytkownika, szczególnie w sytuacji nastawiania punktu przełączenia dla 
łącznika krańcowego.

Rodzaj linearyzacji Poziom
Liniowy, cylinder poziomy, sferyczny, progr. 
przez użytk.

Wyjście 
prądowe

W menu wyjścia prądowego ustawiany jest region nasycenia nad lub pod progiem. Te wartości 
graniczne ustawiane są w "Wyjście prądowe min/maks." Nastawa fabryczna to 3,8 mA oraz 20,5 mA. 
Powyższe odnosi się do rekomendacji NAMUR NE 43.

Tryb Charakterystyki wyjściowe 0...100% = 4...20 mA lub 
0...100% = 20...4 mA

Tryb awarii ≤ 3,6 mA, ≥ 21 mA, ostatnia ważna wartość 
mierzona

Min. i 
Maks.

Min. prąd 3,8 mA, 4 mA

Prąd maksymalny 20,5 mA, 20 mA

Blokada reg. / 
Odblok. 
regulacji

W tej pozycji menu można aktywować 4-cyfrowy PIN, zabezpieczający przed niepowołaną lub 
niezamierzoną zmianą nastaw. Przy aktywnym PINie, nie jest także możliwy dostęp zdalny przez 
oprogramowanie lub inne systemy.

Włączenie

Tylko dla 
przetworni 
ków 
sygnałowych 
SIL
Blokada reg. / 
Odblok. 
regulacji 

Ta pozycja menu służy do ochrony parametrów czujnika przed nieautoryzowaną lub nieumyślną 
zmianą. Dla uniknięcia błędów podczas nastaw parametrów w niezabezpieczonym otoczeniu 
roboczym, używana jest procedura weryfikacji do wiarygodnego wykrywania błędów parametryzacji. 
Parametry bezpieczeństwa należy zweryfikować przed zapamiętaniem ich w urządzeniu. Ponadto, 
dla ochrony przed nieautoryzowaną lub nieumyślną regulacją, w normalnym stanie roboczym 
urządzenie zablokowane jest dla zmiany parametrów.

1. Wpisanie PIN - Uruchomienie - Zablokowanie regulacji - Odblokowanie - 
Urządzenie transportowane jest w stanie zablokowanym. PIN w stanie dostawy: "0000".

2. Porównanie łańcuchów - Należy porównać łańcuchy. Polega to na sprawdzeniu wyświetlanych 
danych. Należy potwierdzić identyczność łańcuchów. Teksty do weryfikacji wyświetlone są po 
niemiecku i angielsku dla każdego innego języka menu.

3. Potwierdzenie n-ru seryjnego - Następnie należy potwierdzić poprawne przepisanie n-ru seryjnego 
urządzenia. W celu sprawdzenia poprawnej komunikacji urządzenia.

4. Weryfikacja parametrów
Wszystkie parametry bezpieczeństwa po zmianie muszą być zweryfikowane:
• SIL, parametr 1: Nastawa zera
• SIL, parametr 2: Slave wej/wyj
• Nie-SIL, parametr 1: Wyświetlenie wartości mierzonej
• Nie-SIL, parametr 2: Wyświetlenie wartości 1, jednostka aplikacji
• Nie-SIL, parametr 3: Wyświetlenie wartości 1, jednostka aplikacji
• Nie-SIL, parametr 4: Podświetlenie
Potwierdzić kolejno zmienione wartości
Jeśli opisana konfiguracja została zakończona poprawnie, urządzenie zostaje zablokowane i jest 
gotowe do pracy. W innym wypadku urządzenie pozostaje odblokowane - niezabezpieczone.
Tak długo, jak urządzenie jest zasilane, wyświetlacz z modułem operatora pozostaje w ustawionym 
menu roboczym. Nie ma automatycznego - sterowanego czasem - przejścia do wyświetlania wartości 
mierzonej.



5 Uruchomienie 

58 

OPTIBAR PM 5060 C

www.krohne.com 04/2019 - 4004381002 - MA OPTIBAR PM 5060 C R02 pl

5.5.2  Wyświetlacz

Język menu W tej pozycji menu można ustawić język operatora. 
Nastawa fabryczna: angielski

Angielski, francuski, niemiecki, holenderski, portugalski, hiszpański, włoski, rosyjski, turecki, polski, 
czeski.

Wyświetlana 
wartość 1 i 2

W tej pozycji menu definiowany jest sposób wyświetlania na wyświetlaczu wartości mierzonej.
Nastawa fabryczna to "Liniowy procent".

Ciśnienie procesowe Ciśnienie procesowe, Procent, Skalowane, Wyj. 
prądowe, Procent liniowy, Temp. celi pomiarowej, 
Temp. elektroniki.

Poziom Wys. wypełnienia lub Ciśnienie (nastawiane 
jedn.), Ciśnienie statyczne, Procent, Skalowane, 
Wyj. prądowe, Procent liniowy, Temp. celi 
pomiarowej, Temp. elektroniki

Różnica ciśnień 1 Różnica ciśnień, Ciśnienie statyczne, Procent, 
Skalowane, Wyj. prądowe, Procent liniowy, Temp. 
celi pomiarowej, Temp. elektroniki 

Gęstość 1 Gęstość, Różnica ciśnień, Procent, Skalowane, 
Wyj. prądowe, Procent liniowy, Temp. celi 
pomiarowej, Temp. elektroniki

Powierzchnia rozdziału 1 Wysokość rozdziału, Różnica ciśnień, Procent, 
Skalowane, Wyj. prądowe, Procent liniowy, Temp. 
celi pomiarowej, Temp. elektroniki.

Podświetlenie W tej pozycji menu można włączyć lub wyłączyć podświetlenie wyświetlacza. Domyślnie funkcja ta 
jest wyłączona.

Off, On
1 Funkcja dostępna jedynie w przypadku elektronicznego pomiaru różnicy ciśnień po aktywacji czujnika slave
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5.5.3  Diagnostyka

Status 
urządzenia

Sygnały statusu Funkcja kontrolna, Poza specyfikacją, Wymagana obsługa, Awaria

Wartość 
szczytowa 

W urządzeniu zapamiętane są wartości ciśnienia: minimalna i maksymalna. Wartości te mogą zostać 
obejrzane lub skasowane w "Wartości szczytowe". Ponadto, zapamiętane są wartości minimalne 
i maksymalne temperatury celi pomiarowej oraz elektroniki. Tutaj mogą one zostać przejrzane lub 
skasowane.

Wartość szczytowa 
Ciśnienie procesowe

Kasowanie wart. szczytowej

Wartość szczytowa 
Różnica ciśnień 1

Kasowanie wart. szczytowej

Wartość szczytowa 
Ciśnienie statyczne 1

Kasowanie wart. szczytowej

Wartość szczytowa 
Temp. celi pomiar.

Kasowanie wart. szczytowej

Wartość szczytowa 
Temp. elektroniki

Kasowanie wart. szczytowej

Symulacja W pozycji menu "Symulacja" można symulować wartości pomiaru na wyj. prądowym. Sygnały 
zarówno w postaci analogowej jak i cyfrowej (przez HART ®). Symulacja jest automatycznie kończona 
60 minut po ostatnim naciśnięciu przycisku.

Ciśnienie procesowe Ciśnienie procesowe, Procent, Wyj. prądowe, Procent liniowy, Temp. 
celi pomiarowej, Temp. elektroniki.

Poziom Wys. wypełnienia lub Ciśnienie procesowe (nastawiane jedn.), 
Procent, Wyj. prądowe, Procent liniowy, Temp. celi pomiarowej, 
Temp. elektroniki.

Różnica ciśnień 1 Różnica ciśnień, Ciśnienie statyczne, Procent, Wyj. prądowe, Procent 
liniowy, Temp. celi pomiarowej, Temp. elektroniki

Gęstość 1 Gęstość, Różnica ciśnień, Procent, Wyj. prądowe, Procent liniowy, 
Temp. celi pomiarowej, Temp. elektroniki

Powierzchnia rozdziału 1 Wysokość rozdziału, Różnica ciśnień, Procent, Wyj. prądowe, 
Procent liniowy, Temp. celi pomiarowej, Temp. elektroniki

1 Funkcja dostępna jedynie w przypadku elektronicznego pomiaru różnicy ciśnień po aktywacji czujnika slave
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5.5.4  Dodatkowe regulacje

1 Funkcja dostępna jedynie w przypadku elektronicznego pomiaru różnicy ciśnień po aktywacji 
czujnika slave

PIN W tej pozycji menu można zmienić PIN. Ta opcja jest dostępna, jeśli została odblokowana w "Setup 
- regulacja blokady". Domyślna nastawa fabryczna PIN to "0000".

0000 Zmiana PIN

Data / czas Nastawa wewnętrznego zegara

Zapis daty, czasu, danych w urządzeniu

Reset Szczegółowe informacje patrz: Reset strona 61.

Status dostawy i podstawowe nastawy

Kopiowanie 
nastaw 
urządzenia

Szczegółowe informacje patrz: Zapisywanie nastaw urządzenia strona 63.

Kopiowanie nastaw urządzenia

Parametry 
specjalne

Zmiana tych nastaw jest możliwa tylko po konsultacji z serwisem.

Skalowanie W pozycji menu "Skalowanie zmiennej" definiowane są skalowane zmienne i skalowana jednostka 
dla trybu poziomu. 
W pozycji menu "Skalowanie formatu" definiowany jest skalowany format na wyświetlaczu 
i skalowanie pomiaru poziomu dla 0% i 100%.

Skalowana zmienna Skalowana zmienna

Skalowana jednostka

Skalowany format Skalowany format

100% odpowiada - wartości def. przez użytk.

0% odpowiada - wartości def. przez użytk.

Wyjście prądowe W tej pozycji menu określa się, która zmienna pomiarowa odnosi się do którego wyjścia prądowego. 
W "Wyj. prądowe - regulacja" do wyjścia prądowego przydzielana jest odpowiednia zmienna 
pomiarowa.

Zmienna wyjścia 
prądowego
Dla urządzeń SIL 
wybór ograniczony 
jest do procentu 
liniowego.

Dla aplikacji "Ciśnienie procesowe"
Ciśnienie procesowe, Procent, Procent liniowy, Temp. celi pomiarowej, 
Temp. elektroniki.

Dla aplikacji "Poziom"
Wys. wypełnienia lub Ciśnienie procesowe (nastawiane jedn.), Procent, 
Skalowane, Procent liniowy, Temp. celi pomiarowej, Temp. elektroniki.

Dla aplikacji "Różnica ciśnień" 1
Różnica ciśnień, Ciśnienie statyczne, Procent, Procent liniowy, Temp. celi 
pomiarowej, Temp. elektroniki

Dla aplikacji "Gęstość" 1
Gęstość, Różnica ciśnień, Procent, Skalowane, Procent liniowy, Temp. celi 
pomiarowej, Temp. elektroniki 

Dla aplikacji "Rozdział" 1
Wysokość rozdziału, Różnica ciśnień, Procent, Skalowane, Procent 
liniowy, Temp. celi pomiarowej, Temp. elektroniki 

Regulacja wyjścia 
prądowego

0% = 0% lub 100% = 100%

Tryb HART® Przetwornik oferuje tryby HART®: "Analogowe wyjście prądowe" i "Stały prąd (4 mA)". Dla "Stały 
prąd (4 mA)" można podłączyć do 64 urządzeń pracujących w 2-przewodowym trybie multidrop. 
Każdemu urządzeniu należy przyporządkować adres HART® między 0 i 63. Sygnał analogowy ma 
stałą wartość 4 mA. W "Analogowy sygnał prądowy" można także wygenerować sygnał 4...20 mA 
dla przydzielonego adresu HART® w trybie multidrop.

Adres HART® 0...63

Tryb wyjściowy Analogowe wyjście prądowe z HART® lub ustalony prąd (4 mA) z HART®
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5.5.5  Informacja

5.6  Reset
Funkcja RESET kasuje określone wpisy użytkownika. Istnieją dwie funkcje kasujące:

Status dostawy
Przywracanie wartości domyślnych z chwili dostawy, w tym nastaw zamówionych. Tłumienie 
fałszywego sygnału, krzywa linearyzacji programowana przez użytkownika oraz pamięć wartości 
mierzonej - zostaną skasowane.

Podstawowe nastawy
Kasowanie nastaw, w tym parametrów specjalnych - do wartości domyślnych producenta. 
Tłumienie fałszywego sygnału, krzywa linearyzacji programowana przez użytkownika oraz 
pamięć wartości mierzonej - zostaną skasowane.

Pozycje menu dot. bezpieczeństwa, zdefiniowane jako bezpieczeństwo funkcjonalne wg IEC 
61508 (Edycja 2) oznaczono: (SIL).

Kasowanie wpływa na poniższe pozycje menu

Nazwa urządzenia Nazwa urządzenia

Numer seryjny

Wersja urządzenia Wersja oprogramowania

Wersja sprzętu

Kalibracja fabryczna Data kalibracji fabrycznej

Data ostatniej zmiany

Charakterystyka 
czujnika

Zamawiana charakterystyka urządzenia

Pozycja menu Parametr Wartość standardowa

Nazwa pętli pomiarowej Czujnik

Czujnik slave do elektronicznego 
pomiaru różnicy ciśnień

Czujnik slave do elektronicznego 
pomiaru różnicy ciśnień

wyłączona

Aplikacja (SIL) Aplikacja Poziom

Jednostka Nastawiane jednostki mbar (cela ≤ 400 mbar)
bar (cela ≥ 1 bar)

Jednostka temperatury °C

Korekcja montażowa czujnika 
(SIL)

0,00 bar

Regulacja (SIL) Regulacja - Zero / Min. 0,00 bar - 0,00%

Regulacja - Zakres / Maks. +URL w bar - 100%

Tłumienie (SIL) Czas całkowania 0,0 sekund

Wyjście prądowe (SIL) Tryb wyj. prądowego Charakterystyki wyjściowe 
4...20 mA
Tryb awarii ≤ 3,6 mA

Zmienna wyjścia prądowego Procent liniowy - Poziom

Regulacja wyjścia prądowego 0...100% = 4...20 mA

Wyj. prądowe min./max. Min. 3,8 mA
Max. 20,5 mA
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Reset - wyświetlacz

Reset - diagnostyka

Reset - nastawy dodatkowe

Nastawa blokady (SIL) Odblokowanie

symulacja Ciśnienie procesowe

PIN 0000

Skalowanie Skalowana zmienna Objętość w l

Skalowany format 0% = 0 L / 100% = 0 L

Tryb HART® Adres 0

Pozycja menu Wartość domyślna

Język Bez kasowania

Wyświetlana wartość 1 Ciśnienie

Wyświetlana wartość 2 Ceramiczna cela pomiarowa: temperatura celi w °C
Metalowa cela pomiarowa: temperatura elektroniki 
w °C

Podświetlenie Wył.

Pozycja menu Parametr Wartość domyślna

Status urządzenia Bez kasowania

Wartość szczytowa Ciśnienie Bieżąca wartość pomiaru

Temperatura Bieżące wartości temperatury: 
cela pomiarowa, elektronika

symulacja Wartość mierzona Ciśnienie

symulacja Nieaktywna

Testy kontrolne Bez kasowania

Pozycja menu Parametr Wartość domyślna

Data / czas Bez kasowania

Reset Bez kasowania

Kopiowanie nastaw urządzenia Bez kasowania

Skalowanie Skalowana zmienna Objętość w l

Skalowany format 0% odpowiada 0 l
100% odpowiada 0 l
bez miejsc dzies.

Wyjście prądowe 1 (SIL) Wyjście prądowe - rozmiar Procent liniowy - Poziom

Wyjście prądowe - regulacja 0...100% odpowiada 4...20 mA

Wyjście prądowe 2 Wyjście prądowe - rozmiar Temp. celi pomiar.

Wyjście prądowe - regulacja 0...100% odpowiada 4...20 mA

Tryb HART® Adres 0

Parametry specjalne (SIL) Bez kasowania

Pozycja menu Parametr Wartość standardowa
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5.7  Zapisywanie nastaw urządzenia
Zalecamy zanotowanie i przechowywanie ustawionych parametrów. Będą one dostępne dla 
wielokrotnego użytku i serwisu. Jeśli przetwornik wyposażono w wyświetlacz i moduł 
operatorski, za ich pomocą mogą zostać odczytane (skopiowane) najważniejsze dane 
z czujnika. Dane zostają tam zachowane na stałe, nawet w przypadku awarii zasilania czujnika. 
W przypadku konieczności wymiany przetwornika, wyświetlacz i moduł operatorski przenoszone 
są do nowego urządzenia a dane zostają przepisane do nowego przetwornika poprzez pozycję 
menu "Kopiowanie danych urządzenia".

Następujące dane i nastawy zapisywane są w module operatorskim:
• Wszystkie dane z menu "Set-up" i "Wyświetlacz"
• Jednostki czujnika
• Jednostka temperatury
• Linearyzacja
• Krzywa linearyzacji progr. przez użytk.

5.8  Pamięć diagnostyki
Urządzenie posiada kilka wewnętrznych pamięci dla celów diagnostycznych. Dane pozostają 
w nich nawet po przerwaniu zasilania. 

Pamięć wartości mierzonej
W pamięci pierścieniowej można przechować do 100.000 wartości pomiaru. Każdy wpis zawiera 
znacznik czasu i wartość pomiaru. Przykłady zapisywanych wartości:

• Ciśnienie procesowe
• Poziom
• Różnica ciśnień 1
• Ciśnienie statyczne 1
• Powierzchnia rozdziału 1
• Gęstość 1
• Wart. procentowa
• Procent liniowy
• Wart. skalowane
• Temp. celi pomiar.
• Temp. elektroniki

1 Funkcja dostępna jedynie w przypadku elektronicznego pomiaru różnicy ciśnień po aktywacji 
czujnika slave

Pamięć zmierzonych wartości zawiera ustawienia domyślne i co 10 sekund zapisuje wartość 
ciśnienia oraz temperaturę celi pomiarowej, a także ciśnienie statyczne na potrzeby 
elektronicznego pomiaru różnicy ciśnień.

Warunki rejestrowania można ustawić z poziomu komputera PC przez oprogramowanie 
PACTwareTM/DTM lub system sterowania z EDD.
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Pamięć zdarzeń
W pamięci zdarzeń (niekasowalnej) automatycznie zapisywanych jest do 500 zdarzeń ze 
znacznikami czasu. Każdy wpis zawiera datę/czas, typ zdarzenia, opis zdarzenia i wartość. 
Przykładowe typy zdarzeń: 

• Modyfikacja parametru
• Czasy załączenia i wyłączenia
• Komunikat statusowy
• Komunikat błędu

Dane odczytywane są w PC przez PACTwareTM/DTM lub system sterowania z EDD. 

5.9  Awaria i diagnostyka
Usunięcie zakłóceń leży w gestii operatora instalacji (systemu). Przetwornik ciśnienia oferuje 
maksimum wiarygodności. Niemniej podczas pracy mogą zdarzyć się uszkodzenia. 
W pierwszym rzędzie należy ocenić komunikaty błędów, sprawdzić sygnały wyjściowe, jak 
również zweryfikować błędy pomiarowe.

Zarządzanie aktywami i diagnostyka
Urządzenie posiada funkcję wewnętrznego monitoringu i diagnostyki wg VDI/VDE 2650. Oprócz 
komunikatów błędów w poniższych tabelach, w pozycji menu "Diagnostyka" dostępne są 
szczegółowe komunikaty błędów - poprzez wyświetlacz i moduł operatora, PACTwareTM/DTM 
oraz EDD.

Komunikaty statusowe
Komunikaty statusowe podzielone są na następujące kategorie:  

• Awaria
Komunikat błędu jako skutek wadliwego działania urządzenia. Ten komunikat statusowy jest 
aktywny zawsze. Nie podlega deaktywacji przez użytkownika.

• Kontrola funkcjonowania
Urządzenie pracuje, wartość mierzona jest chwilowo nieważna. Komunikat statusowy 
domyślnie nieaktywny. Może zostać aktywowany przez użytkownika - PACTwareTM/DTM lub 
EDD.

• Poza specyfikacją
Wartość mierzona niestabilna, skutkiem przekroczenia specyfikacji urządzenia. Komunikat 
statusowy domyślnie nieaktywny. Może zostać aktywowany przez użytkownika - 
PACTwareTM/DTM lub EDD.

• Wymagana obsługa
Ograniczenie funkcji urządzenia przez wpływy zewnętrzne. Istnieje wpływ na pomiar ale 
wartość mierzona jest ważna. W najbliższej przyszłości spodziewana jest awaria - 
zaplanować prewencyjną obsługę. Komunikat statusowy domyślnie nieaktywny. Może zostać 
aktywowany przez użytkownika - PACTwareTM/DTM lub EDD.
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5.9.1  Rozszerzone kody błędów

Awaria

Kod
Komunikat tekstowy

Przyczyna Akcja lub opis Stan DevSpec w CMD 48

F013
Dane pomiarowe 
niedostępne

Niedostępna ważna wartość 
mierzona

Sprawdzić celę pomiarową 
lub warunki nadmiernego 
bądź niskiego ciśnienia

Bit 0 bajtu 0...5

F017
Za mały nastawiony zakres

Nastawienie poza 
specyfikacją

Zmienić nastawienie wg 
wartości granicznych

Bit 1 bajtu 0...5

F025
Błąd w tabeli linearyzacji

Markery indeksowe nie 
rosną monotonicznie, np. 
nielogiczne pary wartości

sprawdzić tabelę 
linearyzacji,
Kasow. tabeli / Tworz. nowej

Bit 2 bajtu 0...5

F36
Błędne oprogramowanie 
czujnika

Błędna / uszkodzona 
aktualizacja oprogr.

Powtórzyć aktualizację
Sprawdzić wersję 
elektroniki
Wymienić elektronikę lub 
przesłać urządzenie do 
naprawy

Bit 3 bajtu 0...5

F40
Błąd elektroniki

Defekt sprzętowy Wymienić elektronikę lub 
przesłać urządzenie do 
naprawy

Bit 4 bajtu 0...5

F041
Błąd elektroniki

Brak połączenia 
z elektroniką czujnika

Sprawdzić podłączenie do 
elektroniki czujnika (wer. 
rozdziel.)

Bit 5 bajtu 0...5

F042
Błąd komunikacji, czujnik 
slave 

Brak połączenia 
z czujnikiem slave

Sprawdzić połączenie 
czujników master i slave

F080 Ogólny błąd 
oprogramowania

Na krótko odłączyć 
zasilanie

Bit 6 bajtu 0...5

F105
Określa zmierzoną wartość.

Urządzenie nadal 
uruchamia się. Wartość nie 
została jeszcze zmierzona. 

Poczekać na zakończenie 
procesu uruchamiania.

Bit 7 bajtu 0...5

F125
Niedozwolona temperatura 
elektroniki

Temperatura elektroniki 
w niespecyfikowanym 
przedziale 

Sprawdzić temp. otoczenia
Izolować elektronikę 
Użyć urządzenia o 
szerszym zakresie temp. 

F260
Błąd kalibracji

Błąd kalibracji fabrycznej
Błąd w EEPROM

Wymienić elektronikę
Przesłać urządzenie do 
naprawy

Bit 10 bajtu 0...5

F261
Błąd konfiguracji

Błąd - setup
Błąd podczas resetu

Powtórzyć setup
Powtórzyć reset

Bit 11 bajtu 0...5

F264
Błąd instalacji/uruchamiania

Brak spójności ustawień 
(np. odległości, jednostek 
regulacji w przypadku 
ciśnienia procesowego) dla 
danego zastosowania lub 
nieprawidłowa konfiguracja 
czujnika (np. zastosowanie 
elektronicznego pomiaru 
różnicy ciśnień po 
podłączeniu celi pomiarowej 
różnicy ciśnień)

Zmienić ustawienia, 
konfigurację podłączonego 
czujnika lub zastosowanie

Bit 12 bajtu 0...5

F265
Zakłócona funkcja pomiaru

Czujnik nie wykonuje 
pomiaru

Wykonać reset
Na krótko odłączyć 
zasilanie 

Bit 13 bajtu 0...5

F266
Niedopuszczalne napięcie 
robocze

Napięcie robocze poniżej 
specyfikowanego zakresu

Sprawdzić połączenie 
elektryczne - ew. zwiększyć 
napięcie robocze
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Kontrola funkcjonowania

Poza specyfikacją

Tylko dla przetworników sygnałowych SIL
Jeśli wartości zmierzone będą wykraczać poza specyfikację i wyświetli się komunikat "Poza 
specyfikacją", zostaną wykonane następujące działania:

• Komunikat statusowy "Awaria"
• Sygnał błędu na wyjściu prądowym

Kod
Komunikat tekstowy

Przyczyna Akcja lub opis Stan DevSpec w CMD 48

C700
Aktywna symulacja

Symulacja jest aktywna Zakończenie symulacji
Poczekać na automatyczne 
zakończenie po 60 
minutach

"Aktywna symulacja" 
w opcji "Ustandaryzowany 
status 0"

Kod
Komunikat tekstowy

Przyczyna Akcja lub opis Stan DevSpec w CMD 48

S600
Niedozwolona temperatura 
elektroniki

Temperatura elektroniki 
w niespecyfikowanym 
przedziale

Sprawdzić temp. otoczenia
Izolować elektronikę
Użyć urządzenia o 
szerszym zakresie temp.

Bit 23-0 bajtu 14...24

S603
Niedopuszczalne napięcie 
robocze

Napięcie robocze poniżej 
specyfik. zakresu

Sprawdzić połączenie 
elektryczne - ew. zwiększyć 
napięcie robocze

Bit 23-1 bajtu 14...24

S605
Wartość ciśnienia poza 
specyfikacją

Zmierzone ciśnienie 
procesowe niższe lub 
wyższe niż zakres nastawy

Sprawdzić nominalny 
zakres urządzenia
W razie potrzeby użyć 
urządzenia z większym 
zakresem pomiarowym

Bit 23-2 bajtu 14...24
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Wymagana obsługa

5.9.2  Sprawdzenie sygnału 4...20 mA

Podłączyć miliamperomierz nastawiony na odpowiedni zakres, zgodnie ze schematem.

5.9.3  Komunikaty błędów przez wyświetlacz i moduł operatora

Kod
Komunikat tekstowy

Przyczyna Akcja lub opis Stan DevSpec w CMD 48

M500
Błąd resetowanego statusu 
dostawy

Zapamiętany reset. statusu 
dostawy - błędny

Przesłać urządzenie do 
naprawy

Bit 0 bajtu 14...24

M501
Błąd w nieaktywnej tabeli 
linearyzacji

Markery indeksowe nie 
rosną monotonicznie, np. 
nielogiczne pary wartości

sprawdzić tabelę 
linearyzacji,
Kasow. tabeli / Tworz. nowej

Bit 1 bajtu 14...24

M502
Błąd pamięci zdarzeń

Błąd sprzętowy EEPROM Wymienić elektronikę
Przesłać urządzenie do 
naprawy

Bit 2 bajtu 14...24

M504
Błąd interfejsu urządzenia

Defekt sprzętowy Sprawdzić podłączenia
Wymienić elektronikę
Przesłać urządzenie do 
naprawy

Bit 3 bajtu 14...24

M507
Błąd nastaw urządzenia

Błąd - setup
Błąd podczas resetu

Powtórzyć setup
Powtórzyć reset

Bit 4 bajtu 14...24

Kod błędu Przyczyna Akcja lub opis

Brak sygnału 4...20 mA Wadliwe podłączenie zasilania Sprawdzić podłączenie i ewentualnie 
poprawić wg schematu połączeń

Brak zasilania Sprawdzić kable na okoliczność 
przerwy.

Napięcie robocze zbyt niskie lub 
obciążenie za wysokie

Sprawdzić, poprawić

Sygnał >22 mA lub <3,6 mA Awaria elektroniki lub czujnika Wymienić urządzenie lub przesłać do 
naprawy

Niestabilny sygnał 4...20 mA Zmiany wartości zmierzonej Za pomocą wyświetlacza i modułu 
regulacyjnego lub oprogramowania 
PACTware/DTM ustawić tłumienie 
stosownie do danego urządzenia

Niebezpieczeństwo! 
W obszarach zagrożonych wybuchem, należy łączyć obwody iskrobezpieczne zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

Kod błędu Przyczyna Akcja lub opis

E013 Wartość pomiaru niedostępna lub 
ciśnienie wyższe od zakresu 
znamionowego

Wymienić urządzenie lub przesłać do 
naprawy

E017 Za mały nastawiony zakres Powtórzyć po modyfikacji wartości

E036 Brak właściwego oprogramowania 
przetwornika

Aktualizować oprogramowanie lub 
przesłać do naprawy

E041 Błąd sprzętu Wymienić urządzenie lub przesłać do 
naprawy
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Zależnie od przyczyny i podjętej akcji, opisane powyżej kroki mogą wymagać powtórzenia.

5.9.4  Aktualizacja oprogramowania

Do aktualizacji oprogramowania urządzenia wymagane są komponenty:

• Czujnik
• Zasilanie
• Sterownik USB interfejsu

• PC z PACTwareTM

• Plik aktualizacji oprogramowania

Pewne dopuszczenia dotyczą określonej wersji oprogramowania. W czasie aktualizacji należy 
upewnić się co do aktualności dopuszczenia.

Tylko dla przetworników sygnałowych SIL
Zapewnić użycie poprawnego oprogramowania SIL. Urządzenia SIL mogą być aktualizowane 
tylko przez właściwe oprogramowanie. Nie jest możliwa ich przypadkowa aktualizacja przy 
pomocy niewłaściwej wersji oprogramowania.

Informacja! 
Najnowszą wersję oprogramowania przetwornika pomiarowego oraz interfejsu USB można 
pobrać z witryny internetowej producenta (dział Downloads). Więcej informacji zamieszczono 
w pliku aktualizacji oprogramowania.
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5.10  Regulacja
Przetwornik ciśnienia zawsze mierzy ciśnienie, niezależnie od zmiennej procesowej wybranej 
w pozycji menu "Aplikacja". Poprawne wyprowadzenie na wyjście, wybranej zmiennej 
procesowej wymaga tutaj przydzielenia 0% i 100% sygnału wyjścia (nastawy). Dla aplikacji 
"Poziom" można na przykład wprowadzić ciśnienie hydrostatyczne dla zbiornika pełnego 
i pustego. Patrz - poniższy przykład:

Jeśli wartości te nie są znane, nastawy można wykonać na przykład dla poziomu 10% i 90%. 
Z użyciem tych wartości obliczany jest następnie bieżący poziom wypełnienia. Bieżący poziom 
nie ma znaczenia w tej nastawie, nastawa min/maks zawsze przeprowadzana jest bez zmiany 
produktu. Oznacza to, że nastawy te mogą być wykonane zawczasu a urządzenie nie wymaga 
uprzedniej instalacji.

Rys. 5-8: Pomiar poziomu (a = 5 m / 196,9")

Poziom min. 0% odpowiada 0 mbar / 0 psi
Poziom maks. 100% odpowiada 490,5 mbar / 7,1 psi

Informacja! 
Przy przekroczeniu zakresów nastaw, wprowadzona wartość nie jest zapamiętywana. Edycja 
może zostać skasowana przez [ESC] lub skorygowana do wartości z zakresu nastaw. Nastawy 
wykonywane są stosownie do pozostałych zmiennych procesowych, takich jak ciśnienie 
procesowe, różnica ciśnień i przepływ.
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6.1  Wymiana

Wymiana elektroniki
W przypadku awarii, elektronika może zostać wymieniona na identyczną przez użytkownika. 
W przypadku braku zamiennej elektroniki można ją zamówić u lokalnego przedstawiciela. Dla 
celów zamówienia nowej elektroniki wymagany jest numer seryjny przetwornika. Podany jest on 
na tabliczce znamionowej urządzenia lub na dokumencie dostawy.

Tylko dla przetworników sygnałowych SIL
Z urządzeniami SIL wolno używać tylko odpowiedniej elektroniki SIL. Wszystkie właściwe dla 
aplikacji nastawy należy wprowadzić od nowa. Dlatego po wymianie elektroniki, należy 
ponownie wykonać uruchomienie. Jeśli dane konfiguracyjne ze wstępnego uruchomienia 
czujnika zostały zapamiętane, można je transferować do nowej elektroniki. W takim przypadku 
nie ma potrzeby ponownego wykonania uruchomienia.

6.2  Obsługa okresowa i konserwacja
Przy normalnym, poprawnym użytkowaniu, urządzenie nie wymaga obsługi. W pewnych 
aplikacjach pomiar może być zniekształcony przez lepkie media. W takim wypadku należy 
zabezpieczyć urządzenie przed przywieraniem i utwardzaniem się substancji na powierzchni 
membrany i na przyłączu procesowym.

Niebezpieczeństwo! 
Obowiązują krajowe przepisy dot. instalacji elektrycznych!

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

Niebezpieczeństwo! 
Sprawdzić, czy atmosfera wokół przetwornika ciśnienia jest wybuchowa. Otwarcie urządzenia 
w atmosferze wybuchowej może spowodować zapłon i eksplozję.

Uwaga! 
Instalacja, montaż, uruchomienie, konserwacja i obsługa mogą być wykonywane tylko przez 
personel przeszkolony w zakresie ochrony przeciwwybuchowej. Należy przestrzegać zasad 
i przepisów BHP.

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

Uwaga! 
Produkt może znacznie rozgrzać przetwornik. Może wystąpić ryzyko oparzenia. Z tego względu 
przed rozpoczęciem prac obsługowych należy w wystarczającym stopniu, czasowo, odciąć od 
procesu lub odizolować przetwornik ciśnienia, schładzając go do temperatury pokojowej.
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6.3  Dostępność części zapasowych
Producent stosuje podstawową zasadę, według której części zapasowe dla każdego urządzenia 
lub istotnego wyposażenia dodatkowego będą dostępne w okresie 3 lat od momentu dostawy 
urządzeń z ostatniego cyklu produkcyjnego.

Zasada ta dotyczy tylko części zapasowych podlegających normalnemu, eksploatacyjnemu 
zużyciu.

6.4  Dostępność usług
Po wygaśnięciu okresu gwarancji producent oferuje szereg usług uzupełniających. 
Najistotniejsze to: naprawa, konserwacja, wsparcie techniczne oraz szkolenia.

6.5  Naprawy
Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez producenta lub upoważnione przez niego 
specjalistyczne firmy.

6.6  Zwrot urządzenia do producenta

6.6.1  Ogólne informacje

Niniejsze urządzenie zostało starannie wyprodukowane i sprawdzone. Zainstalowane 
i obsługiwane zgodnie z niniejszą dokumentacją, nie powinno sprawiać żadnych problemów.

Informacja! 
W celu uzyskania informacji, należy kontaktować się z przedstawicielem.

Uwaga! 
Jeśli jednak zajdzie konieczność odesłania urządzenia do przeglądu lub naprawy, należy 
zastosować się do następujących punktów:
• Z powodu uregulowań prawnych dotyczących ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa 

i zdrowia personelu, producent może obsługiwać, testować lub naprawiać zwrócone 
urządzenia, tylko jeśli pozostawały one w kontakcie z produktem bezpiecznym dla personelu 
i środowiska.

• Powyższe oznacza, że producent może przyjąć urządzenie, tylko jeśli dołączono do niego 
świadectwo (patrz: następny rozdział) potwierdzające, że urządzenie jest bezpieczne dla 
obsługi.

Uwaga! 
Jeśli urządzenie stykało się z produktami toksycznymi, żrącymi, palnymi lub niebezpiecznymi 
w odniesieniu do wody, należy:
• zapewnić - jeśli konieczne przez płukanie i neutralizację - że wszystkie przestrzenie wolne są 

od niebezpiecznych substancji,
• dołączyć certyfikat potwierdzający bezpieczeństwo urządzenia, z podaniem substancji, 

z jakimi się stykało.
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6.6.2  Formularz (do skopiowania) i odesłania wraz z urządzeniem

6.7  Usuwanie

Uwaga! 
W celu uniknięcia ryzyka dla naszego personelu, niniejszy formularz musi być dostępny przed 
rozpakowaniem urządzenia, do którego jest dołączony.

Firma: Adres:

Wydział: Nazwisko:

Tel.: Nr fax. i/lub e-mail:

Nr zamówienia lub nr seryjny producenta:

Urządzenie stykało się z następującą substancją:

Ta substancja jest: radioaktywna

niebezpieczna dla wody

toksyczna

żrąca

łatwopalna

Zapewniamy, że wszystkie przestrzenie urządzenia są wolne od w/w 
substancji.

Wszystkie przestrzenie zostały przepłukane i zneutralizowane.

Niniejszym zapewniamy, że przesyłane urządzenie jest bezpieczne dla personelu i środowiska ze strony resztek 
substancji, jakie mogą w nim wystąpić.

Data: Podpis:

Pieczęć:

Uwaga prawna! 
Procedurę likwidacji należy przeprowadzić wg obowiązujących w danym kraju przepisów.

Segregacja WEEE (Zużyty osprzęt elektryczny i elektroniczny) w ramach UE:
Wg dyrektywy 2012/19/EU, urządzenia monitorujące i sterujące oznaczone symbolem WEEE 
i kończące okres użytkowania nie mogą być wyrzucane z innymi rodzajami odpadów.
Użytkownik musi pozbyć się urządzeń WEEE w wyznaczonym punkcie, zajmującym się 
recyklingiem lub przesłać je do naszej lokalnej organizacji lub przedstawicielstwa.
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6.8  Wymiana przyłącza procesowego dla wersji IP68 (25 bar)

W przypadku wersji IP68 (25 bar) użytkownik może zmienić przyłącze procesowe na miejscu. 
Kabel łączeniowy i zewnętrzna obudowa mogą pozostać.

Wymagane narzędzie:
• Klucz gniazdowy, rozmiar 2

1. Poluzować wkręt mocujący kluczem gniazdowym.
2. Ostrożnie zdjąć kabel z przyłącza.
3. Poluzować złącze.
4. Zamontować nowe przyłącze procesowe.
5. Ponownie zmontować złącze.
6. Nałożyć złącze kabla na przyłącze procesowe i obrócić do wymaganej pozycji.
7. Dokręcić wkręt mocujący kluczem gniazdowym.

Wymiana jest zakończona.

Niebezpieczeństwo! 
Dla urządzeń Ex zastosowanie mają dodatkowe uwagi dotyczące bezpieczeństwa.

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

Rys. 6-1: Wersja IP68, 25 bar (obudowa zewnętrzna)

1  Przyłącze procesowe
2  Złącze
3  Wkręt mocujący
4  Wtyczka
5  Kabel łączeniowy
6  Obudowa zewnętrzna
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7.1  Zasada pomiaru

7.1.1  Piezorezyst. lub tensometryczna cela pomiarowa

Ciśnienie procesowe działa na czujnik poprzez membranę procesową i ciecz wypełniającą. 
Ciśnienie procesowe powoduje zmianę rezystancji, przekształcaną na stosowny sygnał 
pomiarowy, wyprowadzany na wyjściu, jako wartość pomiaru. 

Dla zakresu pomiarowego do 40 bar włącznie stosowany jest czujnik piezorezystancyjny. Dla 
zakresu powyżej 40 bar stosowany jest czujnik tensometryczny.

Ciśnienie względne: Cela pomiarowa jest otwarta do atmosfery. Ciśnienie otoczenia 
kompensowane jest bezpośrednio w celi pomiarowej i nie ma wpływu na wynik pomiaru. 

Ciśnienie absolutne: Cela pomiarowa jest zamknięta, z próżnią w środku. Ciśnienie procesowe 
mierzone jest w stosunku do próżni. Każda zmiana ciśnienia otoczenia zmienia wartość 
pomiaru.

Rys. 7-1: Piezorezystancyjna cela pomiarowa

1  Czujnik
2  Podstawa
3  Ciecz wypełniająca
4  Membrana procesowa
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7.1.2  Cela pomiarowa metalowa - ceramiczna

Dla małych zakresów pomiarowych lub wysokich temperatur, elementem pomiarowym jest 
ceramiczna pojemnościowa cela pomiarowa. Posiada ona specjalny izolujący układ membrany 
z kompensacją temperatury.

Rys. 7-2: Cela pomiarowa metalowa - ceramiczna

1  Membrana procesowa
2  Ciecz wypełniająca
3  Adapter FeNi
4  Cela pomiarowa metalowa - ceramiczna
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7.2  Dane techniczne

Informacja! 
• 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 • Piezorezystancyjna cela pomiarowa (do 40 bar włącznie)

• Tensometryczna cela pomiarowa (od 40 bar)
• Cela pomiarowa metalowa - ceramiczna

Zakres zastosowań • Pomiar ciśnienia procesowego
• Poziom cieczy
• Pomiar różnicy ciśnień 1
• Pomiar gęstości 1
• Pomiar pow. rozdziału 1

Zakres pomiarowy 100 mbar...1000 bar / 1,45...14500 psi

Wyświetlacz i interfejs użytkownika
Wyświetlacz przetwornika • Matryca punktów 45x27 mm / 1,77x1,06", podświetlana

• Wyświetlacz obracany co 90°.
• Rozmiar cyfry 13x7 mm / 0,51x0,27"
• Temp. otoczenia poniżej -20°C / -4°F, może mieć wpływ na działanie wyświetlacza

Funkcja wyświetlacza • Wyświetlanie wartości pomiaru lub pochodnych, jak wysokości wypełnienia.
• Ostrzeżenia i informacje diagnostyczne
• Wszystkie parametry dostępne przez robocze menu

Dostępne języki 
operatorskie

Angielski, francuski, niemiecki, holenderski, portugalski, hiszpański, włoski, rosyjski, 
turecki, polski, czeski

Roboczy Lokalna obsługa: cztery przyciski na wyświetlaczu i module operatora

Zdalna obsługa • PACTwareTM, w tym Device Type Manager (DTM)
• Ręczny komunikator HART® firmy Emerson Process
• AMS® firmy Emerson Process
• PDM® firmy Siemens

Zabudowany zegar 

Format daty Dzień / Miesiąc / Rok 

Format czasu 12 godzin / 24 godziny

Strefa czasowa CET (nastawa fabryczna)

Odchyłka Maksymalnie 10,5 minuty / rok
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Dokładność pomiaru 
Ciśnienie procesowe
Warunki odniesienia wg 
DIN 61298-1

• Temperatura otoczenia (stała) +18...+30°C / +64...+86°F
• Wilgotność względna (stała) 45...75%
• Ciśnienie otoczenia (stałe) 860...1060 mbar / 12,5...15,4 psi
• Dokładność pomiaru wg IEC 61298-2 (na zaciskach)
• Krzywa charakterystyki: liniowa
• Pozycja montażowa pionowa, membrana pomiarowa skierowana w dół
• Wpływ na pozycję montażową (cela piezorezystancyjna lub tensometryczna): zależny od 

przyłącza procesowego i uszczelnienia membrany 
• Wpływ pozycji montażowej (cela pomiarowa metalowa - ceramiczna): < 5 mbar / 0,5 kPa 

/ 0,07 psig
• Odchyłka na wyjściu prądowym z powodu silnego pola elektromagnetycznego o wysokiej 

częstotliwości, wg EN 61326 (<± 150 µA)

Dokładność odniesienia
wg DIN EN 60770

W stosunku do interfejsu cyfrowego (HART®, Profibus PA, Foundation Fieldbus) oraz 
analogowego wyjścia prądowego 4...20 mA, dot. ustawionego zakresu pomiaru. 
Zakresowość (TD): relacja zakresu znamionowego / ustawionego zakresu pomiaru.
[% ustawionego zakresu]

Klasa dokładności 0,075% 0,10% 0,20%

TD od 1:1 do 5:1 < ±0,075% < ±0,10% < ±0,20%

TD > 5:1 < ±0,015% x 
TD

< ±0,02% x TD < ±0,04% x TD

Wpływ temperatury 
otoczenia lub medium

Wpływ temperatury otoczenia na zero i zakres w odniesieniu do ustawionego zakresu 
pomiaru. W stosunku do interfejsu cyfrowego (HART®, Profibus PA, Foundation Fieldbus) 
oraz analogowego wyjścia prądowego 4...20 mA.
[% ustawionego zakresu]

Piezorezystancyjna lub tensometryczna cela pomiarowa
Zakresowość W zakresie kompensowanej 

temperatury 10…+70°C / 
+50…+158°F

Poza zakresem 
kompensowanej 
temperatury

TD 1:1 < ±0,05% na 10K typ. < ±0,05% na 10K

TD do 5:1 < ±0,10% na 10K -

TD do 10:1 < ±0,15% na 10K -

Cela pomiarowa metalowa - ceramiczna
Temperatura medium lub 
otoczenia

Klasa dokładności 0,10% Klasa dokładności 
0,20%

-40...0°C / -40...+32°F < ±0,375 + 0,375 x TD < ±0,65 + 0,65 x TD

0...100°C / +32...+212°F < ±0,075 + 0,075 x TD < ±0,20 + 0,20 x TD

100...120°C / +212...+248°F < ±0,125 + 0,125 x TD < ±0,25 + 0,25 x TD

Wpływ pozycji 
montażowej

Możliwość korekty uchybu zera zależnego od pozycji.

 ≤0,1 mbar na 10°

Stabilność długookresowa
wg DIN 16086
i IEC 60770-1

W stosunku do interfejsu cyfrowego (HART®, Profibus PA, Foundation Fieldbus) oraz 
analogowego wyjścia prądowego 4...20 mA. 
[% URL]

Okres czasu Piezorezyst. 
lub 
tensometryczn
a cela 
pomiarowa

Cela pomiarowa metalowa - ceramiczna

1 rok <0,1% x TD <0,05% x TD

5 lat <0,1% x TD

10 lat <0,2% x TD
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Dynamika stanu wyjścia Parametry te zależą od cieczy wypełniającej, temperatury i ewentualnie uszczelnienia 
membrany. 
Szczegółowe informacje patrz: Dynamika stanu wyjścia strona 89

Tłumienie 63% zmiennej wejściowej 0...999 sekund, nastawiane z przyrostem 0,1 sekundy.

Warunki robocze
Temperatura
Wersja Temperatura otoczenia Temperatura transportu i 

magazynowania

Wersja std. -40...+80°C / -40...+176°F -60...+80°C / -76...+176°F

Wersja IP66 / IP68
(1 bar / 14,5 psi)

-20...+80°C / -4...+176°F -20...+80°C / -4...+176°F

Wersja IP68 (25 bar / 362 
psi), kabel PUR 

-20...+80°C / -4...+176°F -20...+80°C / -4...+176°F

Wersja IP68 (25 bar / 362 
psi), kabel PE

-20...+60°C / -4...+140°F -20...+60°C / -4...+140°F

Obniżenie temperatury cela pomiarowa metalowa - ceramiczna

Wersja Temperatura medium Maksymalna temperatura otoczenia

+150°C / +302°F +110°C / +230°F +80°C / +176°F

+150°C / +302°F +60°C / +140°F

+180°C / +356°F +150°C / +302°F +80°C / +176°F

+180°C / +356°F +65°C / +149°F

+200°C / +392°F +160°C / +320°F +80°C / +176°F

+200°C / +392°F +65°C / +149°F

Inne warunki robocze
Kategoria?IP wg IEC 529 / EN 60529
Plastik (PBT) Jednokomorowa IP66 / IP67 NEMA 6P

Dwukomorowa IP66 / IP67 NEMA 6P

Aluminium Jednokomorowa IP66 / IP67 NEMA 6P

IP68 (1 bar / 14,5 psi) -

Dwukomorowa IP66 / IP67 NEMA 6P

Stal k.o. 
elektropolerowana

Jednokomorowa IP69K -

Jednokomorowa IP66 / IP67 NEMA 6P

Stal k.o. (precyzyjny 
odlew)

Jednokomorowa IP66 / IP67 NEMA 6P

IP68 (1 bar / 14,5 psi) -

Dwukomorowa IP66 / IP67 NEMA 6P

Stal k.o. Czujnik dla obudowy zewn. IP68 (25 bar / 362,6 psi) -

Wibracje
Warunki odniesienia Obudowa jednokomorowa, aluminium

Odporność na wibracje
wg EN 60068-2-6

4 g przy 5...200 Hz

Odporność na udar
wg EN 60068-2-27

100 g, 6 ms (udar mechaniczny)
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Materiały
Uszczelnienia
Uszczelnienie Wersja std. Wersja z rozszerzonym 

zakresem temp.
Wersja dla aplikacji 
z tlenem

Bez uszczelnienia (dla 
przyłącza procesowego 
wg EN 837)

-40...+105°C / -40...+221°F - -40...+60°C / -
40...+140°F

FKM (VP2/A) -20...+105°C / -4...+221°F -20...+150°C / -4...+302°F -20...+60°C / -
4...+140°F

EPDM (A+P 75, 
5/KW75F)

-30...+105°C / -22...+221°F -30...+150°C / -22...+302°F -30...+60°C / -
22...+140°F

FFKM (Perlast® G75S) -15...+105°C / +5...+221°F -15...+150°C / +5...+302°F -15...+60°C / 
+5...+140°F

FEPM (Fluoraz® SD 890) -5...+105°C / +23...+221°F - -5...+60°C / 
+23...+140°F

Części w kontakcie z medium (cela piezorezyst. lub tensometryczna)
Przyłącze procesowe 316 L / 1.4404

Membrana 316 L / 1.4404

Membrana dla zakresu 
pomiaru od 100 bar, wer. 
cofnięta 

Elgiloy® 2.4711

Uszczelnienie, przyłącze 
G1/2 (EN 837)

Gwint G1/2 (EN 837) Włókna aramidowe, otoczone NBR

Gwint G1 1/2 (DIN 3852-A) Włókna aramidowe, otoczone NBR

M44 x 1,25 (DIN 13), M30 x 1,5 FKM, FFKM i EPDM

FKM (VP2/A, A+P 70.16), EPDM (A+P 75.5/KW75F), FFKM (Perlast® G75S), FEPM 
(Fluoraz® SD890

Części w kontacie z medium (cela metal/ceramika)
Przyłącze procesowe 316 L / 1.4404

Membrana Stop C-276, opcja: złocony 20 μ, powłoka złoto/rod 5 μ/1 μ

Uszczelnienie, przyłącze 
G1 1/2 (DIN 3852-A)

Klingersil C-4400

M44 x 1,25 (DIN 13) FKM, FFKM, EPDM
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Materiały dla aplikacji spożywczych
Jakość powierzchni

Przyłącza aseptyczne Ra< 0,8 µm

Elementy bez kontaktu z medium
Obudowa elektroniki Plastik PBT (Poliester), odlew aluminiowy - pokrycie proszkowe 316 L / 1.4404

Obudowa zewnętrzna Plastik PBT (poliester) i 316 L / 1.4404

Baza, zewnętrzna 
obudowa naścienna

Plastik PBT (poliester) i 316 L / 1.4404

Uszczelka między bazą 
a uchwytem

EPDM (mocowanie stałe)

Uszczelka pierścieniowa 
wieka

Silikon (obudowa aluminium lub plastik), NBR (obudowa stal k.o.)

Okno wieka obudowy 
(wyświetlacz i panel 
operatorski)

Poliwęglan (na liście UL746-C)

Zacisk uziemienia 316 Ti, 316 L / 1.4404

Kabel łączeniowy, czujnik 
master i slave

PE i PUR

Tabliczka znamionowa, 
kabel łączeniowy

Twardy PE

Kabel łączeniowy dla 
wersji IP68 (1 bar)

PE

Przyłącze procesowe
Gwint od G1/2 i 1/2-14 NPT (żeński)

Kołnierze od DN 25 (DIN) / 1" (ASME)

Kołnierze 
z przedłużeniem 

od DN 25 (DIN) / 1" (ASME)

Ciecz transferowa 
(piezorezystancyjna lub 
tensometryczna cela 
pomiarowa)

Króciec ciśnienia z wewn. membraną
• Olej silikonowy ≤ 40 bar / 580 psi
• Olej fluorowcowęglowodorowy, aplikacje z tlenem ≤ 40 bar / 580 psi 
• Sucha cela pomiarowa (bez płynu) dla zakresu ciśnienia ≥ 60 bar / 870 psi

Króciec ciśnienia z membraną płaską
• Olej syntetyczny (Neobee) do 250 bar (na liście FDA dla branży spożywczej)
• Olej silikonowy dla przyłączy procesowych G1/2" i G1" (LU, P6, C5)

Inne podłączenia ISO 2852 / DIN 32676, DIN 11851, Neumo BioConnect / BioControl, Varivent, DRD, SMS 
i PMC

Momenty dociskowe
Maksymalne momenty dociskowe dla dławika i rurek kablowych NPT

Obudowa plastik 10 N·m / 7,4 lbf·ft

Obudowa aluminium 50 N·m / 37 lbf ft

Obudowa ze stali k.o. 50 N·m / 37 lbf ft
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Przyłącza elektryczne
Mechaniczne - standard
Dławik kablowy M20 x 1,5 mm

Średnica kabla 5...9 mm / 0,20...0,35"
6...12 mm / 0,24...0,47"
10...14 mm / 0,39...0,55"

Wpust kablowy Zaślepka: M20 x 1,5 mm, 1/2-14 NPT

Nakrętka: M20 x 1,5 mm, 1/2-14 NPT

Opcja złącza: M12 x 1, Harting HAN 7D,8D, 7/8" FF

Przekrój przewodu Przewód lity: 0,2...2,5 mm2 / AWG 24...14

Kabel z przewodem i rękawem: 0,2...1,5 mm2 / AWG 4...16

Mechaniczne - IP66 / IP68 (1 bar)
Kabel łączeniowy

Budowa Cztery przewody, kapilara kompensacji ciśnienia, kabel do podwieszenia, oplot ekranowy, 
folia metalowa i osłona kabla

Przekrój przewodu 0,5 mm2 / AWG 20

Rezystancja przewodu < 0,036 Ω/m

Wytrzymałość na 
rozciąganie

< 1200 N / 270 lbf

Standardowa długość 5 m / 16,40 ft

Maks. długość 25 m / 82,02 ft

Min. promień zgięcia 25 mm / 0,98" dla 25°C / 77°F

Średnica Ok. 8 mm / 0,31"

Kolor Wersja nie-Ex: czarny

Wersja Ex: niebieski (opcja)

Mechaniczno-elektroniczny pomiar różnicy ciśnień
Kabel połączeniowy między czujnikami master i slave

Transfer danych Cyfrowy (magistrala I²C)

Konstrukcja kabla 
połączeniowego

4-przewodowy, jeden kabel do podwieszenia, oplot ekranowy, folia metalowa i osłona kabla

Standardowa długość 5 m

Maks. długość 25 m

Min. promień zgięcia przy 
25°C

25 mm

Średnica 8 mm / 0,315"

Materiał PUR, PE

Kolor Niebieski, czarny

Przekrój przewodu 0,34 mm² (AWG 22)

Rezystancja przewodu < 0,05 Ω/m

Mechaniczne - IP68 (25 bar)
Kabel łączeniowy między urządzeniem IP68 a obudową zewn.

Budowa Cztery przewody, kapilara kompensacji ciśnienia, kabel do podwieszenia, oplot ekranowy, 
folia metalowa i osłona kabla

Przekrój przewodu 0,5 mm2 / AWG 20

Rezystancja przewodu < 0,036 Ω/m / 0,011 Ω/ft
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Standardowa długość 5 m / 16,40 ft

Maks. długość 25 m / 82,02 ft

Min. promień zgięcia 25 mm / 0,98" dla 25°C / 77°F

Średnica ok. 8 mm / 0,31"

Kolor niebieski 

Wpust kabla / złącze

Obudowa zewnętrzna 1 x dławik kablowy M20 x 1,5 (kabel ∅ 5...9 mm), 1 x zaślepka M20 x 1,5 lub

1 x złącze (zależnie od wersji) 1 x zaślepka M20 x 1,5

Zaciski sprężynowe dla 
przekroju przewodu do

2,5 mm2 / AWG 14

Elektryczne
Napięcie robocze Nie-Ex: 9,6...35 VDC

Ex ia: 9,6...30 VDC

Ex d: 9,6...35 VDC

Ex ia d: 15...35 VDC

Podświetlenie wyświetlacza 16 V DC

Elektroniczny pomiar różnicy ciśnień od 12 V DC

Ochrona przed odwr. 
polaryz.

Zabudowana

Dopuszczalne tętnienia Urządzenia nie-Ex Dla Un 12 VDC (9,6 < UB < 14 VDC) ≤0,7 Veff (16...400 
Hz)

Urządzenia Ex ia oraz Ex ia d Dla Un 24 VDC (18 < UB < 35 VDC) ≤1,0 Veff (16...400 Hz)

Obciążenie RL, max = (UB-9,6) / 22 mA

Połączenia potencjałowe 
w urządzeniu

Elektronika: nieizolowane elektrycznie

Zacisk uziemienia: galwanicznie połączony z przyłączem procesowym

Kategoria przepięciowa III

Klasa ochrony II

Wejścia i wyjścia
Sygnał wyjściowy
Sygnał wyjściowy 4...20 mA / HART® wersja 7.3

3,8...20,5 mA / HART® wersja 7.3 (nastawa fabryczna wg rekomendacji NAMUR)

Rozdzielczość sygnału 0,3 µA

Prąd błędu na wyjściu 
prądowym (regulowany)

Alarm wysoki ≥ 21 mA
Alarm niski ≤ 3,6 mA, ostatni ważny pomiar

Maks. prąd wyjścia 21,5 mA

Prąd uruchomienia ≤10 mA przez 5 ms po załączeniu, potem ≤ 3,6 mA

Tłumienie (63% zmiennej 
wejściowej), regulowane

0...999 sekund, regulowane
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1 Funkcja dostępna jedynie w przypadku elektronicznego pomiaru różnicy ciśnień po aktywacji 
czujnika slave

7.3  Zakresy ciśnienia

7.3.1  Nastawienie piezorezystancyjnej lub tensometrycznej celi pomiarowej

Regulacja

Dane dotyczą nominalnego zakresu pomiarowego; nie można ustawić wartości ciśnienia 
niższych niż -1 bar

Zakres nastawiany min. / maks. w odniesieniu do zakresu znamionowego:

• Wartość procentowa -10...110%
• Wartość ciśnienia -20...120%

Zakres nastawiany zero / zakres w odniesieniu do zakresu znamionowego:

• Zero -20...+95%
• Zakres: -120...+120%
• Różnica między zerem a zakresem: maks. 120% zakresu znamionowego

Poziom (regulacja wartości min./maks.)

• Wartość procentowa -10...110%
• Wartość ciśnienia -120...120%

Różnica ciśnień 1 (regulacja wartości zerowej/rozpiętości)

• Zero -95...+95%
• Zakres: -120...+120%

Gęstość 1 (regulacja wartości min./maks.)

• Wartość procentowa -10...110%

Dopuszczenia i certyfikaty
CE Urządzenie spełnia wymagania dyrektywy WE. Zgodność z tymi przepisami jest 

potwierdzona przez producenta poprzez oznakowanie CE.

Zgodność 
elektromagnetyczna 
(EMC)

Zgodność EMC wg EN 61326-1 (05/2006)

NAMUR NE 21 - Zgodność elektromagnetyczna sprzętu
NE 43 - Poziom sygnału dla informacji o błędzie przetworników cyfrowych
NE 53 - Zgodność urządzeń polowych oraz wyświetlaczy/modułów regulacji

Klasyfikacja wg Dyrektywy 
Urządzeń Ciśnieniowych 
(PED 97/23/EC)

Dla gazów w grupie płynów 1 i cieczy w grupie płynów 1, wymagania spełnione są wg 
artykułu 3, paragraf 3 (dobra praktyka inżynierska).
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• Wartość gęstości wg zakresów pomiarowych w kg/dm3

Powierzchnia rozdziału 1 (regulacja wartości min./maks.)

• Wartość procentowa -10...110%
• Wartość wysokości wg zakresów pomiarowych w m

1 Funkcja dostępna jedynie w przypadku elektronicznego pomiaru różnicy ciśnień po aktywacji 
czujnika slave

Zalecana maksymalna zakresowość (TD): 20:1 (bez ograniczenia)

Zakresy znamionowe i odporność na przeciążenie w bar/kPa 

Niniejsza informacja ma charakter przeglądowy i odnosi się do celi pomiarowej. Możliwe są 
ograniczenia z powodu materiałów i konstrukcji przyłącza procesowego oraz wybranego rodzaju 
ciśnienia. Zastosowanie ma informacja podana na tabliczce znamionowej.

Zakres znamionowy Maks. ciśnienie robocze 
(MWP)

Odp. na przeciąż., min. 
ciśnienie

Maks. ciśnienie robocze
0…+0,4 bar / 0…+40 kPa +2 bary / +200 kPa -1 bar / -100 kPa

0…+1 bar / 0…+100 kPa +5 bar / +500 kPa -1 bar / -100 kPa

0…+2,5 bar / 0…+250 kPa +10 bar / +1000 kPa -1 bar / -100 kPa

0…+10 bar / 0…+1000 kPa +35 bar / +3500 kPa -1 bar / -100 kPa

0…+25 bar / 0…+2500 kPa +50 bar / +5000 kPa -1 bar / -100 kPa

0…+40 bar / 0…+4000 kPa +80 bar / +8000 kPa -1 bar / -100 kPa

0…+100 bar / 0…+10000 kPa +200 bar / +20000 kPa -1 bar / -100 kPa

0…+250 bar / 0…+25000 kPa +500 bar / +50000 kPa -1 bar / -100 kPa

0…+600 bar / 0…+60000 kPa +1200 bar / +120000 kPa -1 bar / -100 kPa

0…+1000 bar / 0…+100000 kPa +1500 bar / +150000 kPa -1 bar / -100 kPa

-1...0 bar / -100...0 kPa +5 bar / +500 kPa -1 bar / -100 kPa

-1...+1,5 bar / -100...+150 kPa +10 bar / +1000 kPa -1 bar / -100 kPa

-1...+10 bar / -100...+1000 kPa +80 bar / +8000 kPa -1 bar / -100 kPa

-1...+25 bar / -100...+2500 kPa +80 bar / +8000 kPa -1 bar / -100 kPa

-1...+40 bar / -100...+4000 kPa +80 bar / +8000 kPa -1 bar / -100 kPa

-0,2...+0,2 bar / -20...+20 kPa +2 bary / +200 kPa -1 bar / -100 kPa

-0,5...+0,5 bar / -50...+50 kPa +5 bar / +500 kPa -1 bar / -100 kPa

Zakres znamionowy Maks. ciśnienie robocze 
(MWP)

Odp. na przeciąż., min. 
ciśnienie

Ciśnienie absolutne
0…+1 bar / 0…+100 kPa +5 bar / +500 kPa 0 bar abs.

0…+2,5 bar / 0…+250 kPa +10 bar / +1000 kPa 0 bar abs.

0…+10 bar / 0…+1000 kPa +35 bar / +3500 kPa 0 bar abs.
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0…+25 bar / 0…+2500 kPa +50 bar / +5000 kPa 0 bar abs.

0…+40 bar / 0…+4000 kPa +80 bar / +8000 kPa 0 bar abs.

Zakres znamionowy Maks. ciśnienie robocze 
(MWP)

Odp. na przeciąż., min. 
ciśnienie

Maks. ciśnienie robocze
0...+5 psig +25 psig -14,51 psig

0...+15 psig +75 psig -14,51 psig

0...+30 psig +120 psig -14,51 psig

0...+150 psig +450 psig -14,51 psig

0...+300 psig +600 psig -14,51 psig

0...+600 psig +1200 psig -14,51 psig

0...+1500 psig +3000 psig -14,51 psig

0...+3000 psig +6000 psig -14,51 psig

0...+9000 psig +18000 psig -14,51 psig

0...+15000 psig +22500 psig -14,51 psig

-14,5...0 psig +75 psig -14,51 psig

-14,5...+20 psig +120 psig -14,51 psig

-14,5...+150 psig +1200 psig -14,51 psig

-14,5...+300 psig +1200 psig -14,51 psig

-14,5...+600 psig +1200 psig -14,51 psig

-3...+3 psig +25 psig -14,51 psig

-7...+7 psig +75 psig -14,51 psig

Zakres znamionowy Maks. ciśnienie robocze 
(MWP)

Odp. na przeciąż., min. 
ciśnienie

Ciśnienie absolutne
0...15 psi 75 psig 0 psi

0...30 psi 120 psig 0 psi

0...150 psi 1200 psig 0 psi

0...300 psi 1200 psig 0 psi

Zakres znamionowy Maks. ciśnienie robocze 
(MWP)

Odp. na przeciąż., min. 
ciśnienie
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7.3.2  Nastawianie celi pomiarowej metalowej - ceramicznej

Regulacja

Dane dotyczą nominalnego zakresu pomiarowego; nie można ustawić wartości ciśnienia 
niższych niż -1 bar

Zakres nastawiany min. / maks. w odniesieniu do zakresu znamionowego:

• Wartość procentowa (-10...110%)
• Wartość ciśnienia (-20...120%)

Zakres nastawiany zero / zakres w odniesieniu do zakresu znamionowego:

• Zero (-20...+95%)
• Zakres (-120...+120%)
• Różnica między zerem a zakresem: maks. 120% zakresu znamionowego

Poziom (regulacja wartości min./maks.)

• Wartość procentowa -10...110%
• Wartość ciśnienia -120...120%

Różnica ciśnień 1 (regulacja wartości zerowej/rozpiętości)

• Zero -95...+95%
• Zakres: -120...+120%

Gęstość 1 (regulacja wartości min./maks.)

• Wartość procentowa -10...110%

• Wartość gęstości wg zakresów pomiarowych w kg/dm3

Powierzchnia rozdziału 1 (regulacja wartości min./maks.)

• Wartość procentowa -10...110%
• Wartość wysokości wg zakresów pomiarowych w m

1 Funkcja dostępna jedynie w przypadku elektronicznego pomiaru różnicy ciśnień po aktywacji 
czujnika slave

Zalecana maksymalna zakresowość (TD): 20:1 (bez ograniczenia)

Zakresy znamionowe i odporność na przeciążenie w bar/kPa 

Niniejsza informacja ma charakter przeglądowy i odnosi się do celi pomiarowej. Możliwe są 
ograniczenia z powodu materiałów i konstrukcji przyłącza procesowego. Zastosowanie ma 
informacja podana na tabliczce znamionowej.
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Zakres znamionowy Maks. ciśnienie robocze 
(MWP)

Odp. na przeciąż., min. 
ciśnienie

Maks. ciśnienie robocze
0…+0,1 bar / 0…+40 kPa +15 bar / +1500 kPa -1 bar / -100 kPa

0…+0,4 bar / 0…+40 kPa +30 bar / +3000 kPa -1 bar / -100 kPa

0…+1 bar / 0…+100 kPa +35 bar / +3500 kPa -1 bar / -100 kPa

0…+2,5 bar / 0…+250 kPa +50 bar / +5000 kPa -1 bar / -100 kPa

0…+10 bar / 0…+1000 kPa +90 bar / +9000 kPa -1 bar / -100 kPa

0…+25 bar / 0…+2500 kPa +130 bar / +13000 kPa -1 bar / -100 kPa

-1...0 bar / -100...0 kPa +35 bar / +3500 kPa -1 bar / -100 kPa

-1...+1,5 bar / -100...+150 kPa +40 bar / +4000 kPa -1 bar / -100 kPa

-1...+10 bar / -100...+1000 kPa +90 bar / +9000 kPa -1 bar / -100 kPa

-1...+25 bar / -100...+2500 kPa +130 bar / +13000 kPa -1 bar / -100 kPa

-0,05...+0,05 bar / -5...+5 kPa +15 bar / +5000 kPa -0,2 bar / -20 kPa

-0,2...+0,2 bar / -20...+20 kPa +20 bar / +2000 kPa -0,4 bar / -40 kPa

-0,5...+0,5 bar / -50...+50 kPa +35 bar / +3500 kPa -1 bar / -100 kPa

Zakres znamionowy Maks. ciśnienie robocze 
(MWP)

Odp. na przeciąż., min. 
ciśnienie

Ciśnienie absolutne
0…+0,1 bar / 0…+10 kPa +15 bar / +1500 kPa 0 bar abs.

0…+0,4 bar / 0…+40 kPa +30 bar / +3000 kPa 0 bar abs.

0…+1 bar / 0…+100 kPa +35 bar / +3500 kPa 0 bar abs.

0…+2,5 bar / 0…+250 kPa +50 bar / +5000 kPa 0 bar abs.

0…+10 bar / 0…+1000 kPa +90 bar / +9000 kPa 0 bar abs.

0…+25 bar / 0…+25000 kPa +130 bar / +13000 kPa 0 bar abs.

Zakres znamionowy Maks. ciśnienie robocze 
(MWP)

Odp. na przeciąż., min. 
ciśnienie

Maks. ciśnienie robocze
0...+0,15 psig +225 psig -14,51 psig

0...+5 psig +375 psig -11,60 psig

0...+15 psig +525 psig -14,51 psig

0...+30 psig +600 psig -14,51 psig

0...+150 psig +1350 psig -14,51 psig

0...+300 psig +1500 psig -14,51 psig

-14,5...0 psig +500 psig -14,51 psig

-14,5...+20 psig +580 psig -14,51 psig

-14,5...+150 psig +1480 psig -14,51 psig

-14,5...+300 psig +1575 psig -14,51 psig

-3...+3 psig +290 psig -14,51 psig

-7...+7 psig +510 psig -14,51 psig
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7.4  Wpływ temperatury otoczenia na wyjście prądowe
< 0,05% / 10 K, max. < 0,15%, każdy przypadek dla -40…+80°C / -40…+176°F

Zakres znamionowy Maks. ciśnienie robocze 
(MWP)

Odp. na przeciąż., min. 
ciśnienie

Ciśnienie absolutne
0...1,5 psi 225 psig 0 psi

0...5 psi 435 psig 0 psi

0...15 psi 510 psig 0 psi

0...30 psi 725 psig 0 psi

0...150 psi 1300 psig 0 psi

0...300 psi 1900 psig 0 psi

Rys. 7-3: Wpływ temperatury otoczenia na wyjście prądowe 

1  Charakterystyka opadająca
2  Charakterystyka wznosząca
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7.5  Dynamika stanu wyjścia

Parametry te zależą od cieczy wypełniającej, temperatury i ewentualnie uszczelnienia 
membrany.

Rys. 7-4: Zachowanie podczas nagłej zmiany zmiennej procesowej.
 t1 - czas martwy; t2 - czas wznoszenia; t3 - skokowy czas odp. 

1  Zmienna procesowa
2  Sygnał wyjściowy

Czas martwy (t1) ≤ 45 ms
Czas wznoszenia (t2) ≤ 35 ms (10...90%)
Skokowy czas odpowiedzi (t3) ≤ 80 ms (ti: 0 sekund, 10...90%)
Tłumienie (63% zmiennej wejściowej) 0...999 sekund, regulowane
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7.6  Wymiary i wagi

Rys. 7-5: Obudowa aluminium

1  Jednokomorowa
2  Dwukomorowa

Wymiar [mm] Wymiar [cale]

a 116 4,57

b 86 3,39

c 116 4,57

d 87 3,43

e 86 3,39

f 120 4,72

Informacja! 
Z zamontowanym wyświetlaczem i modułem operatora wysokość obudowy zwiększa się o 
9 mm / 0,35 cala.

Wersja obudowy Waga [kg] Waga [lb]

Jednokomorowa, aluminium 0,83 1,84

Dwukomorowa, aluminium 1,24 2,73
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Rys. 7-6: Obudowa aluminium w wersji IP66 / IP68 (1 bar)

1  Jednokomorowa
2  Dwukomorowa

Wymiar [mm] Wymiar [cale]

a 150 5,91

b 86 3,39

c 116 4,57

d 105 4,13

e 120 4,72

f M20 x 1,5

g M20 x 1,5 / 1/2-14 NPT

h M16 x 1,5

g

h

e

f f

Informacja! 
Z zamontowanym wyświetlaczem i modułem operatora wysokość obudowy zwiększa się o 
9 mm / 0,35 cala.
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Rys. 7-7: Obudowa ze stali k.o.

1  Jednokomorowa, stal k.o. (elektropolerowana)
2  Jednokomorowa, precyzyjny odlew
3  Dwukomorowa, precyzyjny odlew

Wymiar [mm] Wymiar [cale]

a 59 2,32

b 80 3,15

c 112 4,41

d 69 2,72

e 79 3,11

f 117 4,61

g 87 3,42

h 120 4,72

Informacja! 
Z zamontowanym wyświetlaczem i modułem operatora wysokość obudowy zwiększa się o 
9 mm / 0,35 cala.

Wersja obudowy Waga [kg] Waga [lb]

Jednokomorowa, stal k.o. (elektropolerowana) 0,73 1,61

Jednokomorowa, precyzyjny odlew 1,31 2,89

Dwukomorowa, precyzyjny odlew 2,86 6,31
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Rys. 7-8: Obudowa ze stali k.o. w wersji IP66 / IP68 (1 bar)

1  Jednokomorowa, stal k.o. (elektropolerowana)
2  Jednokomorowa, precyzyjny odlew
3  Dwukomorowa, precyzyjny odlew

Wymiar [mm] Wymiar [cale]

a 93 3,66

b 80 3,15

c 112 4,41

d 103 4,06

e 79 3,11

f 117 4,61

g 105 4,13

h 86 3,39

i 120 4,72

k M20 x 1,5 / 1/2-14 NPT

l M20 x 1,5

m M16 x 1,5

e

f

g

h

i

Informacja! 
Z zamontowanym wyświetlaczem i modułem operatora wysokość obudowy zwiększa się o 
9 mm / 0,35 cala.
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Rys. 7-9: Stal k.o. (elektropolerowana) w wersji IP69K

Wymiar [mm] Wymiar [cale]

a 59 2,32

b 80 3,15

c 104 4,10

Informacja! 
Z zamontowanym wyświetlaczem i modułem operatora wysokość obudowy zwiększa się o 
9 mm / 0,35 cala.

Wersja obudowy Waga [kg] Waga [lb]

Jednokomorowa, stal k.o. (elektropolerowana) 0,73 1,61
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Rys. 7-10: Obudowa plastik

1  Jednokomorowa
2  Dwukomorowa

Wymiar [mm] Wymiar [cale]

a 69 2,72

b 79 3,11

c 112 4,41

d 84 3,31

e 79 3,11

f 112 4,41

Informacja! 
Z zamontowanym wyświetlaczem i modułem operatora wysokość obudowy zwiększa się o 
9 mm / 0,35 cala.

Wersja obudowy Waga [kg] Waga [lb]

Jednokomorowa, plastik 0,40 0,88

Dwukomorowa, plastik 0,51 1,13
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Rys. 7-11: Gwint, membrana cofnięta

1  Gwint ISO 228 G1/2 EN 837
2  Gwint DIN 13 M20 x 1,5 EN 837
3  Gwint ISO 228 G1/2 - G1/4 żeński DIN 3852

Wymiar [mm] a b c d e f g

1 73 23 6 3 - G1/2 -

2 75 25 6 3 - M20 x
1,5

-

3 70 20 17,5 - - G1/2 -

Wymiar [cale] a b c d e f g

1 2,87 0,90 0,24 0,12 - G1/2 -

2 2,95 0,98 0,24 0,12 - M20 x
1,5

-

3 2,76 0,79 0,69 - - G1/2 -

f
f

Informacja! 
Dla wersji z "drugą barierą procesową" długość wzrasta 
o 17 mm / 0,67".
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Rys. 7-12: Gwint, membrana cofnięta

1  Gwint ANSI 1/2-14 NPT - 1/4-18 NPT gwint żeński ASME B1.20.1
2  Gwint ANSI 1/2-14 NPT, PN 1000

Wymiar [mm] a b c d e f

1 65 25 - - - -

2 65 19 - - - 1/2-14 NPT

Wymiar [cale] a b c d e f

1 2,56 0,98 - - - -

2 2,56 0,75 - - - 1/2-14 NPT

f

Informacja! 
Dla wersji z "drugą barierą procesową" długość wzrasta o 17 mm / 0,67".
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Rys. 7-13: Gwint, membrana płaska (cela metalowa - ceramiczna)

1  Gwint ISO 228 G1/2 z adapterem temperatury dla 180°C / 356°F i płytą ekranującą dla 200°C / 392°F, DIN 3852-A
2  Gwint ANSI 1 1/2-11,5 NPT
3  Gwint ISO 228 G1/2, DIN 3852-A

Wymiar [mm] a b c d e f

1 118 46 - - 84 -

2 78 22 55 - - WS 46

3 78 22 55 - - WS 46

Wymiar [cale] a b c d e f

1 4,65 1,81 - - 3,31 -

2 3,07 0,87 2,17 - - 1,81

3 1,73 0,87 2,17 - - 1,81

e

f f
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Rys. 7-14: Gwint, membrana płaska

1  Gwint ISO 228 G1/2, promieniowy O-ring
2  Gwint ISO 228 G1, promieniowy O-ring

Wymiar [mm] a b c d e f

1 65 20,5 18 - - -

2 65 20,5 30 - - WS 41

Wymiar [cale] a b c d e f

1 2,56 0,81 0,71 - - -

2 2,56 0,81 1,18 - - 1,61

f

Informacja! 
Dla wersji z "drugą barierą procesową" długość wzrasta o 17 mm / 0,67".
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Rys. 7-15: Przyłącze higieniczne 150°C / 302°F

1  Clamp DN50 2" PN16, DIN 32676 / ISO 2852
2  Przyłącze higieniczne ze żłobkowaną nakrętką F40 PN25
3  Varivent N50-40 PN25, 316 L

Wymiar [mm] a b c d e f

1 80 - 64 - - -

2 82 - 78 - - -

3 80 - 84 - - -

Wymiar [cale] a b c d e f

1 3,15 - 2,52 - - -

2 3,23 - 3,07 - - -

3 3,15 - 3,31 - - -

Informacja! 
Dla wersji o zakresie temperatury do 150°C / 302°F długość jest większa o 28 mm / 1,1".

Informacja! 
Dla wersji z "drugą barierą procesową" długość wzrasta o 17 mm / 0,67".
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Rys. 7-16: Przyłącze higieniczne 150°C / 302°F

1  Złącze zaciskowe DIN 11851, DN40, PN40, 316 L
2  Złącze zaciskowe DIN 11864-1 Forma A, DN50 PN 40
3  Kołnierz DRD PN40

Wymiar [mm] a b c d e f

1 79 - 74 - - -

2 82 - 78 - - -

3 80 - 105 65 - -

Wymiar [cale] a b c d e f

1 3,11 - 2,91 - - -

2 3,23 - 3,07 - - -

3 3,15 - 4,13 2,56 - -

Informacja! 
Dla wersji o zakresie temperatury do 150°C / 302°F długość jest większa o 28 mm / 1,1".

Informacja! 
Dla wersji z "drugą barierą procesową" długość wzrasta o 17 mm / 0,67".
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Rys. 7-17: Obudowa zewnętrzna

1  Kabel, boczny
2  Kabel, osiowy
3  Podstawa obudowy - plastik
4  Podstawa obudowy - stal k.o.

Wymiar [mm] Wymiar [cale]

a 41,6 1,64

b 108 4,25

c 41,6 1,64

d 80 3,15

e 82 3,23

f 59 2,32

g 110 x 90 4,33 x 3,54

h 66 2,60

i 51 2,01

k 110 x 90 4,33 x 3,54

e

f

g

h

i

k
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Rys. 7-18: Płyta montażowa

Wymiar [mm] Wymiar [cale]

a 93 3,66

b 110 4,33

c 90 3,54

d 70 2,76

e 3 0,12

f 8 0,31

e f
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Przyłącze kołnierzowe wg DIN 2501 lub ASME B16.5

Rys. 7-19: Wymiary - kołnierz 

1  Przyłącze kołnierzowe wg DIN 2501
2  Przyłącze kołnierzowe wg ASME B16.5

e
f
g

h

i

Wymiar [mm] a b c d e f g h i

DN40 PN40 Forma C 80 4 x ∅ 18 18 3 88 110 150 - -

DN50 PN40 Forma C 80 4 x ∅ 18 20 3 102 125 165 - -

DN50 PN40 Forma C
z przedłużeniem

80 4 x ∅ 18 20 3 102 125 165 38 10...200

DN80 PN40 Forma C 80 8 x ∅ 18 24 3 138 180 200 - -

2" Class 150lb RF 80 4 x ∅ 19,1 19,1 3,2 91,9 120,7 152,4 - -

3" Class 150 lb RF 80 4 x ∅ 19,1 23,9 3,2 127 152,4 190,5 - -

Wymiar [cale] a b c d e f g h i

DN40 PN40 Forma C 3,15 4 x ∅ 0,71 0,71 0,12 3,46 4,33 5,91 - -

DN50 PN40 Forma C 3,15 4 x ∅ 0,71 0,79 0,12 4,02 4,92 6,50 - -

DN50 PN40 Forma C
z przedłużeniem

3,15 4 x ∅ 0,71 0,79 0,12 4,02 4,92 6,50 1,5 0,39...7,87

 DN80 PN40 Forma C 3,15 8 x ∅ 0,71 0,95 0,12 5,43 6,30 7,87 - -

2" Class 150lb RF 3,15 4 x ∅ 0,75 0,75 0,13 3,62 4,75 6 - -

3" Class 150 lb RF 3,15 4 x ∅ 0,75 0,94 0,13 5 6 7,50 - -
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Informacja! 
Dla wersji o zakresie temperatury do 150°C / 302°F długość jest większa o 28 mm / 1,1".

Informacja! 
Dla wersji z "drugą barierą procesową" długość wzrasta o 17 mm / 0,67".

Informacja! 
Pozostałe wersje dostępne na życzenie.
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8.1  Opis ogólny

Otwarty protokół HART®, swobodnie dostępny, zabudowany jest w przetworniku dla celów 
komunikacji.

Urządzenia obsługujące protokół HART® klasyfikowane są jako nadrzędne lub polowe. 
W przypadku urządzeń nadrzędnych (Master), zarówno manualne jednostki nadrzędne 
(Secondary Master) jak i stacje robocze PC (Primary Master) stosowane są na przykład 
w centrach kontrolnych.

Urządzenia polowe HART® obejmują czujniki pomiarowe, przetworniki i napędy. Urządzenia 
polowe obejmują wersje przyrządów od 2-przewodowych, aż do wersji przeciwwybuchowych.

Dane HART® nałożone są na sygnał analogowy 4...20 mA przez modem FSK. W ten sposób 
wszystkie połączone urządzenia mogą komunikować się ze sobą za sprawą protokołu HART®, 
jednocześnie dostarczając sygnał analogowy.

Gdy chodzi o urządzenia polowe lub nadrzędne typu Secondary Master, modem FSK lub HART® 
jest zabudowany. Dla PC komunikacja odbywa się przez modem zewnętrzny, dołączony do 
interfejsu szeregowego (USB). Są także inne warianty połączeń - widoczne na poniższych 
schematach łączeniowych.

8.2  Historia oprogramowania

Kody identyfikacji HART® i numery nowelizacji

Informacja! 
W poniższej tabeli "x" oznacza dowolny możliwy wieloznakowy ciąg alfanumeryczny, zależnie 
od dostępnej wersji.

Data publikacji Wersja oprogr. Wersja sprzętu HART®

Nowel. 
urządzenia

Nowel. DD

2013-04-01 1.0.x 1.0.x 1 1

2016-07-01 1.2.x 1.0.x 2 2

2019-03-01 1.3.x 1.0.x 3 3

ID producenta: 69 (0x45)

Urządzenie: 195 (0xC5)

Nowel. urządzenia: 1

Nowelizacja DD: 1

Nowel. Uniw. HART®: 7

Nowel. oprogr. syst. FC 475: ≥ 3,7

Wersja PDM: ≥ 8,0

Wersja FDT: ≥ 1,2
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8.3  Warianty połączeń
Przetwornik jest urządzeniem 2-przewodowym z wyjściem prądowym pasywnym 4...20 mA oraz 
interfejsem HART®. 

• Obsługiwany jest tryb Point-to-Point
W typowym trybie pracy point-to-point przetwornik jako "slave" komunikuje się z urządzeniem 
"master".

• Obsługiwany jest tryb Multidrop
W trybie Multidrop do wspólnego kabla transmisji dołączone są więcej niż 2 urządzenia.

• Obsługiwany jest Tryb Nadawania
W Trybie Nadawania (Burst Mode) "slave" przesyła cyklicznie predefiniowane odpowiedzi, 
aby uzyskać większą prędkość transferu danych.

Są dwa sposoby użycia komunikacji HART®:

• jako podłączenie Point-to-point i
• jako połączenie Multidrop (2-przewodowe)

8.3.1  Tryb analogowy / cyfrowy - połączenie point-to-point

Połączenie Point-to-point pomiędzy przetwornikiem a urządzeniem HART® typu "master".

Wyjście prądowe urządzenia jest pasywne.

Rys. 8-1: Podłączenie Point-to-point

1  Podstawowe urządzenie "master" np. z PACTwareTM FDT/DTM
2  Modem FSK
3  Sygnał HART®

4  OPTIBAR PM 5060 C
5  Drugorzędne urządzenie "master" z HART® DD
6  Zasilanie dla urządzeń (podległych) z pasywnym wyjściem prądowym
7  Obciążenie ≥ 250 Ω (Om)
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8.4  Zmienne dynamiczne wej./wyj. i HART® oraz zmienne urządzenia
PV = Zmienna podstawowa; SV = Druga zmienna; TV = Trzecia zmienna; QV = Czwarta 
zmienna

8.5  Komunikator polowy 475 (FC 475)
Komunikator polowy to ręczny terminal firmy Emerson Process Management do konfigurowania 
urządzeń HART® oraz Foundation Fieldbus. Device Descriptions (DDs) użyte są do 
zintegrowania różnych urządzeń w komunikatorze polowym.

8.5.1  Instalacja

Oprogramowanie HART® Device Description dla przetwornika pomiarowego instalowane jest 
w komunikatorze polowym. W przeciwnym wypadku dostępne są tylko funkcje ogólnego DD - 
całościowe sterowanie urządzeniem nie jest możliwe. Dla instalacji DD w komunikatorze 
wymagany jest "Field Communicator Easy Upgrade Programming Utility".

Komunikator polowy musi posiadać kartę systemową z "Easy Upgrade Option". Szczegóły - 
patrz: podręcznik dla komunikatora polowego.

8.5.2  Sposób działania 

Obsługa przetwornika pomiarowego komunikatorem polowym przypomina ręczną obsługę 
urządzenia przy pomocy klawiatury.

8.6  Field Device Tool / Device Type Manager (FDT / DTM)
Zasobnik dla Field Device Tool (FDT Container) to program PC do konfiguracji urządzeń poprzez 
HART®. Do zintegrowania różnych urządzeń, zasobnik FDT używa tzw. plików Device Type 
Manager (DTM).

8.6.1  Instalacja

Jeśli DTM dla przetwornika nie został jeszcze zainstalowany w zasobniku FDT, wymagany jest 
Setup - dostępny na stronie internetowej lub na płycie CD ROM. Patrz: dostarczona 
dokumentacja - jak instalować i ustawiać DTM.

Zmienne dynam. HART®

PV SV TV QV

Procent liniowy Jednostka fizyczna Temp. celi pomiar. Temp. elektroniki

Tabela 8-1: Wart. wyjściowe HART® wg HART® 7 (nastawa fabryczna)
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KROHNE - Oprzyrządowanie procesowe i rozwiązania pomiarowe

• Przepływ

• Poziom

• Temperatura

• Ciśnienie

• Analityka procesu

• Serwis

Biuro główne - 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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Bieżąca lista przedstawicielstw KROHNE podana jest na:
www.krohne.com


