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1.1 Wstęp 

Zestawy pasywnego monitorowania SONARtrac® używają 
opatentowanych algorytmów tablicowego przetwarzania sygnałów 
akustycznych, które są generowane przez przepływy w rurociągach i 
sprzęcie w instalacjach przemysłowych.  Nasze czujniki można 
montować zaciskowo na działających rurociągach, których dzięki temu 
nie trzeba rozcinać, zakłócając tym samym pracę fabryki. 
Zestaw VF-100 jest zaciskowym instrumentem mierzącym strumień 
objętości (Volumetric Flow) w rurach przemysłowych. 
Zestaw monitorowania HD VF-100, mierzący strumienie objętości o 
dużej dyspersji (High Dispersion Volumetric Flow), jest przeznaczony do 
dokonywania dokładnych i rzetelnych pomiarów przepływów w 
nietypowych mieszankach frakcji stałej i ciekłej oraz w stawiających 
wysokie wymagania rurociągach transportujących szlam z piaskiem lub 
odłamkami, o zmiennym przepływie i różnych gęstościach. 
Zestaw PW VF-100 monitoruje strumień objętości wód przemysłowych 
(Process Water Volumetric Flow).  Oprogramowania nadajnika nie 
można aktualizować tak, by móc mierzyć udział objętościowy gazu. 
Zestawów VF-100 nie można także stosować w miejscach 
niebezpiecznych. 
Zestaw monitorujący GVF-100 (Gas Volume (Void) Fraction) na bieżąco 
mierzy objętość frakcji gazowej (wolnego powietrza lub gazu, GVF) w 
cieczy w rurociągach przemysłowych. 
Zestaw monitorujący VF/GVF 100 (Volumetric Flow / Gas Volume 
Fraction) mierzy strumień objętości oraz objętość frakcji gazowej czyli 
wolnego powietrza lub gazu w rurociągach przemysłowych.  Jest także 
dostępny w opcji HD (dużej dyspersji) jako zestaw monitorowania 
procesów HD VF/GVF-100. 
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Zestaw TAM-100 (Total Air Monitor) na bieżąco monitoruje procesy 
przemysłowe wykrywając nierozpuszczony gaz obecny w cieczach lub 
płynach w procesach ciągłych.  Niewielka ilość płynu procesowego jest 
stale przesyłana do zestawu TAM z pojedynczego króćca na linii 
przemysłowej.  Ciśnienie robocze w zestawie TAM jest utrzymywane na 
poziomie ciśnienia atmosferycznego,  dzięki czemu gaz rozpuszczony w 
płynie może wydostawać się z mieszanki. Następnie obliczana jest ilość 
gazu lub powietrza uwięzionego w płynie.  Zestaw TAM jest zwykle 
montowany bezpośrednio na dwuteowniku lub na rurociągu roboczym.  
Zestaw TAM jest często podłączany do króćca próbnego o średnicy 
2,5 cm (1 cala), o przepływie 75-110 l/min (20–30 galonów/min).  Ciecz 
powraca do obiegu po dokonaniu pomiarów. 
Pasywne mierniki sonarowe składają się z głowic czujnika o rozmiarach 
dopasowanych do średnic rur, oraz z uniwersalnego nadajnika. 
Oprócz modelów do montażu w zwykłych lokalizacjach, niektóre 
certyfikowane pasywne mierniki sonarowe są dostępne dla 
zastosowaniach w strefach Class I, Division 2, Groups A, B, C, i D 
(normy USA i Kanady).  Pozostałe są certyfikowane dla stref ATEX klasa 
I, strefa 2, grupa IIB.  Sprawdź znaki zgodności z normą strefy 
niebezpiecznej na nadajniku i głowicach czujnika, i zamontuj zgodnie z 
odpowiednim diagramem zgodności. 
Podręcznik ten omawia podstawową instalację i konfigurację zestawów 
monitorowania SONARtrac®.  Miejscowe przepisy BHP i zasady obsługi 
sprzętu są zawsze ważniejsze od zaleceń w niniejszym dokumencie. 
ZAŁĄCZNIK O BEZPIECZEŃSTWIE UŻYWANIA ZESTAWU MIERNIKA 
SONAROWEGO W STREFIE 2 ATEX podaje dodatkowe informacje dla 
montażu w lokalizacjach ATEX klasy I, strefa 2. Także on jest ważniejszy 
niż ten podręcznik. 

1.2 Budowa głowicy czujników 
Głowica czujnika pasywnego sonaru nie ma ruchomych części.  Zespół 
głowic czujników obejmuje pas czujników chroniony przez obudowę z 
włókna szklanego lub z stali nierdzewnej.  Pas czujników jest owinięty i 
przymocowany do rurociągu roboczego.  Kablem wielożyłowym 
przesyłane są sygnały z czujników do płytki elektronicznej zamontowanej 
w obudowie.  Port wyjścia sygnałów z płytki elektronicznej zamontowany 
jest na zewnątrz obudowy. 

1.3 Budowa nadajnika 
Nadajnik pasywnego sonaru otrzymuje sygnały elektryczne z głowicy 
czujników.  Sygnały te są przetwarzane macierzowo, a obliczone wyniki 
wyświetlane są na wbudowanym wyświetlacza LCD.  Wyniki można też 
odczytać poprzez wyjście analogowe 4–20 mA, wyjście cyfrowe 
(impulsowe), wyjście alarmu, interfejs MODBUS / RTU RS-485/232 lub 
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opcjonalnie Foundation Fieldbus™.  Moduł elektroniczny znajduje się w 
odpornej obudowie NEMA 4X. 

1.4 Zawiadomienia o własności intelektualnej 
Produkty pasywnego monitorowania SONARtrac mogą być objęte 
poniższymi patentami USA: 6,354,147; 6,435,030; 6,587,798; 6,601,458; 
6,609,069; 6,691,584; 6,732,575; 6,813,962; 6,862,920; 6,889,562; 
6,988,411; 7,032,432; 7,058,549; 7,062,976; 7,086,278; 7,110,893; 
7,121,152; 7,127,360; 7,134,320; 7,139,667; 7,146,864; 7,150,202; 
7,152,003; 7,152,460 Inne patenty są zgłoszone; a ich aktualna lista jest 
na www.cidra.com. 
Niniejszy podręcznik jest zastrzeżony przez przepisy prawa autorskiego 
USA i międzynarodowe.  Niniejszego podręcznika nie można, w części 
lub całości, powielać, zmieniać czy przesyłać w żaden sposób, 
elektronicznie czy mechanicznie, w tym poprzez fotokopię, nagrywanie, 
zapisywanie, magazynowanie, archiwizację, bez pisemnej zgody firmy 
CiDRA. 
Umowy licencyjne stron trzecich (“EULA”) zamieszczone są w załączniku 
G niniejszego dokumentu. 
© 2009, CiDRA, Wszelkie prawa zastrzeżone. 
SONARtrac, logo SONAR i znak graficzny są znakami towarowymi firmy 
CiDRA. 

1.5 Gwarancja 
Warunki sprzedaży, w tym gwarancja zestawów monitorowania 
SONARtrac® są podane w dokumencie "Warunki sprzedaży firmy 
CiDRA”. 

1.6 Dane kontaktowe firmy CiDRA 
CiDRA Corporate Services 
50 Barnes Park North 
Wallingford, CT, USA 06492 
Telefon: 1-203-265-0035 
1-877-243-7277 (US i Kanada) 
Email: www.cidra.com 
Dział sprzedaży: sales@cidra.com 
Dział pomocy technicznej: customersupport@cidra.com 
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1.7 Deklaracja zgodności UE sonarów pasywnych 
Znaki CE na tym produkcie odnoszą się do deklaracji zgodności z 
normami Unii Europejskiej.  Identyfikują wszystkie dyrektywy UE 
dotyczące danego produktu, oraz normy techniczne, które dane 
urządzenie spełnia, by sprostać wymogom takich dyrektyw.  
Oznakowanie CE jest wymagane tylko dla produktów sprzedawanych w 
Unii Europejskiej. 
Zestawy monitorowania procesów SONARtrac spełniają te wymogi. Na 
poniższych stronach zamieszczono dwie takie deklaracje zgodności UE.  
Pierwsza z nich dotyczy sonarów pasywnych używanych w strefach 
niebezpiecznych klasy I, strefa 2 systemu ATEX.  Odnosi się ona do 
dyrektywy ATEX.  Druga deklaracja dotyczy sonarów pasywnych 
nieprzeznaczonych do używania w strefach niebezpiecznych klasy I, 
strefa 2 systemu ATEX.  Nie odnosi się ona do dyrektywy ATEX.   
Deklaracje te można od siebie odróżnić według numerów modelów 
nadajników i głowic podanych na górze formularza w sekcji "Identyfikacja 
produktu". 

20825-01PL Rev 07  Strona 1-4 
 



 

1.8 Lista kontrolna montażu 
Sekcja ta zawiera listę etapów montażu zestawu pasywnego miernika sonarowego.   

1. ___Sprawdź klasę ochronną strefy montażu urządzenia.   

2. ___Upewnij się, że montowany sprzęt ma właściwą klasę ochronną. 

3. ___Przeczytaj instrukcję montażu. 
4. ___Oczyść rurociąg zgodnie z rozdziałem 5.5 podręcznika. 

5. ___Zmierz rurę używając taśmy mierniczej oraz miernika grubości ścianek.  Wymiary rur 
można też ustalić na podstawie diagramów lub tabliczki znamionowej rury. 

6. ___Zamontuj pas czujników i przykręć śruby mocujące zgodnie z rozdziałem 5.6 podręcznika. 

7. ___Zamontuj ewentualnie załączony szary izolator termiczny na pasie czujników zgodnie z 
rozdziałem 5.6 podręcznika. 

8. ___Zamontuj obudowę pasa czujników zgodnie z rozdziałem 5.7 podręcznika. 

9. ___Podłącz przewód od pasa czujników do przedwzmacniacza zgodnie z rozdziałem 5.7 
podręcznika. 

10. ___Podłącz przewód sygnałowy do gniazda w obudowie pasa czujników zgodnie z 
rozdziałem 5.8 podręcznika. 

11. ___Podłącz 12-parowy przewód sygnałowy do nadajnika zgodnie z rozdziałem 6.3 
podręcznika. 

12. ___Podłącz kabel zasilania do nadajnika zgodnie z rozdziałem 6.3 podręcznika. 

13. ___Podłącz przewody sygnałowe zgodnie z rozdziałem 7.3 podręcznika. 

14. ___Włącz zasilanie urządzenia. Sprawdź ekran powitalny zgodnie z rozdziałem 9.1 
podręcznika. 

15. ___Jeśli dysponujesz indywidualnym plikiem konfiguracyjnym, załaduj go zgodnie z 
rozdziałami 10.4 i 10.5 podręcznika. 

16. ___Przejdź do menu DIAGNOSTICS (DIAGNOSTYKA) i uruchom procedurę "SENSOR 
CHECK" (SPRAWDZANIE CZUJNIKÓW) zgodnie z rozdziałem 9.2 podręcznika.  Jeśli 
sprawdzenie czujników wykaże błąd, ponownie uruchom procedurę "SENSOR CHECK" 
(SPRAWDZANIE CZUJNIKÓW).  Podejmij ewentualne działania naprawcze na podstawie 
poleceń na ekranie nadajnika.  Jeśli komunikat "TEST FAIL" (B    ŁĄD TESTÓW) nie ustępuje, 
zwróć się do działu obsługi klienta. 

17. ___Jeśli trwa przetwarzanie, przejdź do menu DIAGNOSTICS (DIAGNOSTYKA) i skonfiguruj 
GAIN (WZMOCNIENIE), zgodnie z rozdziałem 9.2 podręcznika.  Jeśli nie trwa przetwarzanie, 
nie wykonuj tego etapu.  Wykonaj go po uruchomieniu przetwarzania. 

18. ___Przejdź do menu BASIC CONFIG (PODSTAWOWA KONFIGURACJA) i wprowadź 
wszystkie parametry zgodnie z rozdziałami 8.1 i 9.4 podręcznika. 

19. ___Przejdź do menu BASIC CONFIG (PODSTAWOWA KONFIGURACJA) i ustaw wyjścia 
nadajnika zgodnie z rozdziałem 8.2 podręcznika. 

20. ___Przejdź do menu DIAGNOSTICS i wykonaj ‘4-20mA TEST’ zgodnie z rozdziałem 8.6, jeśli 
używane jest wyjście 4-20 mA.  Przeczytaj wyniki z systemu zbierania danych (DCS). 
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21. ___Wykonaj zrzut danych SNAPSHOT do nośnika pamięci z portu USB na nadajniku zgodnie 
z rozdziałem 10.  Wyślij te dane do bezpiecznej witryny CiDRA zgodnie z rozdziałem 11. 

22. ___Jeśli można, sfotografuj zainstalowany miernik i otaczające go urządzenia i rurociąg.  
Wyślij te zdjęcia do bezpiecznej witryny CiDRA zgodnie z rozdziałem 11. 

Zadzwoń do działu obsługi klienta CiDRA pod numer 203-265-0035 (w USA i Kanadzie pod 877-
243-7277) lub napisz do customersupport@cidra.com. 
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2.1 Bezpieczeństwo 
Niniejszy sprzęt został sprawdzony w TÜV Rheinland of North 
America, Inc., znanym amerykańskim laboratorium testowym i 
certyfikowany do używania w zwykłych strefach zgodnie z 
następującymi normami USA, Kanady i Unii Europejskiej: UL 61010A-
1, CSA C22.2 nr 1010, i IEC/EN 61010. 
Jeśli powiadamia o tym odpowiedni znak, sprzęt ten jest certyfikowany 
przez Underwriters Laboratories do używania w strefach, które w 
przypadku awarii mogą zawierać gazy wybuchowe określone w Class 
I, Division 2, Groups A, B, C i D zgodnie z normami USA i Kanady: 
UL 1604, ANSI/ISA12.12.01, UL 508, CSA C22.2 nr 213, i CSA C22.2 
nr 142. 
Jeśli mówi o tym odpowiedni znak, sprzęt ten jest certyfikowany przez 
UL/DEMKO do używania w strefach, które w przypadku awarii, mogą 
zawierać gazy wybuchowe określone w normie ATEX, klasa I, strefa 
2, grupa IIB zgodnie z normami EN60079-11, EN60079-15: 
ZAŁĄCZNIK O BEZPIECZEŃSTWIE UŻYWANIA ZESTAWU 
MIERNIKA SONAROWEGO W STREFIE 2 ATEX podaje dodatkowe 
informacje dla montażu w lokalizacjach ATEX klasy I, strefa 2 i jest 
ważniejszy niż ten podręcznik. 

2.2 Emisje według norm północnoamerykańskich 
Sprzęt ten jest zgodny z limitami klasy A dla emitowanych i sieciowych 
zakłóceń radiowych, ustalonych w artykule A części 15 zasad 
amerykańskiej Federalnej Komisji do spraw   Łączności, oraz 
wymogami ustalonymi w ICES-003 dla Kanady. 
Ten sprzęt cyfrowy klasy A jest zgodny z kanadyjską normą ICES-
003. 
Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-
003 du Canada. 
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2.3 Europejskie normy emisji i zrzeczenie się 
odpowiedzialności 
Niniejszy sprzęt jest zgodny z wymogami ustalonymi w EN 61326-1, 
Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w 
laboratoriach -- Wymagania dotyczące kompatybilności 
elektromagnetycznej (EMC) oraz normą EN 55011 Urządzenia 
przemysłowe, naukowe i medyczne – Charakterystyki zaburzeń o 
częstotliwości radiowej – Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru 
Wyrób ten spełnia wymogi zgodności elektromagnetycznej (EMC) 
grupy 1, klasy A sprzętu ISM.  Kategoria ta ma zastosowanie do 
sprzętu przemysłowego, naukowego lub medycznego (ISM), który z 
zasady wytwarza lub używa energii o częstotliwości radiowej 
powiązanej z siecią (lecz nie emituje jej celowo), która to energia jest 
potrzebna do wewnętrznej pracy urządzenia.  Poziom spełniania norm 
zgodności elektromagnetycznej pasuje do zastosowań 
przemysłowych lecz nie pasuje do zastosowań w gospodarstwie 
domowym. 

 
 
 
 
 
Maschinenlärminformations – Verordnung – 3.  GPSGV, der höchste 
Schalldruckpegel beträgy 70 dB(A) oder weniger. 

2.4 Znaki EU 
Niektóre modele mierników pasywnych sonarów są oznaczone do 
używania w zwykłych strefach, a pozostałe w ATEX klasa I, strefa 2.   
Deklaracje zgodności z normami EU według modeli zamieszczono w 
rozdziale 1 niniejszego podręcznika. 

 

UWAGA 
Sprzęt klasy A przeznaczony jest do zastosowań 
przemysłowych.  Może być trudno zapewnić zgodność 
elektromagnetyczną w innych środowiskach, z powodu zakłóceń 
emitowanych bądź sieciowych.  
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3.1 Wstęp 

Niniejszy podręcznik opisuje montaż zestawów pasywnych mierników 
sonarowych.  Nie jest on wyczerpujący z uwagi na specyfikę instalacji.  
Miejscowe przepisy BHP i zasady obsługi sprzętu powinny być 
zawsze ważniejsze od zaleceń w niniejszym dokumencie. 
Technik montujący nasz sprzęt musi w całości przeczytać ten 
podręcznik przed zamontowaniem i rozruchem miernika. 
Wskazówka: Pozycje dotyczące sprzętu przeznaczonego do 
eksploatacji w strefach Class I, Division 2, Groups A, B, C i D są 
oznaczone kursywą. 
ZAŁĄCZNIK O BEZPIECZEŃSTWIE UŻYWANIA ZESTAWU 
MIERNIKA SONAROWEGO W STREFIE 2 ATEX podaje dodatkowe 
informacje dla montażu w lokalizacjach ATEX klasy I, strefa 2 i jest 
ważniejszy niż ten podręcznik. 
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3.2 Środki ostrożności 
Poniższy format Ostrzeżeń i Uwag jest stosowany w całym 
podręczniku by zwrócić uwagę na kwestie bezpieczeństwa przy 
eksploatacji i serwisie sprzętu.  Uzupełniają one tylko miejscowe 
zakładowe czy państwowe przepisy BHP. 

 

OSTRZEŻENIE 
Zagrożenie dla zdrowia lub życia. 

 

 

UWAGA 
Zagrożenie dla mienia lub sprzętu. 

 

3.3 Znaczenie symboli 
Poniższe terminy i symbole stosowane w tym dokumencie i mierniku 
sonarowym dotyczą zagadnień bezpieczeństwa. 

3.3.1 Ogólne ostrzeżenia lub uwagi 
 
 
 

Rysunek 1 Symbol ogólnych ostrzeżeń lub uwag 

Symbol wykrzyknika na rys. 1 pojawia się w polach tekstowych 
podręcznika z ostrzeżeniami lub uwagami.  Zwraca on uwagę na 
strefy, gdzie występuje zagrożenie dla sprzętu lub zdrowia osób. 

3.3.2 Uziemienie 
 
 
 

Rysunek 2 Symbol uziemienia 

Symbol uziemienia na rys. 2 pojawia się na etykietach 
zamieszczonych na mierniku sonarowym. Znajduje się on na 
elementach podpiętych do obwodu uziemiającego.  W rozdziale 6.5.5 
zamieszczono instrukcje podłączania tego obwodu 
zabezpieczającego do miejscowego uziemienia. 
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3.3.3 Ogólne ostrzeżenia i uwagi 
Zastosuj się do poniższych zasad przy eksploatacji i serwisie tego 
sprzętu:  
• Przed uruchomieniem sprzętu technicy powinni dokładnie 

zapoznać się z tym podręcznikiem. 
• Sprzęt powinien być naprawiany przez przeszkolony personel. 
• Należy się stosować do wszystkich ostrzeżeń na tym sprzęcie i 

zawartych w podręczniku eksploatacji. 
• Sprzęt ten należy podłączać do zasilania jedynie w sposób 

opisany w podręczniku.  W instrukcji podano właściwy zakres 
napięcia zasilania. 

• Sprzęt ten jest uziemiany przez wtyk uziemienia w kablu 
zasilającym. 

• Wszystkie kable zasilające, przewody sygnałowe z czujnika do 
nadajnika oraz inne powinny być odpowiednio poprowadzone, by 
uniknąć ich uszkodzeń.  Zaleca się przeprowadzać kable w 
osłonach by zabezpieczyć je przed uszkodzeniami. 

• Nie umieszczaj przewodów zasilania i sygnałowych w jednej 
prowadnicy. 

• Podczas używania klawiatury operatora nie należy dotykać 
połączeń elektrycznych ani punktów styku. 

• Należy odłączyć zasilanie przed wymianą bezpieczników. 
• Należy używać tylko właściwych bezpieczników o kodach, napięciu 

i natężeniu podanymi w podręczniku serwisowym lub na sprzęcie.   
• Przed naprawą zablokuj wszystkie źródła zasilania. 
• W pasie czujników nie ma części wymiennych.  Modyfikacja lub 

rozebranie sprzętu na części może naruszyć gwarancję. 
• Należy używać tylko części zapasowych podanych przez 

producenta. 
• Podczas naprawy unikaj wyładowań elektrostatycznych. 
• Podczas serwisu nie można nosić pierścionków czy zegarków. 
• Należy stosować tylko części zapasowe zalecane przez 

producenta. Nie można ich podmieniać czy modyfikować bez 
zgody producenta. Nie można używać pasywnego miernika 
sonarowego w sposób niezalecany przez producenta. 

• Pasywny miernik sonarowy nie potrzebuje regularnego 
serwisowania.  Jednakże podczas regularnych badań instalacji 
przemysłowej należy sprawdzać wszelkie uszkodzenia obudowy 
nadajnika czy głowic czujników, uszczelnień czy izolacji 
przewodów połączeniowych.  Jeśli uszkodzenie sugeruje że 
elektroniczne części zostały zamoczone lub przewody w kablu 
mogą się zewrzeć lub przerwać, podejmij odpowiednie działania, 
łącznie z wyłączeniem sprzętu do czasu dokonania napraw.  Nasz 
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dział obsługi klienta doradzi w sprawie napraw i części 
zapasowych. 

3.3.4 Dodatkowe ostrzeżenia przy montażu w strefach 
niebezpiecznych takich jak Class I, Division 2 
Oprócz ogólnych ostrzeżeń i uwag, należy stosować się do tych zasad 
przy eksploatacji i serwisie sprzętu w celu zapobieżenia eksplozji 
gazów wybuchowych.  (Dodatkowe ostrzeżenia dla montażu w 
strefach 2 ATEX zamieszczono w ZAŁĄCZNIKU O 
BEZPIECZEŃSTWIE UŻYWANIA ZESTAWU MIERNIKA 
SONAROWEGO W STREFIE 2 ATEX) 
• W takich strefach należy montować tylko sprzęt z odpowiednimi 

znakami.  Sprawdź znaki stref niebezpiecznych na sprzęcie. 
• Sprzęt można montować tylko w miejscach zgodnych ze znakami 

na nim umieszczonymi.  (Sprawdź znaczenie znaków i 
załącznik A) 

• Przewody zasilania i sygnałowe muszą być podłączone zgodnie z 
zaleceniami National Electrical Code Stanów Zjednoczonych 
ANSI/NFPA, art. 501 (lub jego odpowiednikami), które dotyczą 
okablowania obwodów nieklasyfikowanych. 

• Przewody głowic czujników muszą być podłączone zgodnie z 
zaleceniami National Electrical Code Stanów Zjednoczonych 
ANSI/NFPA, art. 501 (lub jego odpowiednikami), które dotyczą 
okablowania obwodów klasyfikowanych jako niełatwopalne. 

• Jeśli zworka została załączona do zestawu, to przed montażem 
pasa czujników sprawdź czy zworka została zamontowana w 
gnieździe przewodu od czujnika do nadajnika.  Pasy czujników z 
literą R na koniec kodu części (np. 20686-26-R) nie wymagają 
zworki. 

• Zmoczoną szmatką przetrzyj obudowę pasa czujników i nadajnika 
podczas montażu w strefach niebezpiecznych, aby unikać 
wyładowań elektrostatycznych. 

 

OSTRZEŻENIE 
Przetarcie obudowy nadajnika czystą szmatką może wytworzyć 
iskrę powodującą wybuch w atmosferze niebezpiecznej.  Zawsze 
używaj mokrej ścierki do czyszczenia obudowy. 

• W razie podejrzeń o niewłaściwe działanie sprzętu w strefach 
niebezpiecznych z zagrożeniem wybuchu, należy odłączyć 
zasilanie i zaprzestać jego eksploatacji. 
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• Bezpieczniki powinien wymieniać tylko wykwalifikowany personel. 

Przed wymianą bezpieczników należy odłączyć zasilanie.  Należy 
używać tylko właściwych bezpieczników o kodach, napięciu i 
natężeniu podanymi w podręczniku serwisowym lub na sprzęcie.   

 

OSTRZEŻENIE 
ZAGROŻENIE WYBUCHEM - NIE WYMIENIAĆ BEZPIECZNIKÓW 
PRZED WYŁĄCZENIEM ZASILANIA CZY W STREFACH 
GROŻĄCYCH WYBUCHEM. 

 

 

AVERTISSEMENT  
RISQUE D’EXPLOSION – COUPER LE COURANT OU 
S’ASSURER QUE L’EMPLACEMENT EST DÉSIGNÉ NON 
DANGEREUX AVANT DE REPLACER LES FUSIBLES. 

 

 

OSTRZEŻENIE 
ZAGROŻENIE WYBUCHEM - WYMIANA I NAPRAWA 
WEWNĘTRZNEGO OKABLOWANIA, MODUŁÓW CZY ICH 
ELEMENTÓW MUSI BYĆ DOKONYWANA W SPOSÓB ZALECANY 
PRZEZ PRODUCENTA.  NIEPRAWIDŁOWE NAPRAWY GROŻĄ 
UTRATĄ CERTYFIKACJI DLA EKSPLOATACJI W STREFACH 
DIVISION 2. 

 

 

AVERTISSEMENT  
RISQUE D’EXPLOSION – LA SUBSTITUTION DE COMPOSANTS 
PEUT RENDRE CE MATÉRIEL INACCEPTABLE POUR LES 
EMPLACEMENTS DE CLASSE I, DIVISION 2 

 

 

OSTRZEŻENIE 
ZAGROŻENIE WYBUCHEM - NIE ODŁĄCZAĆ SPRZĘTU OD 
ZASILANIA W STREFACH GROŻĄCYCH WYBUCHEM. 

 

 

AVERTISSEMENT  
RISQUE D’EXPLOSION – AVANT DE DÉCONNECTER 
L’EQUIPEMENT, COUPER LE COURANT OU S’ASSURER QUE 
L’EMPLACEMENT EST DÉSIGNÉ NON DANGEREUX. 
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4.1 Opakowanie 
Pasywny miernik sonarowy jest zwykle pakowany w trzy pudełka.  
Jedno z nich zawiera pas czujników i zestaw obudowy czujników, 
drugie pudełko zawiera zestaw nadajnika oraz sprzęt do montażu, zaś 
trzecie pudełko zawiera zestaw kabla z czujnika do nadajnika.  
Wskazówka:  Oryginalne opakowania należy zachować na wypadek 
demontażu i przenoszenia sprzętu. 

 

UWAGA 
Należy ostrożnie rozpakowywać i przenosić sprzęt,  tak by go nie 
uszkodzić. 

Jeśli możliwe, należy to sprzęt transportować w oryginalnym 
opakowaniu. 

 

OSTRZEŻENIE 
Należy uważać na elektryczność statyczną przy dotykaniu pasa 
czujników i materiałów pakunkowych.  Usuń opakowanie przed 
wchodzeniem do strefy zagrożonej wybuchem.  Montuj tylko w 
bezpiecznych miejscach.  Zawsze montuj ewentualną zworkę na 
gnieździe pasa czujników, gdy pas nie jest podłączony do 
przedwzmacniacza na obudowie. 
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4.2 Spis części 
W tabeli 1 zamieszczono listę elementów w pakiecie wysyłkowym. 

Element 
Zestaw pasywnego miernika sonarowego 
Przewód do głowicy czujników 
Sprzęt montażowy 
Uszczelniająca pasta PTFE do złączy gwintowanych, tubka 100 ml, 
dołączona do zestawu obudowy czujników z włókna szklanego z 
przykręconymi kołnierzami; niebieska pasta łączeniowa o wysokiej 
lepkości, nietwardniejąca, do nierdzewnych stalowych obudów 
Tester szczelin sprężynowy (używany do montażu czujników) - 
dołączony do zestawu pasu czujników 
Podręcznik instalacji i uruchomienia zestawu. (Do zestawów dla strefy 
2 dołączono także dodatkowy Załącznik o bezpieczeństwie używania 
miernika sonarowego w strefie 2 ATEX) 
Zestaw do montażu na miejscu (opcja) 
Zestaw ochraniaczy czujników przed deszczem (opcja dla obudów z 
przykręconymi kołnierzami) 
Osłona termiczna dla niektórych modeli 
Rurka 5 cm (2 cale) oraz zestaw montażowy (TAM-100) 

Tabela 1 Spis części pasywnego miernika sonarowego 

4.3 Etykieta dla stref Class 1, Division 2 
Nadajniki i obudowy czujników certyfikowane dla stref klasy I, działu 2 
normy USA są oznaczone etykietami “Class I, Division 2, Groups A, B, 
C, and D” (klasa I, dział 2, grupy A, B, C i D).  Etykiety nadajników 
mają także znak certyfikacji UL. 

 

OSTRZEŻENIE 
Eksploatacja sprzętu bez certyfikacji dla stref Class I, Division 2 
w takich strefach grozi pożarem lub wybuchem.   

W wielu miejscach w Stanach Zjednoczonych sprzęt certyfikowany dla 
stref Division 2 można instalować w strefach 2.  Sprawdź normy 
National Electric Code USA (ANSI/NFPA 70 art. 501) lub Electric 
Code Kanady w kwestii montażu sprzętu certyfikowanego dla stref 
Class I, Division 2 w strefach certyfikowanych przez normę USA jako 
Class I, Zone 2. 

4.4 Europejski sprzęt certyfikowany dla strefy 2 
Etykiety nadajników oraz obudów czujników certyfikowanych dla stref 
ATEX klasa I, strefa 2 zawierają kody ATEX oraz numer certyfikatu 
DEMKO. 
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ZAŁĄCZNIK O BEZPIECZEŃSTWIE UŻYWANIA ZESTAWU 
MIERNIKA SONAROWEGO W STREFIE 2 ATEX podaje dodatkowe 
informacje dla montażu w lokalizacjach ATEX klasy I, strefa 2. 
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5.1 Sprzęt certyfikowany dla Class I, Division 2, Groups A, 
B, C i D 
Z zasady nie powinno się dokonywać montażu i demontażu głowic 
czujników w strefach niebezpiecznych bez pozwolenia na prace 
stwarzające zagrożenie pożarowe poświadczające brak gazów 
wybuchowych w obszarze robót. 
Sprawdź, czy temperatura otoczenia i robocza w miejscu montażu 
mieści się w zakresie temperatur znamionowych głowicy czujnika 
(patrz załącznik A). 
• Oznakowanie sprzętu wymaga jego stosowania tylko w strefach 

Class I, Division 2, Groups A, B, C i D lub w strefach 
bezpiecznych. 

• OSTRZEŻENIE - ZAGROŻENIE WYBUCHEM - Nie odłączaj 
sprzętu przed wyłączeniem zasilania lub jeśli strefa jest 
niebezpieczna. 

• OSTRZEŻENIE - ZAGROŻENIE WYBUCHEM - Podmiana części 
grozi utratą certyfikacji dla stref Class I, Division 2. 

• OSTRZEŻENIE - ZAGROŻENIE WYBUCHEM - Podczas montażu 
i demontażu z rury należy sprawdzić, czy zworka jest 
zamontowana w gnieździe przewodu pasa czujników. 

5.2 Europejski sprzęt certyfikowany dla strefy 2 
Z zasady nie powinno się dokonywać montażu i demontażu głowic 
czujników w strefach niebezpiecznych bez pozwolenia na prace 
stwarzające zagrożenie pożarowe poświadczające brak gazów 
wybuchowych w obszarze robót. 
Sprawdź, czy temperatura otoczenia i robocza w miejscu montażu 
mieści się w zakresie temperatur znamionowych głowicy czujnika 
(patrz załącznik A). 
Ostrzeżenia dla montażu w miejscach ATEX strefa 2 są bardzo 
podobne do ostrzeżeń dla montażu w strefach normy Division 2, patrz 
wyżej.  ZAŁĄCZNIK O BEZPIECZEŃSTWIE UŻYWANIA ZESTAWU 
MIERNIKA SONAROWEGO W STREFIE 2 ATEX podaje dodatkowe 
informacje i ostrzeżenia dla montażu w strefach ATEX klasa I, 
strefa 2. 
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5.3 Zestaw montażowy 
Podstawowy zestaw montażowy zawiera wszystkie narzędzia 
potrzebne do typowych sytuacji montażowych.  Mogą być potrzebne 
dodatkowe narzędzia. 
 

Tabela 1 Podstawowy zestaw montażowy 
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Poniższy rozszerzony zestaw montażowy zawiera dodatkowe 
przybory oraz precyzyjne narzędzia do pomiaru rur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 2 Rozszerzony zestaw montażowy
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Nasz dział obsługi klienta może wysłać oba zestawy narzędzi.  Zwróć 
się do nich o szczegóły. 

 

OSTRZEŻENIE 
ZAGROŻENIE WYBUCHEM - Narzędzia elektryczne mogą 
spowodować wybuch w strefach niebezpiecznych.  Sprawdź 
pozwolenie na prace stwarzające zagrożenie pożarowe na danym 
obszarze. 

5.4 Zalecenia przy montażu mierników 
Poniżej zamieszczono ogólne zalecenia montażowe dla pasywnych 
mierników sonarowych. 
• Jeśli miejsce montażu jest strefą niebezpieczną, należy najpierw 

uzyskać pozwolenie na prace stwarzające zagrożenie pożarowe. 
• Wybierz miejsca z użytecznymi profilami przepływu. 
• Unikaj miejsc zaraz po elementach rurociągu, które powodują 

wytryski cieczy w przepływie. 
• Zamontuj miernik przepływu przed zaworami sterującymi, 

trójnikami, płytami z kryzami, czy innymi obiektami zakłócającymi 
przepływ. 

• Umieść miernik przed króćcami w rurociągu używanymi przez 
czujniki temperatury czy ciśnienia. 

• Należy zwrócić uwagę miejsca łączenia kołnierzy:   rury powinny 
być dopasowane, o właściwych rozmiarach, a zamontowane 
uszczelki nie powinny zakłócać przepływu. 

W tabeli 2 podano odstępy montażowe od źródeł zakłóceń przepływu.  
Zalecenia te dotyczą montażu wszelkich urządzeń pomiaru przepływu. 

Element 
Średnica 

rury przed 
urządzeniem 

Średnica 
rury za 

urządzeniem 
Kolanko 90 stopni 15 5 

Podwójne kolanko 
leżące w płaszczyźnie 25 5 

Podwójne kolanko 
nieleżące w 
płaszczyźnie 

40 5 

Dyfuzor (rozbieżny) 30 5 

Zwężka 15 5 

Zawór sterujący 40 10 

Kołnierz 2 2  
Tabela 3 Zalecane odstępy od zakłóceń przepływu 
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Wskazówka: Odstępy od źródeł zakłóceń przepływu są orientacyjne.  
W większości przypadków miernik objętościowego natężenia 
przepływu będzie podawać poprawne wielkości przy montażu w 
zalecanych odstępach. 

5.5 Rurociągi przemysłowe 
Głowice czujników pasywnego miernika sonarowego montowane są 
na rurociągu roboczym.  Nie potrzeba odłączać rurociągów ani 
przerywać procesu przetwarzania w zakładzie.  Głowica czujników 
musi być montowana bezpośrednio na rurze roboczej. 
Sprawdź etykietę na głowicy czujników, by potwierdzić, że głowica jest 
certyfikowana dla kategorii zagrożenia strefy montażu. 

5.5.1 Przygotowanie rurociągu 
Usuń ewentualną osłonę rury. 

 

OSTRZEŻENIE 
Rura może być izolowana azbestem. Włókna azbestu są 
niebezpieczne dla zdrowia.  Miejscowy specjalista BHP będzie 
wiedzieć, z jakiego materiału jest zrobiona osłona rury. 

 

OSTRZEŻENIE 
Rury mogą być owinięte taśmami grzewczymi,   które grożą 
porażeniem prądem.  Zastosuj procedurę blokowania źródeł 
zasilania i wywieszania tablic ostrzegawczych. 

 

OSTRZEŻENIE 
Rurociąg roboczy może być gorący.  Można się poparzyć.  
Ostrożnie obchodź się z gorącymi rurami. 

Wyczyść powierzchnię rury szczotką drucianą, papierem ściernym, 
przemyj wodą i wyczyść suchą ścierką.  Powierzchnia rury pod pasem 
czujników powinna być czysta, bez śladów rdzy, bez tłuszczów, 
brudów, wystających spawów czy nierówności.  Należy rurę wyczyścić 
tak jakby się ją miało malować. 
Unikaj miejsc z wgnieceniami, gdyż tworzą zawirowania przepływu w 
rurze.  Wybierz odcinek rury zapewniający pełny kontakt między 
głowicą czujników a rurą. 
Powierzchnie malowane są odpowiednie, jeśli są gładkie i wolne od 
płatków farby powyżej 6,4 mm średnicy (0,25 cali).  Wyrównaj 
malowaną powierzchnię przecierając papierem ściernym w miejscu 
montażu czujników.  Na koniec wysusz rurę zmoczoną ścierką lub 
papierowym ręcznikiem. 
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5.5.2 Zmierz wewnętrzną średnicę rury 
Ustal nominalny rozmiar rury na podstawie średnicy i grubości ścianki 
rury, gdyż będzie ona wprowadzana jako parametr do urządzenia. 
Możesz też zmierzyć i obliczyć wewnętrzną średnicę rury (ID).  W tym 
celu dokładnie zmierz zewnętrzną średnicę rury (OD).  Używając 
ultradźwiękowego miernika grubości ustal grubość ścianki (tw) w 
przynajmniej czterech równo oddalonych lokalizacjach wokół rury i 
wyciągnij średnią.  Oblicz wewnętrzną średnicę rury (ID = OD – (2tw)).  
(Wiele firm sprzedaje takie ultradźwiękowe mierniki grubości.) 
Wskazówka: Bardzo ważna jest precyzja pomiaru wewnętrznej 
średnicy rury dla rzetelności pomiaru przepływu, gdyż wielkości te są 
od siebie bezpośrednio zależne. 

5.6 Montaż pasa czujników 
Zaleca się pracę w parach przy montażu pasa czujników. 
Wskazówka: Przed montażem pasa czujników usuń i zabezpiecz 
plastikowy worek chroniący pas czujników, który zawiera dwie etykiety 
współczynnika kalibracji.  Będą one stosowane do wprowadzania 
danych do nadajnika w sposób podany niżej. 
Usuń ewentualny brud lub strzępy na zestawie czujników.  używając 
zmoczonej czystej ścierki. 
Jeśli zworka została załączona do zestawu, to przed montażem pasa 
czujników sprawdź czy zworka została zamontowana w gnieździe 
przewodu od czujnika do nadajnika.  Pasy czujników z literą R na 
koniec kodu części (np. 20686-26-R) nie wymagają zworki. 

5.6.1 Montaż pasa czujników innych niż dużej dyspersji (HD) lub 
segmentowych 
Ustaw pas czujników na rurze z bursztynową folią z poliimidu na 
powierzchni rury.  Jeśli to możliwe, zamontuj zgodnie ze strzałką 
kierunku przepływu zamieszczoną na obudowie czujników.  
Wskazówka: Jeśli nie jest to możliwe, na przykład z powodu 
lokalizacji zaczepów czujnika, zamontuj go przeciwnie do kierunku 
przepływu.  Nadajnik musi być ustawiony na "odwrotny przepływ", 
zgodnie z instrukcjami w rozdziale Uruchomienie i eksploatacja 
nadajnika. 
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Rysunek 1 Śruby i bolce dopasowania pasa czujników 

Owiń pas czujników wokół rury i wsuń bolce dopasowania do 
pasujących otworów w szynie montażowej.  Jeśli rura robocza ma 
spawany szew, dopasuj odstęp między szynami montażowymi 
czujnika wzdłuż tej spoiny.  Ostatecznego dopasowania można 
dokonać podczas dokręcania śrub czujnika.  Wskazówka: Przy 
montażu pasa czujników zwróć uwagę na orientację gniazda 
przewodu do nadajnika, którą omówiono w rozdziale 5.7.  Jeśli nie da 
się tego uniknąć, można owinąć pas czujników wokół spoiny. 
Unikając przekręcenia gwintu, zacznij delikatnie wkręcać śruby do 
gwintowanych otworów używając wkrętaka sześciokątnego, aż każda 
śruba zostanie dwukrotnie przekręcona.  Po zamocowaniu wszystkich 
śrub ustaw ostatecznie zestaw czujników względem spoiny lub 
pożądanej orientacji na rurze.  Poniższa tabela podaje zalecane 
wkrętaki sześciokątne oraz testery szczelin przekładek. 

Tabela 4 Tester szczelin oraz rozmiar śrub 

Nr części pasa 
czujników 

Nr części 
testera 

szczelin 

Rozmiar wkrętaka 
sześciokątnego 

(cale) 
Rozmiar szyny 

montażowej pasa (ref.) 

20380- 
WSZYSTKIE 
ROZMIARY 

20143-01 7/64 1/8 x 3/8 

20409- 
WSZYSTKIE 
ROZMIARY 

20143-02 7/64 1/8 x 3/8 

20686- 
WSZYSTKIE 
ROZMIARY 

20143-04 5/32 1/4 x 1/2 

Śruby do przykręcania 
czujników (zwykle 9) 

Bolce dopasowania 
(zwykle 2) 

Strzałka kierunku 
przepływu 

Szyny 
montażowe 

Zworka w gnieździe pasa 
czujników 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Zestaw pasa czujników 

Dokręć śruby naprzemiennie, rozpoczynając od śruby środkowej, 
po 3-4 obrotów za każdym razem.  Na rys. 2 podano kolejność 
dokręcania śrub.  Wskazówka: Powtarzaj serię dokręceń do 
momentu ściśnięcia sprężynujących podkładek talerzykowych.  Na 
rys. 3 pokazano zestaw śrub czujników.   
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 2 Kolejność przykręcania śrub pasa czujników 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 3 Komplet śrub pasa czujników 

Śruba czujnika Przekładka śruby 
czujnika (może być 
częścią główki śruby) 

Sprężynujące podkładki 
talerzykowe - strona wypukła 

Sprężynujące podkładki 
talerzykowe - strona wklęsła 

Podkładki talerzykowe i przekładki ściśnięte 
przez łeb śruby. 

) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( 
Wskazówka: Pasy czujników o 
rozmiarze 460 mm (18 cali) lub 
większe mają 14 podkładek 
talerzykowych na śrubę 
umieszczonych w podany sposób 

Wskazówka: 10 podkładek talerzykowych 
na pasach 50-405 mm (2-16 cali) 
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Dokręcaj śruby pasa czujników używając testera szczelin przekładek 
załączonego do pasa czujników.  Narzędziem tym można sprawdzić 
naprężenie podkładek talerzykowych.  W tabeli 3 podano testery 
szczelin pasujące do numeru części pasa czujników. 
 
 
 
 

Rysunek 4 Tester szczelin do pasa czujników 

Stosując kolejność przykręcania śrub pokazaną na rys. 2, między 
podkładki talerzykowe na śrubach wsuń tester szczelin i przykręcaj te 
śruby dopóki można usunąć tester.  Poniżej pokazano sposób 
korzystania z testera szczelin śrub pasa czujników. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 5 Tester szczelin wsunięty między podkładki śrub pasa czujników 

Wskazówka: Zamocuj tester szczelin prostopadle do szyny 
montażowej by zapewnić właściwe dokręcenie.  Wysuń tester 
szczelin, przejdź do następnej śruby pasa czujników i powtórz 
dokręcanie. 
Ważne: Dokręcaj każdą śrubę tylko raz.  Nie dokręcaj śrub używając 
testera szczelin. 

Tester szczelin wsunięty 
między podkładki śrub 
pasa czujników 

Śruba czujnika ze 
ściśniętymi 
podkładkami 
talerzykowymi 

Widok z boku 
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Przewód czujników 
zamontowany na złączce 

Przykręcone śruby 
czujników  

Gniazdo przewodu czujników 
z zamontowaną zworką 

Bolce 
dopasowania  

Ostateczne dokręcanie śrub pasa czujnika: 
A. Pasy czujników o rozmiarach do 15,2 cm (6 cali): 
1. Dokręć śruby #1 - 7 dodatkowo o pół obrotu w kolejności podanej 

na rys. 2.  Nie dokręcaj śrub #8 i 9 po obu końcach pasa 
czujników. 

B. Pasy czujników o rozmiarach ponad 20 cm (8 cali): 
1. Zaczynając od śruby #1 na rys. 2, dokręć każdą śrubę dodatkowo 

o pół obrotu w podanej kolejności. 
2. Po dokręceniu wszystkich dziewięciu śrub, dokręć każdą śrubę 

dodatkowo o pół obrotu w podanej kolejności. 
3. Po dokręceniu wszystkich dziewięciu śrub ponownie, dokręć śruby 

#1-7 dodatkowo o pół obrotu w podanej kolejności. 
Wsuń przewód sygnałowy do złączki mocującej na górze pasa 
czujników.  Wtyk tego przewodu mocuje się w gnieździe na obudowie 
czujnika jak opisano dalej w podręczniku.  Jeśli trzeba, kawałkiem 
taśmy przymocuj tymczasowo wtyk do pasa, tak aby znajdował się 
zaraz pod panelem dostępu do kabla czujników.  Ostateczny wygląd 
zespołu pasa czujników pokazano na poniższym rysunku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 6 Zamontowany pas czujników 

 

UWAGA 
Zbytnie dokręcanie może uszkodzić gwinty na czujniku.  
Niedostateczne dokręcanie zmienia charakterystykę pracy 
przepływomierza.  Zawsze używaj testera szczelin aby zapewnić 
właściwe dopasowanie zespołu czujników. 
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5.6.2 Montaż pasów czujników dużej dyspersji (HD) lub 
segmentowych 
Owiń opcjonalny giętki arkusz wokół rury roboczej.  Brzegi arkusza 
powinny być ułożone wzdłuż ewentualnego spawu na rurze.  Patrz 
poniższe rysunki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 7 Montaż czujnika HD i giętkiej warstwy 

45° 

Giętki arkusz (czarny) 

Spoina 

Szyna montażowa i 
zespół śrub czujnika 

Umiejscowienie czujnika na rurze 

Rura robocza 

Giętki arkusz 

Spoina 

Rura 

Pas czujników 
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Ustaw zespół pasa czujników na rurze, tak by bursztynowa folia z 
poliimidu dotykała giętkiego arkusza.  Ważne:  Szyny montażowe na 
segmentowym czujniku HD muszą być montowane na górze poziomej 
rury.  Wsuń bolce dopasowania do pasujących otworów w szynie 
montażowej. 
Jeśli to możliwe, zamontuj pas zgodnie ze strzałką kierunku przepływu 
zamieszczoną na obudowie czujników.  Wskazówka: Jeśli nie jest to 
możliwe, na przykład z powodu lokalizacji zaczepów czujnika, 
zamontuj go przeciwnie do kierunku przepływu.  Nadajnik musi być 
ustawiony na "odwrotny przepływ", zgodnie z instrukcjami w rozdziale 
Uruchomienie i eksploatacja nadajnika. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 8 Śruby i bolce dopasowania pasa czujników 

Unikając przekręcenia gwintu, zacznij delikatnie wkręcać śruby do 
gwintowanych otworów używając wkrętaka sześciokątnego, aż każda 
śruba zostanie dwukrotnie przekręcona.  Poniższa tabela podaje 
zalecane wkrętaki sześciokątne oraz testery szczelin przekładek. 

Giętki arkusz 
(opcjonalny) 

Śruby zespołu czujnika 
(zwykle 9) 

Bolce dopasowania 
(zwykle 2) 

Strzałka kierunku przepływu 
Szyny 
montażowe 

Zworka w gnieździe pasa 
czujników 
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Zespół pasa czujników 

 

Tabela 5 Tester szczelin oraz rozmiar śrub 

Dokręć śruby naprzemiennie, rozpoczynając od śruby środkowej, 
po 3-4 obrotów za każdym razem.  Na poniższym rysunku podano 
kolejność dokręcania śrub.  Wskazówka: Powtarzaj serię dokręceń 
do momentu ściśnięcia sprężynujących podkładek talerzykowych.   
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 9 Kolejność przykręcania śrub pasa czujników 

 
Na następnej stronie pokazano właściwy montaż śrub czujników.

Nr części pasa 
czujników 

Nr części 
testera 

szczelin 

Rozmiar wkrętaka 
sześciokątnego 

(cale) 
Rozmiar szyny 

montażowej pasa (ref.) 

20669- 
WSZYSTKIE 
ROZMIARY 

20143-01 7/64 1/8 x 3/8 

20690- 
WSZYSTKIE 
ROZMIARY 

20143-04 5/32 1/4 x 1/2 
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Rysunek 10 Zespół śrub pasa czujników 

Dokręcaj śruby pasa czujników używając testera szczelin przekładek 
załączonego do pasa czujników.  Narzędziem tym można sprawdzić 
naprężenie podkładek talerzykowych.  W tabeli 4 podano metodę 
doboru testera szczelin. 
 
 
 
 

Rysunek 11 Tester szczelin do pasa czujników 

Stosując kolejność przykręcania śrub pokazaną na rys. 9, między 
podkładki talerzykowe na śrubach wsuń tester szczelin i przykręcaj 
śruby dopóki można usunąć tester.  Poniżej pokazano sposób 
korzystania z testera szczelin śrub pasa czujników. 

Śruba czujnika Przekładka śruby 
czujnika (może być 
częścią główki śruby) 

Sprężynujące podkładki 
talerzykowe - strona wypukła 

Sprężynujące podkładki 
talerzykowe - strona wklęsła 

Podkładki talerzykowe i przekładki 
ściśnięte przez łeb śruby. 

) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( 

Wskazówka: Pasy czujników o 
rozmiarze 46 cm (18 cali) lub 
większe mają 14 podkładek 
talerzykowych na śrubę 
umieszczonych w podany sposób 

Wskazówka: 10 podkładek talerzykowych na 
pasach 50-405 mm (2-16 cali) 
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Rysunek 12 Tester szczelin wsunięty między podkładki śrub pasa czujników 

Wskazówka: Zamocuj tester szczelin prostopadle do szyny 
montażowej by zapewnić właściwe dokręcenie.  Wysuń tester 
szczelin, przejdź do następnej śruby pasa czujników i powtórz 
dokręcanie.  
Ważne: Dokręcaj każdą śrubę tylko raz.  Nie dokręcaj śrub używając 
testera szczelin. 
Ostateczne dokręcanie śrub pasa czujnika: 
A. Pasy czujników o rozmiarach do 15,2 cm (6 cali): 
1. Dokręć śruby #1 - -7 dodatkowo o pół obrotu w kolejności podanej 

na rys. 9.  Nie dokręcaj śrub #8 i 9 po obu końcach pasa 
czujników. 

B. Pasy czujników o rozmiarach ponad 20 cm (8 cali): 
1. Zaczynając od śruby #1 na rys. 9, dokręć każdą śrubę dodatkowo 

o pół obrotu w podanej kolejności. 
2. Po dokręceniu wszystkich dziewięciu śrub, dokręć każdą śrubę 

dodatkowo o pół obrotu w podanej kolejności. 
3. Po dokręceniu wszystkich dziewięciu śrub ponownie, dokręć śruby 

#1-7 dodatkowo o pół obrotu w podanej kolejności. 
Wsuń przewód czujnika do złączki mocującej w górze pasa czujników.  
Wtyk tego przewodu wsuwa się do gniazda na obudowie czujnika jak 
opisano dalej w podręczniku.  Jeśli trzeba, kawałkiem taśmy 
przymocuj tymczasowo wtyk do pasa, tak aby znajdował się zaraz pod 
panelem dostępu.  Ostateczny wygląd zespołu pasa czujników 
pokazano na poniższym rysunku.

Tester szczelin wsunięty 
między podkładki śrub 
pasa czujników 

Śruba czujnika ze 
ściśniętymi podkładkami 
talerzykowymi 

Widok z boku 
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Rysunek 13 Zamontowany pas czujników 

 

UWAGA 
Zbytnie dokręcanie może uszkodzić gwinty na czujniku.  
Niedostateczne dokręcanie zmienia charakterystykę pracy 
przepływomierza.  Zawsze używaj testera szczelin aby zapewnić 
właściwe dopasowanie zespołu czujników. 

5.6.3 Test zwarcia pasa czujników 
Zwarcie pasa czujników z rurą roboczą może powodować 
interferencję lub zakłócenia elektryczne.  Stanowi także zagrożenie 
przy montażu w miejscach niebezpiecznych.  Pas czujników musi być 
elektrycznie izolowany od rury roboczej. 

 

OSTRZEŻENIE 
ZAGROŻENIE WYBUCHEM - pas czujników musi być 
elektrycznie izolowany od rury aby uniknąć pętli uziemiających 
niedopuszczalnych w strefach niebezpiecznych. 

Omomierzem sprawdź izolację pasa czujników od rury.  Zmierz 
oporność między szynami czujnika a rurą, aby uniknąć zwarcia.  
Napraw ewentualne przebicia.  Na przykład jeśli śruba czujnika ma 
zwarcie ze szwem spawu rury, zmień pozycję pasa czujników i 
pilnikiem spiłuj spoinę. 

Przewód czujników 
zamontowany na złączce 

Przykręcone śruby 
czujników  

Gniazdo przewodu czujników 
z zamontowaną zworką 

Bolce dopasowania  

Giętki arkusz 
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5.6.4 Montaż izolatora termicznego pasa czujników 
Zamontuj izolator termiczny jeśli załączono go do pakietu.  Patrz 
poniższy rysunek. 
1. Dopasuj otwór na izolatorze termicznym do gniazda przewodu 

łączącego pas czujników z przedwzmacniaczem.   
2. Owiń izolator termiczny wokół szyn montażowych czujnika. 
3. Owijaj dalej izolator wokół pasa czujników. 
4. Zaczep na rzepach i zamocuj taśmy przez otwory kółek na 

izolatorze termicznym. 
5. Przełóż przewód od pasa czujników do przedwzmacniacza 

poprzez otwór na zapięciu na rzepy. 
 

 
Rysunek 14 Montaż izolatora termicznego na pasie czujników 

 

Szyny montażowe na 
górze rury owinięte 
izolatorem termicznym 

Rzepy do zapinania 
izolatora termicznego 

Przewód od pasa 
czujników do 
przedwzmacniacza w 
otworze na izolatorze 
termicznym 

Przewód od pasa czujników 
do przedwzmacniacza w pasie 
zaczepu na rzepy 

Pasy izolatora 
termicznego (obie 
strony) 
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5.7 Montaż obudowy czujników 
Wnętrze i zewnętrze góry obudowy czujników pokazano na 
poniższych rysunkach.  Obudowy są zrobione z włókna szklanego lub 
stali nierdzewnej.  Poniższe rysunki 15 i 16 pokazują obudowę z 
włókna szklanego, ale budowa wszystkich modeli jest podobna.  
Różnice w metodzie montażu podano w poniższych rozdziałach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 15 Widok zewnętrzny góry zespołu obudowy czujników 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 16 Widok wewnętrzny góry zespołu obudowy czujników 

Wtyk przewodu wyjściowego 
przedwzmacniacza 

Panel dostępu do przewodu 
czujników  

Etykieta informacyjna 
pasa czujników  Gniazdo wtyku przewodu 

do nadajnika 

Główna etykieta 
głowicy czujnika 

Płytka elektroniczna i 
ob do a 

 

Panel dostępu do przewodu 
czujników Cokół gniazda wtyku 

przewodu do nadajnika 

Gniazdo przewodu do pasa 
czujników 

Płytka elektroniczna i 
obudowa przedwzmacniacza 
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Przydaje się pracować w parach przy montażu zespołu obudowy.  
Przy montażu głowicy czujników na poziomej rurze, obudowę 
czujników należy montować tak by gniazdo przewodu do nadajnika 
było umiejscowione pod kątem 105 stopni, jak pokazano na 
poniższym rysunku.  Nie montuj obudowy tak, by gniazdo przewodu 
do nadajnika znajdowało się na dole.  (Elektroniczna płytka 
przedwzmacniacza jest zamontowana wewnątrz obudowy.)  
Orientacja obudowy może zależeć od ułożenia przewodu łączącego 
pas czujników z obudową czujników.  Dławnica kablowa na wtyku 
przewodu od głowicy czujników do nadajnika powinna po montażu 
odstawać od obudowy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 17 Orientacja obudowy czujników 

Jeśli głowica czujników jest zainstalowana na rurze pionowej, wtyk 
przewodu powinien być skierowany w dół. 

Zespół górnej 
obudowy 

Zespół dolnej obudowy 

Gniazdo wtyku 
przewodu do nadajnika 
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5.7.1 Montaż obudowy z włókna szklanego model SH-XXX-XX-XA-
XXX-XX 
Na poniższych stronach podano procedurę montażu dla obudowy z 
włókna szklanego nr modelu SH-xxx-xx-xA-xxx-xx (gdzie “x” jest cyfrą 
lub znakiem).  Obudowy te łatwo rozpoznać dzięki zatrzaskom i 
zaczepom trzymającym razem połówki obudowy.  Wskazówka: Są to 
jedyne modele obudów certyfikowanych obecnie dla stref ATEX 2.   
Ważne: Potrzeba użyć napinacza aby właściwie zamontować 
obudowy czujników większe niż 243 mm (10 cali). Montaż bez takiego 
narzędzia grozi niewłaściwym uszczelnieniem między obudową 
czujnika a rurą i utratą gwarancji. Zaleca się użycie napinacza BAND-
IT® Model C00169 lub podobnego.  Napinacz ten, model nr 52511-01, 
można zamówić w dziale obsługi klienta.  Można go też kupić w 
Stanach Zjednoczonych od McMaster Carr Company (tel. 630-833-
0300, witryna www.mcmaster.com) nr modelu 5424K1.  Dostępny jest 
też u sprzedawców międzynarodowych.  Skontaktuj się z BAND-IT 
pod nr 800-525-0758 lub 303-320-4555 lub www.band-it-idex.com. 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 18 Napinacz BAND-IT® Model C00169 

 

UWAGA 
Obudowę czujników należy montować używając napinacza 
BAND-IT® Model C00169 lub podobnego.  Niezastosowanie tego 
narzędzia może spowodować utratę gwarancji. 
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Poniżej pokazano obudowę głowicy pasywnego czujnika sonarowego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 19 Obudowa z włókna szklanego 

 

OSTRZEŻENIE 
Uchwyty na obudowie ułatwiają przytrzymywanie obudowy 
podczas montażu.  Uchwyty nie są przeznaczone do 
podnoszenia obudowy.  Zastosuj odpowiednie zawiesie do 
zabezpieczenia obudowy przy jej podnoszeniu. 

Istnieje wiele obudów pasujących do różnych rozmiarów rur. 
W obudowie znajduje się złącze przewodu od głowicy czujników do 
nadajnika, ryglujące uszczelki z termoplastycznego elastomeru wzdłuż 
brzegów obudowy, zawór odpowietrzacza, oraz radialny rękaw na 
końcach obudowy, który uszczelnia połączenie obudowy z rurą 
obejmami z nierdzewnej stali.  Zatrzaski i zaczepy zamykane 
narzędziami przytrzymują połówki obudowy. 

Gniazdo Panel 
dostępu Odpowietrznik 

Uchwyt Rękaw 
uszczelni
ający 

Uszczelka 
brzegowa z 
termoplasty
cznego 
elastomeru 

Zatrzask i 
zaczep 
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5.7.1.1 Metoda montażu obudowy 
Przy montażu obudowy pasa czujników należy uważać, by przewód 
od pasa czujników nie zaklinował się między połówkami obudowy.  
Objawem tego może być błąd czujników przy rozruchu i eksploatacji 
miernika.  Zdarza się to często w przypadku mierników o małych 
rozmiarach (poniżej 152 mm, 6 cali) z powodu długości i sztywności 
przewodu pasa czujników. 

5.7.1.2 Montaż na rurach poziomych 
Obudowy czujników montuje się na rurach poziomych w następujący 
sposób: 
1. Zamontuj pas czujników. 
2. Zdejmij panel dostępu z zespołu górnej obudowy czujników. 
3. Zamontuj zespół górnej obudowy czujników na zespole pasa 

czujników.   
4. Zamontuj zespół dolnej obudowy czujników.   

a. Przytrzymaj połówki obudowy używając zatrzasków i zaczepów 
przy ich dopasowywaniu.  Wskazówka: Upewnij się, że 
gniazdo przewodu czujników jest dostępne z panelu dostępu.  
(Jeśli potrzeba, zmień pozycję obudowy lub wtyku przewodu.) 

5. Dopasuj połówki obudowy.   
6. Zaczynając od środka obudowy dociskaj zatrzaski i zaczepy 

używając klucza ¾ cala. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 20 Zespół obudowy z włókna szklanego 

7. Zamontuj obejmę rękawa uszczelniającego pasa czujników 
zgodnie z rozdziałem 5.7.1.2. 

Zatrzaski obudowy 
(zwykle 6 - 8 miejsc) 

Rękaw 
uszczelniający 

Uchwyt do 
podnoszenia Gniazdo IP-65 

Panel dostępu 
do elektroniki 

Zawór 
odpowietrzacza 

Zespół górnej 
obudowy 

Zespół dolnej 
obudowy 
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5.7.1.3 Montaż na rurach pionowych 
Ważne:Zaleca się używanie zestawu montażowego podpórek 
obudowy czujników przy montażu na rurach pionowych.  Dział obsługi 
klienta może dostarczyć ten zestaw montażowy. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 21 Zestaw montażowy podpórek obudowy czujników 

Sposób montażu obudowy czujnika na rurach pionowych: 
1. Zamontuj pas czujników. 
2. Zaznacz rurę w odległości 254 mm (10 cali) od góry pasa 

czujników (lub 203 mm (8 cali) od ewentualnej izolacji termicznej) 
w 4 miejscach wokół rury. 

3. Obetnij 2 odcinki 610 mm (24 cali) z rolki górnego paska 
przytrzymującego obudowę (na rzepy).  Będą one używane jako 
paski przytrzymujące obudowę. 

4. Zamontuj górny pasek przytrzymujący obudowę i dopasuj go do 
czterech znaków zamieszczonych 254mm (10 cali) powyżej 
zespołu pasa czujników.  Zamontuj 2 paski przytrzymujące 
obudowę aby dopasowały się do uchwytów do podnoszenia na 
każdej połówce obudowy. 

5. Zaznacz rurę w odległości 178 mm (7 cali) od dołu pasa czujników 
(lub 127 mm (5 cali) od ewentualnej izolacji termicznej) w 
4 miejscach wokół rury. 

6. Wsuń 4 podpórki do 25-milimetrowego paska zaciskowego tak, 
aby dolna podpórka dotykała rury.  (Użyj mniej podpórek do rur o 
mniejszym rozmiarze.)  Dzięki temu stworzy się dolny pasek 
przytrzymujący. 

7. Zamontuj zespół dolnego paska przytrzymującego dopasowując 
go do 4 znaków na rurze. 
a. Poszczególne podpórki powinny być ustawione w około 

równej odległości od siebie. 
b. Podpórki powinny być w 1/4 odległości od kołnierzy obudowy. 

Podpórki Dolny ząbkowany 
pasek szer. 25 mm 

Górna opaska 
przytrzymująca 
(na rzepy) 
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Dolny pasek 
przytrzymujący 
obudowę 

c. Wsuń luźny koniec paska w klamrę i pociągnij za luźny pasek 
przed zablokowaniem ząbkami. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 22 Zestaw montażowy podpórek obudowy czujników na rurze 

8. Umieść obudowę czujnika nad paskiem przytrzymującym dolną 
obudowę. 

9. Zamontuj pasek przytrzymujący między górnym uchwytem 
obudowy a górnym paskiem przytrzymującym. 
a. Obudowy o rozmiarach od 50 do 100 mm (2 do 4 cali) nie 

mają uchwytów.  Owiń odcinek paska na rzepy wokół 
obudowy, aby przytrzymać jej połówki. 

10. Powtórz to z dolną obudową. 
11. Otwórz panel dostępu aby sprawdzić dostępność przewodu do 

pasa czujników. 

Górny pasek 
przytrzymujący 
obudowę 

Rękaw uszczelniający pod 
paskiem przytrzymującym 
dolną obudowę 
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Rysunek 23 Obudowa czujnika zamontowana na zestawie montażowym podpórek 

12. Sprawdź, czy obie połówki obudowy są wyrównane, a następnie 
zapnij sprzączkę. 

13. Usuń górny pasek przytrzymujący. 
14. NIE USUWAJ DOLNEGO PASKA PRZYTRZYMUJĄCEGO,  

ABY OBUDOWA NIE SPADŁA I NIE USZKODZIŁA PASA 
CZUJNIKÓW. 

15. Zamontuj obejmy górnego rękawa uszczelniającego pasa 
czujników zgodnie z rozdziałem 5.7.1.2. 

16. Zamontuj obejmy dolnego rękawa uszczelniającego pasa 
czujników zgodnie z rozdziałem 5.7.1.2. 

Górny pasek przytrzymujący 
obudowę 

Dolny pasek 
przytrzymujący 
obudowę 
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5.7.1.4 Montaż obejm i taśm rękawa uszczelniającego 
Obejmy lub taśmy rękawa uszczelniającego używane są do 
przyciśnięcia go do rury roboczej.  Obudowy od 50 do 200 mm 
(2 do 8 cali) używają obejmy dzielonej ze śrubą młoteczkową z 
nierdzewnej stali.  Obudowy większe niż 250 mm (10 cali) używają 
taśmy z nierdzewnej stali i zaczepu ze sprzączką.  Pokazano je na 
poniższych rysunkach. 
WSKAZÓWKA:  Zawsze montuj najpierw obejmę górnego rękawa 
uszczelniającego przy instalacji na pionowej rurze. 
 
 
 
 
 

 
Rysunek 24 Obejma ze śrubą młoteczkową 

 
 
 
 
 

Rysunek 25 Taśma rękawa uszczelniającego 

5.7.1.4.1 Obejma ze śrubą młoteczkową 
Obejma ze śrubą młoteczkową, używana do obudów do 200 mm 
(8 cali), jest owinięta wokół rękawa uszczelniającego.  Ustaw śrubę 
zaciskową równolegle z panelem dostępu na górnej obudowie.  
Sprawdź, czy obejma znajduje się w bruździe na rękawie 
uszczelniającym.  Przykręć śrubę tak, by rękaw szczelnie przylegał do 
rury.  Powtórz po drugiej stronie rury. 

 
 
 
 
 
 

Rysunek 26 Obejma ze śrubą młoteczkową 

Sprzączka 
zamontowana 
fabrycznie 
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5.7.1.4.2 Montaż taśmy rękawa uszczelniającego 
Taśma rękawa uszczelniającego używana na obudowach powyżej 
250 mm (10 cali) jest przycinana fabrycznie na długość obudowy z 
zamontowaną sprzączką zapięcia.  Taśma rękawa uszczelniającego 
powinna być całkowicie zamontowana na obu końcach obudowy. 
 

 

 

 

 

 

Rysunek 27 Taśma rękawa uszczelniającego 

Ustaw sprzączkę na taśmie obudowy tak, by była wyrównana z 
uchwytami do podnoszenia górnej obudowy i znajdowała się w 
bruździe rękawa uszczelniającego. 
Owiń taśmę wokół rękawa i wsuń końcówkę przez sprzączkę.  Owiń 
taśmę wokół rękawa raz jeszcze i wsuń ją przez sprzączkę.  Zaciśnij 
mocno taśmę i zakręć śrubę mocującą. 

 
 

 

 

 

 

Rysunek 28 Taśma owinięta wokół rękawa uszczelniającego w jego bruździe 

Wskazówka: Sprawdź, czy taśma wsunięta jest w bruzdy rękawa i 
czy drugie owinięcie taśmy znajduje się bezpośrednio nad pierwszym. 
Zamontuj napinacz BAND-IT® Model C00169 wsuwając taśmę przez 
pręt tnący i boczną blokadę.   
Wskazówka: Narzędzie jest asymetryczne.  Będzie naprężać taśmę z 
każdej strony po przeciwnych końcach obudowy.  Po zamontowaniu 
napinacza C00169 jego pręt tnący (ustawiony w górę lub w dół) 
powinien znajdować się na zewnątrz końca obudowy.  Poniżej 
pokazano właściwe użycie tego narzędzia. 

Sprzączka 
zamontowana 
fabrycznie 
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Rysunek 29 Napinacz BAND-IT® Model C00169 

Sprawdź, czy taśma jest dalej wsunięta do bruzd w fartuchu i 
podwójnie owinięta, oraz czy sprzączka taśmy jest wyrównana z 
uchwytem obudowy.  
Zaciśnij taśmę dopóki opór na rączce nie ustali się, czyli dopóki taśma 
nie ślizga się łatwo w sprzączce.  Rękaw powinien szczelnie przylegać 
do rury roboczej  Sprawdź, czy taśma znajduje się w bruździe rękawa.  
Zakręć śrubę mocującą taśmę.  Na taśmie pojawi się wgłębienie 
blokujące ją. 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 30 Zaciśnięta obejma rękawa uszczelniającego 

Po całkowitym zaciśnięciu śruby mocującej zwolnij napinacz, i odegnij 
go razem z taśmą nad sprzączką.  Nie trzeba obcinać nadmiaru 
taśmy, gdyż przydaje się ona do ewentualnego ponownego zaciskania 
rękawa.  Szczypcami zawiń koniec taśmy na końcu obejmy by ją 
zabezpieczyć. 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 31 Napinacz BAND-IT® z zakładką nad złączką 
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Powtórz procedurę montażu taśmy dla przeciwnego końca obudowy. 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 32 Ostateczny wygląd zamontowanego zacisku taśmy 
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5.7.2 Montaż obudowy ze stali nierdzewnej SH-XXX-XX-02 (lub 05 
lub 32)-XXX-XX 
W rozdziale tym omówiono montaż obudów ze stali nierdzewnej 
numery modelów SH-xxx-xx-02-xxx-xx lub SH-xxx-xx-05-xxx-xx lub 
SH-xxx-xx-32-xxx-xx, gdzie “x” jest znakiem lub numerem. 
Poniżej pokazano obudowę ze stali nierdzewnej. 

 
Rysunek 33 Zespół obudowy z nierdzewnej stali 

 

OSTRZEŻENIE 
Uchwyty nie są przeznaczone do podnoszenia obudowy z 
nierdzewnej stali.  Zastosuj odpowiednie zawiesie do 
zabezpieczenia obudowy przy jej podnoszeniu. 

Ważne: Potrzeba użyć napinacza aby właściwie zamontować 
obudowy czujników ze stali nierdzewnej większe niż 254 mm (18 cali). 
Montaż bez takiego narzędzia grozi niewłaściwym uszczelnieniem 
obudowy czujnika z rurą i utratą gwarancji. Zaleca się użycie 
napinacza BAND-IT® Model C00169 lub podobnego.  Napinacz ten, 
model nr 52511-01, można zamówić w dziale obsługi klienta.  Można 
go też kupić w Stanach Zjednoczonych od McMaster Carr Company 
(tel. 630-833-0300, witryna www.mcmaster.com) nr modelu 5424K1.  
Dostępny jest też u sprzedawców zagranicznych.  Skontaktuj się z 
BAND-IT pod nr 800-525-0758 lub 303-320-4555 lub www.band-it-
idex.com. 

Zespół górnej obudowy 

Zespół dolnej obudowy 

Gniazdo wtyku przewodu do 
nadajnika 

Panel dostępu do przewodu czujników 

Uchwyty do podnoszenia 
obudowy (4 miejsca) 

Fartuch (górna i dolna 
obudowa) 
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Rysunek 34 Napinacz BAND-IT® Model C00169 

 

UWAGA 
Obudowę czujników należy montować używając napinacza 
BAND-IT® Model C00169 lub podobnego.  Niezastosowanie tego 
narzędzia może spowodować utratę gwarancji. 

Zdejmij panel dostępu z obudowy i umieść górną obudowę na rurze.  
Wskazówka: Upewnij się, że wtyk przewodu czujników jest dostępny 
z panelu dostępu.  (Ewentualnie zmień pozycję obudowy lub wtyku 
przewodu.) 
Umieść dolną obudowę na rurze i zamocuj połówki obudowy 
zaciskami sprężynowymi lub ściskami.  Zamontuj i przykręć śruby 
mocujące obudowę o 1 - 2 obrotu.  (Zestaw śrub do obudowy z 
nierdzewnej stali będzie się składać ze śruby, dwóch podkładek, 
jednej podkładki zabezpieczającej i przeciwnakrętki, lub śruby, jednej 
podkładki oraz nakrętki wbudowanej w kołnierz dolnej obudowy.)  
Dokręcaj śruby obudowy dopóki kołnierze nie spoczną na 
podkładkach wbudowanych w kołnierzach i na uszczelce. 
Warstwą pasty łączącej (w zestawie montażowym) pokryj uszczelkę 
kołnierza oraz fartuch przy brzegu dolnej obudowy (cztery miejsca).  
Ściśnij razem brzegi górnego fartucha oraz brzegi dolnej uszczelki 
posmarowanej pastą łączącą.  
 
 
 
 
 

Rysunek 35 Pokrywanie brzegu fartucha pastą łączącą 

Pokryj warstwą 
pasty łączącej 
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5.7.2.1 Montaż taśmy na fartuchu 
Taśma fartucha jest przycinana fabrycznie na długość obudowy, a 
sprzączka zapięcia jest montowana fabrycznie.  Taśma fartucha 
powinna być całkowicie zamontowana na obu końcach obudowy. 
 
 
 
 
 

Rysunek 36 Zestaw taśmy fartucha 

Umieść sprzączkę na taśmie nad płytką ochronną fartucha znajdującą 
się na górze górnej osłony na zewnątrz uchwytów. Wskazówka: Po 
zakończeniu montażu sprzączka powinna znajdować się na płytce 
ochronnej aby zabezpieczyć fartuch.   
Owiń taśmę wokół fartucha i wsuń końcówkę przez sprzączkę.  Owiń 
taśmę wokół fartucha raz jeszcze i wsuń ją przez sprzączkę.  Nie 
zaciskaj mocno taśmy. 
Wskazówka: Sprawdź, czy taśma wsunięta jest w bruzdy fartucha i 
czy drugie owinięcie taśmy znajduje się bezpośrednio nad pierwszym. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 37 Montaż taśmy na fartuchu 

Usuń warstwę papieru ochronnego (GelTek) z płytki ochronnej, odsuń 
taśmę szczypcami lub śrubokrętem i wsuń płytkę między nią a 
fartuchem kołnierza.  Papier ochronny powinien zostać na miejscu na 
płytce.  Mocno zaciskaj taśmę.  Przykręć śrubę walcową na sprzączce 
taśmy wystarczająco mocno, by taśma była na miejscu, ale na tyle 
luźno, by mogła przesuwać się w sprzączce.  Powtórz po drugiej 
stronie osłony. 

Bruzda taśmy fartucha 

Taśma owinięta wokół 
fartucha i wsunięta do 
sprzączki.  Sprzączka nad 
płytką ochronną 

Płytka ochronna fartucha 

Sprzączka 
zamontowan
a fabrycznie 
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Rysunek 38 Montaż płytki ochronnej złącza 

Zamontuj napinacz BAND-IT® Model C00169 wsuwając taśmę przez 
pręt tnący i boczną blokadę.   
Wskazówka: Narzędzie jest asymetryczne.  Będzie naprężać taśmę z 
każdej strony po przeciwnych końcach obudowy.  Po zamontowaniu 
napinacza C00169 jego pręt tnący (ustawiony w górę lub w dół) 
powinien znajdować się na zewnątrz końca obudowy.  Poniżej 
pokazano właściwe użycie tego narzędzia. 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 39 Napinacz BAND-IT® Model C00169 

Sprawdź, czy taśma jest dalej wsunięta do bruzd w fartuchu i 
podwójnie owinięta, oraz czy sprzączka taśmy znajduje się nad płytką 
ochronną fartucha.  
Zaciśnij taśmę dopóki opór na rączce nie ustali się, czyli dopóki taśma 
przestanie się łatwo ślizgać w sprzączce.  Fartuch powinien być 
szczelnie zamocowany na rurze roboczej pod płytką ochronną.  
Sprawdź, czy sprzączka taśmy oraz płytka ochronna złącza są dalej 
na miejscu. 
Zakręć śrubę mocującą taśmę.  Na taśmie pojawi się wgłębienie 
blokujące ją. 

Pręt tnący napinacza na 
zewnątrz osłony 

Resztka paska 

Sprzączka pasa 

Obudowa czujnika 

Odsuń taśmę 
szczypcami bądź 
śrubokrętem 

Płytka ochronna złącza 
wypośrodkowana na 
złączu fartucha 
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Zespół górnej obudowy 

Zespół dolnej obudowy 

Gniazdo wtyku przewodu do 
nadajnika 

Panel dostępu do przewodu czujników 

Uchwyty do podnoszenia 
obudowy (4 miejsca) 

Fartuch (górna i dolna 
obudowa) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 40 Ostateczne dopasowanie i zabezpieczenie taśmy fartucha 

Po całkowitym zaciśnięciu śruby mocującej zwolnij napinacz, i odegnij 
go razem z taśmą nad sprzączką.  Nie trzeba obcinać nadmiaru 
taśmy, gdyż przydaje się ona do ewentualnego ponownego zaciskania 
rękawa. 
Powtórz procedurę montażu taśmy dla przeciwnego końca obudowy. 
 
 
 
 
 

Rysunek 41 Końcówka paska 

Poniżej pokazano gotowy zespół obudowy z nierdzewnej stali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 42 Zespół obudowy z nierdzewnej stali 

Fartuch ciasno przylega do rury 

Sprzączka nad płytką 
ochronną 

Wkręcanie śruby mocującej kluczem 
ampulowym na sprzączce 

Pasek zawinięty 
nad sprzączką 
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5.7.3 Montaż obudowy z włókna szklanego SH-XXX-XX-01 (lub 
06)-XXX-XX  
W rozdziale tym omówiono montaż obudów włókna szklanego, 
numery modelów SH-xxx-xx-01-xxx-xx lub SH-xxx-xx-06-xxx-xx, gdzie 
“x” jest znakiem lub numerem.  Obudowy te można łatwo odróżnić po 
zaczepach ze śrubą i nakrętką wzdłuż kołnierza. 
Zdejmij panel dostępu z zespołu górnej obudowy czujników.  
Pokryj fartuchy obudowy warstwą pasty PTFE (nr produktu 52307-01), 
które ma właściwości smaru podczas montażu a szczeliwa po 
utwardzaniu.  Wskazówka: Szczeliwa nie powinno używać się do 
obudów z nierdzewnej stali. 
Zamontuj zespół górnej obudowy czujników nad zespołem czujników.  
Zamontuj dolną obudowę czujników.  Przytrzymaj połówki zaciskami 
sprężynowymi.  Wskazówka: Sprawdź, czy obudowa czujnika nie 
klinuje przewodu do czujników.  Wskazówka: Upewnij się, że wtyk 
przewodu czujników jest dostępny z panelu dostępu.  (Jeśli potrzeba, 
zmień pozycję obudowy lub wtyku przewodu.) 
Przy montażu obudowy pasa czujników i jego obudowy należy 
uważać, by przewód od pasa czujników nie zaklinował się między 
połówkami obudowy.  Objawem tego może być błąd czujników przy 
rozruchu i eksploatacji miernika. 
Zdarza się to często w przypadku mierników o małych rozmiarach 
(poniżej 152 mm, 6 cali) z powodu długości i sztywności przewodu 
pasa czujników. 
Aby tego uniknąć: 
1. Sprawdź połówki obudowy, czy przewód się między nimi nie 

zaklinował. 
2. Po zaśrubowaniu połówek obudowy i podczas montażu przewodu 

od pasa czujników do przedwzmacniacza przez panel dostępu, 
sprawdź czy przewód czujnika jest swobodny.   

3. Jeśli tak nie jest, usuń przewód z przedwzmacniacza, odkręć 
obudowę, uwolnij przewód z połówek obudowy, sprawdź czy nie 
jest uszkodzony i ponownie go zamontuj.  Zanotuj ten fakt w 
raporcie z montażu na przyszłość. 
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Patrz poniższy rysunek.  Dopasuj otwory środkowe na obudowie 
czujników.  Wsuń bolec dopasowania o długości 76 mm (3 cale) o 
średnicy 9,5 mm (3/8 cala) oraz podkładkę pod główką śruby, w 
środkowe otwory po obu stronach obudowy.  Włóż podkładkę i 
zakrętkę na śruby dopasowania.  Zamontuj nierdzewne śruby 
316 SST o wymiarach 457 mm x 38 mm z podkładkami do każdego 
z 12 otworów w górnej obudowie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 43 Montaż śrub obudowy czujników 

Przekręć śruby dopasowania 2 - 3 obroty po obu stronach obudowy, 
aż będą wystawać przez dolny zespół obudowy.  Wskazówka: Nie 
trzeba używać śrub dopasowania jeśli można dokręcić śruby i zakrętki 
obudowy. 
Po wsunięciu śruby przez oba otwory obudowy umieść na niej 
podkładkę, podkładkę zabezpieczającą oraz nakrętkę i ściskaj obie 
połówki obudowy.  Nie trzeba już przyciągać tych połówek śrubami 
dopasowania. 
Przykręcaj śruby obudowy czujników o 1-2 obroty w kolejności 
pokazanej na poniższym rysunku.  Fartuch na obudowie ściśnie się a 
obie części obudowy zbliżą się do siebie.  Przykręć śruby obudowy 
aby obie jej części przylegały do siebie tak, aby nie było odstępów 
wzdłuż osi obudowy.  Wskazówka: Mogą pozostać małe odstępy 

Śruby 
dopasowania  
(2 miejsca) 

Zespoły śrub 
do obudowy 
(12 miejsc) 

Zespół górnej 
obudowy 

Zespół dolnej 
obudowy Śruba 

Podkładka 

Podkładka zabezpieczająca 

Podkładka 

Nakrętka 

Gniazdo wtyku przewodu 
do nadajnika 

Zespół śrub obudowy 
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12 

Śruby dopasowania 

między połówkami obudowy obok otworów na śruby.  Jest to 
normalne i nie wpływa na działanie czy skuteczność uszczelki. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Rysunek 44 Kolejność przykręcania śrub obudowy czujników 

Wskazówka: Podczas montażu fartuchy na zespole obudowy ścisną 
się i dopasują do powierzchni rury.  Po usunięciu miernika fartuch 
trochę się rozluźni i dalej będzie zapewniać właściwe uszczelnienie po 
powtórnym zamontowaniu w tym samym miejscu.   

 

UWAGA 
Powinno się wymienić fartuchy na obudowie z włókna szklanego 
jeśli zespół jest przenoszony na inną rurę, aby uniknąć 
przeciekania do obudowy.  Patrz instrukcje ponownego montażu 
(RI-0001). 

Po zamontowaniu zaczepów obudowy usuń śruby dopasowania. 
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5.7.4 Gniazdo przewodu do czujników 
Usuń ewentualną taśmę tymczasowo przytrzymującą przewód do 
czujnika pod panelem dostępu do obudowy.  Wyjmij ewentualną 
zamontowaną fabrycznie zworkę z gniazda przewodu czujnika.  
Zachowaj ją, gdyż przyda się przy ewentualnym późniejszym 
demontażu czujnika z rury.  [Wskazówka: Pasy czujników o numerach 
modelu kończących się na "R" nie potrzebują zworek i są dostarczane 
bez nich.]  Wsuń wtyk przewodu czujników do pasującego gniazda 
znajdującego się wewnątrz płytki dostępu na górnej obudowie 
czujnika, jak pokazano na poniższym rysunku.  Wypustka na wtyku 
jest zorientowana od rury.  Wciśnij wtyk do pasującego gniazda.  
Zatrzaski na gnieździe uchwycą wtyk tak, by nie wypadał.  Upewnij 
się, że wtyk jest całkiem wsunięty.  Wskazówka: Wtyk przewodu 
sygnałowego czujników powinien być wciśnięty prosto, by nie 
uszkodzić bolców. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 45 Podłączenie przewodu do czujników 

Ponownie zamontuj przewód czujników na górnej obudowie 
czujników.  Przykręć sześć śrub panelu z momentem obrotowym 
1,2 N·m (11 f·cal). 

 

Zatrzaski wtyku 

Panel dostępu 
do przewodu 
czujników 

Przewód czujników z 
wypustką zorientowaną  
od rury 
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5.7.5 Montaż fartucha chroniącego przed deszczem 
Na górnym brzegu obudowy czujnika skierowanym w górę jest 
montowany fartuch chroniący przed deszczem podczas montażu 
czujników na pionowych rurach.  Fartuch ten służy za dodatkową 
ochronę przed wodą przeciekającej pod obudową: uszczelka obudowy 
jest tu podstawową ochroną.  Wskazówka: Obudowy z nierdzewnej 
stali lub włókna szklanego nie wymagają montażu fartucha 
przeciwdeszczowego. 
Owiń fartuch z elastomeru wokół obudowy i rury czujnika.  
Tymczasowo zabezpiecz fartuch przeciwdeszczowy dostarczonymi z 
nim taśmami klejącymi.  Zamontuj jedną z dwóch obejm wokół części 
fartucha nachodzącej na obudowę.  Zamontuj drugą obejmę na części 
fartucha dotykającej rury roboczej.  Zaciśnij obie obejmy.  Sprawdź, 
czy między połączenie fartucha z rurą jest szczelne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 46 Montaż fartucha chroniącego przed deszczem 

 

Obejma B 

Obejma A 

Fartuch 
przeciwdeszczowy 
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5.7.6 Etykieta kalibracji czujnika 
Pas czujników jest wysyłany z dwiema etykietami.  Znajduje się na 
nich numer części, numer seryjny, data produkcji oraz współczynniki 
kalibracji.  Dane te są wprowadzane do nadajnika podczas jego 
konfiguracji.  Przylep jedną z etykiet na zewnątrz panelu dostępu na 
obudowie czujników, jak pokazano poniżej. 
Drugą etykietę należy zamontować wewnątrz obudowy nadajnika. 
 

Wskazówka: 
Parametry pasa 
czujników można 
znaleźć także na 
przewodzie 
sygnałowym czujników 
przy wtyczce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 47 Etykieta kalibracji czujnika 
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5.8 Złącza przewodu od czujnika do nadajnika 
Przewodem od czujnika do nadajnika biegną sygnały i dane. Zasila on 
także płytkę przedwzmacniacza czujnika na jego obudowie. 
Przewód składa się z 12 skręcanych żył o przekroju 0,518 mm2 (20 
AWG) w ekranowanym kablu z PCW.  Standardowy przewód działa w 
zakresie temperatur od –20 ºC do 105 ºC (-4 ºF to 221 ºF).  Przewód 
jest zgodny z normą UL 13, typ PLTC oraz CSA C22.2 nr 214, PCC 
FT4.  Kabel ma nominalną średnicę 15,5 mm (0,61 cali). 
Dostępne też są opcjonalne przewody opancerzone lub przeznaczone 
do niskich temperatur.  Zwróć się do naszego miejscowego 
dystrybutora lub działu obsługi klienta. 
Przewód od czujnika do nadajnika wyposażony jest we wtyk od strony 
czujnika.  Drugi koniec przewodu, od strony nadajnika, można 
przyciąć na długość i wsunąć do zacisku w miejscu montażu. 
Przewód od czujnika do nadajnika można ułożyć w listwach 
montażowych lub w kanałach kablowych, zależnie od wymogów. 

5.8.1 Mocowanie końcówki od strony czujnika 
Po ułożeniu przewodu wsuń jego wtyk od strony czujnika do 
pasującego gniazda na obudowie czujnika.  Dopasuj go do wypustki w 
gnieździe czujnika i zatrzaśnij je razem. 
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5.9 Montaż na wężach 
Głowica czujnika może być montowana na rurach (pipes) a także na 
wężach (tubes).  Potrzeba zastosować pas czujników dopasowany do 
węży oraz paski z elastomeru owinięte wokół węża i zwiększające 
jego średnicę, pod fartuchami uszczelniającymi obudowę na 
obudowach z włókna szklanego. 

 

OSTRZEŻENIE 
ZAGROŻENIE WYBUCHEM - Certyfikacja dla strefy 2 ATEX 
obejmuje głowice czujników z wbudowanymi uszczelkami 
pasującymi do rur.  Zabrania ona stosowania pasków z 
elastomeru.  Zwróć się do działu obsługi klienta z zapytaniem o 
zestaw zgodny z certyfikatem dla strefy 2 ATEX dla danego 
rozmiaru węża. 

Należy zamówić pas czujników dopasowany do danego węża.      Łączna 
długość pasa czujników dla węży będzie krótsza od pasa dla rur z 
powodu różnicy między ich zewnętrznymi średnicami. 
Zamontuj w następujący sposób: 
1. Oczyść wąż w miejscu montażu głowicy czujników.  Minimalna 

łączna długość wolnego miejsca powinna wynosić 76 cm (36 cali). 
2. Zmierz odległość między wewnętrznymi brzegami uszczelek 

obudowy czujników i zaznacz ją na wężu. 
3. Zamontuj paski z elastomeru tak, by wyrównać ich wewnętrzne 

brzegi ze znakami na wężu, i by taśmy klejące zabezpieczone 
paskami papieru dotykały węża. 
a. Usuń ich paski papieru, odsłaniając klej. 
b. Owiń elastomerowy pas 3/4 raza wokół węża.  Pociągnij go 

mocno, aby równo leżał wokół węża. 
c. Wzdłuż brzegów owiniętego paska z elastomeru, zaczynając 

od jego początku, wyciśnij paciorki szczeliwa teflonowego 
załączonego do uszczelek dla obudów śrubowanych. 

d. Owijaj dalej pasek z elastomeru wokół poprzedniej warstwy. 
e. Po zakończeniu owijania, wprowadź szczeliwo teflonowe do 

szczeliny owijki. 
f. Zamontuj drugi pasek w ten sam sposób. 

4. Zamontuj głowicę czujnika w sposób podany w podręczniku. 
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Rysunek 48 Montaż paska z elastomeru na wężach 

 

Wąż w instalacji 
roboczej 

Brzegi owijki 
(wyrównane bądź nie) 

Owiń pasek z elastomeru wokół węża, uszczelnij 
szczeliwem teflonowym na brzegach 

Wyczyść 
powierzchnię pod 
paski elastomeru i 
czujnik  

Odległość między 
paskami z elastomeru 
(brzegami uszczelek 
na obudowie) 
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5.10 Specjalne instrukcje dla montażu obudów z adapterami 
Pasywny miernik sonarowy można zamontować na rurach o 
niestandardowych rozmiarach.   

 

OSTRZEŻENIE 
ZAGROŻENIE WYBUCHEM - Certyfikacja dla strefy 2 ATEX 
obejmuje głowice czujników z fabrycznymi uszczelkami 
pasującymi do rur.  Zabrania ona stosowania przekładek.  Zwróć 
się do działu obsługi klienta z zapytaniem o zestaw zgodny z 
certyfikatem dla strefy 2 ATEX dla danego rozmiaru rury. 

Na przykład rury z włókna szklanego mogą mieć zewnętrzną średnicę 
38 cm (15 cali) z powodu nałożenia warstw materiału.  W takim 
przypadku należy stworzyć jednorazowy pas czujników pasujący do 
tych rozmiarów.  Obudowa czujnika zostanie uzupełniona o adapter w 
celu zapewnienia dopasowania do rury.  Poniższy rysunek to 
pokazuje: 
 
 
 
 
 

Rysunek 49 Obudowa z adapterem 

W niektórych przypadkach załączony jest także zestaw gumowych 
pasków z elastomeru do owijania wokół rury na długość.  Przed 
zamontowaniem obudowy nałóż paski na rurze w miejscu, gdzie 
pierścień gumowego adaptera dotyka rury. Zastosuj poniższą 
procedurę: 

1. Zmierz odległość między wewnętrznymi brzegami pierścieni 
adapterów i zaznacz ją na rurze. 

2. Zamontuj paski z elastomeru tak, by wyrównać ich wewnętrzne 
brzegi do znaków na rurze, i by taśmy klejące zabezpieczone 
paskami papieru dotykały rury. 
a. Usuń ich paski papieru, odsłaniając klej. 
b. Owiń elastomerowy pas 3/4 raza wokół rury.  Pociągnij go 

mocno, aby równo leżał wokół węża. 

Gumowy adapter 

Brzeg fartucha 
uszczelniająceg
o obudowę 

Szczelina gumowego 
adaptera: zastosuj 
silikon RTV 
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c. Wzdłuż zewnętrznych brzegów owiniętego paska z 
elastomeru wyciśnij paciorki szczeliwa teflonowego. 

d. Owijaj dalej pasek z elastomeru wokół poprzedniej warstwy. 
e. Po zakończeniu owijania, wprowadź szczeliwo teflonowe do 

szczeliny owijki. 
f. Zamontuj drugi pasek w ten sam sposób. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 50 Montaż paska z elastomeru na rurach 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Rysunek 51 Zestaw pierścieni gumowego adaptera 

3. Owiń pierścień gumowego adaptera wokół rury. 
a. Zamontuj go tak, aby szczelina pierścienia była ustawiona 

pod kątem prostym do brzegu fartucha uszczelniającego 
obudowę (patrz rys. 49). 

b. Posmaruj silikonem RTV szczelinę pierścienia gumowego, 
gdzie spotykają się jego końce.  Brzegi pierścienia adaptera 
utworzą uszczelkę po zamontowaniu taśmy lub obejmy 
fartucha. 

Rura robocza 

Brzegi owijki 
(wyrównane bądź nie) 
 

Owiń pasek z elastomeru wokół węża, 
uszczelnij szczeliwem teflonowym na brzegach 

Wyczyść 
powierzchnię pod 
paski elastomeru i 
czujnik  

Odległość między paskami z 
elastomeru (brzegami 
uszczelek na obudowie) 

20831-01PL Rev 05  Strona 5-47 
 



 
*** Pusta strona *** 

 

20831-01PL Rev 05  Strona 5-48 
 



20832-01PL Rev 05  Strona 6-1 
 

6 MONTAŻ NADAJNIKA 

Spis treści 
6 MONTAŻ NADAJNIKA ........................................................................ 6-1 

6.1 Przygotowanie ............................................................................................................ 6-3 
6.1.1 Zasilanie nadajnika ............................................................................................... 6-3 
6.1.2 Montaż w niebezpiecznych miejscach ................................................................. 6-3 

6.1.2.1 Europejski sprzęt certyfikowany dla strefy 2 ................................................. 6-5 
6.1.3 Środowisko pracy nadajnika ................................................................................. 6-5 

6.2 Instrukcje montażowe nadajnika ................................................................................ 6-6 
6.2.1 Montaż na przegrodzie ......................................................................................... 6-6 
6.2.2 Montaż na rurze ................................................................................................... 6-7 

6.3 Złącza przewodów nadajnika ..................................................................................... 6-8 
6.3.1 Nadajniki z listwami zaciskowymi ......................................................................... 6-8 
6.3.2 Nadajniki z szybkozłączkami ................................................................................ 6-9 
6.3.3 Otwory na przewody w obudowie nadajnika ...................................................... 6-10 
6.3.4 Złącza wyjść z nadajnika, czujnika i głowicy czujnika ........................................ 6-11 

6.3.4.1 Nadajniki z listwami zaciskowymi ................................................................ 6-11 
6.3.4.2 Nadajniki z szybkozłączkami ....................................................................... 6-12 
6.3.4.3 Złącza wyjść nadajnika (moduł 1) ............................................................... 6-13 

6.3.4.3.1 Nadajniki z listwami zaciskowymi ........................................................... 6-14 
6.3.4.3.2 Nadajniki z szybkozłączkami .................................................................. 6-15 

6.3.4.4 Złącza wejść nadajnika (moduł 2) ............................................................... 6-16 
6.3.4.4.1 Nadajniki z listwami zaciskowymi ........................................................... 6-16 
6.3.4.4.2 Nadajniki z szybkozłączkami .................................................................. 6-16 

6.3.4.5 Złącza przewodów od głowicy czujnika do nadajnika (moduł 3) ................. 6-17 
6.3.4.5.1 Montaż przewodu nieopancerzonego ..................................................... 6-18 
6.3.4.5.2 Montaż przewodu opancerzonego .......................................................... 6-22 

6.3.5 Montaż kabla zasilania nadajnika ....................................................................... 6-24 
6.3.5.1 Pasywny miernik sonarowy zasilany prądem zmiennym ............................ 6-25 
6.3.5.2 Pasywny miernik sonarowy zasilany prądem stałym .................................. 6-26 

6.3.6 Etykieta kalibracji czujnika .................................................................................. 6-27 
 
Spis rysunków 
Rysunek 1 Rozmieszczenie otworów montażowych na przegrodzie ..................................... 6-6 
Rysunek 2 Zestaw do montażu na stojaku ............................................................................. 6-7 
Rysunek 3 Magistrala przewodów zasilania i sygnałowych ................................................... 6-8 
Rysunek 4 Magistrala przewodów zasilania i sygnałowych ................................................... 6-9 
Rysunek 5 Otwory dławnic w obudowie nadajnika ............................................................... 6-10 
Rysunek 6 Rozmieszczenie gniazd na listwie ...................................................................... 6-11 
Rysunek 7 Rozmieszczenie gniazd na listwie ...................................................................... 6-12 
Rysunek 8 Złącza wyjścia nadajnika .................................................................................... 6-14 
Rysunek 9 Złącza wyjścia nadajnika .................................................................................... 6-15 
Rysunek 10 Gniazda czujników w nadajniku ...................................................................... 6-16 
Rysunek 11 Złącza czujników nadajnika ............................................................................ 6-16 
Rysunek 12 Nadajniki z listwami zaciskowymi ................................................................... 6-19 
Rysunek 13 Nadajniki z szybkozłączkami .......................................................................... 6-19 



20832-01PL Rev 05  Strona 6-2 
 

Rysunek 14 Wtyk klasy NEMA 4X ...................................................................................... 6-20 
Rysunek 15 Wtyk klasy IP-65 ............................................................................................. 6-21 
Rysunek 16 Montaż płyty usztywniającej przewodu opancerzonego ................................. 6-22 
Rysunek 17 Usuwanie opancerzenia przewodu ................................................................. 6-22 
Rysunek 18 Zamontowany wtyk przewodu opancerzonego ............................................... 6-23 
Rysunek 19 Montaż przewodu opancerzonego .................................................................. 6-23 
Rysunek 20 Złącza wejścia zasilania prądem zmiennym nadajnika .................................. 6-25 
Rysunek 21 Złącza wejścia zasilania prądem zmiennym nadajnika .................................. 6-26 
Rysunek 22 Etykieta kalibracji czujnika .............................................................................. 6-27 
 
Spis tabel 
Tabela 1 Lista sygnałów wyjściowych nadajnika .................................................................. 6-14 
Tabela 2 Lista sygnałów wyjściowych nadajnika .................................................................. 6-15 
Tabela 3 Bolce przewodu od czujnika do nadajnika we wtyku NEMA 4X ............................ 6-20 
Tabela 4 Bolce przewodu od czujnika do nadajnika, wtyk IP-65 .......................................... 6-21 
 
 



20832-01PL Rev 05  Strona 6-3 
 

6.1 Przygotowanie 
Przed zamontowaniem nadajnika sprawdź, czy jest on certyfikowany 
dla strefy roboczej.  Sprawdź dostępne zasilanie, temperaturę 
otoczenia, klasyfikację strefy (groźba wybuchu lub zwykła), czy będzie 
on montowany na ścianie czy też na rurze.  Jeśli znaki certyfikacji na 
nadajniku nie pasują do klasy strefy, w której będzie montowany, 
proszę zwrócić się do działu obsługi klientów. 
Oprócz ostrzeżeń i uwag w tym rozdziale 6, należy zastosować się też 
do Ogólnych zaleceń bezpieczeństwa w rozdziale 3. 

6.1.1 Zasilanie nadajnika 
Model nadajnika zasilany prądem zmiennym potrzebuje napięcia 100-
240 V, 50/60 Hz, i pobiera 25 W mocy. 
Model nadajnika zasilany prądem stałym wymaga napięcia 18-36 V i 
pobiera 25 W mocy. 
Na etykiecie bezpieczników na nadajniku lub w załączniku A podano 
parametry bezpieczników. 
Wymieniaj bezpieczniki tylko na zamienniki o parametrach podanych 
na etykiecie nalepionej wewnątrz nadajnika. 

 

OSTRZEŻENIE 
Groźba porażenia prądem.  Zawsze odłączaj źródło zasilania 
przed wymianą bezpiecznika,  by uniknąć urazu ciała lub utraty 
życia. 

 

 

OSTRZEŻENIE 
Nie zmieniaj obudowy nadajnika przez wiercenie czy wycinanie 
otworów,  by zachować certyfikację bezpieczeństwa sprzętu. 

6.1.2 Montaż w niebezpiecznych miejscach 
• Nadajniki i głowice czujników przeznaczone dla stref Class I, 

Division 2 można instalować tylko w tych strefach lub w miejscach 
bezpiecznych (zwykłych lokalizacjach).  Sprawdź normy USA 
National Electric Code lub kanadyjskie Canadian Electric Code by 
zdecydować o dopuszczalności montażu w strefach innych niż 
ATEX klasa I, strefa 2.   

• Nadajniki i głowice czujników przeznaczone dla stref ATEX klasa I, 
strefa 2 można instalować tylko w tych strefach lub w miejscach 
bezpiecznych (zwykłych lokalizacjach). 
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• W przypadku montażu w strefach niebezpiecznych głowice 
czujnika oraz nadajnik muszą mieć takie same certyfikaty 
bezpieczeństwa, nawet jeśli tylko jeden z tych dwóch elementów 
jest montowany w strefie niebezpiecznej.   

 

OSTRZEŻENIE 
ZAGROŻENIE WYBUCHEM - montaż sprzętu w strefach 
niebezpiecznych musi być zgodny ze stosownym diagramem 
zgodności ze specyfikacją dla danego numeru modelu.  Patrz 
załącznik z diagramem zgodności ze specyfikacją (dla stref 
Division 2) lub ZAŁĄCZNIK O BEZPIECZEŃSTWIE UŻYWANIA 
ZESTAWU MIERNIKA SONAROWEGO W STREFIE 2 ATEX (dla 
stref 2 ATEX). 

 

OSTRZEŻENIE 
ZAGROŻENIE WYBUCHEM - Nie odłączaj sprzętu przed 
wyłączeniem zasilania lub jeśli strefa grozi wybuchem. 

 

OSTRZEŻENIE 
Jeśli w danej strefie mogą znajdować się gazy wybuchowe, 
otwieraj drzwi nadajnika tylko po to, by używać klawiatury lub 
przycisku zerowania.  Przed rozpoczęciem innych czynności 
uzyskaj pozwolenie na prace stwarzające zagrożenie pożarowe i 
upewnij się, że gazy wybuchowe nie są obecne. 

 

OSTRZEŻENIE 
ZAGROŻENIE WYBUCHEM - Podmiana części grozi utratą 
certyfikacji dla stref niebezpiecznych. 

 

OSTRZEŻENIE 
Zagrożenie wybuchem - Nie wymieniać bezpieczników przed 
wyłączeniem zasilania czy w strefach grożących wybuchem. 

 

AVERTISSEMENT  
Risque d’explosion – Couper le courant ou s’assurer que 
l’emplacement est désigné non dangereux avant de replacer les 
fusibles. 

 

OSTRZEŻENIE 
Zagrożenie wybuchem - Wymiana i naprawa wewnętrznego 
okablowania, płytek czy ich elementów musi być dokonywana w 
sposób zalecany przez producenta.  Nieprawidłowe naprawy 
grożą utratą certyfikacji dla eksploatacji w strefach Division 2. 
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AVERTISSEMENT  
Risque d’explosion – La substitution de composants peut rendre 
ce matériel inacceptable pour les emplacements de Classe i, 
Division 2 

 

OSTRZEŻENIE 
Zagrożenie wybuchem - Nie odłączać sprzętu od zasilania w 
strefach grożących wybuchem. 

 

AVERTISSEMENT  
Risque d’explosion – Avant de déconnecter l’équipement, 
couper le courant ou s’assurer que l’emplacement est désigné 
non dangereux. 

 
6.1.2.1 Europejski sprzęt certyfikowany dla strefy 2 

ZAŁĄCZNIK O BEZPIECZEŃSTWIE UŻYWANIA ZESTAWU 
MIERNIKA SONAROWEGO W STREFIE 2 ATEX podaje dodatkowe 
informacje dla montażu w lokalizacjach ATEX klasy I, strefa 2. 

6.1.3 Środowisko pracy nadajnika 
Nadajnik może działać w temperaturach od -20 ºC do 60 ºC (–4 ºF do 
140 ºF). 
Obudowa nadajnika NEMA 4X nadaje się do stref o wilgotności od 
0 do 95%, bez kondensacji. 
Dla sprzętu certyfikowanego dla ATEX klasa I, strefa 2 obowiązują 
trochę inne ograniczenia warunków środowiskowych.  Więcej 
informacji podano w ZAŁĄCZNIKU O BEZPIECZEŃSTWIE 
UŻYWANIA ZESTAWU MIERNIKA SONAROWEGO W STREFIE 
2 ATEX. 
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6.2 Instrukcje montażowe nadajnika 
Nadajnik jest wyposażony w zestaw montażowy przegrody do 
montowania na ścianie lub panelu.  Dostępny jest też opcjonalny 
zestaw montażowy na rurze. 
Maksymalna długość przewodu od głowicy czujnika do nadajnika 
wynosi 100 metrów (300 stóp). 
Wybierz miejsca montażu pozwalające na łatwy i bezpieczny dostęp 
do nadajnika.  Upewnij się, że najniższa i najwyższa temperatura 
otoczenia jest w dopuszczalnym zakresie dla nadajnika.  Unikaj miejsc 
z nadmiernymi wibracjami oraz gdzie występują ekstremalne warunki 
pogodowe (bezpośrednie zawilgocenie przez strumień wody).  
Sprawdź kwestie dostępu do zasilania i pokrewne w rozdziale 6.3.5 
Montaż przewodu elektrycznego nadajnika. 

6.2.1 Montaż na przegrodzie 
Nadajnik jest mocowany w przegrodzie lub w panelu zaczepami 
6,35 mm (1/4 cala) śrubowanymi poprzez cztery wypustki montażowe 
na nadajniku.  Wymiary montażowe pokazano na poniższym rysunku.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 1 Rozmieszczenie otworów montażowych na przegrodzie 

4 wypustki montażowe, 
otwory 0,31 cala (8 mm) 

Wymiary w calach (mm) 

4 otwory 0,19 cala (5 mm) 
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6.2.2 Montaż na rurze  
Opcjonalny zestaw do montażu na rurze pozwala na montaż zestawu 
nadajników na rurach do 250 mm (10 cali) średnicy oraz 
dwuteownikach o takich samych rozmiarach.  Zestaw składa się z 
dwóch szyn montażowych, dwóch obejm i zaczepów.  (Można 
przedłużyć obejmy w przypadku rur lub dwuteowników o większej 
średnicy.  Zwróć się do naszego miejscowego dystrybutora lub działu 
obsługi klienta.) 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 2 Zestaw do montażu na stojaku 

Przymocuj szyny montażowe do wypustek na panelu śrubami  
1/4-20 po 3/4 cala i zakrętkami załączonymi do szyn.  Wsuń obejmy 
w otwory na szynie montażowej, jak pokazano na rysunku.  Owiń 
obejmę wokół rury, wsuń taśmę do obejmy i zaciśnij.  Niepotrzebny 
odcinek taśmy można odciąć. 
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6.3 Złącza przewodów nadajnika 

6.3.1 Nadajniki z listwami zaciskowymi 
Na poniższym rysunku pokazano podstawowe złącza sygnałowe i 
zasilania w nadajnikach z listwami zaciskowymi (przewodami 
przykręcanymi na stałe). 
Zalecany moment obrotowy wkręcania śrub w listwie to  
0,5 do 0,6 N·m (4,4 do 5,3 f·cal). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 3 Magistrala przewodów zasilania i sygnałowych 

Złącza wej./wyj. 
użytkownika 

Złącza wej./wyj. 
czujnika 

Złącza zasilania 
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6.3.2 Nadajniki z szybkozłączkami 
Na poniższym rysunku pokazano podstawowe złącza sygnałowe i 
zasilania dla nadajników z gniazdami na wtyki. 
Zalecany moment obrotowy wkręcania śrub w listwie to  
0,5 do 0,6 N·m (4,4 do 5,3 f·cal).   
Zalecany moment obrotowy wkręcania śrub łączących listwę z 
podstawą to 0,4 do 0,5 N·m (3,5 do 4,4 f·cal). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 4 Magistrala przewodów zasilania i sygnałowych 

Złącza wej./wyj. 
użytkownika 

Złącza wej./wyj. 
czujnika 

Złącza zasilania Dioda kontrolna 
błędu zasilania 
głowicy czujników 
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6.3.3 Otwory na przewody w obudowie nadajnika 
Przewody zasilania, sygnałowe i wyjścia/wejścia wchodzą do 
obudowy nadajnika poprzez dławnice,  które zabezpieczają także 
przewody przed naprężeniami.  Zawsze sprawdzaj, czy są do końca 
zaciśnięte.  Na poniższym rysunku pokazano miejsce instalacji każdej 
dławnicy kablowej. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 5 Otwory dławnic w obudowie nadajnika 

Wskazówka:  Podczas montażu w zwykłych miejscach oraz 
niebezpiecznych miejscach trzeba właściwie zakręcić cztery śruby 
uszczelnienia obudowy nadajnika, by zapewnić dobrą izolację. We 
wszystkich otworach dla przewodów trzeba zamontować dławnice, a 
pozostałe nieużywane otwory muszą być zablokowane szczelnymi 
czopami załączonymi do nadajnika.  W nadajnikach zamontowanych 
w strefach Class I, Division 2 trzeba używać dławnic kablowych 
certyfikowanych przynajmniej dla klasy NEMA 4X.  Z kolei w strefach 
ATEX strefa 2 dławnice kablowe muszą być certyfikowane dla ATEX i 
przynajmniej dla IP55.  Więcej informacji podano w ZAŁĄCZNIKU O 
BEZPIECZEŃSTWIE UŻYWANIA ZESTAWU MIERNIKA 
SONAROWEGO W STREFIE 2 ATEX. 

 

OSTRZEŻENIE 
Podczas montażu w strefach Class I Division 2 trzeba mocno 
dokręcać śruby i stosować dławnice kablowe zgodne z NEMA 4x.  
Niezastosowanie się do tego stanowi naruszenie warunków 
certyfikacji dla stref Class I Division 2. 

 

OSTRZEŻENIE 
Podczas montażu w strefach ATEX klasa I strefa 2 trzeba mocno 
dokręcać śruby nadajnika i stosować dławnice kablowe zgodne z 
klasą IP55.  Niezastosowanie się do tego stanowi naruszenie 
warunków certyfikacji dla stref ATEX klasa I strefa 2. 

 

Otwór dławnicy 
przewodu wej./wyj. 
użytkownika 

Otwór dławnicy przewodu od 
głowicy czujników do nadajnika 

Otwór dławnicy kabla 
zasilania 
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Przy używaniu metalowych dławnic kablowych w niebezpiecznych 
miejscach używaj zawsze przewodu uziemienia podłączonego do 
jednego z gniazd ze znakiem "SHD" na listwie.  Uziemi to odsłoniętą 
metalową dławnicę kablową. 

6.3.4 Złącza wyjść z nadajnika, czujnika i głowicy czujnika 
6.3.4.1 Nadajniki z listwami zaciskowymi 

Na poniższym rysunku pokazano rozmieszczenie gniazd na listwie w 
nadajniku.  Ta listwa gniazd składa się z trzech modułów.   
Gniazda w module 1 są wyjściami nadajnika.  Wyjścia te nie są 
certyfikowane jako okablowanie niełatwopalne. 
Gniazda w module 2 są wejściami czujników zewnętrznych (ciśnienia i 
temperatury).  Wyjścia te nie są certyfikowane jako okablowanie 
niełatwopalne. 
Gniazda modułu 3 łączą z głowicą czujnika.  Przewód sygnałowy 
składa się z 12 skręcanych żył oraz z ekranu kabla (masy).  W 
przypadku modeli nadajnika TB8-xx-xx-xx-02 dla stref Class I Division 
2 są one uznawane za okablowanie niełatwopalne. 
Zalecany moment obrotowy wkręcania śrub w listwie to  
0,5 do 0,6 N·m (4,4 do 5,3 f·cal). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 6 Rozmieszczenie gniazd na listwie 

Moduł 3 Moduł 1 Moduł 2 
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6.3.4.2 Nadajniki z szybkozłączkami 
Na poniższym rysunku pokazano rozmieszczenie gniazd na listwie w 
nadajniku.  Ta listwa gniazd składa się z trzech modułów.   
Gniazda w module 1 są wyjściami nadajnika.  Wyjścia te nie są 
certyfikowane jako okablowanie niełatwopalne. 
Gniazda w module 2 są wejściami czujników zewnętrznych (ciśnienia i 
temperatury).  W przypadku modeli nadajnika TB8-xx-xx-xx-03 
certyfikowanych dla stref ATEX Klasa I, Strefa 2 są one uznawane za 
okablowanie niełatwopalne. 
Gniazda modułu 3 łączą z głowicą czujnika.  Przewód sygnałowy składa 
się z 12 skręcanych żył oraz z ekranu kabla (masy).  W przypadku 
modeli nadajnika TB8-xx-xx-xx-03 certyfikowanych dla stref ATEX 
Klasa I, Strefa 2 są one uznawane za okablowanie niełatwopalne. 
Zalecany moment obrotowy wkręcania śrub w listwie to  
0,5 do 0,6 N·m (4,4 do 5,3 f·cal). 
Zalecany moment obrotowy wkręcania śrub łączących listwę z 
podstawą to 0,4 do 0,5 N·m (3,5 do 4,4 f·cal). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 7 Rozmieszczenie gniazd na listwie 

Do gwintowanego uchwytu na płycie podstawy przymocowany jest 
zielony przewód z żółtymi paskami.  Wolny koniec tego przewodu jest 
obnażony i trzeba go przymocować do gniazda J4-1.  J4-1 jest 
gniazdem położonym najbardziej na lewo w najdłuższym module 
gniazd, znajdującym się w prawej dolnej stronie na rys. 7 i 
oznaczonym literą "S" na żółtym tle.  Jest to zapasowe podłączenie do 
masy oprócz gniazd zaznaczonych "SHD", który powinien być 
używany do podłączania ekranów przewodów, żył masy oraz żył 
uziemienia z metalowych dławnic, jak opisano w innych częściach 
tego podręcznika. 

Moduł 1 Moduł 2 Moduł 3 
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6.3.4.3 Złącza wyjść nadajnika (moduł 1) 
Przewód wyjścia sygnałów o przekroju od 0,326 mm2 do 1,31 mm2 
(AWG 22 do AWG 16) jest poprowadzony przez dławnicę kablową w 
otworze najbardziej na lewo w obudowie nadajnika i podłączony do 
odpowiednich złącz w listwie.  Do otworu pasują łączniki dławnic M25 
lub NPT 19 mm (3/4 cala) (otwór 27 mm, 17/16 cala).   

 

OSTRZEŻENIE 
Przy montażu w strefach Class I Division 2 przewody sygnałowe 
i zasilania nie są certyfikowane jako niepalne i powinny być 
montowane zgodnie z zaleceniami normy National Electrical 
Code Stanów Zjednoczonych. 

 

OSTRZEŻENIE 
Przy montażu w strefach Class I Division 2 przewody sygnałowe 
i zasilania nie są certyfikowane jako niepalne i powinny być 
montowane zgodnie z zaleceniami normy EN60079-14.  Więcej 
informacji podano w ZAŁĄCZNIKU O BEZPIECZEŃSTWIE 
UŻYWANIA ZESTAWU MIERNIKA SONAROWEGO W STREFIE 
2 ATEX. 
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6.3.4.3.1 Nadajniki z listwami zaciskowymi 
Na poniższym rysunku pokazano powiększenie gniazd wyjścia 
nadajnika (moduł 1 listw), zaś w poniższej tabeli zamieszczono opis 
ich przeznaczenia.  Wyjścia te pozwalają na komunikację między 
nadajnikiem a innym sprzętem.   
Zalecany moment obrotowy wkręcania śrub w listwie to 0,5 do 0,6 
N·m (4,4 do 5,3 f·cal). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 8 Złącza wyjścia nadajnika 

 

Etykieta złącza Typ Komentarz 

CUR 1 Wyjście nr 1, 4-20 mA 
Zasilanie wewnętrzne (auto) lub zewnętrzne 
(pętla prądowa), zgodne z komunikacją 
HART 

CUR 2 Wyjście nr 2, 4-20 mA Zasilanie wewnętrzne (auto) lub zewnętrzne 
(pętla prądowa) 

PULSE Wyjście impulsów Przekaźnik półprzewodnikowy 

ALARM Wyjście alarmu - 
wysokie/niskie Przekaźnik półprzewodnikowy 

COMM Wyjście RS-485 lub 
232 

W modelach z tą opcją - komunikacja 
MODBUS 

SHD --- Połączenia ekranowane 
Tabela 1 Lista sygnałów wyjściowych nadajnika 
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6.3.4.3.2 Nadajniki z szybkozłączkami 
Na poniższym rysunku pokazano powiększenie gniazd wyjścia 
nadajnika (moduł 1 listw), zaś w poniższej tabeli zamieszczono opis 
ich przeznaczenia.  Wyjścia te pozwalają na komunikację między 
nadajnikiem a innym sprzętem. 
Zalecany moment obrotowy wkręcania śrub w listwie to  
0,5 do 0,6 N·m (4,4 do 5,3 f·cal). 
Zalecany moment obrotowy wkręcania śrub łączących listwę z 
podstawą to 0,4 do 0,5 N·m (3,5 do 4,4 f·cal). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 9 Złącza wyjścia nadajnika 

 

Etykieta złącza Typ Komentarz 

CUR 1 Wyjście nr 1, 4-20 mA 
Zasilanie wewnętrzne (auto) lub zewnętrzne 
(pętla prądowa), zgodne z komunikacją 
HART 

CUR 2 Wyjście nr 2, 4-20 mA Zasilanie wewnętrzne (auto) lub zewnętrzne 
(pętla prądowa) 

PULSE Wyjście impulsów Przekaźnik półprzewodnikowy 

ALARM Wyjście alarmu - 
wysokie/niskie Przekaźnik półprzewodnikowy 

COMM Wyjście cyfrowe RS-
485 lub RS 232 

W modelach z tą opcją - komunikacja 
MODBUS 

Foundation Cyfrowe Opcjonalne złącza Foundation Fieldbus™ 

SHD --- Połączenia ekranowane 
Tabela 2 Lista sygnałów wyjściowych nadajnika 

Opcjonalne złącza 
Foundation Fieldbus™ 
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6.3.4.4 Złącza wejść nadajnika (moduł 2) 
W niektórych przypadkach sygnał przetwornika ciśnienia lub 
temperatury jest używany jako wejście do nadajnika (obecnie nie 
używane w systemach VF-100)  Gniazda te pokazano na poniższych 
rysunkach. 
Przetworniki te muszą być dwużyłowymi nadajnikami pętli prądowej  
4-20 mA.  Te dwie żyły muszą być "swobodne" (to jest nie uziemione) 
dla bezpieczeństwa oraz dlatego, że są zasilane napięciem +/-12V z 
nadajnika. 

6.3.4.4.1 Nadajniki z listwami zaciskowymi 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 10 Gniazda czujników w nadajniku 

Ewentualne indywidualne czujniki są ustawiane podczas ogólnej 
konfiguracji nadajnika omówionej w tym podręczniku. 
Zalecany moment obrotowy wkręcania śrub w listwie to  
0,5 do 0,6 N·m (4,4 do 5,3 f·cal). 

6.3.4.4.2 Nadajniki z szybkozłączkami 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 11 Złącza czujników nadajnika 

Ewentualne indywidualne czujniki są ustawiane podczas ogólnej 
konfiguracji nadajnika omówionej w tym podręczniku. 
Zalecany moment obrotowy wkręcania śrub w listwie to  
0,5 do 0,6 N·m (4,4 do 5,3 f·cal). 
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Zalecany moment obrotowy wkręcania śrub łączących listwę z 
podstawą to 0,4 do 0,5 N·m (3,5 do 4,4 f·cal). 
W przypadku modeli nadajnika TB8-xx-xx-xx-03 certyfikowanych dla 
stref ATEX Klasa I, Strefa 2 są one uznawane za okablowanie 
niełatwopalne. 

6.3.4.5 Złącza przewodów od głowicy czujnika do nadajnika (moduł 3) 
Przewodem od głowicy czujnika do nadajnika biegną sygnały i dane. 
Zasila on także płytkę elektroniczną w obudowie czujnika. 
Wskazówka: Opancerzony przewód jest wyposażony w przewód 
ekranu zamocowany na fabrycznej zakrętce.  Przewód ekranu może 
być podłączony do dowolnego złącza SHD w module 3 listwy 
zaciskowej. 
Przewód od głowicy czujnika do nadajnika wyposażony jest we wtyk 
podłączony do głowicy czujnika.  Drugi koniec przewodu, od strony 
nadajnika, można przyciąć na długość i przyłączyć do gniazda w 
miejscu montażu. 
Wtyk do głowicy czujnika jest podobny do innego wtyku ale ma 
wyraźnie inny rozmiar.  Oba typy wtyków nie są wymienialne.  
Przewód dostarczany z pasywnym czujnikiem sonarowym powinien 
mieć wtyk pasujący do jednej z głowic czujnika. 
Przewód od głowicy czujników do nadajnika można ułożyć w listwach 
montażowych lub w kanałach kablowych, zależnie od wymogów. 
Mocowanie końcówki od strony głowicy czujnika - Po ułożeniu 
przewodu wsuń wtyk od strony czujnika do pasującego gniazda na 
obudowie czujnika.  Dopasuj do wypustki w gnieździe czujnika i 
zatrzaśnij je razem. 
Mocowanie końcówki od strony nadajnika -Wskazówka: Numery na 
każdej z par żył mogą być zamieszone tylko na białej żyle.  Należy 
upewnić się, że czarna żyła, bez numerów, jest dopasowana do 
sparowanej żyły białej. 

 

UWAGA 
Upewnij się, że każda ponumerowana żyła i sparowana z nią żyła 
czarna stanowią parę, by miernik prawidłowo działał. 

 

 

OSTRZEŻENIE 
Przy montażu w strefach Class I Division 2 PRZEWÓD OD 
GŁOWICY CZUJNIKÓW DO NADAJNIKA musi być zamontowany 
zgodnie z wymogami normy USA National Electrical Code dla 
obwodów niełatwopalnych. 
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OSTRZEŻENIE 
Przy montażu w strefach ATEX klasa I, strefa 2 PRZEWÓD OD 
GŁOWICY CZUJNIKÓW DO NADAJNIKA musi być zamontowany 
zgodnie z wymogami normy EN60079-14 dla obwodów 
niełatwopalnych.  Dławnica kablowa musi być zgodna z ATEX i 
IP55, niezależnie od opancerzenia przewodu.  Więcej informacji 
podano w ZAŁĄCZNIKU O BEZPIECZEŃSTWIE UŻYWANIA 
ZESTAWU MIERNIKA SONAROWEGO W STREFIE 2 ATEX. 

6.3.4.5.1 Montaż przewodu nieopancerzonego 
Usuń 25-30 cm (10-12 cali) zewnętrznej koszulki od strony nadajnika.  
Usuń otulinę ochronną nie uszkadzając żyły masy, aby dotrzeć do 12 
ponumerowanych żył.  Z każdej żyły ściągnij 8 mm (3/8 cali) koszulki.  
Skręć każdą z par żył.  Przydaje się oznaczyć etykietami z numerami 
każdą z 12 par żył, by je łatwo znaleźć.   
Zamontuj zakrętkę dławnicy i dławnicę na przewodzie i zamontuj go w 
środkowym otworze na dole puszki z nadajnikiem.  Zakręć zakrętkę 
na osłonie przewodu. 
Na poniższym rysunku pokazano część listwy, do której jest 
podłączona głowica czujników.  Każda grupa dwóch listw jest 
numerowana zgodnie z numerami na żyłach w przewodzie głowicy 
czujnika.  Ponadto kolory każdej żyły w każdej z 12 grup są 
oznaczone na listwie: BLK - czarna i WHT - biała.  Wprowadź odcinek 
8 mm (3/8 cali) każdej żyły do pasującego złącza na listwie i przykręć 
śrubę mocującą poza izolacją żyły.  Zalecany moment obrotowy 
wkręcania śrub w listwie to 0,5 do 0,6 N·m (4,4 do 5,3 f·cal).  Całą 
żyłę ekranowania można podłączyć do jednego z czterech złącz SHD 
na listwie. 
Po zamontowaniu wszystkich żył zwiąż je razem tasiemką.  Dzięki 
temu oddzielone będą od innych żył w skrzynce nadajnika. 
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Rysunek 12 Nadajniki z listwami zaciskowymi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 13 Nadajniki z szybkozłączkami 
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W poniższej tabeli pokazano rozmieszczenie bolców w przewodach 
wyposażonych we wtyk certyfikowany dla NEMA 4X, pokazany na 
rys. 14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tabela 3 Bolce przewodu od czujnika do nadajnika we wtyku NEMA 4X 
 

 
 
 
 
 

Rysunek 14 Wtyk klasy NEMA 4X 

 
 
 

Nr pary żył Nr złącza 
nadajnika 

Przeznaczenie NUMER BOLCA WTYKU 
GŁOWICY CZUJNIKA 

1 biały/czarny 1 Wejście od czujnika nr 1 1 - biały 13 - czarny 

2 biały/czarny 2 Wejście od czujnika nr 2 2 - biały 14 - czarny 

3 biały/czarny 3 Wejście od czujnika nr 3 3 - biały 15 - czarny 
4 biały/czarny 4 Wejście od czujnika nr 4 4 - biały 16 - czarny 
5 biały/czarny 5 Wejście od czujnika nr 5 5 - biały 17 - czarny 
6 biały/czarny 6 Wejście od czujnika nr 6 6 - biały 18 - czarny 
7 biały/czarny 7 Wejście od czujnika nr 7 7 - biały 19 - czarny 
8 biały/czarny 8 Wejście od czujnika nr 8 8 - biały 20 - czarny 
9 biały/czarny 9 Zapasowy - nieużywany --- --- 

10 biały/czarny 10 Biały: wysoki RS485 / czarny: 
niski RS485 12 - biały 24 - czarny 

11 biały/czarny 11 Biały: -12V / czarny: masa 9 - biały 21 - czarny 
12 biały/czarny 12 Biały: +12 V / czarny: masa 10 - biały 22 - czarny 
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W poniższej tabeli pokazano rozmieszczenie bolców w przewodach 
wyposażonych we wtyk certyfikowany dla IP-65, pokazany na rys. 15. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 4 Bolce przewodu od czujnika do nadajnika, wtyk IP-65 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 15 Wtyk klasy IP-65 

 
 
 

Nr pary żył Nr złącza 
nadajnika 

Przeznaczenie NUMER BOLCA WTYKU 
GŁOWICY CZUJNIKA 

1 biały/czarny 1 Wejście od czujnika nr 1 15 - czarny 16 - biały 

2 biały/czarny 2 Wejście od czujnika nr 2 13 - czarny 14 - biały 

3 biały/czarny 3 Wejście od czujnika nr 3 11 - czarny 12 - biały 
4 biały/czarny 4 Wejście od czujnika nr 4 9 - czarny 10 - biały 
5 biały/czarny 5 Wejście od czujnika nr 5 7 - czarny 8 - biały 
6 biały/czarny 6 Wejście od czujnika nr 6 5 - czarny 6 - biały 
7 biały/czarny 7 Wejście od czujnika nr 7 3 - czarny 4 - biały 
8 biały/czarny 8 Wejście od czujnika nr 8 1 - czarny 2 - biały 
9 biały/czarny 9 Zapasowy - nieużywany --- --- 

10 biały/czarny 10 Biały: wysoki RS485 / czarny: 
niski RS485 23 - biały 24 - czarny 

11 biały/czarny 11 Biały: -12V / czarny: masa 19 - biały 20 - czarny 
12 biały/czarny 12 Biały: +12 V / czarny: masa 17 - biały 18 - czarny 
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6.3.4.5.2 Montaż przewodu opancerzonego 
W razie użycia przewodu opancerzonego między głowicą czujników a 
nadajnikiem, w obudowie nadajnika zamontuj płytę usztywniającą nr 
P/N 20448-01, wysyłaną razem z przewodem.  Upewnij się, że zagięty 
brzeg płyty jest skierowany w górę, blisko przodu obudowy nadajnika.  
Płyta usztywniająca jest przytrzymywana łącznikami dławnic 
kablowych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 16 Montaż płyty usztywniającej przewodu opancerzonego 

Na przewodzie opancerzonym zamontowano właściwy wtyk, który jest 
gotowy do podłączenia do nadajnika.  Montaż przewodu 
opancerzonego jest taki sam jak przewodu zwykłego, oprócz 
następującego etapu. 

• Przytnij przewód do potrzebnej długości piłką do metalu, 
przecinając też opancerzenie, i usuń 36 cm (14 cali) zewnętrznej 
osłony z końcówki przewodu od strony nadajnika. 

• Obetnij opancerzenie na długości 35 mm (1 i 3/8 cala) z 
zewnętrznej osłony używając przecinaka Roto-Split® lub 
podobnego.  Wykręć odcięte opancerzenie z przewodu. 

 
 
 
 
 
 

Rysunek 17 Usuwanie opancerzenia przewodu 

• Zamontuj wtyk na przewodzie opancerzonym usuwając najpierw 
biały ogranicznik z łącznika i przesuwając wtyk wokół przewodu.  

Skrzynka nadajnika 

Płyta usztywniająca przewodu 
opancerzonego 



20832-01PL Rev 05  Strona 6-23 
 

Patrz rysunek 18. Ręcznie wkręć wkręt do trzonu wtyku, a 
następnie dokręć o 3/2 obrotu używając kluczy 13/8 cala 
(41,2 mm).  Przykręć ręcznie zakrętkę zaciskową do trzonu wtyku 
a potem dokręć o 1 obrót używając kluczy 13/8 cala.  Przytnij i 
usuń zewnętrzną osłonę na długości 19 mm (3/4 cala) od strony 
końca wkrętu.  Usuń zewnętrzną warstwę otuliny i otulinę z każdej 
pary żył.  Następnie skręcaj każdą parę żył aby tworzyły pary. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 18 Zamontowany wtyk przewodu opancerzonego 

• Zamontuj podkładkę uszczelki na wkręcie wtyku.  Wprowadź 
przewód i wkręt do środkowego otworu w skrzynce nadajnika, z 
uprzednio zamontowaną płytą usztywniającą.  Zamontuj przewód 
pierścienia uziemiającego i przeciwnakrętkę.  Zabezpiecz złącze 
przeciwnakrętką.  Podłącz żyłę uziemiającą od wtyku do 
dowolnego złącza SHD na module 3 listwy  Odsłoń i zamontuj 
poszczególne złącza oraz żyłę masy zgodnie z instrukcjami 
montażu przewodu nieopancerzonego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 19 Montaż przewodu opancerzonego 

12 par skrętek oraz 
żyła masy 

Trzon wtyku 

Zakrętka 
zaciskowa 

Przewód 
opancerzony 

Podkładka uszczelki 
Pierścień żyły 
uziemienia 

Przeciwnakrętka 

Wkręt 

Trzon wtyku 

Płyta 
usztywniająca 

Pierścień żyły uziemienia Żyły we wtyku 

Podkładka 
uszczelki 

Przeciwnakrętka 



20832-01PL Rev 05  Strona 6-24 
 

6.3.5 Montaż kabla zasilania nadajnika 
Przez otwór po prawej stronie skrzynki nadajnika przechodzi kabel 
zasilania nadajnika.  Do otworu pasują łączniki dławnic M25 
(NPT 19 mm, 3/4 cala) (otwór 27 mm, 17/16 cala). 
Montowany zestaw powinien obejmować przełącznik lub bezpiecznik 
o odpowiednich parametrach, wyraźnie oznaczony i łatwo dostępny 
dla operatora.  Dzięki niemu będzie można łatwo odłączyć zasilanie 
od nadajnika.  Nadajnika nie można montować w miejscu bez dostępu 
do tego przełącznika lub bezpiecznika. 
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6.3.5.1 Pasywny miernik sonarowy zasilany prądem zmiennym 
Model miernika zasilany prądem zmiennym wymaga źródła prądu 
zmiennego 100-240 V, 50/60 Hz.  Wymagane są kable zasilania o 
przekroju od 1,04 mm2 do 3,31 mm2 (AWG 18 do AWG 12), z 
uziemieniem.   

 

OSTRZEŻENIE 
Zawsze stosuj uziemienie, przez które nie przepływa prąd.  
Niezastosowanie uziemienia, przez które nie przepływa prąd, 
grozi śmiercią lub kalectwem. 

 

OSTRZEŻENIE 
Przy montażu w strefach Class I Division 2 przewody sygnałowe 
i zasilania powinny być montowane zgodnie z zaleceniami normy 
National Electrical Code Stanów Zjednoczonych. 

 

UWAGA 
Zawsze podłączaj żyłę, przez którą nie przepływa prąd, do złącza 
uziemienia na listwie wejścia zasilania.  Niezastosowanie się do 
tego wymogu zakłóci działanie sprzętu. 

 
Przełóż żyły zasilania przez łączniki.  Patrz rysunek 20. Podłącz żyłę 
uziemienia (zieloną) do złącza uziemienia (    ), żyłę pod napięciem 
(czarną w USA, brązową w UE) do złącza L (+), oraz neutralną (białą 
w USA, niebieską w UE) do złącza N (-). 
Zalecany moment obrotowy wkręcania śrub w listwie to  
0,5 do 0,6 N·m (4,4 do 5,3 f·cal). 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Rysunek 20 Złącza wejścia zasilania prądem zmiennym nadajnika 

Napięcie (+) 

Neutralne (-) 

Uziemienie ( ) 
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6.3.5.2 Pasywny miernik sonarowy zasilany prądem stałym 
Model miernika zasilany prądem stałym potrzebuje źródła prądu 
stałego o napięciu od 18 do 36 V.  Wymagane są kable zasilania o 
przekroju od 1,04 mm2 do 3,31 mm2 (AWG 18 do AWG 12), z 
uziemieniem.   

 

OSTRZEŻENIE 
Przy montażu w strefach Class I Division 2 trzeba podłączyć 
uziemienie, przez które nie przepływa prąd, do złączy zasilania, a 
żyły zasilania i sygnałowe muszą być zamontowane zgodnie z 
wymogami normy USA National Electrical Code. 

 

UWAGA 
Zawsze podłączaj żyłę, przez którą nie przepływa prąd, do złącza 
uziemienia na listwie wejścia zasilania.  Niezastosowanie się do 
tego wymogu zakłóci działanie sprzętu. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 21 Złącza wejścia zasilania prądem zmiennym nadajnika 

Przełóż żyły zasilania przez łączniki.  Patrz powyższy rysunek. 
Podłącz żyłę uziemienia do złącza uziemienia (    ), biegun dodatni do 
złącza L (+), a biegun ujemny do złącza N (-). 
Zalecany moment obrotowy wkręcania śrub w listwie to  
0,5 do 0,6 N·m (4,4 do 5,3 f·cal). 

Napięcie (+) 

Neutralne (-) 

Uziemienie ( ) 
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Zespół pasa czujników 
Nr części: 00000-00 
Nr seryjny: 0000000 
Kod daty: 00000 
Informacja o kalibracji: 

CO: 00,0000 
C1: 00,0000 
C2: 00,0000 

 

6.3.6 Etykieta kalibracji czujnika 
Pas czujników jest wysyłany z dwiema etykietami.  Znajdują się na 
nich numer części, numer seryjny, data produkcji oraz trzy 
współczynniki kalibracji.  Dane te są wprowadzane do nadajnika 
podczas jego konfiguracji. 
Zamontuj etykietę pasa czujnika wewnątrz obudowy nadajnika, jeśli jej 
tam nie ma. (Druga etykieta przeznaczona jest dla panelu dostępu do 
głowicy czujnika.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 22 Etykieta kalibracji czujnika 
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7.1 Wstęp 

Ten rozdział podręcznika omawia budowę nadajnika oraz menu 
pasywnego miernika sonarowego. 
ZAŁĄCZNIK O BEZPIECZEŃSTWIE UŻYWANIA ZESTAWU 
MIERNIKA SONAROWEGO W STREFIE 2 ATEX podaje dodatkowe 
informacje dla montażu w lokalizacjach ATEX klasy I, strefa 2. 

7.2 Budowa nadajnika 
Na poniższych stronach pokazano budowę pasywnych nadajników 
sonarowych.   
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7.2.1 Nadajniki z listwami zaciskowymi 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 1 Budowa nadajnika: Nadajniki z listwami zaciskowymi 

 
 

Wyświetlacz LCD 

Przycisk wyjścia 
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Przycisk cofania 
BACK 

Przycisk 
wprowadzania 
ENTER 
Bezpieczniki 

Kontrolka trybu 
alarmowego 

Złącza 
sygnału od 
głowicy 
czujnika 

Port USB 

Zapasowy 
bezpiecznik 

Złącza 
zasilania 

Klawisze nawigacji 

Port seryjny 

Kontrolka systemu 

Port Ethernetu 

Przycisk 
zerowania (górna 
krawędź płyty) 

Złącza wyjścia 

Złącza wejścia 
sygnałów z 
zewnętrznych 
sensorów 
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7.2.2 Nadajniki z szybkozłączkami 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 2 Budowa nadajnika: Nadajniki z szybkozłączkami  

Wyświetlacz LCD 

Przycisk wyjścia 
EXIT 

 Przycisk cofania 
BACK 

Przycisk 
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ENTER 
Bezpieczniki 

Kontrolka trybu 
alarmowego 

Złącza 
sygnału od 
głowicy 
czujnika 

Port USB 

Zapasowy 
bezpiecznik 

Złącza 
zasilania 

Klawisze nawigacji 

Port seryjny 

Kontrolka 
systemu 

Port Ethernetu 

Opcjonalne złącza 
Foundation 
Fieldbus™ 

Przycisk 
zerowania 

Złącza wyjścia 

Złącza wejścia 
sygnałów z 
zewnętrznych 
sensorów 
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7.3 Przeznaczenie wyjść nadajnika 
Na poniższych rysunkach pokazano rozmieszczenie wyjść na listwie 
zaciskowej.  Wyjścia te pozwalają na komunikację między 
nadajnikiem a innym sprzętem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rysunek 3 Złącza wyjścia nadajnika: Nadajniki z listwami zaciskowymi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 4 Złącza wyjścia nadajnika: Nadajniki z szybkozłączkami 

Opcjonalne złącza 
Foundation Fieldbus™ 
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7.3.1 COMM 
Jest to symbol portu cyfrowej seryjnej komunikacji.  Sprzęt obsługuje 
protokoły RS232 lub RS485, o szybkości transmisji między 2400 a 
115200 bodów (8 bitów, nieparzyste, 1 bit stopu).  Protokół 
komunikacji oraz szybkość transmisji można wybrać klawiaturą na 
przednim panelu, jak opisano w dalszej części podręcznika.   
Protokół RS485 jest półdupleksowy, dwużyłowy, wielopunktowy. 
Wskazówka: W razie powtarzających się problemów z komunikacją 
protokołem RS485 może być konieczne zastosowanie 120-omowych 
terminatorów na końcach listwy między COM+ a COM-.   W razie 
potrzeby zastosuj odpowiedni opornik i podłącz go do listwy. 
Wskazówka: RS-232/485 nie jest dostępny, jeśli zastosowano opcję 
Foundation Fieldbus. 

 

OSTRZEŻENIE 
ZAGROŻENIE WYBUCHEM - montaż terminatorów bezpośrednio 
w skrzynce stanowi naruszenie certyfikacji dla stref 
niebezpiecznych.  

7.3.1.1 MODBUS 
Złącza COMM służą również za złącza dla komunikacji MODBUS.  
Pasywny miernik sonarowy obsługuje oba formaty MODBUS ASCII i 
RTU.  Patrz Korzystanie z protokołu Modbus® w nadajnikach 
pasywnych mierników sonarowych. 
Wskazówka: MODBUS nie jest dostępna jeśli zastosowano opcję 
Foundation Fieldbus™. 

7.3.2 PULSE (impulsowe) 
Wyjście impulsowe jest izolowanym półprzewodnikowym 
przekaźnikiem zamykającym obwód między P+ a P-, gdy zostaną 
spełnione warunki określone w ustawieniach nadajnika.  Napięcie 
między P+ a miejscowym uziemieniem lub P- a miejscowym 
uziemieniem może wynosić od +30 V do -10 V.  Prąd obciążenia 
powinien wynosić najwyżej 100 mA.  Zwykły czas włączenia wynosi 1 
milisekunda.  Zwykły czas wyłączenia wynosi 0,1 milisekundy.  Patrz 
poniższy rysunek i przykład. 
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Rysunek 5 Obwód przekaźnika impulsowego 

Rezystancję R1 wylicza się, jak pokazano poniżej. 
Napięcie zasilania 24 V 

Wybierz wartość R1 by prąd nie przekraczał 100mA 
R1 = 24V / 100mA = 240Ω 

Dlatego też R1 powinno być większe od 240Ω, by 
natężenie było mniejsze niż 100mA 

Wskazówka: Zalecane minimalne odchylenie impulsu to 1 
milisekunda.  Przy ustawionej szerokości impulsu 0,5 ms (zbyt małej), 
spadki napięcia na przekaźniku półprzewodnikowym będą wynosić 
około połowy podawanego napięcia. 

7.3.3 ALARM 
Wyjście alarmu jest izolowanym półprzewodnikowym przekaźnikiem 
zamykającym obwód między AL+ a AL-, gdy zostaną spełnione 
warunki określone w ustawieniach nadajnika dla Alarmu.  Granice te 
mogą być zmieniane lub wyłączane za pomocą klawiatury i 
wyświetlacza.  Napięcie między AL+ a miejscowym uziemieniem lub 
AL- a miejscowym uziemieniem może wynosić od +30 V do -10 V.  
Prąd zasilania powinien wynosić najwyżej 100 mA.   
Klawiszem ‘EXIT’ można zerować alarmy w trybie roboczym. 
 
 
 
 
 

Rysunek 6 Obwód przekaźnika alarmowego 

AL+ 
 

AL- (niskie) 

Do wejścia 
licznika 

R1 

Out- 

Out+ 
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+ 

- 

Obciążenie 

Źródło prądu 
stałego 30V (Maks.)  

AL+ 
(wysokie) 

AL- (niskie) 

Zewnętrzny 
przekaźnik  

7.3.3.1 Obwody zewnętrznego alarmu: 
Na poniższym rysunku pokazano przykład obwodu o prądzie 
maksymalnym 100 mA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rysunek 7 Przykładowy diagram obwodu alarmowego z maksymalnym obciążeniem 100 

mA. 

Na poniższym rysunku pokazano przykład obwodu o prądzie powyżej 100 mA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rysunek 8 Przykładowy diagram obwodu alarmowego z obciążeniem powyżej 100 mA. 

 

Wyjście 
l  

Źródło prądu 
stałego 30V (Maks.)  + AL+ 

(wysokie) 

AL- 
(niskie) 

- 

Zasilanie  
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7.3.4 CUR1 (Podstawowe wyjście 4-20mA) 
Do złącz tych podłącza się podstawowe wyjścia 4-20mA z nadajnika.  
Nadajnik można skonfigurować tak, aby korzystać z zewnętrznego 
zasilania (to jest by źródło pętli prądowej 4-20mA było zewnętrzne) lub 
by nadajnik sam zasilał pętlę (źródło wewnętrzne).  Połączenie 
okablowania elektrycznego oraz ustawień programowych zapewnia 
prawidłowe funkcjonowanie wyjścia 4-20 mA.  Poniższe rysunki 
pokazują właściwe okablowanie dla zasilania zewnętrznego i 
wewnętrznego.  Ustawienia programowe muszą pasować do 
zewnętrznego zasilania.  Podstawowe wyjście 4-20 mA jest jedynym 
takim wyjściem, które pasuje do komunikacji HART. 

7.3.5 CUR2 (Wtórne wyjście 4-20mA) 
Do złącz tych podłącza się wtórne wyjścia 4-20mA z nadajnika.  Tak 
samo jak z podstawowym obwodem 4-20mA, nadajnik można ustawić 
na zasilanie zewnętrzne lub wewnętrzne.  Połączenie okablowania 
elektrycznego oraz ustawień programowych zapewnia prawidłowe 
funkcjonowanie wyjścia 4-20 mA.  Ustawienia programowe muszą 
pasować do zewnętrznego zasilania. 

7.3.5.1 Konfiguracja z wewnętrznie zasilaną pętlą prądową 4-20mA 
Poniżej pokazano złącza dla interfejsu 4-20mA skonfigurowanego 
jako "zasilany wewnętrznie".  Maksymalna wartość dla RL to 500 
omów.  Napięcie między RL trzeba mierzyć różnicowo.  Złącze V-

INT 
jest powiązane z referencyjnym wewnętrznym –10V do nadajnika i nie 
może być podłączone do uziemienia w systemie sterowania zakładem. 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 9 Konfiguracja z wewnętrznie (z nadajnika) zasilaną pętlą prądową 4-20mA 
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7.3.5.2 Konfiguracja z zewnętrznie zasilaną pętlą prądową 4-20mA 
Poniżej pokazano złącza dla interfejsu 4-20mA skonfigurowanego 
jako "zasilany zewnętrznie".  Maksymalna wartość napięcia 
zewnętrznego VEXT musi być dopasowana tak, by maksymalne 
napięcie między VEXT a lokalną ziemią oraz IOUT a lokalną ziemią było 
między +30V / -10V a prąd był mniejszy niż 100mA. Maksymalną 
wartość rezystancji RL wylicza się tak: 

RL Max = (VEXT – 8,35) / (0,022) 

Na przykład przy VEXT = 24VDC: 
RL Max = (24-8,35) / (0,022) = 711 omów 

W konfiguracjach z zewnętrznym zasilaniem, interfejs 4-20 mA jest 
wystarczająco izolowany kondensatorami od pozostałych elementów 
elektronicznych nadajnika, o ile podawane napięcie mieści się w +30 
V do -30 V.  
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 10 Zewnętrznie zasilana pętla prądową 4-20mA 

7.3.6 SHD 
Trzy złącza SHD (ekranu) powinny być używane tylko dla uziemienia 
każdego przewodu wyjściowego, np. podłączeń do CUR1 czy CUR2.  
Nie powinny być używane do ekranów SENSOR 1 czy 2 ani do 
ekranu przewodu od głowicy czujnika do nadajnika.  Tylko jeden 
koniec przewodu ekranu powinien być podłączony, aby wyeliminować 
prądy w ekranie. 

7.3.7 Fieldbus 
Opcjonalna komunikacja Fieldbus jest dostępna w nadajnikach 
pasywnych mierników pomiarowych.  Patrz KORZYSTANIE Z 
PROTOKOŁU FOUNDATION FIELDBUS® W NADAJNIKACH 
PASYWNYCH MIERNIKÓW SONAROWYCH. 
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7.4 Przeznaczenie wejść nadajnika 
Urządzenie wylicza objętość frakcji gazowej (GVF) na podstawie 
danych z wejść ciśnienia i temperatury.  Dane te można wziąć z 
przetworników ciśnienia i temperatury lub też założoną wartość 
ciśnienia i temperatury można podać podczas konfiguracji.  
Wskazówka: Dane wejściowe z czujników nie są stosowane w 
miernikach VF-100 czy HD-VF-100. 
Dwie listwy nadajnika, pokazane niżej, są przeznaczone dla 
przetworników ciśnienia i temperatury. 
 

 
 
 
 
 
 

Rysunek 11 Złącza czujników nadajnika 

Porty Czujnik 1 i 2 są używane w niektórych instalacjach do danych 
wejściowych z zewnętrznych nadajników ciśnienia lub temperatury 4-
20mA, które nadajnik zasila nominalnym +/-12V.  Połączenia 
elektryczne nadajnika ciśnienia lub temperatury muszą być izolowane 
od ziemi.   
Przy montażu w strefach niebezpiecznych, zastosuj się do 
instrukcji prowadzenia kabli podanych w Diagramie zgodności ze 
specyfikacją dla nadajnika, oraz w Diagramie zgodności dla 
nadajników certyfikowanych dla stref niebezpiecznych.  
Diagramy zgodności dla nadajników mierników w strefach Class I 
Division 2 znajdują się w załączniku do tego podręcznika.  
Diagramy zgodności dla nadajników certyfikowanych dla stref 
ATEX Klasa I, Strefa 2 znajdują się w ZAŁĄCZNIKU O 
BEZPIECZEŃSTWIE UŻYWANIA ZESTAWU MIERNIKA 
SONAROWEGO W STREFIE 2 ATEX.  Niektóre modele 
nadajników mierników certyfikowane dla stref niebezpiecznych 
uznają ten interfejs za niełatwopalne okablowanie z parametrami 
jednostkowymi, a niektóre inne modele certyfikowane dla stref 
niebezpiecznych nie uznają tego interfejsu za niełatwopalne 
okablowanie. 
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7.5 Klawiatura 
Poniżej pokazano przyciski klawiatury używane do modyfikacji i 
przechodzenia między ekranami użytkownika. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 12 Klawiatura przedniego panelu nadajnika 

Wyświetlacz miernika ma dwa tryby: pracy, gdzie pokazywane są 
mierzone parametry, oraz menu, gdzie można ustawić rozmaite 
parametry systemu.  W każdym z tych trybów klawisze mają inne 
przeznaczenie.  W poniższej tabeli pokazano przeznaczenie każdego 
klawisza w zależności od trybu.  Sposoby przechodzenia między 
pozycjami menu pokazano w poniższej tabeli. 

Klawisz Tryb pracy 
Tryb menu Okno 

komunikatu Nawigacja Edycja 
Do góry Wybranie 

trybu menu 
Przechodzenie między 
pozycjami menu 

Zmiana wartości 
bieżącej 

Zamknięcie 
komunikatu 

W dół Wybranie 
trybu menu 

Przechodzenie między 
pozycjami menu 

Zmiana wartości 
bieżącej 

Zamknięcie 
komunikatu 

W lewo Wybranie 
trybu menu Brak Przesuń kursor Zamknięcie 

komunikatu 

W prawo Wybranie 
trybu menu Brak Przesuń kursor Zamknięcie 

komunikatu 

EXIT 
(Wyjście) Zeruje alarmy Wyjście z Menu Wyjście z Menu Zamknięcie 

komunikatu 

BACK 
(Cofnij) 

Wybranie 
trybu menu 

Wyjście z głównego 
menu lub powrót w 
drzewie menu 

Wyjście z trybu edycji 
bez zapisywania 

Zamknięcie 
komunikatu 

ENTER 
(Wejście) 

Wybranie 
trybu menu 

Zmiana poziomu lub 
rozpoczęcie edycji 

Wyjście z trybu edycji i 
zapisanie danych 

Zamknięcie 
komunikatu 

Tabela 1 Przeznaczenie klawiszy w trybach pracy i menu 
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7.6 Wyświetlacz nadajnika 
Wyświetlacz działa w dwóch trybach: pracy i menu  Oba tryby są 
poniżej opisane. 

7.6.1 Tryb pracy 
Ekran wyświetlacza pokazuje status miernika.  Poniżej podano typowe 
komunikaty na ekranie i ich znaczenie. 

7.6.1.1 System Start (start systemu) 
Nadajnik pokazuje etapy uruchamiania:                ładowanie oprogramowania 
firmowego oraz adres IP w sieci  Ethernet.  Po zakończeniu 
uruchamiania wyświetlacz zgaśnie i zacznie pokazywać mierzone 
wartości.  W rozdziale 10 omówiono całe uruchamianie systemu. 
 

 
 
 

Rysunek 13 Ekran początkowy 

 
Po wyjściu ze stron menu i ewentualnych zmianach wewnętrznych 
parametrów konfiguracji, ekran jest czyszczony i pokazywana jest 
strona "Uruchomienie >>>>".  Oznacza to, że system się ponownie 
uruchamia z nowymi parametrami i rozpoczyna pomiary.  Parametry 

przepływu są wyświetlane po zakończeniu uruchamiania. 

Startup >>>>>>>>>>>>> 010.001.009.134 

D 01.02.10  P 01.00.14                                     VF         / 

System się 
uruchamia 

Wersje 
oprogramow
ania przy 
ładowaniu: 
I:  Interfejs 
F: FPGA 
D: DSP 
P: PreAmp 
A: USB lub 
Alchemy 
S: Softing 
lub Fieldbus 

Adres IP 
Eternetu 

Tryb i sygnał 
synchronizacji 
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7.6.1.2 Funkcje wyświetlacza nadajnika 
W trybie pracy ekran wyświetlacza jest podzielony na trzy części.   
Większość ekranu zajmuje dwuwierszowe pole pokazane niżej.  Dolna 
część ekranu pokazuje dane stanu i konfiguracji. 

 
Rysunek 14 Funkcje wyświetlacza nadajnika 

7.6.1.2.1 Wiersz 1 i 2 

Każdy wiersz może wyświetlać jedną z poniższych wartości: 

Wartość Jednostki 
Natężenie przepływu(1) Lista wartości wybierana przez użytkownika 
Udział objętościowy gazu(2) Procent (%) 
Prędkość dźwięku(2) Stopy na sekundę (f/s) bądź metry na sekundę (m/s) 
Puste Wiersz jest pusty 
Licznik(1) Lista wartości wybierana przez użytkownika 

(1) nie jest dostępne w miernikach tylko GVF 
(2) nie jest dostępne w miernikach tylko VF 

Tabela 2 Wartości wiersza 1 i 2 
 

V   214,5 gal/m  
 F   
    
T   19345 gal  
 O   
  T  
 SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS QQQQQQQQQQQ MMMM ECWEA 

Natężenie 
przepływu 

   Łączny 
przepływ 

Wiersz 1 

Wiersz 2 

Wiersz 
stanu 
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7.6.1.2.2 Wiersz stanu 

Kody informacyjne w tym wierszu danych na rysunku 52 mają 
poniższe znaczenie: 

Ident. Znaki Opis Wartość 
S: 20 Komunikaty stanu Patrz poniższa tabela z komunikatami stanu 
Q 11 Pole jakości Patrz poniższa tabela komunikatów pola jakości 
M 4 Tryb Patrz poniższa tabela trybów pracy 

E 1 Komunikacja 
Ethernetem E – przesyłane dane Ethernetem 

C 1 Inne komunikaty 

H - otrzymano komunikat Hart   
M - otrzymano komunikat MODBUS 
M (odwrotne) – MODBUS w trybie zapisywania 
F – Fieldbus 
F (odwrotne) – Fieldbus w trybie zapisywania 
S - przesyłanie seryjne 
Puste - brak operacji 

W 1 Blokada zapisu W – Zabezpieczone 
[puste] – Nie zabezpieczone 

E 1 Aktualizacja 
dziennika zdarzeń 

! – Dziennik zdarzeń zaktualizowany lub [pusty] – 
Brak zmian w dzienniku zdarzeń od ostatniego 
sprawdzania 

A 1 Operacja |/-\     (Zmiana kąta kreski oznacza operacje) 
Tabela 3 Kody wiersza stanu 
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• Komunikaty stanu - ‘S’: 
Wiele komunikatów stanu może być być wyświetlane w 20-znakowym 
polu komunikatu stanu.  Są one podane niżej: 

Komunikat stanu Opis 

INITIALIZE MODE INICJALIZACJA: DSP pobiera dane, aby obliczyć mierzoną 
wartość 

VF INITIALIZE MODE INICJALIZACJA NATĘŻENIA PRZEPŁYWU: DSP pobiera 
dane, aby obliczyć natężenie przepływu 

BELOW MIN VF QUALITY 
PONIŻEJ MIN. JAKOŚCI NATĘŻENIA: Jakość mierzonych 
danych czujnika jest poniżej minimum VF - natężenia 
przepływu.. 

GVF INITIALIZE MODE TRYB INICJALIZACJI GVF: system DSP pobiera dane do 
obliczenia objętości frakcji gazowej (GVF). 

INVALID SOS DATA NIEPRAWIDŁOWE DANE PRĘDKOŚCI DŹWIĘKU (SOS): 
DSP pobiera dane do obliczenia prędkości dźwięku. 

BELOW MIN SOS 
QUALITY 

PONIŻEJ MIN. JAKOŚCI POMIARÓW SOS: Jakość 
mierzonych danych czujnika jest poniżej minimum dla 
pomiarów GVF - frakcji gazowej. 

BELOW MIN QUALITY PONIŻEJ MIN. JAKOŚCI: Jakość mierzonych danych 
czujnika jest poniżej minimum mierzenia VF i SOS. 

SENSOR OVERLOAD PRZECIĄŻENIE CZUJNIKA: pokazuje przeciążone czujniki 

DSP FAILURE - n BŁĄD DSP - n: wystąpił błąd komunikacji 

Tabela 4 Komunikaty wiersza stanu 
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• Komunikaty jakości ‘Q’: 

Pole jakości jest diagnostycznym polem, które można używać do 
wyświetlania niektórych parametrów jakości w nadajniku.  Nie ma tu 
wartości domyślnej.  Jeśli wybrano więcej niż jedną jakość, nadajnik 
będzie wyświetlać je po kolei.  Ewentualne pozycje to: objętościowe 
natężenie przepływu, ciśnienie i temperatura (jeśli są używane), 
temperatura pasa, oraz trzypoziomowy współczynnik jakości.  Trzy 
poziomy to ustawienia Czerwone/Żółte/Zielone jakości danych 
wyjściowych.  Jakość żółta to wartość progowa, gdzie dane są 
poprawne, ale nie w pełni rzetelne.  Jakość czerwona jest zbyt niska, 
a zielona to poprawny odczyt. 

Komunikaty jakości  Opis 

VF ‘-1 to +1’ 
Współczynnik jakości pomiaru wynosi między -1 a +1, przy 
czym +1 jest najlepszym pomiarem, jaki system może 
uczynić.  

SOS ‘-1 to +1’ 
Współczynnik jakości pomiaru wynosi między -1 a +1, przy 
czym +1 jest najlepszym pomiarem, jaki system może 
uczynić.  

RED 
Czerwone: Jakość pomiarów jest poniżej wartości 
wprowadzonej do nadajnika lub miernik rozpoczyna 
działanie. 

YEL Żółte: Pomiary są przydatne, ale niezbyt rzetelne. 
GRN Zielone: Pomiary są bardzo rzetelne. 
SPL Średnia poziomu ciśnienia akustycznego 
B Temperatura pasa (°C) 

T Temperatura operacji (albo ze zdalnego czujnika albo 
ustawiona w systemie, °C) (opcjonalna) 

P Ciśnienie operacji (albo ze zdalnego czujnika albo ustawione 
w systemie, Psia) (opcjonalne) 

Tabela 5 Opis komunikatów jakości 

 

• Komunikaty trybu pracy – ‘M’: 

Czteroliterowe pole trybu jest używane do wyświetlania trybu pracy 
urządzenia.  Poniżej podano ich listę: 

Komunikat trybu Opis 
‘IDL’ Tryb jałowy / stop 
‘RAW’ Przesyłanie surowych danych 
‘SNG’ Pojedynczy pomiar 
‘VF’ Praca w trybie VF (natężenia przepływu) 
‘GVF’ Praca w trybie GVF (objętości frakcji gazowej) 
‘STR’ Praca w trybie ciągłym 
[blank] [puste] Pomiar VF i GVF  

Tabela 6 Opis komunikatów trybu 
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• Ethernet (E): 

Pokazuje aktywne połączenie Eternetu z nadajnikiem. 
• Komunikacja: 
Symbol pokazujący wymianę danych z nadajnikiem.  Brak danych 
otrzymanych przez 10 sekund zeruje wskaźnik operacji. 

H - otrzymano komunikat Hart  
M - komunikacja MODBUS (odwrócone M symbolizuje zapisywanie) 
F - komunikacja Fieldbus (odwrócone F symbolizuje zapisywanie) 
S - przesyłanie seryjne 
Puste - brak operacji 

• Blokada zapisu (W): 
Symbolizuję blokadę przed zmianami konfiguracji nadajnika.  W menu, 
przez HART czy MODBUS można przełączać blokadę zapisu.  
Domyślnie jest ona WY  ŁĄCZONA. 
• Aktualizacja dziennika zdarzeń: 
Niepowiedzenie zostało zapisane w dzienniku, dostępnym z menu na 
przednim panelu.  Puste oznacza brak zmiany w dzienniku od 
ostatniego dostępu. 
• Operacja (/-\l): 
Wskaźnik będzie się obracać podczas poprawnego działania. 

7.6.1.3 Przykłady ekranów 
Na poniższym rysunku pokazano przykład ekranu wyświetlacza 
podczas pracy sprzętu i wykryciu natężenia przepływu poniżej 
ustawionej minimalnej wartości.  Jak widać, znacznik <M znajduje się 
w wierszu objętościowego natężenia przepływu, a wartość licznika w 
wierszu 2 nie zwiększy się.  Ponadto komunikat stanu pokazuje stan 
urządzenia. 

V   < Min gal/min  
 F   
    
T       19345 gal  
 O   
  T  
 VF / 

Rysunek 15 Natężenie przepływu jest poniżej ustawionej wartości 

Na poniższym rysunku pokazano ekran przy pobieraniu danych do 
wyliczenia parametrów.  Znak ‘------‘ oznacza, że urządzenie nie może 
wykonać pomiaru lub że wewnętrzny parametr został zmieniony tak, 
że system musi się wyzerować. 
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V   ------ gal/min  
 F   
    
T       19345 gal  
 O   
  T  
VF INITIALIZE MODE VF / 

Rysunek 16 Tryb inicjalizacji 

 
Na poniższym ekranie pokazano urządzenie dokonujące pomiarów.  
Odczyt GVF pokazuje 2,016 % objętości frakcji gazowej.  Natężenie 
przepływu wynosi 932,7 galonów na minutę.  Współczynnik jakości 
(SQ) pomiaru prędkości dźwięku (GVF) wynosi 0,72. 
 

G   2.016 %  
 V   
  F  
V   932.7 gal/m  
 F   
    

SQ .72  / 

Rysunek 17 Ekran VF/GVF 

7.6.2 Tryb menu 
W tym trybie działania można dopasować ustawienia nadajnika 
miernika oraz dokonać testów diagnostycznych.  Menu jest w kształcie 
drzewa, z siedmioma najwyższymi kategoriami (wytłuszczonymi 
poniżej), które mogą mieć po dwa poziomy menu podrzędnych.  Na 
poniższych stronach pokazano strukturę menu.   
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PODSTAWOWA KONFIGURACJA KONFIGURACJA WYJŚCIA KONFIGURACJA WEJŚCIA KOMUNIKACJA 
NR SERYJNY CZUJNIKA  4-20mA CH 1 Wybór wyjścia CZUJNIK #1 Jednostki ETHERNET Adres IP 
   Wybór zasilania  Skala (wg mA)  Maska podsieci 
ROZMIAR RURY ŚW/Ściana  Dolna granica  Przesunięcie (mA) SERYJNE, PRZEDNI PANEL 
 Rozmiar/grubość  Górna granica    Szybkość transmisji 
 ŚZ/Ściana  Poza zakresem CZUJNIK #2 Jednostki SERYJNY WEWNĘTRZNY Konfig 

   Znacznik 
przekroczenia zakresu  Skala (wg mA)  Szybkość transmisji 

WŁAŚCIWOŚCI PŁYNU  Przycięcie 4mA  Przesunięcie (mA)  Bity danych 
 Ciężar właściwy  Przycięcie 20mA    Parzystość 
 Lepkość (Pa s) 4-20mA CH 2 Wybór wyjścia KONFIGURACJA  Bity stopu 
   Wybór zasilania WYŚWIETLACZ Wiersz 1 HART Nagłówki 
KALIBRACJA C0  Dolna granica  Wiersz 2  Nagłówki odp. 
 C1:  Górna granica  Kontrast  Uniw. kom. odp. 
 C2:  Poza zakresem    Adres odpytywania 

   Znacznik  
przekroczenia zakresu KONFIGURACJA CZUJNIKA Stan  Znajdź sprzęt 

KIERUNEK PRZEPŁYWU Do przodu  Przycięcie 4mA   MODBUS Tryb 
 Do tyłu  Przycięcie 20mA JEDNOSTKI PRZEPŁYWU Objętość  Adres IP 
  IMPULSOWE Przelicznik  Czas  Limit ACSII 
USTAW DATĘ I GODZ. MM/DD/RR HH:MM:SS  Szerokość (ms)  Niestand. etykieta obj.   
USTAW FORMAT DATY US / Euro / ISO 8601  Dolny filtr  Niestand. podst. obj. ZEROWANIE PORTU  
   Wybór wyjścia  Niestand. skala obj.   
  STEROWANIE ALARMEM  Niestand. etykieta czasu DIAGNOSTYKA 

   Ostrzeżenie  Niestand. podst. czasu SPRAWDZANIE 
CZUJNIKA  

   Krytyczny  Niestand. skala czasu 4-20mA TEST  

   Ręczne zerowanie   WZMOCNIENIE Autokonfig. 
wzmocnienia 

  PRÓG ALARMU OSTRZEGAWCZEGO ZAKRES FILTRU PRZEPŁYWU  Sprawdź/ustaw 
wzmocnienie 

   Min/maks przepływ  Dolna granica  Test wzmocnienia 
  PRÓG KRYT. ALARMU  Górna granica AUTOTEST Test RAM 
   Min/maks przepływ    Test DPRAM 
  FILTR TŁUMENIA LICZNIK Jednostki TEST KLAWISZY  
   Stan  Włącz dolny filtr CZYŚĆ HISTORIĘ  
   Stała czasowa (S)  Dolny filtr MONITOR Hasło 
  FILTR SZUMÓW Stan  Przelicznik  System 
   Stopień  Zerowanie  Czujnik 
  FILTR IGLIC VF   TEST IMPULSÓW  
   Stan TRYB BLOKADY ZAP.  TEST ALARMU  
   Okno bez przepływu     
   Okno   INFO 
  ZAAW. FILTR IGLIC VF   ZMIANY  
   Licznik w górę   DIAGNOSTYKA  
   Licznik w dół   KONFIGURACJA  
   Procent   DZIENNIK ZDARZEŃ  
   Procent okna   MAKS/MIN CZUJNIKA  
        
        
        
        

Tabela 7 Diagram menu pasywnego sonarowego miernika przepływu , wersja prog. 04.02.XX
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PODSTAWOWA KONFIGURACJA KONFIGURACJA WYJŚCIA KONFIGURACJA WEJŚCIA KOMUNIKACJA 

NR SERYJNY CZUJNIKA  4-20mA CH 1 Wybór wyjścia CZUJNIK #1 Jednostki ETHERNET Adres IP 
   Wybór zasilania  Skala (wg mA)  Maska podsieci 
ROZMIAR RURY ŚW/Ściana   Dolna granica  Przesunięcie (mA) SERYJNE, PRZEDNI PANEL 
 Rozmiar/grubość  Górna granica    Szybkość transmisji 
 ŚZ/Ściana  Poza zakresem CZUJNIK #2 Jednostki SERYJNY WEWNĘTRZNY Konfig 

MATERIAŁ RURY   Znacznik  
przekroczenia zakresu  Skala (wg mA)  Szybkość transmisji 

WŁAŚCIWOŚCI PŁYNU  Przycięcie 4mA  Przesunięcie (mA)  Bity danych 
 Ciężar właściwy  Przycięcie 20mA    Parzystość 
 SOS (stopy/s) 4-20mA CH 2 Wybór wyjścia KONFIGURACJA  Bity stopu 
   Wybór zasilania WYŚWIETLACZ Wiersz 1 HART Nagłówki 
CIŚNIENIE   Dolna granica  Wiersz 2  Nagłówki odp. 
TEMPERATURA   Górna granica  Kontrast  Uniw. kom. odp. 
WYBÓR CIŚNIENIA   Poza zakresem    Adres odpytywania 

WYBÓR TEMPERATURY  Znacznik  
przekroczenia zakresu KONFIGURACJA CZUJNIKA Stan  Znajdź sprzęt 

WYSOKOŚĆ   Przycięcie 4mA   MODBUS Tryb 
USTAW DATĘ I GODZ. MM/DD/RR HH:MM:SS  Przycięcie 20mA JEDN. SOS Jednostki  Adres IP 
USTAW FORMAT DATY US / Euro / ISO 8601 IMPULSOWE Przelicznik    Limit ACSII 
   Szerokość (ms) TRYB BLOKADY ZAP.    
   Dolny filtr   ZEROWANIE PORTU  
   Wybór wyjścia     
  STEROWANIE ALARMEM   DIAGNOSTYKA 
   Ostrzeżenie   SPRAWDZANIE CZUJNIKA  
   Krytyczny   4-20mA TEST  
   Ręczne zerowanie   WZMOCNIENIE Autokonfig. wzmocnienia 
  PRÓG ALARMU OSTRZEGAWCZEGO   Sprawdź/ustaw wzmocnienie 
   Min/Maks GVF    Test wzmocnienia 
  PRÓG KRYT. ALARMU   AUTOTEST Test RAM 
   Min/Maks GVF    Test DPRAM 
  TŁUMIENIE GVF Stan   TEST KLAWISZY  
      CZYŚĆ HISTORIĘ  
  FILTR SZUMÓW GVF   MONITOR Hasło 
   Stan    System 
   Stopień    Czujnik 
  FILTR IGLIC GVF   TEST IMPULSÓW  
   Stan   TEST ALARMU  
   Okno bez przepływu     
   Okno   INFO 
  ZAAW. FILTR IGLIC GVF   ZMIANY  
   Licznik w górę   DIAGNOSTYKA  
   Licznik w dół   KONFIGURACJA  
   Procent   DZIENNIK ZDARZEŃ  
   Procent okna   MAKS/MIN CZUJNIKA  
        
        

Tabela 8 Diagram menu pasywnego sonarowego miernika wolnego powietrza / gazu, wersja prog. 04.02.XX

20833-01 Rev 04  Strona 7-22 
 



 
PODSTAWOWA KONFIGURACJA KONFIGURACJA WYJŚCIA KONFIGURACJA WEJŚCIA KOMUNIKACJA 

NR SERYJNY CZUJNIKA  4-20mA CH 1 Wybór wyjścia CZUJNIK #1 Jednostki ETHERNET Adres IP 
ROZMIAR RURY ŚW/Ściana   Wybór zasilania  Skala (wg mA)  Maska podsieci 
 Rozmiar/grubość  Dolna granica  Przesunięcie (mA) SERYJNE, PRZEDNI PANEL 
 ŚZ/Ściana  Górna granica    Szybkość transmisji 

MATERIAŁ RURY   Poza zakresem CZUJNIK #2 Jednostki SERYJNY 
WEWNĘTRZNY Konfig 

WŁAŚCIWOŚCI PŁYNU  Znacznik przekroczenia 
zakresu  Skala (wg mA)  Szybkość transmisji 

 Ciężar właściwy  Przycięcie 4mA  Przesunięcie (mA)  Bity danych 
 SOS (stopy/s)  Przycięcie 20mA    Parzystość 
 Lepkość 4-20mA CH 2 Wybór wyjścia KONFIGURACJA  Bity stopu 
CIŚNIENIE   Wybór zasilania WYŚWIETLACZ Wiersz 1 HART Nagłówki 
TEMPERATURA   Dolna granica  Wiersz 2  Nagłówki odp. 
Wybór ciśnienia   Górna granica  Kontrast  Uniw. kom. odp. 
Wybór temperatury  Poza zakresem    Adres odpytywania 

WYSOKOŚĆ   Znacznik przekroczenia 
zakresu 

KONFIGURACJA 
CZUJNIKA Stan  Znajdź sprzęt 

KALIBRACJA C0  Przycięcie 4mA   MODBUS Tryb 

 C1:  Przycięcie 20mA JEDNOSTKI 
PRZEPŁYWU Objętość  Adres IP 

 C2: IMPULSOWE Przelicznik  Czas  Limit ACSII 
KIERUNEK PRZEPŁYWU Do przodu/Do tyłu  Szerokość (ms)  Niestand. etykieta obj.   
TRYB PRACY VF/GVF/VF&GVF  Dolny filtr  Niestand. podst. obj. ZEROWANIE PORTU  
USTAW DATĘ I GODZ. MM/DD/RR HH:MM:SS  Wybór wyjścia  Niestand. skala obj.   
USTAW FORMAT DATY US / Euro / ISO 8601 STEROWANIE ALARMEM  Niestand. etykieta czasu DIAGNOSTYKA 

   Ostrzeżenie  Niestand. podst. czasu SPRAWDZANIE 
CZUJNIKA  

   Krytyczny  Niestand. skala czasu 4-20mA TEST  
   Ręczne zerowanie   WZMOCNIENIE Autokonfig. wzmocnienia 
  PRÓG ALARMU OSTRZEGAWCZEGO JEDN. SOS Jednostki  Sprawdź/ustaw wzmocnienie 
   Wybór wyjścia    Test wzmocnienia 
   Str/GVF Min/Max ZAKRES FILTRU PRZEPŁYWU AUTOTEST Test RAM 
  PRÓG KRYT. ALARMU  Dolna granica  Test DPRAM 
   Stan  Górna granica TEST KLAWISZY  
   Str/GVF Min/Max   CZYŚĆ HISTORIĘ  
  FILTR TŁUMIENIA VF & GVF LICZNIK Wejście MONITOR Hasło 
   Stan  Jednostki  System 
   Stała czasowa (S)  Włącz dolny filtr  Czujnik 
  FILTR SZUMÓW GVF  Dolny filtr TEST IMPULSÓW  
   Stan  Przelicznik TEST ALARMU  
   Stopień  Zerowanie   
  FILTR IGLIC GVF i VF     
   Stan TRYB BLOKADY ZAP.  INFO 
   Okno bez przepływu   ZMIANY  
   Okno   DIAGNOSTYKA  
  ZAAW. FILTR IGLIC GVF i VF   KONFIGURACJA  
   Licznik w górę   DZIENNIK ZDARZEŃ  
   Licznik w dół   MAKS/MIN CZUJNIKA  
   Procent     
   Procent okna     

Tabela 9 Diagram menu pasywnego sonarowego miernika przepływu i udziału wolnego powietrza / gazu, wersja prog. 
04.02.XX 
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Gdy ekran jest w trybie pracy, każdy klawisz oprócz (EXIT) powoduje 
wejście w tryb menu.  W tym trybie klawiszami przechodzi się między 
gałęziami menu i zmienia parametry z powyższej tabeli.  W trybie 
menu ekran pokazuje cztery wiersze z informacjami.  Na poniższym 
rysunku pokazano przykładowy ekran z menu. 
 

BASIC CONFIG 
 • PIPE SIZE  
  INNER DIAM 
8.362 in  

Rysunek 18 Typowy ekran menu 

Pierwsze trzy wiersze tekstu odpowiadają trzem poziomom menu.  
Strzałka po lewej stronie "INNER DIAM" (wewnętrznej średnicy) 
wskazuje bieżący poziom menu.  Czwarty wiersz na wyświetlaczu 
pokazuje bieżącą wartość parametru.  Gdy wartość parametru jest 
pokazana na czwartym wierszu, naciśnięcie klawiszu 'ENTER' 
pozwala zmieniać ten parametr.   
Na poniższym rysunku pokazano przykład ekranu z edytowanym 
parametrem 'INNER DIAM.'.  Wartość parametru można zmieniać na 
dwa sposoby.  Na tym rysunku pokazano sposób zmiany wartości 
parametru indywidualnie zmieniając jego cyfry.  W trybie tym lewym i 
prawym klawiszem zmienia się cyfry, a dolnym i górnym klawiszem 
zmienia się ich wartość. 
 

BASIC CONFIG 
 • PIPE SIZE  
  INNER DIAM 
8.362 in  

Rysunek 19 Zmiana cyfr wartości parametru 

Wiersz 2 - drugi poziom menu 

Wiersz 1 - pierwszy poziom menu 

Wiersz 3 - trzeci poziom menu 

Wiersz 4 - poziom wartości lub 
zmiany parametru 

Wiersz 4 - poziom 
wartości lub zmiany 
parametru 
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Na poniższym rysunku pokazano przykład drugiego sposobu 
modyfikacji parametrów.  W tym przypadku zaznacza się cały 
parametr i klawiszami w górę i w dół przechodzi między dostępnymi 
ustawieniami. 
Klawiszem 'ENTER' zatwierdza się i zapisuje bieżącą wartość.  Z kolei 
przyciskiem 'BACK' można przywrócić poprzednią wartość parametru.  
Klawisz 'EXIT' przywróci także poprzednią wartość (podobnie jak 
klawisz 'BACK') i wyjdzie z trybu menu.  W trybie menu ekran powróci 
do trybu pracy i przywróci działanie po 5-minutowej przerwie. 
 

OUTPUT CONFIG 
 • 4-20mA Ch1  
  POWER SEL. 
INTERNAL  

Rysunek 20 Edycja całego parametru 

 
Poniższe tabele pokazują pełne drzewo menu.   
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Tabela 10 Drzewo menu nadajnika VF , wer. 04.02.XX 
Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Opcje Opis 

Basic Config 
(Podstawowa 
konfiguracja) 

NR SERYJNY 
CZUJNIKA  0000000 Numer seryjny lub pas 

czujników 

Rozmiar rury 

ŚW/Ściana 

ŚW: 0,1- 100 cali (2,54-
2540 mm) 
Ściana 0 – 100 cali (0 do 
2540 mm) 

Wewnętrzna średnica rury 
i grubość ściany 

Rozmiar/grubość Rozmiar od 2 do 36 cali; 
grubość Rozmiar i grubość rury 

ŚZ/Ściana 

ŚZ: 0,1- 100 cali (2,54-
7260 mm) 
Ściana 0 – 100 cali (0 do 
2540 mm) 

Zewnętrzna średnica rury i 
grubość ściany 

Właściwości 
płynu 

Ciężar wł. cieczy 0 - 999999 Podaj ciężar właściwy 
cieczy, domyślnie 0,997 

Lepkość  0,0000 e-38 do 9,9999 
e+38 

Podaj lepkość cieczy w 
Pa-sek, domyślnie 
8,9008e-4 

Współczynniki 
kalibracji 

Poziom C0 0,0000 e-38 do 9,9999 
e+38 

Współczynnik pierwszego 
poziomu 

Poziom C1 0,0000 e-38 do 9,9999 
e+38 

Współczynnik drugiego 
poziomu 

Poziom C2 0,0000 e-38 do 9,9999 
e+38 

Współczynnik trzeciego 
poziomu 

Kierunek 
przepływu  Do przodu/Do tyłu 

Ustawia kierunek 
przepływu względem 
strzałki "Kierunek 
przepływu" na pasku 
czujników 

Ustaw datę i 
godz. 

MM/DD/RR 
HH:MM:SS 

Oparte na formacie 
Bieżąca data i godzina; 
Wskazówka: Brak zmiany 
na czas letni  Ewent. 
zmienić ręcznie 

Ustaw format 
daty  

USA (MM/DD/RR) 
EURO (DD/MM/RR) 
ISO8601 (RR-MM-DD) 

Format wyświetlania daty 
na nadajniku 
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Tabela 10 (strona 2)Drzewo menu nadajnika VF , wer. 04.02.XX 

Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Opcje Opis 

Output Config 
(Konfiguracja 
wyjścia) 

4-20mA Ch1& 
Ch2 

Wybór wyjścia Natężenie przepływu, 
jakość, puste Parametr do wysłania 

Wybór zasilania Wewnętrzne, 
zewnętrzne 

Zasilanie dla prądu 4-
20mA 

Dolna granica Zależne od "wyboru 
zasilania" 

Dolna granica wyjścia 
(4mA) 

Górna granica Zależne od "wyboru 
zasilania" 

Górna granica wyjścia 
(20mA) 

Poza zakresem Zachowaj, >20mA, 
<4mA, 4mA 

Operacja gdy odczyty są 
poza zakresem lub gdy 
ich brak 

Znacznik 
przekroczenia 
zakresu 

Włącz, wyłącz 

"Włącz" oznacza 
ograniczanie napięcia do 
maksimum (20 mA) lub 
minimum (4 mA) 

Przycięcie 4mA 2 do 6 Dopasowanie wyjścia 
4mA 

Przycięcie 20mA 18 do 22 Dopasowanie wyjścia 
20mA 

Impuls 

Przelicznik 0 - 999999 Przelicznik na wyjściu 
Szerokość (ms) .5,1,20,33,50,100 Szerokość impulsu 
Dolny filtr 0% do 100% Dolna granica filtru 

Wybór wyjścia 
Natężenie przepływu, 
jakość, licznik, % 
natężenia przepływu 

Parametr do wysłania 

Sterowanie 
alarmem 

Ostrzeżenie Wył./Wł./wzór Włącza funkcję alarmu 
ostrzegawczego 

Krytyczny Wył./Wł./wzór Włącza funkcję alarmu 
krytycznego 

Ręczne 
zerowanie Włącz, wyłącz 

Pozwala na ręczne lub 
automatycznie zerowanie 
alarmu 

Próg alarmu 
ostrzegawczego 

Min przepływ 
0-100% zakresu 

Ustawia minimalne i 
maksymalne wartości dla 
alarmu ostrzegawczego Maks przepływ 

Próg alarmu 
krytycznego 

Min przepływ 
0-100% zakresu 

Ustawia minimalne i 
maksymalne wartości dla 
alarmu krytycznego Maks przepływ 

Filtr tłumienia 
przepływu 

Stan Włącz, wyłącz Włącz tłumienie 
Stała czasowa 
(S) 

0-600 sekund; domyślnie 
3 

Wyrównuje wyjście przy 
zawirowaniach przepływu 

Filtr szumów 
przepływu 

Stan Włącz, wyłącz Włącza filtrowanie 
szumów 

Stopień Niskie, wysokie Stopień tłumienia 
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Tabela 10 (strona 3) Drzewo menu nadajnika VF , wer. 04.02.XX 

Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Opcje Opis 

Output Config 
(Konfiguracja 
wyjścia)  
(dalej) 

Filtr iglic 
przepływu 

Stan Włącz, wyłącz Włącza filtrowanie iglic 

Okno bez 
przepływu 1-60 

Liczba poprawnych pomiarów 
podczas inicjalizacji zanim filtr 
iglic pomiarów natężenia 
przepływu uzna pomiary za 
poprawne. 

Okno 0 - 60 odczytów 

Określa liczbę kolejnych 
poprawnych pomiarów zanim 
nie wyświetli się natężenie 
przepływu 

Zaaw. filtr iglic 
przepływu 

Licznik w górę 1-60 

Liczba razów do 
PODWYŻSZENIA licznika 
niskiej jakości VF gdy mierzona 
jakość VF jest poniżej dolnej 
granicy. 

Licznik w dół 1-60 

Liczba razów do OBNIŻENIA 
licznika niskiej jakości VF gdy 
mierzona jakość VF jest poniżej 
dolnej granicy. 

Procent 0 do 100 % 

Określa procentową różnicę 
między poprzednim pomiarem w 
zakresie poniżej którego pomiar 
przepływu jest uznawany za 
poprawny 

Procent okna 2-60 

Liczba poprawnych pomiarów 
zanim filtr iglic pomiarów 
natężenia przepływu uzna 
pomiary za poprawne. 
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Tabela 10 (strona 4) Drzewo menu nadajnika VF , wer. 04.02.XX 

Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Opcje Opis 

Input Config 
(Konfiguracja wejścia) 

Czujnik #1 

Jednostki PSIg, brak, F, C, Barg, 
kPag 

Wprowadzanie 
parametrów 

Skala 0,0000 e-38 do 9,9999 
e+38 

Zakres wejścia dzielony 
przez zakres mA 

Przesunięcie 0,0000 e-38 do 9,9999 
e+38 

Korekcja dla 
niezerowego 
minimalnego wyjścia mA 

Czujnik #2 

Jednostki PSIg, brak, F, C, Barg, 
kPag 

Wprowadzanie 
parametrów 

Skala 0,0000 e-38 do 9,9999 
e+38 

Zakres wejścia dzielony 
przez zakres mA 

Przesunięcie 0,0000 e-38 do 9,9999 
e+38 

Korekcja dla 
niezerowego 
minimalnego wyjścia mA 
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Tabela 10 (strona 5) Drzewo menu nadajnika VF , wer. 04.02.XX 

Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Opcje Opis 

Customize 
(Dopasowanie) 

Wyświetlacz 

Wiersz 1 
Natężenie przepływu, 
licznik, % natężenia 
przep          ływu, puste 

Parametry pokazywane w 
wierszu 1 

Wiersz 2 
Natężenie przepływu, 
licznik, % natężenia 
przep          ływu, puste 

Parametry pokazywane w 
wierszu 2 

Kontrast 0 do 1000 (domyślnie 170) Kontrast wyświetlacza 

Konfiguracja 
czujnika Stan Wł/wył Włącz / wyłącz każdy czujnik 

Jednostki 
przepływu 

Objętość gal, l, m3, użytkownika, ft3, 
igal, ft, m Jednostki przepływu 

Czas d, h, m, s, użytk. Jedn. czasu 

Niestand. 
etykieta obj. Użytkownika Etykieta objętości użytk., 3 

znaki 

Niestand. 
podst. obj. gal, l, m3, ft3, igal, ft, m Podst. jednostki dla niestand. 

etykiety objętości 

Niestand. 
skala obj. 

0,0000 e-38 do 9,9999 
e+38 

Skala dla niestand. podst. 
objętości 

Niestand. 
etykieta czasu Niestandardowa Niestand. etykieta czasu 

Niestand. 
podst. czasu d, h, m, s Podst. jednostki dla niestand. 

etykiety czasu 

Niestand. 
skala czasu 

0,0000 e-38 do 9,9999 
e+38 

Skala dla niestand. podst. 
czasu 

Zakres filtru 
przepływu 

Dolna granica 0% do 100% (3 do 30 
stóp/s) 

Jeśli poniżej tej wartości, 
wyświetlane będzie '<min flow’  

Górna granica 0% do 100% (3 do 30 
stóp/s) 

Jeśli powyżej tej wartości, 
wyświetlane będzie ‘>max 
flow’ 

Licznik 

Jednostki gal, l, m3, ft3, użytkownika Jednostki dla licznika 

Włącz dolny 
filtr Włącz, wyłącz Przełącza licznik dolnego filtru 

Dolny filtr 0% do 100% (3 do 30 
stóp/s) 

Pomiary przepływu poniżej tej 
wartości nie będą używane w 
liczniku 

Przelicznik M, k, 1    Łączny przelicznik 

Zerowanie  Zerowanie wartości licznika 

Tryb blokady 
zap.  Włącz, wyłącz Po włączeniu, nie można 

zmienić innych parametrów 
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Tabela 10 (strona 6) Drzewo menu nadajnika VF , wer. 04.02.XX 

Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Opcje Opis 

Communications  
(Komunikacja:) 

Ethernet 
Adres IP 0.0.0.0 do 

255.255.255.255 Bieżący adres IP 

Maska 
podsieci 

0.0.0.0 do 
255.255.255.255 Bieżąca maska podsieci 

Seryjne, 
przedni panel 

Szybkość 
transmisji 2400 do 115200 Szybkość seryjnej transmisji dla 

portu w przednim panelu 

Seryjny 
wewnętrzny 

Konfig RS232 lub RS485 Typ protokołu komunikacji 
seryjnej 

Szybkość 
transmisji 2400 do 115200 Szybkość seryjnej transmisji dla 

portu wewnętrznego 

Bity danych 8, 7 Bity danych dla wewnętrznego 
portu seryjnego RS232/RS485 

Parzystość Parzyste, nieparzyste, 
brak 

Parzystość dla wewnętrznego 
portu seryjnego RS232/RS485 

Bity stopu 1 lub 2 Bity stopu dla wewnętrznego 
portu seryjnego RS232/RS485 

HART 

Nagłówki 5 - 20 # znaków nagłówka przed MSG 

Odp. Nagłówki 5 - 20 
# nagłówków w odpowiedzi z 
nadajnika  Zmień by dopasować 
do nadajnika HART 

Univ. Cmd. 
Wer. 5 lub 6 Główny protokół: wersja 5 lub 6 

Adres 
odpytywania 0 - 15 

Niezerowe lub wielopunktowe 
połączenia, =0 dla pojedynczego 
połączenia 

Znajdź sprzęt Włącz, wyłącz 
Przy 'Włączonym", nadajnik 
odpowiada na zapytanie HART 
'Znajdź sprzęt' 

MODBUS 
(jeśli W  ŁĄCZ - 
bez Fieldbus) 

Tryb RTU, ASCII Wybór trybu nadawania 

Adres IP 001-247 Wybór adresu urządzenia 

Limit ACSII 04-99 Wybór limitu ASCII 

Zerowanie 
portu   

Zerowanie portu 
komunikacyjnego bez 
resetowania nadajnika 
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Tabela 10 (strona 7)Drzewo menu nadajnika VF , wer. 04.02.XX 

Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Opcje Opis 

Diagnostics  
(Diagnostyka) 

Sprawdzanie 
czujnika  

OK lub BŁĄD  (określa 
czujniki, które nie przeszły 
testu) 

Sprawdza poprawność 
każdego czujnika 

Test 4-20mA  Sprawdza wyjścia 4-20mA 
od 4 do 20mA 

Manualne testowanie 
wyjścia 4-20mA nr 1, i 2 

Wzmocnienie 

Autokonfig. 
wzmocnienia 1.0, 4.65, 21.55, 98.65 

Steruje dopasowaniem 
ustawień 
przedwzmacniacza w 
oparciu o bieżące warunki 
pracy 

Sprawdź/usta
w 
wzmocnienie 

1.0, 4.65, 21.55, 98.65 

Pozwala na ręczne 
sprawdzanie i ustawianie 
wzmocnienia 
przedwzmacniacza.  
Autokonfiguracja 
wzmocnienia zastępuje 
wartości nastawcze 

Test 
wzmocnienia OK lub BŁĄD 

Test czy wzmocnienie 
przedwzmacniacza mieści 
się w parametrach AGC 

Autotest 
Test RAM OK lub BŁĄD Test pamięci systemowej 

Test DPRAM OK lub BŁĄD Test pamięci podwójnego 
portu 

Test klawiszy  
Czerwona dioda pokazuje 
poprawne działanie 
klawisza 

Test działania klawiatury 

Czyść historię Zerowanie  Zeruje historię danych 

Monitor 

Hasło 

 Narzędzie do diagnostyki 
dla pomocy technicznej 

Monitor 
systemu 

Monitor 
czujników 

Test impulsów   Pozwala testować wyjście 
impulsów 

Test alarmu   Pozwala testować wyjście 
alarmów 
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Tabela 10 (strona 8) Drzewo menu nadajnika VF , wer. 04.02.XX 

Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Opcje Opis 

Info 

Wersje   
Pokazuje listę 
zainstalowanego sprzętu i 
oprogramowania 

Diagnostyka   
Pokazuje listę głównych 
parametrów temperatury, 
napięcia, statusu 

Konfiguracja   Podsumowanie 
konfiguracji systemu 

Dziennik 
zdarzeń   

Dziennik zdarzeń 
systemowych (błędy, 
przekroczenie granic 
czujnika itp.) 

Maks/min 
czujnika   Maksymalna i minimalna 

amplituda sygnału czujnika 
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Tabela 11 Drzewo menu nadajnika GVF , wer. 04.02.XX 
Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Opcje Opis 

Basic Config 
(Podstawowa 
konfiguracja) 

NR SERYJNY 
CZUJNIKA  0000000 Numer seryjny lub pas 

czujników 

Rozmiar rury 

ŚW/Ściana 

ŚW: 0,1- 100 cali (2,54-
2540 mm) 
Ściana 0 – 100 cali (0 do 
2540 mm) 

Wewnętrzna średnica rury i 
grubość ściany 

Rozmiar/grubość Rozmiar od 2 do 36 cali; 
grubość Rozmiar i grubość rury 

ŚZ/Ściana 

ŚZ: 0,1- 100 cali (2,54-
7260 mm) 
Ściana 0 – 100 cali (0 do 
2540 mm) 

Zewnętrzna średnica rury i 
grubość ściany 

Materiał rury  SST, CS, PCW, Specjalny 
Podaj współczynnik 
sprężystości rury, w 
kilopaskalach (kPa) 

Właściwości 
płynu 

Ciężar właściwy 0 - 999999 
Wprowadź ciężar właściwy, 
domyślnie woda przy 25 °C i 
14,7 psia. 

SOS (stopy/s) 0 - 999999 Prędkość dźwięku w danym 
ośrodku, stopy/sek, domyślnie 
woda przy 25 °C i 14,7 psia. 

Ciśnienie  +/- 0-999999 Temperatura pracy, PSIg, 
Barg, kPag 

Temperatura  
-999 do +999C 
-1766 do 1830F Temperatura pracy; °C lub F 

Wybór 
ciśnienia  

Stałe, czujnik 1 lub 2, 
protokół 

Pozwala wybrać stałe ciśnienie 
wejściowe lub używanie wejść 
czujnika 1 i 2 lub wejścia 
Modbus 

Wybór 
temperatury  Stałe, czujnik 1 lub 2 

Pozwala wybrać stałą 
temperaturę wejściową lub 
używanie wejść czujnika 1 i 2 
lub wejścia Modbus 

Wysokość  -50 000 do +50 000 Wysokość rury roboczej nad 
poziomem morza, w stopach 
lub metrach 

Ustaw datę i 
godz. 

MM/DD/RR 
HH:MM:SS 

Oparte na formacie Bieżąca data i czas; zmień na 
czas letni, jeśli potrzebne 

Ustaw format 
daty  

USA (MM/DD/RR) 
EURO (DD/MM/RR) 
ISO8601 (RR-MM-DD) 

Format wyświetlania daty na 
nadajniku 
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Tabela 11 (strona 2) Drzewo menu nadajnika GVF , wer. 04.02.XX 

Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Opcje Opis 

Output Config 
(Konfiguracja wyjścia) 

4-20mA Ch1& 
Ch2 

Wybór wyjścia SOS, GVF, Jakość SOS, 
puste Parametr do wysłania 

Wybór 
zasilania Wewnętrzne, zewnętrzne Zasilanie dla pętli 

prądowej 4-20mA  

Dolna granica Zależne od "wyboru 
zasilania" 

Dolna granica wyjścia 
(4mA) 

Górna granica Zależne od "wyboru 
zasilania" 

Górna granica wyjścia 
(20mA) 

Poza 
zakresem 

Zachowaj, >20mA, <4mA, 
4mA 

Operacja gdy odczyty są 
poza zakresem lub gdy ich 
brak 

Znacznik 
przekroczenia 
zakresu 

Włącz, wyłącz 

"Włącz" oznacza 
ograniczanie napięcia do 
maksimum (20 mA) lub 
minimum (4 mA) 

Przycięcie 
4mA 2 do 6 Dopasowanie wyjścia 4mA 

Przycięcie 
20mA 18 do 22 Dopasowanie wyjścia 

20mA 

Impuls 

Przelicznik 0 - 999999 Przelicznik na wyjściu 
Szerokość 
(ms) .5,1,20,33,50,100 Szerokość impulsu 

Dolny filtr 0 % do 100 %  Dolna granica filtru 

Wybór wyjścia GVF, SOS, Jakość SOS, 
puste Parametr do wysłania 

Sterowanie 
alarmem 

Ostrzeżenie Wył./Wł./wzór Włącza funkcję alarmu 
ostrzegawczego 

Krytyczny 0 % do 100 % 
Wył/Wł/Wzór 

Włącza funkcję alarmu 
krytycznego 

Ręczne 
zerowanie Włącz, wyłącz 

Pozwala na ręczne lub 
automatycznie zerowanie 
alarmu 

Próg alarmu 
ostrzegawcze
go 

Min GVF 0-100% zakresu  
Wył/Wł/Wzór 

Ustawia minimalne i 
maksymalne wartości dla 
alarmu ostrzegawczego Maks GVF 

Próg alarmu 
krytycznego 

Min GVF 0-100% zakresu  
Wył/Wł/Wzór 

Ustawia minimalne i 
maksymalne wartości dla 
alarmu krytycznego Maks GVF 

Tłumienie 
GVF 

Stan Włącz, wyłącz Włącz tłumienie 
Stała czasowa 
(S) 0-600 sekund; domyślnie 3 Wyrównuje wyjście przy 

zawirowaniach przepływu 
Filtr szumów 
GVF 

Stan Włącz, wyłącz Włącza filtrowanie szumów 
Stopień Niskie, wysokie Stopień tłumienia 
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Tablica 11 (strona 3) Drzewo menu nadajnika VF , wer. 04.02.XX 

Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Opcje Opis 

Output Config 
(Konfiguracja wyjścia) 
(dalej) 

Filtr iglic GVF 

Stan Włącz, wyłącz Włącza filtrowanie iglic 

Okno bez GVF 1-60 

Liczba poprawnych 
pomiarów podczas 
inicjalizacji zanim filtr iglic 
uzna pomiary GVF za 
poprawne. 

Okno 0 - 60 odczytów 

Określa liczbę kolejnych 
poprawnych pomiarów 
zanim nie wyświetli się 
natężenie przepływu 

Zaw. filtr iglic 
GVF 

Licznik w górę 1-60 

Liczba razów do 
PODWYŻSZENIA licznika 
niskiej jakości GVF gdy 
mierzona jakość GVF jest 
poniżej dolnej granicy. 

Licznik w dół 1-60 

Liczba razów do obniżenia 
licznika niskiej jakości GVF 
gdy mierzona jakość GVF 
jest poniżej dolnej granicy. 

Procent 0 do 100 % 

Określa procentową 
różnicę między 
poprzednim pomiarem w 
zakresie poniżej którego 
pomiar przepływu jest 
uznawany za poprawny 

Procent okna 2-60 

Liczba poprawnych 
pomiarów zanim filtr iglic 
uzna pomiary GVF za 
poprawne. 
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Tabela 11 (strona 4) Drzewo menu nadajnika GVF , wer. 04.02.XX 

Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Opcje Opis 

Input Config 
(Konfiguracja wejścia) 

Czujnik #1 

Jednostki PSIg, brak, F, C, Barg, 
kPag 

Wprowadzanie 
parametrów 

Skala 0,0000 e-38 do 9,9999 
e+38 

Zakres wejścia dzielony 
przez zakres mA 

Przesunięcie 0,0000 e-38 do 9,9999 
e+38 

Korekcja dla niezerowego 
minimalnego wyjścia mA 

Czujnik #2 

Jednostki PSIg, brak, F, C, Barg, 
kPag 

Wprowadzanie 
parametrów 

Skala 0,0000 e-38 do 9,9999 
e+38 

Zakres wejścia dzielony 
przez zakres mA 

Przesunięcie 0,0000 e-38 do 9,9999 
e+38 

Korekcja dla niezerowego 
minimalnego wyjścia mA 
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Tabela 11 (strona 5) Drzewo menu nadajnika GVF , wer. 04.02.XX 

Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Opcje Opis 

Customize 
(Dopasowanie) 

Wyświetlacz 

Wiersz 1 Puste, GVF, SOS Parametry pokazywane w 
wierszu 1 

Wiersz 2 Puste, GVF, SOS Parametry pokazywane w 
wierszu 2 

Kontrast 0 do 1024 (domyślnie 170) Kontrast wyświetlacza 

Konfiguracja 
czujnika Stan Wł/wył Włącz / wyłącz każdy 

czujnik 

Jedn. pr. 
dźwięku Jednostki stopy/sek, m/sek Jednostki prędkości 

dźwięku 

Tryb blokady 
zap.  Włącz, wyłącz 

Po włączeniu, nie można 
zmienić innych 
parametrów 
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Tabela 11 (strona 6) Drzewo menu nadajnika GVF , wer. 04.02.XX 

Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Opcje Opis 

Communications  
(Komunikacja): 

Ethernet 
Adres IP 0.0.0.0 do 

255.255.255.255 Bieżący adres IP 

Maska 
podsieci 

0.0.0.0 do 
255.255.255.255 Bieżąca maska podsieci 

Seryjne, 
przedni panel 

Szybkość 
transmisji 2400 do 115200 Szybkość seryjnej transmisji 

dla portu w przednim panelu 

Seryjny 
wewnętrzny 

Konfig RS232 lub RS485 Typ protokołu komunikacji 
seryjnej 

Szybkość 
transmisji 2400 do 115200 Szybkość seryjnej transmisji 

dla portu wewnętrznego 

Bity danych 8, 7 Bity danych dla wewnętrznego 
portu seryjnego RS232/RS485 

Parzystość Parzyste, nieparzyste, 
brak 

Parzystość dla wewnętrznego 
portu seryjnego RS232/RS485 

Bity stopu 1 lub 2 Bity stopu dla wewnętrznego 
portu seryjnego RS232/RS485 

HART 

Nagłówki 5 - 20 # znaków nagłówka przed 
MSG 

Odp. Nagłówki 5 - 20 

# nagłówków w odpowiedzi z 
nadajnika  Zmień by 
dopasować do nadajnika 
HART 

Univ. Cmd. 
Wer. 5 lub 6 Główny protokół: wersja 5 lub 

6 

Adres 
odpytywania 0 - 15 

Niezerowe lub wielopunktowe 
połączenia, =0 dla 
pojedynczego połączenia 

Znajdź sprzęt Włącz, wyłącz 
Przy 'Włączonym", nadajnik 
odpowiada na zapytanie HART 
'Znajdź sprzęt' 

MODBUS 

Tryb RTU, ASCII Wybór trybu nadawania 

Adres IP 001-247 Wybór adresu urządzenia 

Limit ACSII 04-99 Wybór limitu ASCII 

Zerowanie 
portu   

Zerowanie portu 
komunikacyjnego bez 
resetowania nadajnika 
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Tabela 11 (strona 7) Drzewo menu nadajnika GVF , wer. 04.02.XX 

Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Opcje Opis 

Diagnostics 
(Diagnostyka) 

Sprawdzanie 
czujnika  

OK lub BŁĄD  (określa 
czujniki, które nie przeszły 
testu) 

Sprawdza poprawność 
każdego czujnika 

Test 4-20mA  Sprawdza wyjścia 4-20mA 
od 4 do 20mA 

Manualne testowanie 
wyjścia 4-20mA nr 1, i 2 

Wzmocnienie 

Autokonfig. 
wzmocnienia 1.0, 4.65, 21.55, 98.65 

Steruje dopasowaniem 
ustawień 
przedwzmacniacza w 
oparciu o bieżące warunki 
pracy 

Sprawdź/usta
w 
wzmocnienie 

1.0, 4.65, 21.55, 98.65 

Pozwala na ręczne 
sprawdzanie i ustawianie 
wzmocnienia 
przedwzmacniacza.  
Autokonfiguracja 
wzmocnienia zastępuje 
wartości nastawcze 

Test 
wzmocnienia OK lub BŁĄD 

Sprawdź czy wzmocnienie 
przedwzmacniacza mieści 
się w parametrach AGC 

Autotest 
Test RAM OK lub BŁĄD Test pamięci systemowej 

Test DPRAM OK lub BŁĄD Test pamięci podwójnego 
portu 

Test klawiszy  
Czerwona dioda pokazuje 
poprawne działanie 
klawisza 

Test działania klawiatury 

Czyść historię Zerowanie  Zeruje historię danych 

Monitor 

Hasło 

 Narzędzie do diagnostyki 
dla pomocy technicznej 

Monitor 
systemu 

Monitor 
czujników 

Test impulsów   Pozwala testować wyjście 
impulsów 

Test alarmu   Pozwala testować wyjście 
alarmów 
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Tabela 11 (strona 8) Drzewo menu nadajnika GVF , wer. 04.02.XX 

Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Opcje Opis 

Info 

Wersje   
Pokazuje listę 
zainstalowanego sprzętu i 
oprogramowania 

Diagnostyka   
Pokazuje listę głównych 
parametrów temperatury, 
napięcia, statusu 

Konfiguracja   Podsumowanie 
konfiguracji systemu 

Dziennik 
zdarzeń   

Dziennik zdarzeń 
systemowych (błędy, 
przekroczenie granic 
czujnika itp.) 

Maks/min 
czujnika   Maksymalna i minimalna 

amplituda sygnału czujnika 
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Tabela 12 Drzewo menu nadajnika VF/GVF , wer. 04.02.XX 
Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Opcje Opis 

Basic Config 
(Podstawowa 
konfiguracja) 

NR SERYJNY 
CZUJNIKA  0000000 Numer seryjny lub pas 

czujników 

Rozmiar rury 

ŚW/Ściana 

ŚW: 0,1- 100 cali (2,54-
2540 mm) 
Ściana 0 – 100 cali (0 do 
2540 mm) 

Wewnętrzna średnica rury 
i grubość ściany 

Rozmiar/grubość Rozmiar od 2 do 36 cali; 
grubość Rozmiar i grubość rury 

ŚZ/Ściana 

ŚZ: 0,1- 100 cali (2,54-
7260 mm) 
Ściana 0 – 100 cali (0 do 
2540 mm) 

Zewnętrzna średnica rury i 
grubość ściany 

Materiał rury  SST, CS, PCW, Specjalny 
Podaj współczynnik 
sprężystości rury, w 
kilopaskalach (kPa) 

Właściwości 
płynu 

Ciężar właściwy 0 - 999999 
Wprowadź ciężar 
właściwy, domyślnie woda 
przy 25 °C i 14,7 psia. 

SOS (stopy/s) 0 - 999999 

Prędkość dźwięku w 
danym ośrodku, stopy/sek, 
domyślnie woda przy 
25 °C i 14,7 psia. 

Lepkość  0,0000 e-38 do 9.9999 
e+38 

Wprowadź ciężar 
właściwy, domyślnie woda 
przy 25 °C i 14,7 psia. 

Ciśnienie  +/- 0-999999 Temperatura pracy, PSIg, 
Barg, kPag 

Temperatura  -999 do +999C 
-1766 do 1830F 

Temperatura pracy; °C lub 
F 

Wybór 
ciśnienia  

Stałe, czujnik 1 lub 2, 
protokół 

Pozwala wybrać stałe 
ciśnienie wejściowe lub 
używanie wejść czujnika 1 
i 2 lub wejścia Modbus 

Wybór 
temperatury  Stałe, czujnik 1 lub 2 

Pozwala wybrać stałą 
temperaturę wejściową lub 
używanie wejść czujnika 1 
i 2 lub wejścia Modbus 

Wysokość  -50 000 do +50 000 
Wysokość rury roboczej 
nad poziomem morza, w 
stopach lub metrach 

Kalibracja 

Poziom C0 0,0000 e-38 do 9,9999 
e+38 

Współczynnik pierwszego 
poziomu 

Poziom C1 0,0000 e-38 do 9,9999 
e+38 

Współczynnik drugiego 
poziomu 

Poziom C2 0,0000 e-38 do 9,9999 
e+38 

Współczynnik trzeciego 
poziomu 
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Tabela 12 (strona 2) Drzewo menu nadajnika VF/GVF , wer. 04.02.XX 

Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Opcje Opis 

Basic Config 
(Podstawowa 
konfiguracja) 
(c.d.) 

Tryb pracy  Przepływ/GVF/SOS Ustawia tryb pracy 

Kierunek 
przepływu  Do przodu, Do tyłu Ustawia kierunek głowicy 

czujnika względem 
przepływu 

Ustaw datę i 
godz. 

MM/DD/RR 
HH:MM:SS 

Oparte na formacie Bieżąca data i czas; zmień 
na czas letni, jeśli 
potrzebne 

Ustaw format 
daty  

USA (MM/DD/RR) 
EURO (DD/MM/RR) 
ISO8601 (RR-MM-DD) 

Format wyświetlania daty 
na nadajniku 
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Tabela 12 (strona 3) Drzewo menu nadajnika VF/GVF , wer. 04.02.XX 

Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Opcje Opis 

Output Config 
(Konfiguracja 
wyjścia) 

4-20mA Ch1& 
Ch2 

Wybór wyjścia 

SOS, GVF, Natężenie 
przepływu, Rzeczywisty 
przepływ cieczy, Jakość SOS, 
Jakość natężenia, puste 

Parametr do wysłania 

Wybór 
zasilania Wewnętrzne, zewnętrzne Zasilanie dla prądu 4-20mA 

Dolna granica Zależne od "wyboru zasilania" Dolna granica wyjścia (4mA) 

Górna granica Zależne od "wyboru zasilania" Górna granica wyjścia (20mA) 

Poza zakresem Zachowaj, >20mA, <4mA, 
4mA 

Operacja gdy odczyty są poza 
zakresem lub gdy ich brak 

Znacznik 
przekroczenia 
zakresu 

Włącz, wyłącz 
"Włącz" oznacza ograniczanie 
napięcia do maksimum (20 mA) lub 
minimum (4 mA) 

Przycięcie 4mA 2 do 6 Dopasowanie wyjścia 4mA 

Przycięcie 
20mA 18 do 22 Dopasowanie wyjścia 20mA 

Impuls 

Przelicznik 0 - 999999 Przelicznik na wyjściu 

Szerokość (ms) .5,1,20,33,50,100 Szerokość impulsu 

Dolny filtr 0 % do 100 %  Dolna granica filtru 

Wybór wyjścia 

GVF, SOS, Natężenie 
przepływu, Rzeczywisty 
przepływ cieczy, Jakość 
natężenia, Jakość SOS 

Parametr do wysłania 

Sterowanie 
alarmem 

Ostrzeżenie Wł/Wył Włącza funkcję alarmu 
ostrzegawczego 

Krytyczny 0 % do 100 % Wł/Wył Włącza funkcję alarmu krytycznego 

Ręczne 
zerowanie Włącz, wyłącz Pozwala na ręczne lub 

automatycznie zerowanie alarmu 

Próg alarmu 
ostrzegawcze
go 

Min przepływ 

0-100% zakresu  Wył/Wł/Wzór 
Ustawia minimalne i maksymalne 
wartości dla alarmu 
ostrzegawczego 

Min GVF 

Maks przepływ 

Maks GVF 

Próg alarmu 
krytycznego 

Min przepływ 

0-100% zakresu  Wył/Wł/Wzór Ustawia minimalne i maksymalne 
wartości dla alarmu krytycznego 

Maks przepływ 

Min GVF 

Maks GVF 
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Tabela 12 (strona 4) Drzewo menu nadajnika VF/GVF , wer. 04.02.XX 

Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Opcje Opis 

Output Config 
(Konfiguracja wyjścia) 
(dalej) 

Przepływ i 
GVF, 
Tłumienie 

Stan Włącz, wyłącz Włącz tłumienie 

Stała czasowa 
(S) 0-600 sekund; domyślnie 3 Wyrównuje wyjście przy 

zawirowaniach przepływu 

Przepływ i 
GVF, Filtr 
szumów 

Stan Włącz, wyłącz Włącza filtrowanie szumów 

Stopień Niskie, wysokie Stopień tłumienia 

VF i GVF, Filtr 
iglic 

Stan Włącz, wyłącz Włącza filtrowanie iglic 

Okno bez 
przepływu/GVF 1-60 

Liczba poprawnych 
pomiarów podczas 
inicjalizacji zanim filtr iglic 
pomiarów VF (przepływu) 
lub GVF uzna pomiary za 
poprawne. 

Okno 0 - 60 odczytów 

Określa liczbę kolejnych 
poprawnych pomiarów 
zanim nie wyświetli się 
natężenie przepływu 

Zaw. filtr iglic 
VF i GVF 

Licznik w górę 1-60 

Liczba razów do 
PODWYŻSZENIA licznika 
niskiej jakości VF/GVF gdy 
mierzona jakość VF/GVF 
jest poniżej dolnej granicy. 

Licznik w dół 1-60 

Liczba razów do 
OBNIŻENIA licznika niskiej 
jakości VF/GVF gdy 
mierzona jakość pomiarów 
VF/GVF jest poniżej dolnej 
granicy. 

Procent 0 do 100 % 

Określa procentową 
różnicę między 
poprzednim pomiarem w 
zakresie poniżej którego 
pomiar przepływu jest 
uznawany za poprawny 

Procent okna 2-60 

Liczba poprawnych 
pomiarów zanim filtr iglic 
pomiarów VF/GVF uzna 
pomiary za poprawne. 
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Tabela 12 (strona 5)  Drzewo menu nadajnika VF/GVF , wer. 04.02.XX 

Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Opcje Opis 

Input Config 
(Konfiguracja wejścia) 

Czujnik #1 

Jednostki PSIg, brak, F, C, Barg, 
kPag 

Wprowadzanie 
parametrów 

Skala 0,0000 e-38 do 9,9999 
e+38 

Zakres wejścia dzielony 
przez zakres mA 

Przesunięcie 0,0000 e-38 do 9,9999 
e+38 

Korekcja dla niezerowego 
minimalnego wyjścia mA 

Czujnik #2 

Jednostki PSIg, brak, F, C, Barg, 
kPag 

Wprowadzanie 
parametrów 

Skala 0,0000 e-38 do 9,9999 
e+38 

Zakres wejścia dzielony 
przez zakres mA 

Przesunięcie 0,0000 e-38 do 9,9999 
e+38 

Korekcja dla niezerowego 
minimalnego wyjścia mA 
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Tabela 12 (strona 6) Drzewo menu nadajnika VF/GVF , wer. 04.02.XX 

Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Opcje Opis 

Customize 
(Dopasowanie) 

Wyświetlacz 

Wiersz 1 
Natężenie przepływu, Licznik, % 
natężenia przepływu, GVF, SOS, 
Rzeczywisty przepływ cieczy, Puste 

Parametry pokazywane w 
wierszu 1 

Wiersz 2 
Natężenie przepływu, Licznik, % 
natężenia przepływu, GVF, SOS, 
Rzeczywisty przepływ cieczy, Puste 

Parametry pokazywane w 
wierszu 2 

Kontrast 0 do 1000 (domyślnie 170) Kontrast wyświetlacza 

Konfiguracja 
czujnika Stan Wł/wył Włącz / wyłącz każdy czujnik 

Jednostki 
przepływu 

Objętość gal, l, m3, użytkownika, ft3, igal, ft, m Jednostki przepływu 

Czas d, h, m, s, użytk. Jedn. czasu 

Niestand. 
etykieta obj. Niestandardowa Niestand. etykieta obj. 

strumienia 

Niestand. 
podst. obj. gal, l, m3, ft3, igal, ft, m Podst. jednostki dla niestand. 

etykiety objętości 

Niestand. 
skala obj. 0,0000 e-38 do 9,9999 e+38 Skala dla niestand. podst. 

objętości 

Niestand. 
etykieta czasu Niestandardowa Niestand. etykieta czasu 

Niestand. 
podst. czasu d, h, m, s Podst. jednostki dla niestand. 

etykiety czasu 

Niestand. 
skala czasu 0,0000 e-38 do 9,9999 e+38 Skala dla niestand. podst. 

czasu 

Jedn. pr. 
dźwięku Jednostki Stopy lub metry Jednostki miary  

Zakres filtru 
przepływu 

Dolna granica 0% do 100% (3 do 30 stóp/s) Jeśli poniżej tej wartości, 
wyświetlane będzie '<min flow’ 

Górna granica 0% do 100% (3 do 30 stóp/s) Jeśli powyżej tej wartości, 
wyświetlane będzie ‘>max flow’ 

Licznik 

Jednostki gal, l, m3, ft3, użytkownika Jednostki dla licznika 

Włącz dolny 
filtr Włącz, wyłącz Przełącza licznik dolnego filtru 

Dolny filtr 0% do 100% (3 do 30 stóp/s) 
Pomiary przepływu poniżej tej 
wartości nie będą używane w 
liczniku 

Przelicznik M, k, 1    Łączny przelicznik 

Zerowanie  Zerowanie wartości licznika 

Wejście Obj. przepływ Podstawa zliczanego przepływu 

Tryb blok. 
zapisu  Włącz, wyłącz Po włączeniu, nie można 

zmienić innych parametrów 
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Tabela 12 (strona 7) Drzewo menu nadajnika VF/GVF , wer. 04.02.XX 

Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Opcje Opis 

Communications 
(Komunikacja:) 

Ethernet 
Adres IP 0.0.0.0 do 

255.255.255.255 Bieżący adres IP 

Maska 
podsieci 

0.0.0.0 do 
255.255.255.255 Bieżąca maska podsieci 

Seryjne, 
przedni panel 

Szybkość 
transmisji 2400 do 115200 Szybkość seryjnej transmisji dla 

portu w przednim panelu 

Seryjny 
wewnętrzny 

Konfig RS232 lub RS485 Typ protokołu komunikacji 
seryjnej 

Szybkość 
transmisji 2400 do 115200 Szybkość seryjnej transmisji dla 

portu wewnętrznego 

Bity danych 8, 7 Bity danych dla wewnętrznego 
portu seryjnego RS232/RS485 

Parzystość Parzyste, nieparzyste, 
brak 

Parzystość dla wewnętrznego 
portu seryjnego RS232/RS485 

Bity stopu 1 lub 2 Bity stopu dla wewnętrznego 
portu seryjnego RS232/RS485 

HART 

Nagłówki 5 - 20 # znaków nagłówka przed MSG 

Odp. Nagłówki 5 - 20 
# nagłówków w odpowiedzi z 
nadajnika  Zmień by dopasować 
do nadajnika HART 

Univ. Cmd. 
Wer. 5 lub 6 Główny protokół: wersja 5 lub 6 

Adres 
odpytywania 0 - 15 

Niezerowe lub wielopunktowe 
połączenia, =0 dla 
pojedynczego połączenia 

Znajdź sprzęt Włącz, wyłącz 
Przy 'Włączonym", nadajnik 
odpowiada na zapytanie HART 
'Znajdź sprzęt' 

MODBUS 
(jeśli W  ŁĄCZ - 
bez Fieldbus) 

Tryb RTU, ASCII Wybór trybu nadawania 

Adres IP 001-247 Wybór adresu urządzenia 

Limit ACSII 04-99 Wybór limitu ASCII 

Zerowanie 
portu   

Zerowanie portu 
komunikacyjnego bez 
resetowania nadajnika 
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Tabela 12 (strona 8) Drzewo menu nadajnika VF/GVF , wer. 04.02.XX 

Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Opcje Opis 

Diagnostics  
(Diagnostyka) 

Sprawdzanie 
czujnika  

OK lub BŁĄD  (określa 
czujniki, które nie przeszły 
testu) 

Sprawdza poprawność 
każdego czujnika 

Test 4-20mA  Sprawdza wyjścia 4-20mA 
od 4 do 20mA 

Manualne testowanie 
wyjścia 4-20mA nr 1, i 2 

Wzmocnienie 

Autokonfig. 
wzmocnienia 1.0, 4.65, 21.55, 98.65 

Steruje dopasowaniem 
ustawień 
przedwzmacniacza w 
oparciu o bieżące warunki 
pracy 

Sprawdź/ustaw 
wzmocnienie 1.0, 4.65, 21.55, 98.65 

Pozwala na ręczne 
sprawdzanie i ustawianie 
wzmocnienia 
przedwzmacniacza.  
Autokonfiguracja 
wzmocnienia zastępuje 
wartości nastawcze 

Test 
wzmocnienia OK lub BŁĄD 

Test czy wzmocnienie 
przedwzmacniacza mieści 
się w parametrach AGC 

Autotest 
Test RAM OK lub BŁĄD Test pamięci systemowej 

Test DPRAM OK lub BŁĄD Test pamięci podwójnego 
portu 

Test klawiszy  
Czerwona dioda pokazuje 
poprawne działanie 
klawisza 

Test działania klawiatury 

Czyść historię Zerowanie  Zeruje historię danych 

Monitor 

Hasło  

Narzędzie do diagnostyki 
dla pomocy technicznej 

Monitor 
systemu  

Monitor 
czujników  

Test impulsów   Pozwala testować wyjście 
impulsów 

Test alarmu   Pozwala testować wyjście 
alarmów 
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Tabela 12 (strona 9) Drzewo menu nadajnika VF/GVF , wer. 04.02.XX 

Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Opcje Opis 

Info 

Wersje   
Pokazuje listę 
zainstalowanego sprzętu i 
oprogramowania 

Diagnostyka   
Pokazuje listę głównych 
parametrów temperatury, 
napięcia, statusu 

Konfiguracja   Podsumowanie 
konfiguracji systemu 

Dziennik 
zdarzeń   

Dziennik zdarzeń 
systemowych (błędy, 
przekroczenie granic 
czujnika itp.) 

Maks/min 
czujnika   Maksymalna i minimalna 

amplituda sygnału czujnika 
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Każdy z powyższych parametrów systemowych można zmieniać z 
klawiatury na przednim panelu.  Wszelkie zmiany zapisywane są w 
pamięci nieulotnej i zostają zachowane po odłączeniu zasilania. 
Wiele z tych parametrów jest bezpośrednio powiązanych z innymi 
parametrami w innych gałęziach drzewa menu.  Dlatego też zmiana 
jednego parametru wpływa na parametr z nim powiązany.  
Przykładem tego jest podmenu "Rozmiar rury".  Wszystkie znajdujące 
się tam parametry: "ŚW/Ściana", "Rozmiar/Grubość", "ŚZ/Ściana" są 
ze sobą powiązane i określają wewnętrzną średnicę rury.  Dlatego też 
tylko jeden z tych parametrów może być aktywny naraz.  Gdy jeden z 
nich zostaje wybrany, staje się parametrem aktywnym, a pozostałe 
znikają (symbol ----- ).  Aby zmienić parametr pokazywany w 
przepływomierzu, można wybrać inny i zmienić jego wartość. 
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8.1 Wstęp 
Na poniższych stronach pokazano kroki potrzebne do ustawienia 
nadajnika pasywnego miernika sonarowego. 
Za każdym razem, gdy otwierany jest panel przedni, nadajnik może 
przestać działać i wysyłać dane do sterowni czy systemów 
archiwizacji w zakładzie.  Zaleca się ostrzegać sterownię przed 
otwieraniem przedniego panelu nadajnika. 

 

OSTRZEŻENIE 
Jeśli w danej strefie mogą znajdować się gazy wybuchowe, 
otwieraj drzwi nadajnika tylko po to, by używać klawiatury lub 
przycisku zerowania.  Przed rozpoczęciem innych czynności 
uzyskaj pozwolenie na prace stwarzające zagrożenie pożarowe i 
upewnij się, że gazy wybuchowe nie są obecne. 

 

UWAGA 
Przy naciskaniu klawiszy na przednim panelu może nastąpić 
utrata sygnału z nadajnika.  Zawiadom o tym sterownię, 
ostrzegając przed możliwością zakłóceń. 

ZAŁĄCZNIK O BEZPIECZEŃSTWIE UŻYWANIA ZESTAWU 
MIERNIKA SONAROWEGO W STREFIE 2 ATEX podaje dodatkowe 
informacje dla montażu w lokalizacjach ATEX klasy I, strefa 2. 
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8.2 Basic Config Menu (Menu podstawowej konfiguracji) 
Przy montażu systemu trzeba wprowadzić te parametry 

8.2.1 Sensor Serial # (Nr seryjny czujnika) 
Numer seryjny czujnika jest przypisany każdemu pasowi czujników.  
Identyfikator ten znajduje się  na pasie czujników oraz na etykietach 
zamieszczonych w panelu dostępu na obudowie czujnika i wewnątrz 
nadajnika. 

8.2.2 Pipe Size (Rozmiar rury) 
Sposób podawania rozmiaru rury (Pipe Size) zależy od warunków 
montażu.  Można go wprowadzać jako parametr ‘ID/Wall (średnica 
wewnętrzna / grubość ściany rury)’, ‘OD/Wall’ (zewnętrzna średnica / 
grubość ściany rury) lub ‘Size/Sched’ (rozmiar rury / grubość 
nominalna).  Można go podawać w calach lub milimetrach. 

8.2.3 Pipe Material (Materiał rury, modele z GVF) 
W parametrze "Pipe Material" (materiał rury) można podawać 
współczynnik sprężystości materiału rury, w kilopaskalach (kPa).  Z 
menu można wybrać materiał: stal, stal nierdzewna, PCW, oraz 
wartości niestandardowe.  

8.2.4 Fluid Properties (Właściwości płynu) 
8.2.4.1 Specific Gravity (Ciężar właściwy) 

Domyślna wartość to ciężar właściwy dla wody przy 25 °C i 14,7 psia.  
Patrz załącznik E gdzie podano przeliczenia jednostek oraz załącznik 
F dla innych temperatur i ciśnień.  Można także ustawić wartości 
niestandardowe. 

8.2.4.2 SOS (Prędkość dźwięku, modele z GVF) 
Nominalna prędkość dźwięku (SOS) w cieczy roboczej.  Domyślna 
wartość to prędkość dla wody przy 25 °C i 14,7 psia, w jednostkach 
stopy na sekundę. Można podać wartości niestandardowe.  W 
załączniku F podano wartości dla wody o różnej temperaturze i 
ciśnieniu. 

8.2.4.3 Viscosity  (Lepkość, modele z VF) 
Domyślna wartość to lepkość dla wody przy 25 °C i 14,7 psia.  Patrz 
załącznik E gdzie podano przeliczenia jednostek oraz załącznik F dla 
innych temperatur i ciśnień.  Można także ustawić wartości 
niestandardowe. 
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8.2.5 Pressure (Ciśnienie, modele z GVF) 
Parametr ciśnienia jest bardzo ważny do właściwego pomiaru GVF.  
Jeśli ciśnienie robocze jest stałe, podaj normalne ciśnienie robocze w 
jednostkach  PSIg, Barg czy kPag. 
W warunkach zmiennego ciśnienia, zaleca się korygować te wyniki na 
etapie systemu sterowania zakładem.   Ewentualnie dane z miernika 
ciśnienia można przesyłać do portu wejściowego w nadajniku 
przepływu, jak opisano w punkcie Wybór ciśnienia poniżej. 
Wzór korekcji wyników na etapie systemu sterowania: 

GVFact = GVFmeas * [(Pproc + Patm)/ (Ptrans + Patm)] 

Gdzie: GVFact = GVF skorygowany o ciśnienie 
GVFmeas = GVF wysyłany z nadajnika 

Patm = 14,696 na poziomie morza. Skoryguj według wysokości nad poziomem morza 
(psia) 

Pproc = ciśnienie z przetwornika ciśnienia (psig) 
Ptrans = ciśnienie na wejściu do nadajnika (psig) 

Jeśli do nadajnika miernika przepływu podłączony jest czujnik 
ciśnienia, to powyższe obliczenia są wykonywane przez nadajnik, i nie 
trzeba ich korygować na poziomie systemu sterowania. 

8.2.6 Temperature (Temperatura, modele z GVF) 
Do portu wejściowego temperatury przesyłana jest mierzona średnia 
lub przybliżona temperatura cieczy przemysłowej, wyrażona w  ºC lub 
ºF.  Ewentualnie dane z miernika temperatury można przesyłać do 
portu wejściowego w nadajniku miernika, jak opisano w punkcie 
Wybór ciśnienia poniżej. 
Pomiary temperatury mają bardzo mały wpływ na obliczenia GVF.  
Dlatego też wystarczy zastosować przybliżoną wartość temperatury. 

8.2.7 Pressure Sel (Wybór ciśnienia, modele z GVF) 
Parametrem Wybór ciśnienia wybiera się tryb ciśnienia przy 
wyliczaniu GVF. Może on być stały a jego poziom określony przy 
konfiguracji miernika GVF, lub też zmienny, zgodnie z danymi 
przesyłanymi przez przetwornik ciśnienia.  Jeśli poziom ciśnienia jest 
ustalany przez przetwornik ciśnienia, użytkownicy muszą 
skonfigurować sygnały wejściowe w menu "Konfiguracja wejścia". 

8.2.8 Temperature Sel (Wybór temperatury, modele z GVF) 
Parametrem Wybór temperatury wybiera się tryb temperatury przy 
wyliczaniu GVF. Może ona być stała a jej poziom podany przy 
konfiguracji GVF, lub też zmienna, zgodnie z danymi przesyłanymi 
przez przetwornik temperatury.  Jeśli poziom temperatury jest 
ustalany przez przetwornik temperatury, użytkownicy muszą 
skonfigurować sygnały wejściowe w menu "Konfiguracja wejścia". 
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8.2.9 Altitude (Wysokość, modele z GVF) 
Parametr wysokość służy do obliczania ciśnienia atmosferycznego, 
zależnego od wysokości nad poziomem morza.  Podaj wysokość nad 
lub pod poziomem morza w metrach lub stopach. 
Poniższym wzorem wylicza się ciśnienie skorygowane o wysokość 
nad poziomem morza: 

Patm = 14.696 * [1 – ((Alt * 10-3)/145.45)]5.2561 

Gdzie: Patm = absolutne ciśnienie atmosferyczne skorygowane o wysokość nad 
poziomem morza (psi) 

Alt = wysokość nad poziomem morza (w stopach) 

8.2.10 Calibration (Kalibracja, modele z VF) 
Współczynniki kalibracji zależą od rozmiaru rury i grubości ściany.  
Wartości poziomu ‘C0’, poziomu ’C1’, oraz poziomu ‘C2’ znaleźć 
można na pasie czujników oraz etykiecie przymocowanej do panelu 
dostępu na obudowie czujnika i wewnątrz drzwi nadajnika. 

8.2.11 Flow Direction (Kierunek przepływu, modele z VF) 
Parametr kierunku przepływu (‘Do przodu’ lub ‘Do tyłu’) odpowiada 
kierunkowi przepływu w rurze względem strzałek na obudowie.  Jest 
on także stosowany jeśli zmieniono kierunek przepływu. 

8.2.12 Set Date/Time (Ustaw datę i godz.) 
Data i godzina są wprowadzane do nadajnika by dodać datownik do 
danych przesyłanych przez nadajnik.  Gdy tylko to możliwe, czas ten 
powinien być synchronizowany z czasem w systemie sterowania.  
Wskazówka: Czas nie jest automatycznie zmieniany na czas letni. 

8.2.13 Set Date Format (Ustaw format daty) 
Narzędzie to pozwala ustawiać format wyświetlania czasu: albo 
amerykański ((MM/DD/RR HH:MM:SS), europejski (DD/MM/RR 
HH:MM:SS), lub ISO8601 (RR-MM-DD HH:MM:SS). 
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OUTPUT CONFIG 

    ·4-20mA CH1 
  HIGH END 

053.44%  2499.8gal/m 

8.3 Output Config Menu (Menu konfiguracji wyjść) 
Te parametry konfigurują wyjścia sygnałów z nadajnika. 

8.3.1 4-20mA (CH 1 i CH 2) 
Można tu wybrać ustawienia wyjść w menu kanałów 4-20 mA.     

8.3.1.1 Output Sel (Wybór wyjścia) 
W podmenu wyboru danych wyjściowych wybiera się parametry 
przesyłane kanałami 4-20mA.  

8.3.1.2 Power Sel (Wybór zasilania)  
Pozycja Zasilanie ustala się jego źródło: "wewnętrzne" (czyli nadajnik) 
lub "zewnętrzne" (czyli pętla prądowa) dla wyjścia o prądzie 4-20 mA. 

8.3.1.3 Low End (dolna granica) i High End (górna granica) 
Pozycje menu Dolna i Górna granica pozwalają zmienić zakresy 
pomiarów wysyłanych przez kanał 4-20 mA. 
• Wyjście natężenia przepływu odpowiada wartościom natężenia 

przepływu dla natężeń prądu 4 i 20 mA.  Natężenia przepływu 
odpowiadające dwóm granicom na wyjściu prądowym są 
ustawiane przez użytkownika, który określa procent mierzonego 
całkowitego przepływu. 

• Wyjście GVF odpowiada wartościom GVF dla prądu 4 i 20 mA.  
Wartości GVF odpowiadające tym dwóm granicom na wyjściu 
prądowym są ustawiane przez użytkownika, który określa procent 
między 0% a 100%.    

Na poniższym rysunku pokazano przykładowy ekran z parametrem 
Górnej granicy ustawianym przez użytkownika.  Parametr procentu 
znajduje się w lewym dolnym rogu wyświetlacza, a po prawej stronie 
odpowiadająca mu wartość natężenia przepływu.  Wartość procentu 
oznacza pozycję w zakresie wyjścia miernika.  W przykładzie 
pokazanym niżej (rura 8-calowa, o rozmiarze 40 i maksymalnym 
mierzonym przepływie wynoszącym 30 stóp/s czyli 4677,8 
galonów/min), górna granica wyjścia 20mA jest przeskalowana do 
53,44% co odpowiada 2500 galonom/min.  
 
 
 
 
 

Rysunek 1 Ekran przykładowy konfiguracji wyjścia
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Rysunek 2 Wyjście 4-20 mA ustawiono na 0 – 30 stóp/s 

Wskazówka:  W przypadku ustawienia wyjścia 4-20mA pomiarów 
przepływu na 0-100% zakresu (zakładając zakres pomiaru od 3 do 
30 stóp/s), oraz dolnego filtru przepływu na 3,0 stopy/s, prąd wyjścia 
będzie wynosić 5,6 mA.  Przy prędkości przepływu poniżej 3,0 stóp/s, 
większej niż 30 stóp/s lub jeśli miernik nie działa, wyświetlacz będzie 
pokazywać wartość zależnie od parametru Poza zakresem, czyli 
"Zachowaj" (ostatnią wartość), <4mA, 4mA czy >20mA, oraz 
parametru Znacznik przekroczenia zakresu.   

8.3.1.4 Out of Range (Poza zakresem) 
Wybór opcji z listy "Poza zakresem" pozwala użytkownikowi określić 
działanie wyjścia 4-20mA, gdy miernik nie może zmierzyć prawidłowo 
natężenia przepływu lub wartości GVF/SOS.  Ustawienia pozwalają 
na ustawienie prądu wyjścia mniejszego niż 4mA (‘<4mA’ faktyczny 
prąd ~3mA), większego niż 20mA (‘>20mA’ faktyczny prąd ~21mA), 
stałego prądu 4mA (‘4mA’), lub zachowanie ostatniej odczytanej 
wartości (‘Zachowaj’). 

8.3.1.5 Overrange Rail (Znacznik przekroczenia zakresu) 
Opcja znacznika przekroczenia zakresu pozwala na wybór reakcji na 
mierzone wartości prędkości przepływu (i powiązane z nią natężenie 
przepływu) lub mierzone wartości GVF lub SOS przekraczające 
ustawione powyżej limity ‘Low End’ lub ‘High End’, pozostające 
jednak w zakresie możliwych pomiarów miernika.  Wartość domyślna 
to ‘Włącz’, przy której wyjście 4-20mA osiągnie albo minimum albo 
maksimum.  Gdy wybierze się opcję ‘Wyłącz’, to miernik ten będzie 

5.6 

Wyjście 4-20 mA a prędkość przepływu 

Prędkość przepływu (stopy na sekundę) 

W
yj

śc
ie

 m
A
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wysyłać sygnały zgodnie z ustawieniami w ‘Poza zakresem’, gdy 
miernik wykracza poza limity. 

8.3.1.6 Trim (Przycięcie) 4mA i 20mA 
Narzędzie Trim (przycięcie) pozwala dopasować wyjścia nadajnika 4-
20 mA do zakładowego systemu sterującego lub do pętli sterującej.  
Poniższy komunikat pojawia się przy wyborze tej pozycji. 
 
 
 
 

Rysunek 3 Komunikat rozpoczęcia przycinania 4-20mA  

Naciśnij ‘ENTER’ by rozpocząć testowanie i dopasuj wartość w 
wierszu 4 do pokazywanej na mierniku.  Naciśnij 'ENTER', a miernik 
powinien pokazać 4 mA.  Naciśnij ‘ENTER’ dopasuj wartość 20mA do 
pokazywanej na mierniku.  Naciśnij 'ENTER', a miernik powinien 
pokazać 20mA.  Naciśnij 'ENTER', aby zaakceptować wartości, a 
potem 'BACK' aby zamknąć ten ekran.   
 
 
 
 

Rysunek 4 Konfiguracja przycinania 4-20mA 

Obliczenia te wyliczają przesunięcie i nachylenie dla danego kanału. 
Można je zobaczyć wybierając ‘INFO>CONFIGURATION>4-20mA 
Channel 1 (lub 2)’. 

8.3.2 Pulse (Impuls) 
Wyjście impulsowe miernika korzysta z przetwornika 
półprzewodnikowego by wygenerować serię impulsów odpowiadającą 
mierzonej wartości.  Parametry obciążenia to +30VDC do –10VDC, 
100mA.  Zewnętrzne zasilanie użytkownika jest podłączone do gniazd 
(+) i (-) przy etykiecie “Pulse” na listwie.  Wyjście impulsowe może 
generować impulsy o danej częstotliwości lub liczbę impulsów dla 
jednego z poniższych parametrów: 
• Flow Rate VF (Obj. natężenie przepływu) : Generuje 

częstotliwość odpowiadającą natężeniu przepływu (modele z VF). 
• Flow Rate % (% natężenia przepływu): Generuje częstotliwość 

odpowiadającą procentowi pełnego objętościowego natężenia 
przepływu (modele z VF) 
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• Total Flow, Totalizer (  Łączny przepływ, licznik): Generuje serię 
impulsów odpowiadających łącznej liczbie jednostek objętości 
przepływających w danym cyklu (modele z VF). 

• Prędkość dźwięku (SOS): Generuje częstotliwość odpowiadającą 
prędkości dźwięku (modele GVF) 

• GVF (Udział objętościowy gazu): Generuje częstotliwość 
odpowiadającą wartości GVF (modele GVF): 

• Quality (Jakość) GVF lub VF: Generuje częstotliwość 
odpowiadającą obliczonej wartości współczynnika jakości. 

Opcje menu konfiguracji wyjścia obejmują licznik, szerokość impulsu, 
oraz filtr minimalnego przepływu (patrz niżej). 

8.3.2.1 Multiplier (Przelicznik) 
Przelicznikiem można skalować wyjściowy sygnał impulsowy, zgodnie 
ze wzorem: 

skalowana liczba impulsów = (parametr wyjścia impulsowego) / przelicznik  

8.3.2.2 Width (Szerokość impulsu) 
Szerokość impulsu mierzona jest w milisekundach: 0,5ms, 1ms, 
20ms, 33ms, 50ms, i 100ms  Wskazówka: Zaleca się stosować 
minimalną szerokość impulsu to 1 ms.  Przy ustawionej szerokości 
impulsu 0,5 msek, skoki napięcia na przekaźniku półprzewodnikowym 
będą wynosić około połowy podawanego napięcia. 

8.3.2.3 Low Cut (Dolny filtr) 
Dolny filtr ustala poziom minimalny, poniżej którego wyjście 
impulsowe zostanie wyłączone. 
Należy skonfigurować przelicznik i szerokość impulsu tak, by pełny 
zakres wyjścia impulsu był: 

1. mierzalny sprzętem użytkownika.  Mogą istnieć ograniczenia 
minimalnej szerokości impulsu, którą można zmierzyć sprzętem 
użytkownika. 
2. mniejszy niż maksymalna liczba impulsów na sekundę 
dopuszczalną przez nadajnik.  
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Maksymalna liczba impulsów na sekundę, którą można generować, 
zależy od wybranej szerokości impulsu (patrz poniższa tabela): 

Maks. impulsy = 500/szerokość impulsu 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella 1 Maksymalna liczba impulsów na sekundę zależnie od szerokości 
impulsu 

Pozycja Info>Configuration>Pulse Output w menu nadajnika 
wyświetla bieżące maks/min zakresu impulsów i sygnalizuje 
ewentualne przekroczenie zakresu (to jest przekroczenie 
dopuszczalnej częstotliwości impulsów). 
 
 
 

8.3.2.4 Output Sel (Wybór wyjścia) 
Wybór wyjścia reguluje wysyłany pomiar.  Opcje podano niżej: 
• Natężenie przepływu, % natężenia przepływu, oraz 

Rzeczywisty przepływ cieczy generują inne impulsy niż Licznik 
(łączny przepływ).  Generują one częstotliwość zależnie od 
bieżącego pomiaru.   

 
 
 
 
 
 
 
 

Pulse Width 
(Szerokość impulsu) 

Maksymalnie impulsów na 
sekundę 

0,5 ms 1000 

1,0 ms 500 

20 ms 25 

33 ms 15,15 

50 ms 10 

100 ms 5 

Czas (s)

Natężenie przepływu
500 galonów /m / 100 = 5  Hz 1000 galonów /m / 100 = 10  Hz 300 galonów /m / 100 = 3  Hz

Przelicznik =100

0 2 4 6

Szerokość impulsu jest zmienna 

Ostrzeżenie: Ustawienia przekraczają maks. 
częstotliwość impulsów! 
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Rysunek 5 Wyjście impulsów natężenia przepływu, % natężenia przepływu i rzeczywistego 
przepływu cieczy 

Licznik (lub łączny przepływ) generuje łączną liczbę impulsów 
odpowiadających liczbie jednostek objętości w danym cyklu. Domyślny 
okres  odświeżania wyświetlacza to 2 sekundy.  W rezultacie łączny 
przepływ jest mierzony przez licznik impulsów, aktualizowany w tempie 
odświeżania wyświetlacza. 

 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 6 Wyjście   impulsowe łącznego przepływu 

Poniżej pokazano przykład ustawień impulsów zastosowanych do 
natężenia przepływu: 

Wyjście impulsów: Natężenie przepływu 
(domyślne ustawienie, zakładające rurę 8 cali, o rozmiarze 40) 

Min. przepływ: 513,575 gal/m 
Maks. przepływ: 5135,751 gal/m 

Wyjście impulsów: Natężenie przepływu 
Przelicznik: 100 

Szerokość impulsu: 1 ms 
Dolna granica filtru 0% lub 513,5 gal/m (bez filtru) 

Min. impulsy 5,136 impulsów na sek. 
Maks. impulsy: 51,357 impulsów na sek. 

W powyższym przykładzie częstotliwość impulsów wyjściowych 
pokazuje natężenie przepływu w galonach na minutę, podzieloną 
przez sto:  Częstotliwość impulsów będzie wahać się między 5,136 a 
51,357 Hz, zgodnie z mierzonym natężeniem przepływu. 
Poniżej pokazano przykład ustawień impulsów zastosowanych do 
łącznego przepływu: 

Wyjście;    Łączny przepływ 
Natężenie przepływu 400 gal/min 

Wyjście impulsów: Licznik 
Przelicznik: 10 

Szerokość impulsu: 1 ms 
Dolna granica filtru 0% lub 270,1 gal/m (bez filtru) 

Czas (okres odświeżania to 2 s)

Łączny przepływ, licznik

0 2 4 6

(1500 galonów/min /10) / (60s/2s) = 5 (3000 galonów/min /10) / (60s/2s) = 10 (900 galonów/min /10) / (60s/2s) = 3

Przelicznik =10

Pulse Width 
(Szerokość 
impulsu) 
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W powyższym przykładzie częstotliwość impulsów wynosi 
400 galonów/min / 10 = 40 impulsów na minutę.  
Poniżej pokazano przykład ustawień impulsów zastosowanych do 
mierzenia GVF, udziału objętościowego gazu: 

Wyjście impulsów: GVF 
Przelicznik: 1 

Szerokość impulsu: 1ms 
Dolna granica filtru 0,000% 

Min. impulsy 0 impulsów na sek. 
Maks. impulsy: 100 impulsów na sek. 

W powyższym przykładzie częstotliwość impulsów wyjścia waha się 
między 0 a 100 Hz, zgodnie z mierzonym GVF, od 1 do 100%. 

8.3.3 Alarm Control (Sterowanie alarmem) 
Pozycja sterowania alarmem pozwala aktywować narzędzia alarmu 
ostrzegawczego i krytycznego.  Po włączeniu tego narzędzia 
należy wybrać parametry wywołujące alarm. 

8.3.3.1 Warning (Ostrzegawczy) 
Alarm ostrzegawczy zawiadamia, że warunki pracy nie sprzyjają 
poprawnemu odczytowi.  Jest to symbolizowane migającą diodą LED 
oraz migającym sygnałem alarmu. 

8.3.3.2 Critical (Krytyczny) 
Krytyczny oznacza stan alarmu, w którym dane wysyłane przez 
nadajnik nie są poprawne.   Czerwona dioda LED na nadajniku cały 
czas się pali, a obwód przetwornika, wyjście do systemu zbierania 
danych DCS, jest stale zamknięty.   
Po alarmie krytycznym wyniki pomiarów należy odrzucić a układ 
zamknięty sterowania powinien zostać przełączony na sterowanie 
ręczne. 
Alarm można anulować ręcznie. Wyłączy się też sam, gdy stan 
wywołujący alarm nie będzie już obecny, zależnie od wybranej opcji 
menu (patrz niżej). 

8.3.3.3 Manual Clear (Ręczne zerowanie) 
Narzędzie ręcznego zerowania w menu ‘Sterowanie alarmem’ ma 
opcje ‘Wyłącz’ i ‘Włącz’.  Opcja ‘Wyłącz’ automatycznie wyłącza stan 
alarmu, gdy znikną warunki wywołujące alarm.  Opcja ‘Włącz’ 
wymaga ręcznego wyłączenia alarmu przez otwarcie przednich 
drzwiczek nadajnika i naciśnięcia przycisku ‘Exit’.   
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8.3.4 Alarm Warn/Crit  Threshold (Progi alarmów) 
Wybory te służą do ustawiania progów alarmów dla natężenia 
przepływu oraz udziału objętościowego gazu.  Wszystkie inne 
parametry muszą być ustawiane używając narzędzi programowych 
miernika lub też zmieniając plik konfiguracji poprzez port USB.  
W poniższej tabeli podano parametry alarmu i ich domyślne wartości. 

Parametr alarmu Stan Wejście 
użytkownika 

Wartość  
domyślna alarmu 
ostrzegawczego 

Wartość 
domyślna alarmu 

krytycznego 

Temperatura pasa 
TMP> Tak > 80 °C > 90 °C 

TMP< Tak < 0 °C < 0 °C 

Poziom ciśnienia dźwięku 
RMS 

SPL> Tak > 200 dB > 200 dB 

SPL< Tak < 50 dB < 80 dB 

Jakość pomiarów przepływu VFQ< Tak < 0.3 < 0.2 

Jakość prędkości dźwięku 
(SSQ) SSQ< Tak < 0.03 < 0.01 

Aktualizacja dziennika 
zdarzeń LOG Nie   

Przeciążenie czujnika OVL Nie   

Objętościowe natężenie 
przepływu lub rzeczywiste 
natężenie przepływu 

FLW> Tak > 30 stóp/s > 30 stóp/s 

FLW> Tak < 3.2 stóp/s < 3 stopy/s 

Udział objętościowy gazu 
(GVF) 

GVF> Tak > 100 % > 100% 

GVF< Tak > 0% > 0% 

Awaria czujnika FAIL 
(B   ŁĄD) Nie   

Tabella 2 Wyzwalacze alarmu 

Wskazówka: W menu nadajnika można ustawić wyzwalacz alarmu dla 
pomiarów przepływu (modele VF lub TLF) lub  udziału objętościowego 
gazu (modele z GVF).  Wszystkie inne wartości muszą być ustawiane 
używając poleceń menu miernika lub też zmieniając plik konfiguracji 
poprzez port USB.  
Można wybrać do trzech wyzwalaczy alarmu.  Na przykład wyjście 
alarmu można zaprogramować w ten sposób: 

Ostrzegawczy = TMP I LOG I VF 
(Ostrzegawczy = Temperatura pasa or lub Aktualizacja dziennika zdarzeń lub VF) 

Krytyczny = FAIL I OVL & LOG 
(Krytyczny = Awaria czujnika lub Przeciążenie czujnika i Aktualizacja dziennika zdarzeń 
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8.3.5 VF & GVF Damping Filter (Filtr tłumienia VF i GVF) 
Filtr tłumienia obniża szumy sygnału poprzez filtr opóźnienia 
pierwszego rzędu z ustaloną stałą czasową.  Stała czasowa jest 
ustawiana przez użytkownika.    

8.3.5.1 State (Stan) 
Opcja może być ‘Włączona’ lub ‘Wyłączona’. 

8.3.5.2 Time Constant (Stała czasowa) 
Stała czasowa jest używana jako zakres wejściowych wartości, które 
można zastosować:  od 0 do 600 sekund, domyślnie 3 sekundy.   
Przy zwiększaniu stałej czasowej filtru tłumienia zwiększa się też 
opóźnienie reakcji na sygnał.   
Jeśli ważny jest natychmiastowa reakcja, to zamiast filtru tłumienia 
należy używać ‘Filtru szumów VF i GVF’. 

8.3.6 VF & GVF Noise Filter (Filtr szumów GVF i VF) 
Filtr ten zapewnia stałe wygaszanie szumów przy stabilnych 
warunkach oraz szybką reakcję na przejściowe zmiany.  Jeśli pomiary 
są stabilne, to filtr będzie używać długiej stałej czasowej do 
wygaszania szumów sygnału.  Gdy pomiary zaczną się wahać, filtr ten 
skróci stałą czasową tak by sygnały były szybciej wysyłane.  

8.3.6.1 State (Stan) 
Opcja może być ‘Włączona’ lub ‘Wyłączona’.  Domyślnie: Wy      łączona    

8.3.6.2 Stopień 
Stopień może być Wysoki lub Niski.  Przy wysokim stopniu tłumienia 
gaszone są sygnały stabilne i odchylenia. 
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8.3.7 VF & GVF Spike Filter (VF i GVF, Filtr iglic) 
Filtr iglic (skoków impulsów) pomiarów VF i GVF jest używany, gdy 
ciecz nie płynie (stan "Brak przepływu", wyświetlacz pokazuje kreski) 
a pomiary natężenia przepływu czy GVF są przesyłane. 
Menu filtru iglic danych VF i GVF można używać razem z menu Zaaw. 
filtr iglic GVF, gdzie można dopasować więcej parametrów. 

8.3.7.1 State (Stan) 
Opcja może być ‘Włączona’ lub ‘Wyłączona’.  Domyślnie: Wy      łączona    

8.3.7.2 No Flow/GVF Length (Okno bez przepływu/GVF) 
Parametr okna danych bez przepływu jest stosowany, gdy ciecz nie 
przepływa, a wyświetlacz pokazuje kreski. Definiuje liczbę kolejnych 
poprawnych pomiarów, zanim kolejny pomiar zostanie uznany za 
prawidłowy.  Eliminuje to fałszywe iglice sygnałów, które pojawiają się 
czasem przy braku przepływów z powodu zakłóceń. 

8.3.7.3 Length (okno) 
Parametr Length (okno) określa liczbę nieprawidłowych odczytów, 
które są dopuszczalne zanim nadajnik przechodzi w tryb "Brak 
przepływu"/"Brak GVF" i wyświetla kreski na wyświetlaczu (-------).  
Przed przejściem w ten stan, port wyjściowy będzie "przechowywać" 
ostatnią wartość. 
Wskazówka: Może być używane z opisanymi niżej ustawieniami 
‘Zaaw. filtr iglic GVF’.  Na przykład jeśli pomiary o niskiej jakości nie 
występują po sobie, to więcej błędnych pomiarów niż określono w 
parametrze "Okno filtru" jest wymaganych, aby uaktywnić stan "Brak 
przepływu"/"Brak GVF".  Aktualna liczba zależy od wartości "Licznik w 
górę" i "Licznik w dół" oraz udziału pomiarów o niskiej jakości.  Więcej 
informacji podano w opisie parametrów "Licznik w górę" i "Licznik w 
dół". 

8.3.8 Flow (GVF) Spike Flt Adv (Zaaw. filtr iglic VF i GVF) 
Menu Zaawansowanego filtru iglic VF i GVF pozwala na lepsze 
dopasowanie filtracji. 

8.3.8.1 Up Count (Licznik w górę) 
Parametr Licznik w górę, razem z Licznik w dół jest używany, gdy 
urządzenie "przechowuje" poprzedni pomiar z powodu nowego 
niepoprawnego pomiaru.  Za każdym razem, gdy pomiar jest 
niepoprawny, wartość parametru "W górę" jest dodawana do licznika 
jakości. Tak samo przy każdym poprawnym pomiarze wartość 
parametru "W dół" jest odejmowana od licznika jakości.  Jeśli licznik 
jakości spadnie spadnie do zera, to wyświetlany będzie bieżący 
pomiar.  Jeśli licznik jakości przekroczy wartość iloczynu "Okno filtru" * 
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"W górę", to urządzenie przejdzie w tryb "Brak przepływu", a 
wyświetlacz będzie pokazywać kreski.  

8.3.8.2 Down Count (Licznik w dół) 
Parametr Licznik w dół, razem z Licznikiem w górę jest używany, 
gdy urządzenie "przechowuje" poprzedni pomiar z powodu nowego 
niepoprawnego pomiaru.  Za każdym razem, gdy pomiar jest 
niepoprawny, wartość parametru "W górę" jest dodawana do licznika 
jakości. Tak samo przy każdym poprawnym pomiarze wartość 
parametru "W dół" jest odejmowana od licznika jakości.  Jeśli licznik 
jakości spadnie spadnie do zera, to wyświetlany będzie bieżący 
pomiar.  Jeśli licznik jakości przekroczy wartość iloczynu "Okno filtru" * 
"W górę", to urządzenie przejdzie w tryb "Brak przepływu", a 
wyświetlacz będzie pokazywać kreski. 

8.3.8.3 Percent, VF only (procent, tylko VF) 
Parametr ten jest używany razem z parametrem "Percent Len" 
(procent okna).  Po "Procencie okna" poprawnych pomiarów, nowy 
pomiar będzie uważany za poprawny, jeśli różnica między 
maksymalnym a minimalnym poziomem obecnego pomiaru a 
("Procent okna" - 1) poprzednich kolejnych pomiarów będzie mniejsza 
niż zakres pomiarów (domyślne 27 stóp/s dla natężenia przepływu) 
razy ("Procent"/100).  
Dopuszczalny zakres odchyleń pomiarów (Reading-to-Reading 
Variation, RRV) to maksymalna mierzalna wartość urządzenia 
(MaxMV, w stopach/s) minus minimalna mierzalna wartość (MinMV, w 
stopach/s) razy Procent (lub Delta dla GVF) określony przez 
użytkownika dla filtru, czyli: 

RRV = [(MaxMV – MinMV) * Percent] 

Na przykład w urządzeniu z prędkością MaxMV równą 30 stóp/s oraz 
prędkością MinMV równą 3 stopy/s oraz "Procentem" 10%, wahania 
odczytu większe niż 2,7 stóp/s będą odrzucane.   

RRV = [(30 – 3) * 0,10] = 2,7 stopy/s 

Dlatego też pomiary o odchyleniach większych niż 2,7 stóp/s nie będą 
wyświetlane ani przesyłane, dopóki liczba kolejnych odczytów, które 
nie różnią się więcej niż RV, będzie większa niż wartość Okno filtru. 

8.3.8.4 Delta, GVF only (Delta, tylko GVF) 
Parametr ten jest używany razem z parametrem "Percent Len" 
(procent okna).  Po "Procencie okna" poprawnych pomiarów, nowy 
pomiar będzie uważany za poprawny, jeśli różnica między 
maksymalnym a minimalnym poziomem obecnego pomiaru a 
("Procent okna" - 1) poprzednich kolejnych pomiarów będzie mniejsza 
niż zakres pomiarów (domyślne 100% dla GVF) razy ("Procent"/100).  



20834-01PL Rev 04  Strona 8-19  
 

Dopuszczalne wahania między odczytami (RRV) są maksymalną 
mierzalną wartością urządzenia (MaxMV, w % GVF) minus minimalna 
mierzalna wartość (MinMV) w % GVF razy Delta, podana przez 
użytkownika dla filtru, czyli: 

RRV = [(MaxMV – MinMV) * Procent 

Na przykład w urządzeniu z GVF MaxMV równym 100% GVF oraz 
GVF MinMV równym 0% i ‘Delta’ 5%, rozbieżności odczytu większe 
niż 5% będą odrzucane.   

RRV = [(100 – 0) * 0,05] = 5% 

Dlatego też pomiary o odchyleniach większych niż 5% nie będą 
wyświetlane ani przesyłane, dopóki liczba kolejnych odczytów, które 
nie różnią się więcej niż RV, będzie mniejsza niż wartość Okno filtru. 

8.3.8.5 Percent Len (Procent okna) 
"Percent Len" (procentowa długość okna filtru) jest używany razem z 
parametrami "Procent" czy "Delta"  Po "Procencie okna" poprawnych 
pomiarów, nowy pomiar będzie uważany za poprawny, jeśli różnica 
między maksymalnym a minimalnym poziomem obecnego pomiaru a 
("Procent okna" - 1) poprzednich kolejnych pomiarów będzie mniejsza 
niż zakres pomiarów (domyślne 27 stóp/s dla natężenia przepływu) 
razy ("Procent"/100). 

8.3.8.6 Przykładowy filtr VF 
Poniżej pokazano przykład zastosowania filtru iglic. 

8.3.8.6.1 Ustawienia: 
Okno bez przepływu = 5 
Okno filtru = 3 
Licznik w górę = 3 
Licznik w dół = 2 
Procent = 20% 
Procent okna = 3 
Maks przepływ = 30 stóp/s 
Min przepływ = 3 stóp/s 
Zakres pomiarów = (Maks przepływ – Min przepływ) = 27 stóp/s 

8.3.8.6.2 Tryb "Bez przepływu" 
Gdy urządzenie uruchamia się po raz pierwszy, rozpoczyna pracę w 
trybie "Bez przepływu",  a wyświetlacz pokazuje kreski. Pomiary 
zaczynają być wyświetlane, gdy liczba poprawnych pomiarów 
przekroczy wartość ustaloną w parametrze Okno bez przepływu. W 
poniższym przykładzie urządzenie będzie wyświetlać kreski dopóki nie 
zostanie wykonanych pięć poprawnych pomiarów.  Urządzenie 
zaczyna wtedy wyświetlać pomiary na wyświetlaczu i przechodzi w 
tryb normalnej pracy. 
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8.3.8.6.3 Normalny tryb pracy 
W normalnym trybie pracy urządzenie pokazuje wszystkie zmierzone 
wartości dopóki nie wystąpi jeden z poniższych warunków, w 
poniższej kolejności. Wyświetlacz będzie wtedy pokazywać ostatni 
pomiar. 

1. Nowy pomiar jest niskiej jakości.  
2. Różnica między maksimum a minimum nowego pomiaru a 

poprzednimi pomiarami Procent okna-1 jest większa niż 
Procent/100 * Zakres pomiarów 

Warunek 1 wprowadza urządzenie w tryb filtrowania 1, który jak 
poniżej podano, wymusza wyświetlanie ostatniego pomiaru.  Warunek 
2 wprowadza urządzenie w tryb filtrowania 2, który także wymusza 
wyświetlanie ostatniego pomiaru. 
Wskazówka: Tryb filtrowania 1 oraz tryb filtrowania 2 można pominąć 
ustawiając parametr Okno filtrowania = 0. Ustawienie to wymusza 
pracę w trybie "Bez przepływu" lub "Normalnym". W trybie 
"Normalnym" wszelkie nieprawidłowe pomiary spowodują, że 
urządzenie przejdzie z powrotem w tryb "Bez przepływu". 

8.3.8.6.4 Tryb filtru 1 
W trybie filtru 1 urządzenie śledzi liczbę poprawnych pomiarów i 
niepoprawnych pomiarów w liczniku zwanym licznikiem jakości.   Za 
każdym razem, gdy pomiar jest niepoprawny, wartość parametru W 
górę jest dodawana do licznika jakości. Tak samo przy każdym 
poprawnym pomiarze wartość parametru W dół jest odejmowana od 
licznika jakości.  Proces ten pozwala użytkownikom wybrać stosunek 
pomiarów poprawnych do niepoprawnych potrzebny, zanim 
urządzenie przestaje wyświetlać poprzedni pomiar i zaczyna 
wyświetlać nowe pomiary w trybie Normalnym.  Parametr Okno 
filtrowania także pozwala użytkownikowi określić, kiedy urządzenie 
przechodzi z trybu filtrowania 1 i powraca do trybu "Bez przepływu".  
W tym przykładzie użytkownik wymaga stosunku 3:2 (Licznika w 
górę do Licznika w dół) lub 1,5 poprawnych pomiarów dla każdego 
niepoprawnego pomiaru zanim urządzenie powróci do trybu 
normalnego.  Ponadto urządzenie przestaje pokazywać ostatni pomiar 
i zaczyna wyświetlać kreski poprzez powrócenie do trybu "Bez 
przepływu", jeśli 3 kolejne nieprawidłowe pomiary (Okno filtrowania)  
są przeprowadzane lub powyższy licznik jakości przekracza 9 
pomiarów (Okno filtrowania * Licznik w górę) lub wyświetlacz 
pokazywał ten sam odczyt przez 7 pomiarów (Okno filtrowania * (1 + 
Licznik w górę/Licznik w dół) ) . 
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8.3.8.6.5 Tryb filtru 2 
W trybie filtru 2 urządzenie przechowuje bieżące i poprzednie 
poprawne pomiary Procent okna-1 i wyszukuje ich minimalne i 
maksymalne wartości.  Urządzenie wychodzi z trybu filtrowania 2 i 
ponownie wchodzi do trybu normalnego, jeśli różnica między 
minimalną a maksymalną wartością jest mniejsza niż [(Procent/100) x 
Zakres pomiaru].  W przeciwnym przypadku urządzenie przechowuje 
poprzednią wartość.  Tryb filtrowania 2 przechodzi do trybu filtrowania 
1, jeśli jakiś z nowych pomiarów także jest niskiej jakości.   Tryb 
filtrowania 2 także po pewnym czasie oczekiwania przechodzi w tryb 
"Normalny" zamiast powracania w "Bez przepływu".  Staje się tak, gdy 
urządzenie przechowywało ten sam pomiar przez Procent okna*2 
nowych pomiarów.  W tym przykładzie tryb filtrowania 2 kończy się i 
powraca w tryb normalny, jeśli różnica między maksimum a minimum 
obecnych pomiarów a poprzednich 2 (Procent okna -1) pomiarów jest 
mniejsza niż 5,4 stóp/s (20%/100 * 27 stóp/s: (Procent/100*Zakresu 
pomiarów)).  Także w tym przykładzie to samo przejście następuje, 
gdy urządzenie przechowywało ten sam pomiar przez 6 Procent 
okna*2 pomiarów.  W każdym przypadku pomiary w punkcie przejścia 
będą pokazywane. 
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8.4 Input Config Menu (Menu konfiguracji wejść) 
Menu konfiguracyjne wejść jest używane jeśli opcjonalne czujniki 
zewnętrzne (na przykład czujniki ciśnienia lub temperatury) są 
zasilane przez nadajnik i przesyłają mu dane.  Nadajnik może 
wyświetlać, przechowywać i nadawać te wartości portem seryjnym, 
ale nie wysyła ich portami 4-20 mA.  Wskazówka: Gdy te porty 
wejściowe czujnika są używane, opcje ’Wybór temperatury’ i ‘Wybór 
ciśnienia’ w menu ‘Podstawowa konfiguracja’ musi być użyte do 
określenia, które wejście czujników jest używane do danego pomiaru. 
Wejścia te nie są zwykle używane w modelach VF i TAM.  

8.4.1 Sensor 1 & 2 (Czujnik 1 i 2) 
Czujniki 1 i 2  są zwykle zewnętrznymi nadajnikami ciśnienia lub 
temperatury 4-20mA, które nadajnik zasila nominalnym +24V.  
Połączenia elektryczne nadajnika ciśnienia lub temperatury muszą 
być izolowane od ziemi. 

8.4.1.1 Units (Jednostki) 
Pozycja "Jednostki" pozwala ustawić jednostki czujnika na ‘Brak’ (nie 
używane) ‘F’ (stopnie w skali Fahrenheita), ‘C’ (stopnie w skali 
Celsjusza), ‘Barg’ (ciśnienie w barach), ‘kPag’ (ciśnienie w 
kilopaskalach), ‘PSIg’ (ciśnienie w funtach na cal kwadratowy). 

8.4.1.2 Scale (Skala) 
Skala ustawia zakres sygnału wejściowego w jednostkach miary 
(‘Jednostki’) w mA.  Na przykład przetwornik ciśnienia ma zakres  
0-100 psi i prąd wyjścia 4-20 mA.  Skala dla tego nadajnika wynosi: 

skala = zakres / (górna granica mA – dolna granica mA) 
skala = 100 psi / 16mA 

skala = 6,25 psi/mA 

8.4.1.3 Offset (Przesunięcie) 
Parametr "Przesunięcie" pozwala na ustawienie przesunięcia 
natężenia w mA z powodu niezerowego minimum odczytu.   
Przesunięcie jest obliczane wzorem y=mx+b, gdzie: y jest wartością w 
zakresie przetwornika, m jest skalą przetwornika, x jest napięciem 
wyjściowym w mA przy wartości "y", a "b" jest przesunięciem. 
Na przykład, przetwornik ciśnienia 0-100 psi z wyjściem 4-20 mA 
będzie mieć przesunięcie –25 psi. 

y=mx+b 
100 psi = (100psi / 16 mA) x (20 mA) +b 

100 psi – 125 psi = b 
-25 psi = b = ‘Przesunięcie‘ 
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8.5 Customize Menu (Menu dopasowania) 
W tym menu można dopasować wyświetlanie danych w nadajniku.  

8.5.1 Display (Wyświetlacz) 
Można tu dopasować wyświetlane jednostki pomiaru i wygląd 
wyświetlacza.    

8.5.1.1 Line 1 and Line 2 (Wiersz 1 i 2) 
Opcje Wiersza 1 i 2 pozwalają wybrać wyświetlane dane: ‘Licznik’, ’% 
natężenia przepływu’, ‘Natężenie przepływu’, ‘Rzeczywisty 
przepływ cieczy’, ‘GVF’, ’Prędkość dźwięku’, oraz ‘Brak’ (zależnie 
od konfiguracji systemu). 

8.5.1.2 Contrast (Kontrast) 
Można tu dopasować kontrast ekranu do światła zewnętrznego.  
Wartość domyślna to 170. 

8.5.2 Sensor Setup (Konfiguracja czujnika) 
8.5.2.1 State (Stan) 

W pozycji Stan (State) można przełączać stan czujników na 
'Włączone' i 'Wyłączone'.  Normalny tryb pracy to wszystkie czujniki 
są 'Włączone'.  Czujniki powinny być wyłączone na polecenie działu 
technicznego. 

8.5.3 Flow units (Jednostki przepływu, modele z VF) 
8.5.3.1 Volume (Objętość) 

Dostępne jednostki to: ‘gal’ (galony), ‘l’ (litry), ‘m3‘, (metry sześcienne), 
‘niestandardowe’ (użytkownika), ‘iga’ (galony imperialne), ‘ft3‘ (stopy 
sześcienne), ‘ft’ (stopy), ‘m’ (metry). 

8.5.3.2 Time (Czas) 
Dostępne jednostki to: ‘s’ (sekundy), ‘m’ (minuty), ‘h’ (godziny), ‘d’ 
(dni), ‘niestandardowe’ (użytkownika). 
W obu pozycjach ‘Objętość’ i ‘Czas’ można wybrać niestandardowe 
etykiety dla danych wejściowych, wybierając ‘Niestandardowe’ z 
menu.  Etykiety niestandardowe można wtedy określić używając 
‘Niestandardowa objętość / czas’, ‘Podstawa’, oraz ‘Współczynnik 
skalowania’. 

8.5.4 SOS Units (Jednostki prędkości dźwięku, modele z GVF) 
Wybieralne jednostki prędkości dźwięku to 'ft' (stopy) oraz 'm' (metry).  
Jednostki czasu to zawsze sekundy.  Dlatego też pomiary prędkości 
dźwięku są w ‘stopy/s’ lub ‘m/s’. 
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8.5.5 Flow cutoff range (Zakres filtru przepływu, modele z VF) 
‘Dolna granica’ i ‘Górna granica’ to granice filtru pomiarów natężenia 
przepływu pokazywanych na wyświetlaczu.  Przepływy poniżej i 
powyżej ustalonych limitów są pokazywane jako ‘<Min. przepływ’, 
‘>Maks. przepływ’. 

8.5.6 Totalizer (Licznik, modele z VF) 
Menu to służy do konfiguracji opcji licznika. 

8.5.6.1 Units (Jednostki) 
Podmenu jednostek pozwala na wybór jednostek wyświetlacza.  
Dostępne opcje to: ‘gal’ (galony), ‘m3’ metry sześcienne), ‘VF Vol 
Units’ (jednostki strumienia objętości), ‘l’ (litry) ‘ft3’ (stopy sześcienne). 

8.5.6.2 Lowcut Enable (Włącz dolny filtr) 
Opcja ta przełącza dolny filtr. 

8.5.6.3 Lowcut (Dolny filtr) 
Dolny filtr obcina pomiary przepływu, które nie będą wykorzystywane 
do zliczania.  Przepływy poniżej tej wartości nie będą 
wykorzystywane. 

8.5.6.4 Multiplier (Przelicznik) 
Opcja ta wybiera przelicznik wyświetlanych wartości.  Dostępne są 
opcje ‘M’ (x 1,000,000), ‘k’ (x 1,000), ‘1’ (x 1).  Wskazówka:  Wybór 
ten nie wpływa na wyjście impulsów przy wybranej opcji ‘Licznik’.  
Ustaw przelicznik wyjścia impulsów w menu ‘Impulsy’ . 

8.5.6.5 Reset (Zerowanie) 
Opcja ta zeruje licznik. 

8.5.6.6 Input (Wejście, modele z przepływem i GVF)  
W opcji wejścia można wybrać  ‘strumień objętości’ lub ‘rzeczywisty 
przepływ cieczy’ do zliczania. 

8.5.7 Wr Protect Mode (Tryb blokady zapisu) 
Po włączeniu tego trybu, nie można zmienić innych parametrów.  
Należy ‘wyłączyć’ tę opcję przed zmianą pozycji menu.  Domyślnie 
‘wyłączone’. 
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8.6 Communications Menu (menu komunikacji) 
8.6.1 Ethernet  

Opcja Eternetu pozwala na zmianę adresu IP i maski sieci nadajnika. 

8.6.2 Front Panel Serial (Seryjny, przedni panel) 
Parametr Port seryjny na przednim panelu jest używany do ustawiania 
szybkości transmisji portu do przesyłania danych systemowych. 

8.6.3 Internal Serial (Seryjny wewnętrzny) 
Używane do konfiguracji portu seryjnego dla komunikacji MODBUS. 

8.6.4 HART 
Konfiguracja protokołu HART.  Domyślnie: adresowanie pojedynczego 
urządzenia. 

8.6.5 MODBUS 
Konfiguracja protokołu MODBUS.  Patrz publikacje Use of Modbus® 
Protocol with Passive Sonar Transmitters  na witrynie SONARtrac dla 
nadajników z protokołem MODBUS. 
Patrz publikacje Use of Fieldbus Protocol with Passive Sonar 
Transmitters na witrynie dla nadajników z protokołem Fieldbus. 

8.6.6 Reset Comms (Zerowanie portu) 
Zerowanie portu służy do inicjalizacji portów komunikacyjnego bez 
utracenia historii danych, jak się dzieje w przypadku ponownego 
uruchomienia nadajnika.  Można tego używać do przywracania 
pobierania danych jeśli na przykład przewód Eternetu został 
odłączony przy pracy programu StBasic. 
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8.7 Diagnostics Menu (Diagnostyka) 
8.7.1 Sensor Check (Sprawdzanie czujnika) 

Wybór pozycji ‘Diagnostyka>Sprawdzanie czujnika’ w menu 
uruchomi testy wszystkich włączonych czujników.  (Poszczególne 
czujniki mogą być wyłączane w menu  ‘Customize>Sensor 
Setup>State’ - ‘Konfiguracja>Konfiguracja czujnika>Stan’.  Czujniki 
nigdy nie powinny być wyłączane bez polecenia ze strony działu 
technicznego.)  Testy zajmują kilka sekund.  Po zakończeniu testów 
ekran wyświetli wyniki.   
Poniżej pokazano przykładowe wyniki testów. 

Test Results: PASS 
1:OK   2:OK 
3:OK   4:OK 
5:OK   6:OK 
7:OK   8:OK 

Rysunek 7 Przykład pomyślnego testu 

Powyżej pokazano przypadek pomyślnego testu dla wszystkich 
czujników. 
 

Wyniki testów: FAIL: Continuity 
1:SWITCH WT/BK 2:SWITCH WT/BK 
3:OK   4:OK 
5:OK   6:OK 
7:DISCONNECTED 8:OK 

Rysunek 8 Test niepomyślny 

Przykład błędów testu czujników.  Czujniki 1 i 2 są albo źle 
podłączone do gniazd albo podłączone na odwrót (czarne do białego).  
Czujnik 7 jest odłączony (otwarty obwód). 
Jeśli błąd ten pojawia się przy pierwszym teście czujników, powtórz 
testy, by potwierdzić błąd. 
Jeśli błąd pojawia się przy pierwszym uruchomieniu, sprawdź 
terminatory przy listwie gniazd nadajnika.  Jeśli błąd "Disconnect" 
("odłączone") pojawia się w trakcie pracy urządzenia, sprawdź czy 
przewód od czujnika do nadajnika nie jest uszkodzony, lub czy 
przewód w nadajniku nie wysunął się z listwy gniazd. 

8.7.2 Test 4-20mA 
Test ten pozwala na wysyłanie osobnych sygnałów z portów 
wyjściowych 4-20mA nr 1 i 2 do systemu sterowania.  Wyjścia 4-20mA 
można konfigurować co 1 mA. 
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8.7.3 Gain (Wzmocnienie) 
Przedwzmacniacz czujnika znajduje się w obudowie.  W pozycji menu 
"Diagnostyka" nadajnika można zmieniać elektroniczne wzmocnienie 
("Gain") sygnałów z czujników.  Opcje wzmocnienia dostępne są w 
trzech menu podrzędnych – ‘AUTOKONFIGURACJA 
WZMOCNIENIA’, ‘SPRAWDZANIE/USTAWIANIE WZMOCNIENIA’, i 
‘TEST WZMOCNIENIA’.  Korekcję wzmocnienia należy 
przeprowadzać przy "normalnej" pracy systemu.  

8.7.3.1 AUTOSET GAIN (AUTOUSTOWANIE WZMOCNIENIA) 
Narzędzie autoustawiania wzmocnienia przeprowadza automatyczne 
testy i dopasowania ustawień wzmocnienia przedwzmacniacza.  
Automatycznie przechodzi między gotowymi ustawieniami 
wzmocnienia, aby znaleźć najlepsze ustawienie dla warunków 
przepływu.  Narzędzie to należy uruchamiać w normalnych warunkach 
pracy, by zapewnić właściwe ustawienia.  

8.7.3.2 Check/Set Gain (Sprawdź/ustaw wzmocnienie) 
Narzędzie to pozwala użytkownikowi sprawdzić bieżące ustawienia 
wzmocnienia przedwzmacniacza i ręcznie wybrać jedną z czterech 
opcji: 1; 4,65; 21,55; i 98,65.   

8.7.3.3 Test Gain (Test wzmocnienia) 
Test wzmocnienia bada układy elektroniczne, by ustalić najlepsze 
wzmocnienie sygnału.  Wyniki testu informują użytkownika o 
poprawności poziomu wzmocnienia.  Testu ten należy uruchamiać w 
normalnych warunkach pracy, by zapewnić właściwe ustawienia 
wzmocnienia. 

8.7.4 Self Test (Autotest) 
Autotest jest wykonywany na pamięci RAM i DPRAM (wewnętrznej). 

8.7.5 Keyboard Test (Test klawiszy) 
Test klawiszy sprawdza działanie każdego klawisza.  Kontrolka 
alarmu powinna palić się przy każdym naciskanym klawiszu. 

8.7.6 Clear History (Czyść historię) 
Polecenie to usuwa zapisany dziennik danych i ponownie zaczyna 
zapisywać dane nadajnika.  

8.7.7 Monitor 
Monitor wyświetla różne parametry ‘System’ lub ‘Sensor’ (czujnik) 
aktualizowane przy odświeżaniu wyświetlania.  Używany przez dział 
pomocy technicznej. 
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8.7.8 Pulse Test (Test impulsów) 
Test impulsów jest używany do sprawdzania pracy wyjścia 
impulsowego.  Zmiana liczby impulsów na sekundę oraz szerokości 
impulsu powodują natychmiastowe zmiany na wyjściu.  W rozdziale 
8.2.2.3 tabeli 1 podano maksymalną częstotliwość impulsów dla danej 
szerokości impulsu. 

8.7.9 Alarm Test (Test alarmu) 
Test alarmu pozwala użytkownikom ustawić wyjście alarmu na znany 
stan. 

8.8 Info Menu (Informacje) 
W menu tym można uzyskać dokładne informacje o systemie 
monitorowania przepływu.  Klawisze ↑ i ↓ przewijają między ekranami 
tego menu. 

8.8.1 Revisions (Wersje) 
Narzędzie wersji wyświetla wieloekranową listę wersji systemu, 
numerów seryjnych sprzętu, oprogramowania, modelów i części. 

8.8.2 Diagnostics (Diagnostyka) 
Diagnostyka pokazuje wielostronicową listę systemów, temperatur, 
napięć i komunikatów stanu.   

8.8.3 Configuration (Konfiguracja) 
Konfiguracja pokazuje wielostronicową listę (podsumowanie) 
parametrów konfiguracji systemu. 

8.8.4 Event Log (Dziennik zdarzeń) 
Dziennik zdarzeń pokazuje listę zdarzeń zapisanych w pamięci 
nieulotnej.  Każde zdarzenie (do 65 535 zdarzeń) jest zapisywane w 
dzienniku zdarzeń nadajnika.  Najnowsze 10 zdarzeń jest datowane. 
Strzałkami w górę i w dół przewija się między zdarzeniami.  Strzałka 
‘→’ wyświetla potwierdzenie skasowania ‘Dziennika zdarzeń’.  
Ponowne naciśnięcie strzałki ‘→’ kasuje dziennik.  Aby anulować 
kasowanie, naciśnij dowolny klawisz inny niż ‘ENTER’. 
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8.8.5 Sensor Max/Min (Maks/min czujnika) 
Maks/min czujnika pokazuje najmniejsze i największe pomiary oraz 
szczytowe wartości czujnika po ostatnim wyzerowaniu historii.  
Wartości odczytane z czujników mieszczą się w zakresie 0 do  
+/- 32768.  Znak ‘!’ na początku wiersza oznacza przeciążenie 
czujnika.  Może ono oznaczać nieprawidłową pracę czujnika lub zbytni 
poziom wzmocnienia na poziomie przedwzmacniacza, który powinien 
zostać obniżony.  Naciśnij klawisz ‘ENTER’ aby odświeżyć 
pokazywane dane.  Strzałka ‘→’ wyświetla potwierdzenie skasowania 
dziennika szczytowych odczytów czujnika.  Ponowne naciśnięcie 
strzałki ‘→’ kasuje dziennik. 
 

  1  0/ 1 Peaks:  -39/1507 
  2 -1/ 1 Peaks:  -19/1120 
  3 -1/ 1 Peaks:  -54/1358 
! 4: -1/ 32768 Peaks:  -60/32768   Przeciążenie 
  5:  0/ 1 Peaks:  -53/1121 
  6: -1/ 2 Peaks:  -50/1667 
  7:  0/ 2 Peaks:  -35/1667 
  8: -1/ 1 Peaks:  -53/1263 

Rysunek 9 Wyświetlanie maks/min czujnika 

 

8.9 Resetting Processor (Zerowanie procesora) 
Jeśli trzeba wyzerować procesor, na przykład bo system się zawiesił, 
naciśnij przycisk w lewym górnym rogu listwy gniazd.  Działa on tak 
jak wyłączenie zasilania. 

8.10 Resetting to Factory Defaults (Przywracanie wartości 
fabrycznych) 

Wskazówka:  Zaleca się przywracanie wartości fabrycznych przez 
wykwalifikowany personel pomocy technicznej.  Wszystkie ustawienia 
(Podstawowa konfiguracja, konfiguracja wyjść itp.) muszą zostać 
ponownie wprowadzane po przywróceniu wartości fabrycznych. 
Aby ‘Przywrócić do wartości fabrycznych’, naciśnij i przytrzymaj 
przycisk ‘EXIT’ przytrzymując przycisk zerowania w lewym górnym 
rogu listwy gniazd. 
Ewentualnie wyłącz nadajnik, naciśnij i przytrzymaj klawisz ‘EXIT’ 
włączając jednocześnie nadajnik.  Przytrzymaj przycisk ‘EXIT’ dopóki 
nie pojawi się ekran z komunikatem.  Jeśli nie potrzeba przywracać 
ustawień fabrycznych, włącz ponownie zasilanie lub przyciśnij inny 
klawisz niż ‘ENTER’. 
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9.1 Pierwsze uruchomienie 
Przy pierwszym uruchomieniu zielona kontrolka się zapali, a nadajnik 
zacznie pokazywać etapy uruchamiania, ładować oprogramowanie 
firmowe do systemu, ładować ustawienia, a sygnał synchronizacji 
włączy się, gdy nadajnik zacznie zbierać dane z czujników.  Po 
zakończeniu uruchamiania wyświetlacz zgaśnie i zacznie pokazywać 
mierzone wartości.  Na poniższym rysunku pokazano ekran 
uruchamiania.   
 

 
 

 
 

Rysunek 1 Wyświetlacz uruchomienia systemu 

Wyświetlacz zgaśnie i będzie pokazywać 'Startup >>>>’ jeśli 
wewnętrzne parametry konfiguracyjne zostaną zmienione na 
ekranach menu.  Oznacza to, że system się ponownie uruchamia z 
nowymi parametrami i rozpoczyna pomiary.  Po zakończeniu 
procedury uruchamiania, będą wyświetlane wartości pomiarów. 

 

OSTRZEŻENIE 
Jeśli w danej strefie mogą znajdować się gazy wybuchowe, 
otwieraj drzwi nadajnika tylko po to, by używać klawiatury lub 
przycisku zerowania.  Przed rozpoczęciem innych czynności 
uzyskaj pozwolenie na prace stwarzające zagrożenie pożarowe i 
upewnij się, że gazy wybuchowe nie są obecne. 

ZAŁĄCZNIK O BEZPIECZEŃSTWIE UŻYWANIA ZESTAWU 
MIERNIKA SONAROWEGO W STREFIE 2 ATEX podaje dodatkowe 
informacje dla montażu w lokalizacjach ATEX klasy I, strefa 2. 

Startup >>>>>>>>>>>>> 010.001.009.1
 

System się 
uruchamia 

Wersje 
oprogramowa
nia przy 
ładowaniu: 
I:  Interfejs 
F: FPGA 
D: DSP 
P: PreAmp 

Adres IP 
Eternetu 

Tryb i sygnał 
synchronizacji D 01.00.23 P / 
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9.2 Początkowe testy diagnostyczne 

9.2.1 Montaż na bieżąco 
Pasywny miernik sonarowy można instalować i konfigurować bez 
przerywania pracy zakładu.  Zestaw najlepiej konfigurować przy instalacji 
pracującej przy normalnym natężeniu przepływu i warunkach roboczych.   
Jeśli przetwarzanie odbywa na bieżąco (płynnie), to należy 
przeprowadzić następujące testy systemowe. 

9.2.2 Test czujników 
Test wszystkich włączonych czujników.  (Poszczególne czujniki mogą 
być wyłączane w menu  ‘Customize>Sensor Setup>State’ - 
‘Konfiguracja>Konfiguracja czujnika>Stan’.  Czujniki nigdy nie 
powinny być wyłączane bez polecenia ze strony działu technicznego.)  
Testy zajmują kilka sekund.  Po zakończeniu testów ekran wyświetli 
wyniki. 
Testy czujników przeprowadza się w następujący sposób: 
• Naciśnij dowolny klawisz oprócz ‘EXIT’ na klawiaturze, aby przejść 

do trybu menu. 
• Menu ‘Podstawowa konfiguracja’ jest wyświetlane w wierszu 

1 ekranu. 
• Naciśnij przycisk ↓, aby przejść do menu ‘Diagnostyka’ w wierszu 

1.  Naciśnij klawisz ‘ENTER’, aby przejść do opcji dostępnych w 
tym menu. 

• W wierszu 2 pojawi się ‘Sprawdzanie czujnika’. 
• Naciśnij klawisz ‘ENTER’ aby rozpocząć test czujników.  Wszystkie 

czujniki będą testowane.  Jeśli któryś z czujników ma awarię, to 
należy powtórzyć test.  Awarie poszczególnych czujników będą 
wyświetlane na wyświetlaczu razem z radami. 

• Wykonaj zalecane naprawy i powtórz testy czujników.  Powtórz 
jeśli potrzeba. 

• Naciśnij klawisz ‘EXIT’ aby wrócić do trybu roboczego. 

9.2.3 Gain (Wzmocnienie) 
Stopień wzmocnienia zastosowanego do sygnałów z czujników.  
Opcje wzmocnienia dostępne są w trzech menu podrzędnych – 
‘AUTOKONFIGURACJA WZMOCNIENIA’, 
‘SPRAWDZANIE/USTAWIANIE WZMOCNIENIA’, i ‘TEST 
WZMOCNIENIA’.  Korekcję wzmocnienia należy przeprowadzać przy 
"normalnej" pracy systemu.  
Menu podrzędnie wzmocnienia sygnału na poziomie 
przedwzmacniacza: 
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9.2.3.1 Autoset Gain (Autokonfiguracja wzmocnienia) 
Polecenie ‘Autoustawienie wzmocnienia’ wykonuje automatyczny 
test i dopasowanie wzmocnienia na poziomie przedwzmacniacza.  
Automatycznie przechodzi między gotowymi ustawieniami 
wzmocnienia, aby znaleźć najlepsze ustawienie dla warunków 
przepływu. 
By włączyć tę procedurę: 
• Naciśnij dowolny klawisz oprócz ‘EXIT’ na klawiaturze, aby przejść 

do trybu menu. 
• Menu ‘Podstawowa konfiguracja’ jest wyświetlane w wierszu 

1 ekranu. 
• Naciśnij przycisk ↓, aby przejść do menu ‘Diagnostyka’ w wierszu 

1.  Naciśnij klawisz ‘ENTER’, aby przejść do opcji dostępnych w 
tym menu. 

• W wierszu 2 pojawi się ‘Sprawdzanie czujnika’. 
• Naciśnij klawisz ↓ aby przejść do pozycji ‘Wzmocnienie’ w wierszu 

2 wyświetlacza. 
• Naciśnij klawisz ‘ENTER’, aby przejść do opcji dostępnych w tym 

menu. 
• W wierszu 3 pojawi się ‘Autokonfiguracja wzmocnienia’.  
• Naciśnij klawisz ‘ENTER’, aby rozpocząć procedurę.  Zostaną 

automatycznie wybrane najlepsze ustawienia.    
Jeśli komunikat brzmi "Insufficient Gain Detected..." ("Wykryto 
niewystarczające wzmocnienie") lub "Excessive Gain Detected…" 
("Wykryto zbytnie wzmocnienie...").  Jeśli komunikat ciągle się 
pojawia, zwróć się do pomocy technicznej. 

• Naciśnij klawisz ‘EXIT’ aby wrócić do trybu roboczego. 
9.2.3.2 Sprawdź/ustaw wzmocnienie 

Narzędzie to pozwala użytkownikowi sprawdzić bieżące ustawienia 
wzmocnienia przedwzmacniacza i ręcznie wybrać jedną z czterech 
opcji: 1, 4.65, 21.55, i 98.65. 
• Naciśnij dowolny klawisz oprócz ‘EXIT’ na klawiaturze, aby przejść 

do trybu menu. 
• Menu ‘Podstawowa konfiguracja’ jest wyświetlane w wierszu 

1 ekranu. 
• Naciśnij przycisk ↓, aby przejść do menu ‘Diagnostyka’ w wierszu 

1.  Naciśnij klawisz ‘ENTER’, aby przejść do opcji dostępnych w 
tym menu. 

• W wierszu 2 pojawi się ‘Sprawdzanie czujnika’. 
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• Naciśnij klawisz ↓ aby przejść do pozycji ‘Wzmocnienie’ w wierszu 
2 wyświetlacza. 

• Naciśnij klawisz ‘ENTER’, aby przejść do opcji dostępnych w tym 
menu. 

• W wierszu 3 pojawi się ‘Autokonfiguracja wzmocnienia’.  
• Naciśnij klawisz ↓ aby przejść do pozycji ‘Sprawdź/ustaw 

wzmocnienie’ w wierszu 3 wyświetlacza. 
• Naciśnij klawisz ‘ENTER’. W wierszu 4 wyświetlacza pojawi się 

informacja o poziomie wzmocnienia ‘Gain=XXXX   Set=YYYY’. 
• Naciśnij klawisz ‘ENTER’, by podświetlić wartość ustawianej 

pozycji ‘Set’. 
• Naciśnij klawisz ↓ by wybrać nową wartość pozycji ‘Set’. 
• Naciśnij klawisz ‘ENTER’, by wprowadzić wartość parametru ‘Set’ 

do przedwzmacniacza. 
• Naciśnij klawisz ‘EXIT’ aby wrócić do trybu roboczego. 

9.2.3.3 Test Gain (Test wzmocnienia) 
Test wzmocnienia bada układy elektroniczne, by ustalić najlepsze 
wzmocnienie sygnału.  Wyniki testu informują użytkownika o 
poprawności poziomu wzmocnienia. Jednakże test ten nie zeruje 
poziomu wzmocnienia.  Zerowanie wzmocnienia należy 
przeprowadzać używając poleceń ‘Autokonfiguracja wzmocnienia’ 
lub ‘Sprawdź ustaw wzmocnienie’.  Test ten należy uruchamiać w 
normalnych warunkach pracy, by zapewnić właściwe ustawienia 
wzmocnienia. 
• Naciśnij dowolny klawisz oprócz ‘EXIT’, aby przejść do trybu 

menu. 
• Menu ‘Podstawowa konfiguracja’ jest wyświetlane w wierszu 

1 ekranu. 
• Naciśnij przycisk ↓, aby przejść do menu ‘Diagnostyka’ w wierszu 

1.  Naciśnij klawisz ‘ENTER’, aby przejść do opcji dostępnych w 
tym menu. 

• W wierszu 2 pojawi się ‘Sprawdzanie czujnika’. 
• Naciśnij klawisz ↓ aby przejść do pozycji ‘Wzmocnienie’ w wierszu 

2 wyświetlacza. 
• Naciśnij klawisz ‘ENTER’, aby przejść do opcji dostępnych w tym 

menu. 
• W wierszu 3 pojawi się ‘Autokonfiguracja wzmocnienia’.  
• Naciśnij klawisz ↓ aby przejść do pozycji ‘Test wzmocnienia’ w 

wierszu 3 wyświetlacza. 
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• Naciśnij klawisz ‘ENTER’, aby rozpocząć procedurę.  Wyniki 
powinny pojawić się na wyświetlaczu.  Podejmij odpowiednie 
działanie. 

• Naciśnij klawisz ‘EXIT’ aby wrócić do trybu roboczego. 

9.2.4 Sensor Max/Min (Maks/min czujnika) 
Test maks/min czujników przeprowadza się następująco:  
• Naciśnij dowolny klawisz oprócz ‘EXIT’, aby przejść do trybu 

menu. 
• Menu ‘Podstawowa konfiguracja’ jest wyświetlane w wierszu 

1 ekranu. 
• Naciśnij przycisk ↓, aby przejść do menu ‘Info’ w wierszu 1.  

Naciśnij klawisz ‘ENTER’, aby przejść do opcji dostępnych w tym 
menu. 

• W wierszu 2 pojawi się ‘Wersje’. 
• Naciśnij klawisz ↓ aby przejść do pozycji ‘Maks/min czujnika’ w 

wierszu 2 wyświetlacza. 
• Naciśnij klawisz ‘ENTER’, by wyświetlić serię wartości. 

Pokazane zostaną najmniejsze i największe pomiary oraz 
szczytowe wartości czujnika po ostatnim wyzerowaniu historii.  
Znak ‘!’ na początku wiersza oznacza przeciążenie czujnika.  Może 
ono oznaczać nieprawidłową pracę czujnika lub zbytni poziom 
wzmocnienia na poziomie przedwzmacniacza, który powinien 
zostać obniżony.  Naciśnij klawisz ‘ENTER’ aby odświeżyć 
pokazywane dane.  Strzałka ‘→’ wyświetla potwierdzenie 
skasowania dziennika szczytowych odczytów czujnika.  Naciśnij 
ponownie strzałkę ‘→’ by skasować wartości szczytowe. 
Szczytowe wartości przesyłane przez czujniki to -32768 i +32767.  
Wartości w zakresie od -/+2000 do -/+8000 są najbardziej 
przydatne przy normalnych warunkach pracy.  Wskazówka: W 
większości przypadków czujniki poprawnie pracują także poza tym 
idealnym zakresem. 
Minimum i maksimum wartości czujników powinny być w 
przedziale +/- 30% od siebie.  Jeśli odczyty z czujników są poza 
tymi wartościami, zwróć się do pomocy technicznej. 

• Naciśnij klawisz ‘EXIT’ aby wrócić do trybu roboczego. 
• Jeśli wartości ‘Min/maks czujników’ wypadają poza tym 

'idealnym' zakresie zgodnie z procedurami w rozdziale 9.2.3. 
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9.3 Montaż na rurze bez przepływu 
W niektórych przypadkach mierniki są montowane na rurach w 
których chwilowo nie ma przepływu.  W takim przypadku nie można 
sprawdzić ustawień wzmocnienia w nadajniku. 
Jeśli przetwarzanie zostało zawieszone (ciecz nie przepływa), to 
należy przeprowadzić następujące testy systemowe. 

9.3.1 Test czujników 
Test wszystkich włączonych czujników.  (Poszczególne czujniki mogą 
być wyłączane w menu  ‘Customize>Sensor Setup>State’ - 
‘Konfiguracja>Konfiguracja czujnika>Stan’.  Czujniki nigdy nie 
powinny być wyłączane bez polecenia ze strony działu technicznego.)  
Testy zajmują kilka sekund.  Po zakończeniu testów ekran wyświetli 
wyniki. 
Testy czujników przeprowadza się w następujący sposób: 
• Naciśnij dowolny klawisz oprócz ‘EXIT’, aby przejść do trybu 

menu. 
• Menu ‘Podstawowa konfiguracja’ jest wyświetlane w wierszu 1 

ekranu. 
• Naciśnij przycisk ↓, aby przejść do menu ‘Diagnostyka’ w wierszu 

1.  Naciśnij klawisz ‘ENTER’, aby przejść do opcji dostępnych w 
tym menu. 

• W wierszu 2 pojawi się ‘Sprawdzanie czujnika’. 
• Naciśnij klawisz ‘ENTER’ aby rozpocząć test czujników.  Wszystkie 

czujniki będą testowane.  Jeśli któryś z czujników ma awarię, to 
należy powtórzyć test.  Awarie poszczególnych czujników będą 
wyświetlane na wyświetlaczu razem z radami. 

• Wykonaj zalecane naprawy i powtórz testy czujników.  Powtórz 
jeśli potrzeba. 

• Naciśnij klawisz ‘EXIT’ aby wrócić do trybu roboczego. 
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9.4 Konfiguracja trybu pracy 

9.4.1 Początkowa konfiguracja modeli z przepływem 
W celu dokonywania pomiarów należy najpierw wykonać 
'Podstawową konfigurację'.  Jeśli wyłączy się zasilanie, ustawienia 
te pozostają zapisane i nie trzeba będzie ich ponownie wprowadzać. 
• Naciśnij dowolny klawisz oprócz ‘EXIT’, aby przejść do trybu 

menu. 
• Gdy menu ‘Podstawowa konfiguracja’ jest wyświetlane w wierszu 

1, naciśnij klawisz ‘ENTER’ aby przejść do opcji tam dostępnych. 
• W wierszu 2 pojawi się ‘Numer seryjny czujnika’.  Naciśnij klawisz 

‘ENTER’, by wyświetlić w wierszu 4 numer seryjny czujnika 
wprowadzony do nadajnika.  Można wtedy klawiszami strzałek 
wprowadzić numer seryjny pasa czujników znajdujący się na 
etykiecie przymocowanej do pasa czujników (↑ i ↓ zmieniają 
wartości, a klawisze ← i → zmieniają pozycję).  Po wprowadzeniu 
wszystkich cyfr naciśnij klawisz ‘ENTER’ by zapisać w pamięci.  W 
wierszu 2 znowu wyświetlany ‘→Sensor Serial #’ (numer seryjny 
czujnika). 

• Naciśnij następnie klawisz ↓, aby przejść do pozycji ‘Pipe Size’ 
(rozmiar rury) w wierszu 2.  Naciśnij klawisz ‘ENTER’, aby przejść 
do opcji dostępnych w tym menu.  Wskazówka: trzeba wybrać 
tylko jedną z poniższych opcji.   

• Pierwszą opcją w menu ‘Rozmiar rury’ jest ‘→ID / Wall’ (średnica 
wewnętrzna / grubość ściany rury) pokazywana w wierszu 3 
wyświetlacza.  Ewentualną znaną wartość trzeba tutaj wprowadzić.  
Naciśnij klawisz ‘ENTER’, by wyświetlić w wierszu 4 bieżącą 
wewnętrzną średnicę i grubość ściany.  Strzałkami wprowadź 
wewnętrzną średnicę rury (↑ i ↓ zmieniają wartości a ← i → 
zmieniają znaki).  Jednostki mogą być calami i milimetrami.  Po 
wprowadzeniu wszystkich cyfr naciśnij klawisz ‘ENTER’ by zapisać 
wartość w pamięci. 

• Drugą pozycją w menu ‘Pipe size’ jest ‘Size/Sched’ (rozmiar rury i 
grubość nominalna).  Jeśli wartość jest znana, naciśnij klawisz 
‘ENTER’.  Klawiszami strzałek wprowadź wartości a następnie 
wciśnij klawisz ‘ENTER’, by zapisać je w pamięci. 

• Trzecią opcją w menu ‘Pipe size’ jest ‘OD / Wall’ (średnica 
zewnętrzna / grubość ściany rury) pokazywana w wierszu 3 
wyświetlacza.  Strzałkami wprowadź zewnętrzną średnicę rury (↑ i 
↓ zmieniają wartości a ← i → zmieniają znaki).  Jednostki mogą 
być calami i milimetrami.  Po wprowadzeniu wszystkich cyfr 
naciśnij klawisz ‘ENTER’ by zapisać wartość w pamięci.  
Wskazówka: Po wprowadzeniu rozmiaru rury, powtórne wybranie 
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menu 'Pipe Size’ i wybór pozycji ‘Size/Sched’ może powodować 
błędy w przeskalowanych mierzonych wartości. 

• Po wprowadzeniu wartości rozmiaru rury wciśnij klawisz ‘BACK’, by 
wyświetlić ‘→Pipe Size’ w wierszu 2.  W tym miejscu użytkownik 
może albo wcisnąć klawisz ‘ENTER’, aby powtórnie wejść do 
menu ‘Pipe Size’ lub nacisnąć klawisz ↓, aby przejść do następnej 
pozycji w menu. 

• Naciśnięcie klawisza ↓ wyświetli ‘→Fluid Properties’ w wierszu 2.  
Naciśnij klawisz ‘ENTER’, by wyświetlić ‘→Specific Gravity’ w 
wierszu 3, a bieżącą wartość w wierszu 4.  Aby zmienić wartość w 
wierszu 4, naciśnij ‘ENTER’ i klawiszami strzałek wprowadź nową 
wartość.  Wartością domyślną jest woda o temperaturze 25 ºC 
(0,997).  Załącznik E podaje wartości dla wody o różnych 
temperaturach.  Po wprowadzeniu nowej wartości w wierszu 4 
naciśnij ‘ENTER’. 

• Jeśli nie wprowadzi się żadnej zmiany (lub jeśli zmieni się wartość 
Ciężar właściwy), naciśnięcie klawisza  ↓ wyświetla ‘→Viscosity 
(Pa s)’ w wierszu 3 oraz bieżącą wartość w wierszu 4.  Aby 
zmienić wartość w wierszu 4, naciśnij ‘ENTER’ i klawiszami 
strzałek wprowadź nową wartość.  Wartością domyślną jest woda 
o temperaturze 25 ºC (8,9008 e-04).  Załącznik E podaje wartości 
dla wody o różnych temperaturach. Po wprowadzeniu nowej 
wartości w wierszu 4 naciśnij ‘ENTER’. 

• Naciśnięcie klawisza ↓ wyświetli ‘→Calibration’ w wierszu 2.  
Naciśnij klawisz ‘ENTER’, by wyświetlić ‘→C0’ w wierszu 3, a 
bieżącą wartość w wierszu 4.  Naciśnij klawisz ‘ENTER’ 
klawiszami strzałek wprowadź współczynniki kalibracji dla 
czujnika.  Po wprowadzeniu ‘C0’ naciśnij klawisz ‘ENTER’ by 
zapisać wartość w pamięci.  W wierszu 3 będzie widać ‘→C0’. 
Naciśnij klawisz ↓, aby przejść do pozycji ‘→C1’, naciśnij ‘ENTER’, 
i klawiszami strzałek wprowadź wartości ‘C1’.  Po wprowadzeniu 
wartości naciśnij ‘ENTER’ i klawisz ↓, by przejść do pozycji ‘→C2’. 
Wprowadź te wartości i naciśnij klawisze ‘ENTER’ oraz klawisz 
‘BACK’. 

• Ekran będzie pokazywać ‘→Calibration’ w wierszu 2.  Naciśnij 
następnie klawisz ↓, aby przejść do pozycji ‘→Flow Direction’ 
(kierunek przepływu) w wierszu 2.  Jeśli trzeba zmienić kierunek 
przepływu (czujnik został zamontowany odwrotnie względem 
strzałki kierunku na rurze lub ciecz zmieniła kierunek), naciśnij 
klawisz ‘ENTER’ i przełącz kierunek strzałką ↑ lub ↓.  Zatwierdź 
zmianę klawiszem ‘ENTER’. 

• Naciśnij następnie klawisz ↓, aby przejść do pozycji ‘→Set 
Date/Time’ (ustaw datę/czas) w wierszu 2.  Naciśnij klawisz 
‘ENTER’, by wyświetlić w wierszu 4 bieżącą datę i godzinę.  
Strzałkami wprowadź datę i godzinę (↑ i ↓ zmieniają wartości a ← i 
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→ zmieniają znaki).  Wskazówka: Czas ma format 24 godzin.  Po 
wprowadzeniu daty i godziny naciśnij klawisz ‘ENTER’.  

• Naciśnij następnie klawisz ↓, aby przejść do pozycji ‘→Set Date 
Format’ (format daty) w wierszu 2.  Naciśnij klawisz ‘ENTER’, by 
wyświetlić w wierszu 4 bieżący format daty.  Klawiszami strzałek (↑ 
i ↓) przewiń do właściwego formatu.  Klawiszem ‘ENTER’ ustaw 
właściwy format daty a potem klawisz ‘BACK’. 

• Menu ‘Podstawowa konfiguracja’ jest wyświetlane w wierszu 1 
ekranu.  Można powrócić do tego menu naciskając klawisz 
‘ENTER’ lub klawiszami ↑ i ↓ przejść do innych menu poziomu 1. 

• Naciśnij klawisz ‘EXIT’ aby wrócić do trybu roboczego. 
Wprowadzanie parametrów do innych menu w poziomie 1 jest takie 
same jak dla ‘Podstawowej konfiguracji’. 
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9.4.2 Początkowa konfiguracja modeli GVF 
W celu dokonywania pomiarów należy najpierw wykonać 
'Podstawową konfigurację'.  Jeśli wyłączy się zasilanie, ustawienia 
te pozostają zapisane i nie trzeba będzie ich ponownie wprowadzać. 
• Naciśnij dowolny klawisz oprócz ‘EXIT’, aby przejść do trybu 

menu. 
• Gdy menu ‘Podstawowa konfiguracja’ jest wyświetlane w wierszu 

1, naciśnij klawisz ‘ENTER’ aby przejść do opcji tam dostępnych. 
• W wierszu 2 pojawi się ‘→Numer seryjny czujnika’.  Naciśnij klawisz 

‘ENTER’, by wyświetlić w wierszu 4 numer seryjny czujnika 
wprowadzony do nadajnika.  Można wtedy klawiszami strzałek 
wprowadzić numer seryjny pasa czujników znajdujący się na 
etykiecie przymocowanej do pasa czujników (↑ i ↓ zmieniają wartości, 
a klawisze ← i → zmieniają pozycję).  Po wprowadzeniu wszystkich 
cyfr naciśnij klawisz ‘ENTER’ by zapisać w pamięci.  W wierszu 2 
znowu wyświetlany ‘→Sensor Serial #’ (numer seryjny czujnika). 

• Naciśnij następnie klawisz ↓, aby przejść do pozycji ‘Pipe Size’ 
(rozmiar rury) w wierszu 2.  Naciśnij klawisz ‘ENTER’, aby przejść 
do opcji dostępnych w tym menu.  Wskazówka: trzeba wybrać 
tylko jedną z poniższych opcji.   

• Pierwszą opcją w menu ‘Rozmiar rury’ jest ‘→ID / Wall’ (średnica 
wewnętrzna / grubość ściany rury) pokazywana w wierszu 3 
wyświetlacza.  Ewentualną znaną wartość trzeba tutaj wprowadzić.  
Naciśnij klawisz ‘ENTER’, by wyświetlić w wierszu 4 bieżącą 
wewnętrzną średnicę i grubość ściany.  Strzałkami wprowadź 
wewnętrzną średnicę rury (↑ i ↓ zmieniają wartości a ← i → 
zmieniają znaki).  Jednostki mogą być calami i milimetrami.  Po 
wprowadzeniu wszystkich cyfr naciśnij klawisz ‘ENTER’ by zapisać 
wartość w pamięci. 

• Drugą pozycją w menu ‘Pipe size’ jest ‘Size/Sched’ (rozmiar rury i 
grubość nominalna).  Jeśli wartość jest znana, naciśnij klawisz 
‘ENTER’.  Klawiszami strzałek wprowadź wartości a następnie 
wciśnij klawisz ‘ENTER’, by zapisać je w pamięci. 

• Trzecią opcją w menu ‘Pipe size’ jest ‘OD / Wall’ (średnica 
zewnętrzna / grubość ściany rury) pokazywana w wierszu 3 
wyświetlacza.  Strzałkami wprowadź wewnętrzną średnicę rury (↑ i 
↓ zmieniają wartości a ← i → zmieniają znaki).  Jednostki mogą 
być calami i milimetrami.  Po wprowadzeniu wszystkich cyfr 
naciśnij klawisz ‘ENTER’ by zapisać wartość w pamięci. 

• Po wprowadzeniu wartości rozmiaru rury wciśnij klawisz ‘BACK’, by 
wyświetlić ‘→Pipe Size’ w wierszu 2.  W tym miejscu użytkownik 
może albo wcisnąć klawisz ‘ENTER’, aby powtórnie wejść do 
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menu ‘Pipe Size’ lub nacisnąć klawisz ↓, aby przejść do następnej 
pozycji w menu. 

• Naciśnięcie klawisza ↓ wyświetli ‘→Pipe Material’ w wierszu 2.  
Naciśnij klawisz ‘ENTER’, by wyświetlić współczynnik sprężystości 
rury dla stali, PCW, oraz stali nierdzewnej lub ‘Niestandardowe’.  
Klawiszami ↑ i ↓ przewiń listę wartości.  Klawiszem ‘ENTER’ 
wybierz materiał odpowiadający materiałowi rury.  Wybór stali, 
PCW, lub stali nierdzewnej automatycznie wprowadza 
współczynnik sprężystości dla wybranego materiału rury.  Wybór 
‘Niestandardowe’ pozwala na wprowadzenie klawiszami strzałek (↑ 
i ↓ zmieniają wartości a ← i → zmieniają znaki) współczynnika 
sprężystości dla innych materiałów rury.  Naciśnij klawisz ‘ENTER’ 
aby ustawić nową wartość. 

• Jeśli nie wprowadzi się żadnej zmiany (lub jeśli zmieni się wartość 
materiały rury), naciśnięcie klawisza  ↓ wyświetla ‘→Fluid 
Properties’ w wierszu 2.  Naciśnij klawisz ‘ENTER’, by wyświetlić 
‘→Specific Gravity’ w wierszu 3, a bieżącą wartość w wierszu 4.  
Aby zmienić wartość w wierszu 4, naciśnij ‘ENTER’ i klawiszami 
strzałek wprowadź nową wartość.  Wartością domyślną jest woda 
o temperaturze 25 ºC (0,997).  Załącznik E podaje wartości dla 
wody o różnych temperaturach.  Po wprowadzeniu nowej wartości 
w wierszu 4 naciśnij ‘ENTER’. 

• Jeśli nie wprowadzi się żadnej zmiany (lub jeśli zmieni się wartość 
Ciężar właściwy), naciśnięcie klawisza  ↓ wyświetla ‘→SOS’ 
(prędkość dźwięku) w wierszu 3 oraz bieżącą wartość w wierszu 4.  
Aby zmienić wartość w wierszu 4, naciśnij ‘ENTER’ i klawiszami 
strzałek wprowadź nową wartość.  Wartością domyślną jest woda 
o temperaturze 25 ºC (4910,4 stóp/s).  Załącznik E podaje 
wartości dla wody o różnych temperaturach.  Po wprowadzeniu 
nowej wartości w wierszu 4 naciśnij ‘ENTER’. 

• Po wprowadzeniu parametrów cieczy, naciśnij klawisz ‘BACK’ i 
klawisz ↓. Wartość ‘→Pressure’ będzie wyświetlana w wierszu 2 a 
bieżące ciśnienie robocze w wierszu 4.  Wskazówka: Jednostki to 
PSIg.  Aby zmienić wartość w wierszu 4, naciśnij ‘ENTER’ i 
klawiszami strzałek wprowadź nową wartość.  Dzięki temu stała 
wartość ciśnienia będzie używana do obliczeń GVF.  Jeśli dane o 
ciśnieniu pobierane są z przetwornika ciśnienia, nie trzeba 
wprowadzać wartości ciśnienia do nadajnika. 

• Naciśnięcie klawisza ↓ wyświetla  ‘→Temperature’ w wierszu 2 
oraz ustawienia aktualnej temperatury roboczej w wierszu 4.  
Wskazówka: Można wybrać jednostki temperatury: stopnie C lub 
F.  Aby zmienić wartość w wierszu 4, naciśnij ‘ENTER’ i 
klawiszami strzałek wprowadź nową wartość.  Dzięki temu stała 
wartość temperatury będzie używana do obliczeń GVF.  Jeśli dane 
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o temperaturze pobierane są z przetwornika temperatury, nie 
trzeba wprowadzać wartości temperatury do nadajnika.   

• Naciśnięcie klawisza ↓ wyświetli ‘→Pressure Sel’ (wybór ciśnienia) 
w wierszu 2.  Jeśli nie korzysta się z zewnętrznego czujnika 
ciśnienia do przesyłania danych ciśnienia do nadajnika, w wierszu 
4 pojawia się słowo ‘Fixed’ (stałe).  Jeśli ciśnienie jest ustawione 
na ‘Fixed’, klawiszem ↓ przejdź do następnej pozycji menu.  
Jednakże jeśli zewnętrzny czujnik ciśnienia przesyła dane do 
nadajnika, naciśnij klawisz ‘ENTER’ i klawiszem ↓ wybierz czujnik: 
albo ‘Sensor #1’ albo ‘Sensor #2’. (‘Czujnik #1’ lub ‘Czujnik #2’ 
odpowiada portowi w listwie w obudowie nadajnika, do którego 
podłączony jest przewód do przetwornika ciśnienia.)  Jeśli 
ciśnienie jest przesyłane protokołem Modbus, klawiszem ↓ wybierz 
‘Protocol’.  Następnie naciśnij ‘ENTER’. 

• Naciśnięcie klawisza ↓ wyświetli ‘→Temperature Sel’ (wybór 
temperatury) w wierszu 2.  Jeśli nie korzysta się z zewnętrznego 
czujnika temperatury do przesyłania danych do nadajnika, w 
wierszu 4 pojawia się słowo ‘Fixed’ (stałe).  Jeśli ciśnienie jest 
ustawione na ‘Fixed’, klawiszem ↓ przejdź do następnej pozycji 
menu.  Jednakże jeśli zewnętrzny czujnik temperatury przesyła 
dane do nadajnika, naciśnij klawisz ‘ENTER’ i klawiszem ↓ wybierz 
czujnik: albo ‘Sensor #1’ albo ‘Sensor #2’. (‘Czujnik #1’ lub 
‘Czujnik #2’ odpowiada portowi w listwie w obudowie nadajnika, do 
którego podłączony jest przetwornik temperatury.)  Jeśli 
temperatura jest przesyłana protokołem Modbus, klawiszem ↓ 
wybierz ‘Protocol’.  Następnie naciśnij ‘ENTER’. 

• Naciśnięcie klawisza ↓ wyświetla  ‘→Altitude’ (wysokość) w 
wierszu 2 oraz wybraną wysokość ponad lub pod poziomem 
morza w wierszu 4.  Aby zmienić wartość w wierszu 4, naciśnij 
‘ENTER’ i klawiszami strzałek wprowadź nową wartość.  
Wskazówka: jeśli zastosowano zewnętrzny czujnik ciśnienia 
stosujące bezwzględne jednostki, na przykład PSIa, BARa, or 
KPaa), nie potrzeba korekcji ciśnienia atmosferycznego. 

• Naciśnij następnie klawisz ↓, aby przejść do pozycji ‘→Set 
Date/Time’ (ustaw datę/czas) w wierszu 2.  Naciśnij klawisz 
‘ENTER’, by wyświetlić w wierszu 4 bieżącą datę i godzinę.  
Strzałkami wprowadź datę i godzinę (↑ i ↓ zmieniają wartości a ← i 
→ zmieniają znaki).  Wskazówka: Czas ma format 24 godzin.  Po 
wprowadzeniu daty i godziny naciśnij klawisz ‘ENTER’.  

• Naciśnij następnie klawisz ↓, aby przejść do pozycji ‘→Set Date 
Format’ (format daty) w wierszu 2.  Naciśnij klawisz ‘ENTER’, by 
wyświetlić w wierszu 4 bieżący format daty.  Klawiszami strzałek (↑ 
i ↓) przewiń do właściwego formatu.  Klawiszem ‘ENTER’ ustaw 
właściwy format daty a potem klawisz ‘BACK’. 
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• Menu ‘Podstawowa konfiguracja’ jest wyświetlane w wierszu 1 
ekranu.  Można powrócić do tego menu naciskając klawisz 
‘ENTER’ lub klawiszami ↑ i ↓ przejść do innych menu poziomu 1. 

• Naciśnij klawisz ‘EXIT’ aby wrócić do trybu roboczego. 
Wprowadzanie parametrów do innych menu w poziomie 1 jest 
takie same jak dla ‘Podstawowej konfiguracji’. 
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9.4.3 Początkowa konfiguracja modeli z przepływem/GVF 
W celu dokonywania pomiarów należy najpierw wykonać 
'Podstawową konfigurację'.  Jeśli wyłączy się zasilanie, ustawienia 
te pozostają zapisane i nie trzeba będzie ich ponownie wprowadzać. 
• Naciśnij dowolny klawisz oprócz ‘EXIT’, aby przejść do trybu menu. 
• Gdy menu ‘Podstawowa konfiguracja’ jest wyświetlane w wierszu 

1, naciśnij klawisz ‘ENTER’ aby przejść do opcji tam dostępnych. 
• W wierszu 2 pojawi się ‘→Numer seryjny czujnika’.  Naciśnij 

klawisz ‘ENTER’, by wyświetlić w wierszu 4 numer seryjny pasa 
czujników wprowadzony do nadajnika.  Można wtedy klawiszami 
strzałek wprowadzić numer seryjny pasa czujników znajdujący się 
na etykiecie przymocowanej do pasa czujników (↑ i ↓ zmieniają 
wartości, a klawisze ← i → zmieniają pozycję).  Po wprowadzeniu 
wszystkich cyfr naciśnij klawisz ‘ENTER’ by zapisać w pamięci.  W 
wierszu 2 znowu wyświetlany ‘→Sensor Serial #’ (numer seryjny 
czujnika). 

• Naciśnij następnie klawisz ↓, aby przejść do pozycji ‘Pipe Size’ 
(rozmiar rury) w wierszu 2.  Naciśnij klawisz ‘ENTER’, aby przejść 
do opcji dostępnych w tym menu.  Wskazówka: trzeba wybrać 
tylko jedną z poniższych opcji.   

• Pierwszą opcją w menu ‘Rozmiar rury’ jest ‘→ID / Wall’ (średnica 
wewnętrzna / grubość ściany rury) pokazywana w wierszu 3 
wyświetlacza.  Ewentualną znaną wartość trzeba tutaj wprowadzić.  
Naciśnij klawisz ‘ENTER’, by wyświetlić w wierszu 4 bieżącą 
wewnętrzną średnicę i grubość ściany.  Strzałkami wprowadź 
wewnętrzną średnicę rury (↑ i ↓ zmieniają wartości a ← i → 
zmieniają znaki).  Jednostki mogą być calami i milimetrami.  Po 
wprowadzeniu wszystkich cyfr naciśnij klawisz ‘ENTER’ by zapisać 
wartość w pamięci. 

• Drugą pozycją w menu ‘Pipe size’ jest ‘Size/Sched’ (rozmiar rury i 
grubość nominalna).  Jeśli wartość jest znana, naciśnij klawisz 
‘ENTER’.  Klawiszami strzałek wprowadź wartości a następnie 
wciśnij klawisz ‘ENTER’, by zapisać je w pamięci. 

• Trzecią opcją w menu ‘Pipe size’ jest ‘OD / Wall’ (średnica 
zewnętrzna / grubość ściany rury) pokazywana w wierszu 3 
wyświetlacza.  Strzałkami wprowadź wewnętrzną średnicę rury (↑ i 
↓ zmieniają wartości a ← i → zmieniają znaki).  Jednostki mogą 
być calami i milimetrami.  Po wprowadzeniu wszystkich cyfr 
naciśnij klawisz ‘ENTER’ by zapisać wartość w pamięci. 

• Po wprowadzeniu wartości rozmiaru rury wciśnij klawisz ‘BACK’, by 
wyświetlić ‘→Pipe Size’ w wierszu 2.  W tym miejscu użytkownik 
może albo wcisnąć klawisz ‘ENTER’, aby powtórnie wejść do 
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menu ‘Pipe Size’ lub nacisnąć klawisz ↓, aby przejść do następnej 
pozycji w menu. 

• Naciśnięcie klawisza ↓ wyświetli ‘→Pipe Material’ (materiał rury) w 
wierszu 2.  Naciśnij klawisz ‘ENTER’, by wyświetlić współczynnik 
sprężystości rury dla stali, PCW, oraz stali nierdzewnej lub 
‘Niestandardowe’.  Klawiszami ↑ i ↓ przewiń listę wartości.  
Klawiszem ‘ENTER’ wybierz materiał odpowiadający materiałowi 
rury.  Wybór stali, PCW, lub stali nierdzewnej automatycznie 
wprowadza współczynnik sprężystości dla wybranego materiału 
rury.  Wybór ‘Niestandardowe’ pozwala na wprowadzenie 
współczynnika innych materiałów rury klawiszami strzałek (↑ i ↓ 
zmieniają wartości a ← i → zmieniają znaki).  Naciśnij klawisz 
‘ENTER’ aby ustawić nową wartość. 

• Jeśli nie wprowadzi się żadnej zmiany (lub jeśli zmieni się wartość 
materiały rury), naciśnięcie klawisza  ↓ wyświetla ‘→Fluid 
Properties’ w wierszu 2.  Naciśnij klawisz ‘ENTER’, by wyświetlić 
‘→Specific Gravity’ w wierszu 3, a bieżącą wartość w wierszu 4.  
Aby zmienić wartość w wierszu 4, naciśnij ‘ENTER’ i klawiszami 
strzałek wprowadź nową wartość.  Wartością domyślną jest woda 
o temperaturze 25 ºC (0,997).  Załącznik E podaje wartości dla 
wody o różnych temperaturach.  Po wprowadzeniu nowej wartości 
w wierszu 4 naciśnij ‘ENTER’. 

• Jeśli nie wprowadzi się żadnej zmiany (lub jeśli zmieni się wartość 
Ciężar właściwy), naciśnięcie klawisza  ↓ wyświetla ‘→SOS’ 
(prędkość dźwięku) w wierszu 3 oraz bieżącą wartość w wierszu 4.  
Aby zmienić wartość w wierszu 4, naciśnij ‘ENTER’ i klawiszami 
strzałek wprowadź nową wartość.  Wartością domyślną jest woda 
o temperaturze 25 ºC (4910,4 stóp/s).  Załącznik E podaje 
wartości dla wody o różnych temperaturach.  Po wprowadzeniu 
nowej wartości w wierszu 4 naciśnij ‘ENTER’. 

• Jeśli nie wprowadzi się żadnej zmiany (lub jeśli zmieni się wartość 
Ciężar właściwy), naciśnięcie klawisza  ↓ wyświetla ‘→Viscosity 
(Pa s)’ w wierszu 3 oraz bieżącą wartość w wierszu 4.  Aby 
zmienić wartość w wierszu 4, naciśnij ‘ENTER’ i klawiszami 
strzałek wprowadź nową wartość.  Wartością domyślną jest woda 
o temperaturze 25 ºC (8,9008 e-04).  Załącznik E podaje wartości 
dla wody o różnych temperaturach. Po wprowadzeniu nowej 
wartości w wierszu 4 naciśnij ‘ENTER’. 

• Po wprowadzeniu parametrów cieczy, naciśnij klawisz ‘BACK’ i 
klawisz ↓. Wartość ‘→Pressure’ będzie wyświetlana w wierszu 2 a 
bieżące ciśnienie robocze w wierszu 4.  Wskazówka: Jednostki to 
PSIg.  Aby zmienić wartość w wierszu 4, naciśnij ‘ENTER’ i 
klawiszami strzałek wprowadź nową wartość.  Dzięki temu stała 
wartość ciśnienia będzie używana do obliczeń GVF.  Jeśli dane o 
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ciśnieniu pobierane są z przetwornika ciśnienia, nie trzeba 
wprowadzać wartości ciśnienia do nadajnika. 

• Naciśnięcie klawisza ↓ wyświetla  ‘→Temperature’ w wierszu 2 
oraz ustawienia aktualnej temperatury roboczej w wierszu 4.  
Wskazówka: Można wybrać jednostki temperatury: stopnie C lub 
F.  Aby zmienić wartość w wierszu 4, naciśnij ‘ENTER’ i 
klawiszami strzałek wprowadź nową wartość.  Dzięki temu stała 
wartość temperatury będzie używana do obliczeń GVF.  Jeśli dane 
o temperaturze pobierane są z przetwornika temperatury, nie 
trzeba wprowadzać wartości temperatury do nadajnika.   

• Naciśnięcie klawisza ↓ wyświetli ‘→Pressure Sel’ (wybór ciśnienia) 
w wierszu 2.  Jeśli nie korzysta się z zewnętrznego czujnika 
ciśnienia do przesyłania danych ciśnienia do nadajnika, w wierszu 
4 pojawia się słowo ‘Fixed’ (stałe).  Jeśli ciśnienie jest ustawione 
na ‘Fixed’, klawiszem ↓ przejdź do następnej pozycji menu.  
Jednakże jeśli zewnętrzny czujnik ciśnienia przesyła dane do 
nadajnika, naciśnij klawisz ‘ENTER’ i klawiszem ↓ wybierz czujnik: 
albo ‘Sensor #1’ albo ‘Sensor #2’. (‘Czujnik #1’ lub ‘Czujnik #2’ 
odpowiada portowi w listwie w obudowie nadajnika, do którego 
podłączony jest przewód do przetwornika temperatury.)  Jeśli 
ciśnienie jest przesyłane protokołem Modbus, klawiszem ↓ wybierz 
‘Protocol’.  Następnie naciśnij ‘ENTER’. 

• Naciśnięcie klawisza ↓ wyświetli ‘→Temperature Sel’ (wybór 
temperatury) w wierszu 2.  Jeśli nie korzysta się z zewnętrznego 
czujnika temperatury do przesyłania danych do nadajnika, w 
wierszu 4 pojawia się słowo ‘Fixed’ (stałe).  Jeśli ciśnienie jest 
ustawione na ‘Fixed’, klawiszem ↓ przejdź do następnej pozycji 
menu.  Jednakże jeśli zewnętrzny czujnik temperatury przesyła 
dane do nadajnika, naciśnij klawisz ‘ENTER’ i klawiszem ↓ wybierz 
czujnik: albo ‘Sensor #1’ albo ‘Sensor #2’. (‘Czujnik #1’ lub 
‘Czujnik #2’ odpowiada portowi w listwie w obudowie nadajnika, do 
którego podłączony jest przetwornik temperatury.)  Jeśli 
temperatura jest przesyłana protokołem Modbus, klawiszem ↓ 
wybierz ‘Protocol’.  Następnie naciśnij ‘ENTER’. 

• Naciśnięcie klawisza ↓ wyświetla  ‘→Altitude’ (wysokość) w 
wierszu 2 oraz wybraną wysokość ponad lub pod poziomem 
morza w wierszu 4.  Aby zmienić wartość w wierszu 4, naciśnij 
‘ENTER’ i klawiszami strzałek wprowadź nową wartość.  
Wskazówka: jeśli zastosowano zewnętrzny czujnik ciśnienia 
stosujące bezwzględne jednostki, na przykład PSIa, BARa, or 
KPaa), nie potrzeba korekcji ciśnienia atmosferycznego. 

• Naciśnięcie klawisza ↓ wyświetli ‘→Calibration’ w wierszu 2.  
Naciśnij klawisz ‘ENTER’, by wyświetlić ‘→C0’ w wierszu 3, a 
bieżącą wartość w wierszu 4.  Naciśnij klawisz ‘ENTER’ 
klawiszami strzałek wprowadź współczynniki kalibracji dla 
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czujnika.  Po wprowadzeniu ‘C0’ naciśnij klawisz ‘ENTER’ by 
zapisać wartość w pamięci.  W wierszu 3 będzie widać ‘→C0’. 
Naciśnij klawisz ↓, aby przejść do pozycji ‘→C1’, naciśnij ‘ENTER’, 
i klawiszami strzałek wprowadź wartości ‘C1’.  Po wprowadzeniu 
wartości naciśnij ‘ENTER’ i klawisz ↓, by przejść do pozycji ‘→C2’. 
Wprowadź te wartości i naciśnij klawisze ‘ENTER’ oraz klawisz 
‘BACK’. 

• Ekran będzie pokazywać ‘→Calibration’ w wierszu 2.  Naciśnij 
następnie klawisz ↓, aby przejść do pozycji ‘→Flow Direction’ 
(kierunek przepływu) w wierszu 2.  Jeśli trzeba zmienić kierunek 
przepływu (czujnik został zamontowany odwrotnie względem 
strzałki kierunku na rurze lub ciecz zmieniła kierunek), naciśnij 
klawisz ‘ENTER’ i przełącz kierunek strzałką ↑ lub ↓.  Zatwierdź 
zmianę klawiszem ‘ENTER’. 

• Ekran będzie pokazywać ‘→Flow Direction (kierunek przepływu) 
w wierszu 2.  Klawiszem ↓ przejdź do trybu ‘OP Mode’ (trybu 
pracy).  Jeśli nie jest wyświetlane ‘Flow/GVF/SOS’, naciśnij 
klawisz ‘ENTER’ a potem klawiszem ↓ wybierz pozycję 
‘Flow/GVF/SOS’.  Następnie naciśnij klawisz ‘ENTER’. 

• Naciśnij klawisz ↓, aby przejść do pozycji ‘→Set Date/Time’ (ustaw 
datę/czas) w wierszu 2.  Naciśnij klawisz ‘ENTER’, by wyświetlić w 
wierszu 4 bieżącą datę i godzinę.  Strzałkami wprowadź datę i 
godzinę (↑ i ↓ zmieniają wartości a ← i → zmieniają znaki).  
Wskazówka: Czas ma format 24 godzin.  Po wprowadzeniu daty i 
godziny naciśnij klawisz ‘ENTER’. 

• Naciśnij następnie klawisz ↓, aby przejść do pozycji ‘→Set Date 
Format’ (format daty) w wierszu 2.  Naciśnij klawisz ‘ENTER’, by 
wyświetlić w wierszu 4 bieżący format daty.  Klawiszami strzałek (↑ 
i ↓) przewiń do właściwego formatu.  Klawiszem ‘ENTER’ ustaw 
właściwy format daty a potem klawisz ‘BACK’. 

• Menu ‘Podstawowa konfiguracja’ jest wyświetlane w wierszu 1 
ekranu.  Można powrócić do tego menu naciskając klawisz 
‘ENTER’ lub klawiszami ↑ i ↓ przejść do innych menu poziomu 1. 

• Naciśnij klawisz ‘EXIT’ aby wrócić do trybu roboczego. 
Wprowadzanie parametrów do innych menu w poziomie 1 jest takie 
same jak dla ‘Podstawowej konfiguracji’. 

9.4.4 Szablon konfiguracji nadajnika 
W poniższej tabeli pokazano szablon zapisywania konfiguracji 
nadajnika na przyszłość.  Ponadto należy wykonać zrzut danych 
(snapshot), zgodnie z rozdziałem 10.  Zrzut ten należy wykonać po 
konfiguracji miernika i pracy miernika w zwykłych warunkach. 
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Tabela 1 Szablon konfiguracji nadajnika 
Numer seryjny nadajnika: ______________  Nr wersji programu: __________ 

Podstawowa konfiguracja Wartości 
wprowadzone 

 Konfiguracja wyjścia (dalej) Wartości 
wprowadzone 

Nr seryjny czujnika    Impuls Multiplier (Przelicznik)  

Rozmiar rury ŚW/Ściana    Szerokość (ms)  

 Rozmiar/grubość    Lowcut (Dolny filtr)  

 ŚZ/Ściana    Wybór wyjścia  

Materiał rury    Alarm Control 
(Sterowanie alarmem) Warning (Ostrzegawczy)  

Właściwości płynu Ciężar właściwy    Critical (Krytyczny)  

 Prędkość dźwięku    Ręczne zerowanie  

 Lepkość (Pa s)   Próg alarmu 
ostrzegawczego Min/Maks przepływ  

Ciśnienie     Min/Maks GVF  

Temperatura    Próg alarmu krytycznego Min/Maks przepływ  

Wybór ciśnienia     Min/Maks GVF  

Wybór temperatury    Tłumienie przepływu Stan  

Wysokość     Time Constant (Stała 
czasowa)  

Kalibracja C0   Filtr szumów przepływu Stan  

 C1:     Time Constant (Stała 
czasowa)  

 C2:    Filtr iglic przepływu Stan  

Kierunek przepływu     Length (okno)  

Tryb pracy     Procent  

Data / godzina     Percent Len (Procent okna)  

Format daty     Okno bez przepływu  

Konfiguracja wyjścia Wartości wprowadzone   Licznik w górę  

4-20mA Ch1 Wybór wyjścia    Down Count (Licznik w dół)  

 Wybór zasilania   Tłumienie GVF Stan  

 Dolna granica    Time Constant (Stała 
czasowa)  

 Górna granica   Filtr szumów GVF Stan  

 Poza zakresem    Time Constant (Stała 
czasowa)  

 Znacznik 
przekroczenia zakresu   Filtr iglic GVF Stan  

4-20mA Ch2 Wybór wyjścia    Length (okno)  

 Wybór zasilania    Procent  

 Dolna granica    Okno bez przepływu  

 Górna granica    Licznik w górę  

 Poza zakresem    Down Count (Licznik w dół)  

 Znacznik 
przekroczenia zakresu      
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Tabela 1 (strona 2) Szablon konfiguracji nadajnika 

Konfiguracja wejścia Wartości 
wprowadzone  Komunikacja Wartości 

wprowadzone 

Czujnik #1 Jednostki   Ethernet Adres IP  

 Scale (Skala)    Maska podsieci  

 Przesunięcie   
Front Panel Serial 
(Seryjny, przedni 
panel) 

Szybkość transmisji  

Czujnik #2 Jednostki   
Internal Serial 
(Seryjny 
wewnętrzny) 

Konfig  

 Scale (Skala)    Szybkość transmisji  

 Przesunięcie    Bity danych  

     Parzystość  

Dopasowanie Jak po lewej   Bity stopu  

Wyświetlacz Wiersz 1   HART Nagłówki  

 Wiersz 2    Nagłówki odp.  

 Kontrast    Uniw. kom. odp.  

Sensor Setup 
(Konfiguracja 
czujnika) 

Stan  
 

 Adres odpytywania 
 

Jednostki 
przepływu Objętość    Znajdź urządzenie  

 Czas   MODBUS Tryb  

 Niestand. etykieta obj.    Adres IP  

 Niestand. podst. obj.    Limit ACSII  

 Niestand. skala obj.      

 Niestand. etykieta czasu   Diagnostics (Diagnostyka) Jak po lewej 

 Niestand. podst. czasu   Wzmocnienie Spraw. wzmocnienia  

 Niestand. skala czasu      

Jedn. pr. dźwięku Jednostki      

Filtr przepływu Dolna granica      

 Górna granica      

Licznik Jednostki      

 Włącz dolny filtr      

 Lowcut (Dolny filtr)      

 Multiplier (Przelicznik)      

 Wejście      

Tryb blokady 
zapisu 
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10.1 Wstęp 
Port USB pozwala użytkownikom komunikować się z nadajnikom bez 
komputera.  Informacja jest zapisywana w nośniku pamięci USB i 
ładowana do komputera do archiwizacji lub dalszego przesłania.   
Wskazówka: Portu USB nie można używać do komunikacji między 
nadajnikiem a komputerem: jest przeznaczony tylko do zapisywania 
danych na nośniku. 

 

OSTRZEŻENIE 
ZAGROŻENIE WYBUCHEM: NIE UŻYWAJ PORTU USB JEŚLI 
MOGĄ WYSTĘPOWAĆ GAZY WYBUCHOWE.  Jeśli w danej 
strefie mogą znajdować się gazy wybuchowe, otwieraj drzwi 
nadajnika tylko po to, by używać klawiatury lub przycisku 
zerowania.  Przed rozpoczęciem innych czynności uzyskaj 
pozwolenie na prace stwarzające zagrożenie pożarowe i upewnij 
się, że gazy wybuchowe nie są obecne. 

Port USB oraz nośniki pamięci USB nie są certyfikowane dla stref 
niebezpiecznych.  Dlatego też należy założyć, że podczas wsuwania, 
wysuwania oraz przesyłania danych do nośnika pamięci USB, może 
nastąpić wybuch gazów.  Przed rozpoczęciem używania nośnika 
pamięci USB uzyskaj pozwolenie na prace stwarzające zagrożenie 
pożarowe.   
Niektóre modele nadajnika miernika są wyposażone w klapkę nad 
portem USB z prawej strony wyświetlacza.  Klapka portu USB jest 
wsuwana i zabezpieczana śrubką.  Aby otworzyć klapkę, odkręć śrubę 
dopóki nie wyskoczy i przesuń klapkę w prawo.   

   
Po zakończeniu korzystania z portu USB usuń nośnik, przesuń klapkę 
w lewo i zakręć ją śrubą.  Zakręcana zaślepka jest wymagana dla 
uzyskania certyfikacji w niektórych niebezpiecznych środowiskach, 
aby zmusić użytkownika do rozważenia skutków używania tam 
urządzeń USB. 
Używanie niektórych poleceń portu USB i nośnika pamięci USB 
powoduje zakłócenia w przesyłaniu danych nadajnika do systemu 
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sterującego.  Zaleca się ostrzegać sterownię przed korzystaniem z 
portu USB. 

 

UWAGA 
Używanie portu może prowadzić do utraty sygnału wyjściowego 
nadajnika.  Zawiadom o tym sterownię, ostrzegając przed 
możliwością zakłóceń. 

Poniższa tabela pokazuje hierarchię menu, która staje się dostępna 
po wsunięciu nośnika danych USB do portu.  Poniżej omówiono 
przeznaczenie każdej pozycji tego menu.  Klawiszami na panelu 
nadajnika można przechodzić między pozycjami menu. 
ZAŁĄCZNIK O BEZPIECZEŃSTWIE UŻYWANIA ZESTAWU 
MIERNIKA SONAROWEGO W STREFIE 2 ATEX podaje dodatkowe 
informacje dla montażu w lokalizacjach ATEX klasy I, strefa 2. 
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Tabela 1 Menu portu USB 

Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Opcje Opis 

Save Snapshot (Zapisz 
zrzut danych)    

Automatycznie tworzy 
skompresowany plik zip z 
archiwum surowych danych z 
ostatnich 5 minut, 1 doby historii 
danych, informacji 
systemowych, bieżącą 
konfigurację, dziennik zdarzeń. 

Load Configuration 
(Załaduj konfigurację)    

Automatycznie ładuje plik 
konfiguracji z nośnika pamięci 
USB. 

Advanced Functions 
(Zaawansowane 
funkcje) 

System Config 
(Konfiguracja 
systemowa) 

File for Save 
(Plik do 
zapisu) 

Litery i cyfry Pozwala nazywać i zapisywać 
bieżący plik konfiguracyjny 

Save Config 
(Zapisz 
konfigurację) 

 Zapisuje nazwany plik 

Load Config 
(Załaduj 
konfigurację) 

Nazwane pliki Pozwala ładować plik 
konfiguracyjny 

Raw Data 
(Surowe dane) 

Duration 
(Zakres) 

1, 5, 10, 30, 60, 120, 240 
minut 

Wybiera zakres danych 
zapisywanych w pliku surowych 
danych 

Save (Zapisz)  Rozpoczyna i zapisuje plik 
surowych danych 

Data History 
(Historia 
danych) 

Decimation 
(Próbkowanie) 

Brak, 2, 5, 10, 50, 100, 
500, 1000 

Określa częstotliwość 
zapisywania danych 

Length (okno) 
Everything, 1, 2, 5, 10, 
30, 50, 100, 250, 500 
days (Wszystko, ...dni) 

Liczba dni zapisywanych danych 
(ograniczone do rozmiarów 
pamięci w nadajniku) 

Save As Text 
(Zapisz jako 
tekst) 

 Zapisuje historię danych w pliku 
tekstowym 

Save As Zip 
(Zapisz jako 
zip) 

 Zapisuje historię danych w pliku 
archiwum 

Clear History 
(Czyść 
historię) 

 Czyści plik historii danych w 
nadajniku 

Manage Files 
(Zarządzanie 
danymi) 

Delete File/Dir 
(Usuń 
plik/folder) 

Przewija między plikami 
w nośniku danych 

Usuwa poszczególne pliki i 
foldery 

Erase All 
(Usuń 
wszystko) 

 Usuwa wszystkie pliki na 
nośniku danych 

Disk Info 
(Informacja o 
nośniku 
danych) 

 Wyświetla zajętą, dostępną i 
łączną pamięć na nośniku 

Set Date/Time 
(Ustaw datę i 
godz.) 

  Ustawia datę i godzinę w 
nadajniku 
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10.2 Format pliku danych portu USB 
Pliki pobierane z nadajnika przez port USB są automatyczne 
nazywane, by je łatwo odnaleźć.  Oto format nazwy pliku: 

ssss_nnnnnnnnYYMMDDhhmmss.ext 
Poniższa tabela pokazuje format nazw plików 

Znaki Opis 
ssss numer seryjny nadajnika, do 4 znaków 
nnnnnnnn znaki nazwy, opcjonalne 
YY rok 
MM miesiąc 
DD dzień 
hh godzina 
mm minuty 
ss sekundy 
ext rozszerzenie pliku 

Tabela 2 Format pliku danych portu USB 

Przykłady plików nazwanych zgodnie z formatem nazw są podane w 
poniższej tabeli. 

Tabela 3 Przykłady nazw plików danych portu USB 

Nazwa pliku Opis 
0208_DataHistory050614110247.txt Plik tekstowy historii danych z nadajnika o 

numerze seryjnym 208, pobranych w roku: 
2005, miesiąc czerwiec, dzień: 14, godzina 11, 
minuta 02, sekunda: 47 

0208_050614110812.bin Surowe dane historii danych z nadajnika o 
numerze seryjnym 208, pobranych w roku: 
2005, miesiąc czerwiec, dzień: 14, godzina: 11, 
minuta: 08, sekunda: 12 

0208_SysInfo050614110812.txt Plik tekstowy z danymi systemowymi z 
nadajnika o numerze seryjnym 208, pobranych 
w roku: 2005, miesiąc czerwiec, dzień: 14, 
godzina: 11, minuta: 08, sekunda: 12 

0208_Config050614110812.ini Zaszyfrowany plik binarny konfiguracji z 
nadajnika o numerze seryjnym 208, pobranych 
w roku: 2005, miesiąc czerwiec, dzień: 14, 
godzina: 11, minuta: 08, sekunda: 12 

0208_EventLog050614110813.txt Plik tekstowy z dziennikiem zdarzeń z 
nadajnika o numerze seryjnym 208, pobranych 
w roku: 2005, miesiąc czerwiec, dzień: 14, 
godzina: 11, minuta: 08, sekunda: 13 
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10.3 Save Snapshot (Zapisz zrzut danych) 
Zapisywanie zrzutu danych pozwala na natychmiastowe pobieranie 
danych w gotowym formacie z nadajnika.  Zestaw danych składa się z 
surowych danych, historii danych, danych systemowych, konfiguracji, 
plików dziennika zdarzeń.  Pobieranie danych z zrzutu trwa 15 do 18 
minut. 

10.3.1 Raw Data (Surowe dane) 
Jest to paczka nieprzetworzonych danych z głowic czujnika  
Plik z surowymi danymi (zakres 5 minut) jest pobierany w ramach 
zrzutu danych. 

10.3.2 Data History (Historia danych) 
Jest to zestawienie informacji systemowych zapisanych w nadajniku.  
Historia danych systemowych zawiera dane wyjściowe z nadajnika, a 
także niektóre dane systemowe używane do diagnostyki.  Zakres 
(liczba dni) danych zapisanych w historii jest głównie określony przez 
częstotliwość odświeżania danych.  Przy domyślnych ustawieniach 
(odświeżanie co 2 sekundy), zapisanych będzie około 28 dni danych. 
Plik historii danych z ostatniej doby jest pobierany narzędziem Zrzutu 
danych (Snapshot). 

10.3.3 System Info (Dane systemowe) 
Dane (informacje) systemowe jest to lista wersji sprzętu i 
oprogramowania, danych diagnostycznych oraz informacji o 
konfiguracji systemu. 
Plik informacji systemowych jest pobierany narzędziem Zrzutu 
danych. 

10.3.4 Configuration (Konfiguracja) 
Konfiguracja to pełna lista parametrów konfiguracji nadajnika.  Plik 
ten jest zaszyfrowany by go zabezpieczyć. 
Plik konfiguracji jest pobierany narzędziem Zrzutu danych. 

10.3.5 Event Log (Dziennik zdarzeń) 
Dziennik zdarzeń zawiera historię niepoprawnych operacji, które 
wpływają na pracę systemu.  Każde zdarzenie (do 65 535 zdarzeń) 
jest zapisywane w dzienniku zdarzeń nadajnika.  Najnowsze 10 
zdarzeń jest datowane. 
Plik dziennika zdarzeń jest pobierany narzędziem Zrzutu danych. 
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10.4 Load Configuration (Załaduj konfigurację) 
 Ładowanie konfiguracji jest poleceniem natychmiast ładującym plik 
konfiguracyjny do nadajnika z nośnika pamięci USB.   
W trybie ładowania konfiguracji nadajnik będzie tylko ładować pliki z 
nazwami składającymi się z czterech ostatnich cyfr numeru seryjnego 
nadajnika plus "_LoadConfig.ini".  Na przykład plik konfiguracyjny dla 
numeru seryjnego nadajnika 0000234 musi być nazwany 
‘0234_LoadConfig.ini’, aby został rozpoznany i załadowany do 
nadajnika.  Menu zaawansowanych funkcji pozwala ładować pliki 
konfiguracyjne o innych nazwach. 

10.5 Advanced Functions (Zaawansowane funkcje) 
Zaawansowane funkcje udostępniają użytkownikowi menu poleceń 
zapisujących i ładujących dane z nośnika danych USB.  Pozwala 
także aktualizować oprogramowanie systemowe i zarządzać plikami 
na nośniku pamięci USB, oraz ustawiać datę i godzinę w nadajniku.  
Poniżej omówiono te opcje. 

10.5.1 System Config (Konfiguracja systemowa) 
Konfiguracja systemowa pozwala nazywać, zapisywać oraz 
ładować pliki konfiguracyjne.  (W trybie Zrzutu danych, plik 
konfiguracyjny jest automatycznie zapisywany.)   

• File For Save (plik do zapisu) pozwala użytkownikom zmienić 
nazwę tego pliku.  Jeśli nie wybierze się tej opcji, plik będzie 
zapisywany używając numeru seryjnego uzupełnionego o 
datownik. 

• Save Config zapisuje plik pod nazwą uprzednio wybraną. 

• Load Config pozwala użytkownikowi załadować plik 
konfiguracyjny z listy plików inicjalizacyjnych ‘.ini’.  Pliki te nie 
muszą mieć nazwy zgodnej z numerem seryjnym nadajnika, jak to 
ma miejsce z narzędziem ładowania konfiguracji.  

10.5.2 Raw Data (Surowe dane) 
Narzędzie Surowych danych pozwala pobrać takie dane z systemu.  
(W trybie Zrzutu danych automatycznie tworzony jest plik surowych 
danych.)   

• Duration (zakres) pozwala użytkownikowi wybierać ilość 
zapisywanych danych: 1, 5, 10, 30, 60, 120 lub 240 minut.   

• Save zapisuje pliki z surowymi danymi.   
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10.5.3 Data History (Historia danych)  
Historia danych pozwala wybrać ilość danych historii nadajnika do 
pobrania.  (W trybie Zrzutu danych tylko dane z ostatniej doby są 
zapisywane.) 
Pliki te można otworzyć i analizować w arkuszu kalkulacyjnym. 

• Decimation (próbkowanie) pozwala na zmianę częstotliwości 
próbkowania danych.  Można tu wybrać pobieranie wszystkich 
danych  (pełne próbkowanie: None), co drugi odczyt (2), co 5, 10, 
50, 100, 500, lub 1000.  W większości przypadków wybierana jest 
opcja pełnego próbkowania. 

• Length (okno) pozwala wybrać zakres danych do pobrania.  
Można wybrać 1 dzień, 2, 5, 10, 30, 50, 100, 250, 500 dni.  

• Save As Text tworzy plik tekstowy z danymi.   

• Save As Zip tworzy plik archiwum z danymi.   

• Clear History usuwa historię danych z nadajnika. 

10.5.4 Manage Files (Zarządzanie danymi) 
Narzędzie zarządzanie danymi pozwala użytkownikowi zarządzać 
plikami na nośniku danych.   

• Delete File / Dir kasuje plik lub folder z nośnika. 

• Erase All usuwa wszystkie dane z nośnika. 

• Disk Info pokazuje wolne i zajęte miejsce oraz łączną pojemność 
na nośniku USB. 

10.5.5 Set Date / Time (Ustaw datę i godzinę) 
Można tu zmienić czas w nadajniku.  Format daty (amerykański, 
ISO8601, lub europejski) wybiera się podczas konfiguracji nadajnika. 
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10.6 Nośnik pamięci USB – podstawowe narzędzia 
Poniżej omówiono jak korzystać z nośnika pamięci USB.  Menu Basic 
Functions (podstawowych narzędzi) pozwala na tworzenie zrzutu 
danych i ładowanie plików konfiguracyjnych.  Dodatkowe narzędzia 
znajdują się w części Zaawansowane funkcje. 

10.6.1 Save Snapshot (Zapisz zrzut danych) 
Plik zrzutu danych zbiera dane systemowe używane do poprawy 
wydajności.  Zawartość pliku zrzutu danych: 

• Jedna doba historii danych (informacja zapisana w nadajniku) 
• 5 minut surowych danych (nieprzetworzone dane czujników) 
• Informacje systemowe (rozmiar rury, konfiguracja wejść i wyjść) 
• Dane konfiguracyjne (parametry systemowe) 
• Dane dziennika zdarzeń  
• Plik skompresowany zip ze zebranymi danymi 
Aby pobrać zrzut danych, wsuń nośnik pamięci do portu USB.  Po 
wykryciu nośnika danych przez nadajnik pojawi się następujący ekran. 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 1 Ekran zapisywania zrzutu danych 

Naciśnij klawisz ‘ENTER’ by wyświetlić następujący ekran.   
 
 
 
 
 
 

Rysunek 2 Ekran zapisywania zrzutu danych 

Naciśnij klawisz ‘ENTER’ by przejść dalej i uruchomić zrzut danych 
lub naciśnij ‘EXIT’ by wrócić do poprzedniego menu.   
Zrzut danych na nośnik zajmie około 13 do 15 minut.  
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Po zakończeniu zrzucania danych pojawi się następujący ekran. 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 3 Ekran po zrzucie danych 

Można teraz usunąć nośnik pamięci. Nadajnik powróci do normalnego 
trybu pracy. 
Po naciśnięciu ‘ENTER’ wyświetlacz nadajnika powróci do ekranu 
zapisywania zrzutu danych a zrzut rozpocznie się on na nowo. Można 
też wyjąć nośnik pamięci, a nadajnik wróci do normalnej pracy. 
Podsumowanie Zrzutu ekranu: 

• Wsuń nośnik pamięci do portu USB. 

• Gdy pojawi się ekran na rys. 1, naciśnij ‘ENTER’. 

• Gdy pojawi się ekran na rys. 2, naciśnij ‘ENTER’. 

• Gdy pojawi się ekran na rys. 3, wyjmij nośnik pamięci i naciśnij 
‘ENTER’, by przejść do innych pozycji menu.  
 

10.6.2 Load Configuration (Załaduj konfigurację) 
 Narzędzie ładowania konfiguracji przesyła nowy plik konfiguracyjny do 
nadajnika.  Aby używać tego polecenia, plik konfiguracyjny MUSI mieć 
format ssss_LoadConfig.ini, gdzie ssss to cztery ostatnie cyfry 
numeru seryjnego nadajnika, który znajduje się wewnątrz jego 
obudowy.  Na przykład jeśli numer seryjny nadajnika to 0000355, plik 
konfiguracyjny MUSI mieć nazwę 0355_LoadConfig.ini.  Jeśli plik ma 
inną nazwę, pojawi się komunikat błędu.  Jednakże jeśli taki 
nietypowy plik konfiguracji można załadować narzędziem 
zaawansowanych funkcji. 
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Wsuń nośnik pamięci do portu USB.  Pojawi się ekran jak na rys. 1   
Naciśnij klawisz ‘↓’ by wyświetlić następujący ekran. 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 4 Ekran ładowania konfiguracji 

 
Naciśnij klawisz ‘ENTER’ by wyświetlić następujący ekran. 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 5 Ekran potwierdzenia ładowania konfiguracji 

 
Naciśnij klawisz ‘ENTER’ by wyświetlić następujący ekran.  Celem jest 
potwierdzenie polecenia ładowania konfiguracji. 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 6 Ekran drugiego ostrzeżenia ładowania konfiguracji 

 
Naciśnij ponownie ‘ENTER’, by nadajnik wybrał i załadował właściwy 
plik.  
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Po zakończeniu ładowania danych pojawi się następujący ekran. 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 7 Ekran załadowania konfiguracji 

 
Jeśli nie ma pliku lub nazwa pliku jest niepoprawna, pojawi się 
następujący komunikat.  W takim przypadku załaduj plik zgodnie z 
poniższymi instrukcjami dla Zaawansowanych funkcji. 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 8 Ekran błędu ładowania konfiguracji 

 
Podsumowanie procedury ładowania konfiguracji: 

• Wsuń nośnik pamięci do portu USB. 

• Gdy pojawi się ekran na rys. 1, naciśnij ‘↓’. 

• Gdy pojawi się ekran na rys. 4, naciśnij ‘ENTER’. 

• Gdy pojawi się ekran na rys. 5, naciśnij ‘ENTER’. 

• Gdy pojawi się ekran na rys. 6, naciśnij ‘ENTER’. 

• Gdy pojawi się ekran na rys. 7, wyjmij nośnik pamięci lub 
naciśnij ‘ENTER’, by przejść do innych pozycji menu. 

• Gdy pojawi się ekran na rys. 8, naciśnij ‘ENTER’ i przejdź do 
‘ADVANCED FUNCTIONS’, aby załadować nowy plik 
konfiguracyjny. 

ERROR! 
No configuration file found! 
XXXX_LoadConfig.ini 
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10.7 Nośnik pamięci USB – zaawansowane funkcje 
Polecenia menu Advanced Functions: 

• Zapisywanie i ładowanie plików konfiguracyjnych 
•   Ł adowanie części surowych danych czujnika 
• Ł adowanie części historii danych z nadajnika 
• Zarządzanie plikami na nośniku 
• Ustawianie czasu w nadajniku 

10.7.1 Zaawansowane Funkcje – System Config (Konfiguracja 
systemu) 
Menu System Config pozwala na zapisanie bieżącego pliku 
konfiguracyjnego lub załadowanie nowego pliku. 

10.7.1.1 Zapisywanie plików konfiguracyjnych  
Aby zapisać bieżący plik konfiguracji nadajnika: 

• Wsuń nośnik pamięci do portu USB.   

• Po pojawieniu się ekranu ‘Save Snapshot’ (zrzut danych) naciśnij 
dwa razy klawisz ‘↓’.  W wierszu 1 pojawi się ‘Advanced 
Functions’. 

• Naciśnij klawisz ‘ENTER’. W wierszu 2 wyświetlacza pojawi się 
‘→System Config’. 

• Naciśnij klawisz ‘ENTER’. W wierszu 3 wyświetlacza pojawi się 
‘→File For Save’.  W wierszu 4 pojawi się zalecana nazwa pliku 
do zapisania: nazwa będzie składać się z czterech ostatnich cyfr 
numeru seryjnego nadajnika plus datownik.   
 ,’Jeśli potrzeba zapisać plik pod inną nazwą, naciśnij ‘ENTER ـ

by wyświetlić i uaktywnić cyfry i znaki w wierszu 4.  Klawiszami 
‘←’ i ‘→’ przechodź między cyframi, zaś klawiszami ‘↑’ i ‘↓’ 
zmieniaj ich wartość.  Naciśnij ‘ENTER’ by potwierdzić. 

• Naciśnij klawisz ‘↓’. W wierszu 3 wyświetlacza pojawi się ‘→Save 
Config’. 

• Naciśnij klawisz ‘ENTER’, by zapisać konfigurację nadajnika. 

• Wysuń nośnik pamięci by przywrócić normalną pracę systemu, lub 
naciśnij ‘ENTER’ by wrócić do menu. 
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10.7.1.2  Ładowanie plików konfiguracyjnych ('LOAD') 
Aby załadować plik konfiguracyjny z nośnika danych: 

• Wsuń nośnik pamięci do portu USB.   

• Po pojawieniu się ekranu ‘Save Snapshot’ (zrzut danych) naciśnij 
dwa razy klawisz ‘↓’.  W wierszu 1 pojawi się ‘Advanced 
Functions’. 

• Naciśnij klawisz ‘ENTER’. W wierszu 2 wyświetlacza pojawi się 
‘→System Config’. 

• Naciśnij klawisz ‘ENTER’. W wierszu 3 wyświetlacza pojawi się 
‘→File For Save’. 

• Naciśnij klawisz ‘↓’. W wierszu 3 wyświetlacza pojawi się ‘→Load 
Config’. 

• Naciśnij klawisz ‘ENTER’, by uaktywnić wiersz 4.  Klawiszami '↑' i 
'↓' przewiń do pliku konfiguracyjnego. 

• Naciśnij klawisz ‘ENTER’. Pojawi się ostrzeżenie. 

• Naciśnij ponownie klawisz ‘ENTER’. Pojawi się ponownie 
ostrzeżenie. 

• Naciśnij klawisz ‘ENTER’ po raz trzeci, by załadować plik 
konfiguracyjny. Pojawi się ekran ‘Load Complete’ potwierdzający 
operację. 

• Wysuń nośnik pamięci by przywrócić normalną pracę systemu, lub 
naciśnij ‘ENTER’ by wrócić do menu. 

10.7.2 Zaawansowane Funkcje – Raw Data (Surowe dane) 
Surowe dane to nieprzetworzone dane z czujników przesyłane do 
nadajnika, analizowane później przez dział techniczny.  Aby zapisać 
surowe dane z systemu monitorowania na nośnik pamięci: 

• Wsuń nośnik pamięci do portu USB.   

• Po pojawieniu się ekranu ‘Save Snapshot’ (zrzut danych) naciśnij 
dwa razy klawisz ‘↓’.  W wierszu 1 pojawi się ‘Advanced 
Functions’. 

• Naciśnij klawisz ‘ENTER’. W wierszu 2 wyświetlacza pojawi się 
‘→System Config’. 

• Naciśnij klawisz ‘↓’. W wierszu 2 wyświetlacza pojawi się ‘→Raw 
Data’. 

• Naciśnij klawisz ‘ENTER’. W wierszu 3 wyświetlacza pojawi się 
‘→Duration’. 
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• Naciśnij klawisz ‘ENTER’. W wierszu 4 wyświetlacza pojawi się ‘1 
Minute’.  Naciśnij klawisz ‘ENTER’ i klawiszami ‘↓’ wybierz ilość 
surowych danych do pobrania.  Naciśnij klawisz ‘ENTER’. 

• Naciśnij klawisz ‘↓’. W wierszu 3 wyświetlacza pojawi się ‘→Save’. 

• Naciśnij klawisz ‘ENTER’. Pojawi się ostrzeżenie. 

• Naciśnij klawisz ‘ENTER’, by zapisać surowe dane w folderze na 
nośniku pamięci.  (Folder można skompresować potem w komputerze.) 

• Wysuń nośnik pamięci by przywrócić normalną pracę systemu, lub 
naciśnij ‘ENTER’ by wrócić do menu. 

10.7.3 Zaawansowane Funkcje – Data History (historia danych) 
Plik historii danych jest plikiem tekstowym z pamięcią wewnętrzną z 
nadajnika.  Przy pobieraniu danych co 2 sekundy, w nadajniku można 
przechować prawie miesiąc danych a potem zapisać na nośniku 
danych USB.  Aby pobrać historię danych: 

• Wsuń nośnik pamięci do portu USB.   

• Po pojawieniu się ekranu ‘Save Snapshot’ (zrzut danych) naciśnij 
dwa razy klawisz ‘↓’.  W wierszu 1 pojawi się ‘Advanced Functions’. 

• Naciśnij klawisz ‘ENTER’. W wierszu 2 wyświetlacza pojawi się 
‘→System Config’. 

• Naciśnij podwójnie klawisz ‘↓’. W wierszu 2 wyświetlacza pojawi 
się ‘→Data History’. 

• Naciśnij klawisz ‘ENTER’. W wierszu 3 wyświetlacza pojawi się 
‘→Decimation’ (próbkowanie), a w wierszu 4 'None'. 
  .Próbkowanie’ ustala częstotliwość pobierania danych‘ ـ

Wybranie opcji próbkowania ‘None’ będzie pobierać wszystkie 
dane w wybranym przedziale czasu.  Próbkowanie 2 pobiera co 
drugi pakiet. Przy mierzeniu danych co 2 sekundy, będzie ono 
ładować dane co 4 sekundy.  Próbkowanie 5 pobiera co piąty 
pakiet. Przy mierzeniu danych co 2 sekundy, będzie ono 
ładować dane co 10 sekund.  

• Aby wybrać częstotliwość pobieranych danych, naciśnij klawisz 
‘ENTER’.  W 4 wierszu ekranu  zostanie wyróżniony ‘None’.  
Naciśnij klawisz ‘ENTER’ i klawiszami ‘↓’ i ‘↓’ wybierz wartość 
Decimation.  Naciśnij klawisz ‘ENTER’. 

• Naciśnij klawisz ‘↓’. W wierszu 2 wyświetlacza pojawi się 
‘→Length’, a w wierszu 4 '1 Day'. 
 Length’ (Okno) określa ilość danych historii do pobrania.  1 Day‘ ـ

pobierze dane z ostatnich 24 godzin.  2 Day pobierze dane z 
ostatnich 48 godzin.  Everything pobierze pełną historię danych. 
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• Aby wybrać długość okna pobieranych danych, naciśnij klawisz 
‘ENTER’.  W 4 wierszu ekranu zostanie wyróżniony ‘1 Day’.  
Naciśnij klawisz ‘ENTER’ i klawiszami ‘↓’ i ‘↓’ wybierz wartość 
zakresu pobieranych danych. Aby pobrać wszystkie dane zapisane 
w mierniku, wybierz Everything a potem naciśnij klawisz ‘ENTER’. 

• Naciśnij klawisz ‘↓’. W wierszu 3 wyświetlacza pojawi się ‘→Save 
As Text’.  Naciśnij klawisz ‘ENTER’, by zapisać plik historii danych 
z datownikiem.  Aby zapisać plik skompresowany zip:  

• Naciśnij klawisz ‘↓’. W wierszu 3 wyświetlacza pojawi się ‘→Save 
As Zip’.  Naciśnij klawisz ‘ENTER’, by zapisać skompresowany 
plik historii danych z datownikiem.   

• Historię danych zapisanych w nadajniku można wyczyścić 
klawiszem ‘↓’, wybierając ‘→Clear History’ i naciskając klawisz 
‘ENTER’.  Zastosuj to tylko w celu usunięcia całej historii danych z 
nadajnika. 

• Wysuń nośnik pamięci by przywrócić normalną pracę systemu, lub 
naciśnij ‘ENTER’ by wrócić do menu. 

10.7.4 Zaawansowane Funkcje – Manage Files (zarządzanie 
plikami) 
Polecenie zarządzania plikami pozwala usunąć pliki z nośnika i 
określić wolne miejsce. 

• Wsuń nośnik pamięci do portu USB.   

• Po pojawieniu się ekranu ‘Save Snapshot’ (zrzut danych) naciśnij 
dwa razy klawisz ‘↓’.  W wierszu 1 pojawi się ‘Advanced 
Functions’. 

• Naciśnij klawisz ‘ENTER’. W wierszu 2 wyświetlacza pojawi się 
‘→System Config’. 

• Naciśnij trzykrotnie klawisz ‘↓’. W wierszu 2 wyświetlacza pojawi 
się ‘→Manage Files’. 

• Naciśnij klawisz ‘ENTER’. W wierszu 3 wyświetlacza pojawi się 
‘→Delete File/Dir’. 

• Naciśnij klawisz ‘ENTER’. W wierszu 4 wyświetlacza pojawi się 
nazwa pliku.   

• Jeśli chcesz skasować ten plik, naciśnij klawisz ‘ENTER’.  Pojawi 
się ostrzeżenie o usunięciu pliku.  Naciśnij klawisz ‘ENTER’. Plik 
zostanie usunięty.   

• Aby wrócić bez kasowania pliku, naciśnij ‘EXIT’. W wierszu 3 
wyświetlacza pojawi się ‘→Delete File/Dir’ (usuń plik lub folder). 

• Naciśnij klawisz ‘ENTER’ i przewiń do pliku do usunięcia. 
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• Aby usunąć wszystkie pliki, gdy pojawia się napis ‘→Delete 
File/Dir’, naciśnij klawisz ‘↓’. Pojawi się potwierdzenie ‘→Erase 
All’ (usuń wszystkie). 

• Naciśnij klawisz ‘ENTER’. Pojawi się ostrzeżenie.  Naciśnij klawisz 
‘ENTER’ aby usunąć wszystkie pliki lub naciśnij ‘EXIT’ aby wrócić 
do menu. 

• Gdy pojawi się napis ‘→Delete File/Dir’, naciśnij dwukrotnie 
klawisz ‘↓’.  W wierszu 3 pojawi się napis ‘→Disk Info’. 

• Naciśnij klawisz ‘ENTER’, by wyświetlić zajęte i wolne miejsce, 
oraz pojemność nośnika. 

• Wysuń nośnik pamięci by przywrócić normalną pracę systemu, lub 
naciśnij ‘ENTER’ by wrócić do menu. 

10.7.5 Zaawansowane Funkcje – Set Date/Time (ustaw czas) 
Portem USB można ustawić czas w nadajniku. 

• Wsuń nośnik pamięci do portu USB.   

• Po pojawieniu się ekranu ‘Save Snapshot’ (zrzut danych) naciśnij 
dwa razy klawisz ‘↓’.  W wierszu 1 pojawi się ‘Advanced 
Functions’. 

• Naciśnij klawisz ‘ENTER’. W wierszu 2 wyświetlacza pojawi się 
‘→System Config’. 

• Naciśnij czterokrotnie klawisz ‘↓’. W wierszu 2 wyświetlacza pojawi 
się ‘→Set Date/Time’. 

• Naciśnij klawisz ‘ENTER’. W wierszu 3 pojawi się ‘Date Code’ (kod 
daty, której format ustalony został przy konfiguracji)  i ‘HH:MM:SS’. 
Bieżąca data i godzina ustawiona w nadajniku pojawi się w 
wierszu 4 wyświetlacza. 

• Klawiszami strzałek wybierz i ustaw czas.  Klawiszem ‘ENTER’ 
ustaw właściwą datę i godzinę w nadajniku. 

• Wysuń nośnik pamięci by przywrócić normalną pracę systemu, lub 
naciśnij ‘ENTER’ by wrócić do menu. 

10.8 Programowanie nadajnika 
Nadajnik można programować przesyłając dane z nośnika danych.  
Procedura zależy od zainstalowanej wersji oprogramowania w 
nadajniku.  Przeprogramowanie nadajnika trzeba przeprowadzać 
indywidualnie. 
Proszę zwrócić się do działu pomocy technicznej.  
 



11 PRZESYŁANIE DANYCH DO WITRYNY 
INTERNETOWEJ 
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Rysunek 3 Ekran Z Numerem Sprawy I Narzędziem Ładowania Danych Do Witryny ........ 11-4 
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Rysunek 5 Ekran Potwierdzenia  Załadowania Danych ..................................................... 11-5 
 
11.1 Wstęp 

Na witrynie CiDRA zamieszczono informacje o pasywnych miernikach 
sonarowych. Znajduje się tam także miejsce na ładowanie danych z 
narzędzia zrzutu dla analizy przez dział techniczny.   
Odsyłacz ‘Downloads‘ (Pobierz) pozwala na pobranie podręczników 
montażu i rozruchu, biuletynów technicznych, kart charakterystyki 
produktów itp.   
Odsyłacz "Technical Request" (konsultacja techniczna) pozwala 
załadować dane w celu analizy i prośby o pomoc działu technicznego 
w sprawie zamontowanego sprzętu.   
Po zamontowaniu produktu zalecamy wykonanie zrzutu danych 
(Snapshot) i skopiowanie ich do witryny CiDRA w celach 
archiwizacyjnych.  Firma CiDRA będzie wtedy mieć dostęp do 
konfiguracji początkowej w celach referencyjnych, w razie 
ewentualnych kłopotów wymagających interwencji. 

11.2 Konsultacja techniczna 
Do firmy CiDRA można zwrócić się z prośbą o konsultację techniczną 
przez witrynę internetową www.cidra.com.  Pokaże się strona główna 
witryny.  Na tej stronie głównej wybierz pozycję Technical support  
(pomoc techniczna) jak pokazano niżej.  
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Rysunek 1 Witryna CiDRA – Konsultacja techniczna 

Odsyłacz do działu pomocy technicznej przekieruje użytkownika do 
strony gdzie użytkownik jest proszony o imię, adres, konfigurację, opis 
problemu itp. dla danego zestawu.  Wszystkie pozycje z gwiazdką (*) 
muszą zostać wypełnione. 
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Rysunek 2 Formularz kontaktowy pomocy technicznej 

 
Po wypełnieniu kliknij ‘Click to Submit’. 
Formularz kontaktowy zostanie przesłany do zespołu pomocy 
technicznej. 
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Użytkownicy będą przekierowani do następnej strony, która generuje 
numer identyfikacyjny zapytania (np. TS207) i pyta użytkownika, czy chcą 
przesłać pliki danych (Snapshot, historia danych itp).  Wybierz Yes – 
Upload data (potwierdzam załadowanie danych) z menu wyboru albo  
NO  (nie potwierdzam) a następnie naciśnij Continue (dalej). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 3 Ekran z numerem sprawy i narzędziem ładowania danych do witryny 

Po wybraniu ‘Yes’ (tak), użytkownik jest przekierowywany do strony 
ładowania danych.  Naciśnij Browse (wybierz) plik z danymi, a potem 
naciśnij Upload (załaduj), by przesłać plik do działu pomocy technicznej.  
Uwaga: dostęp do wszystkich przes            łanych plików jest dostępny tylko dla 
personelu pomocy technicznej firmy CiDRA.  Załadowane pliki nie są 
widoczne dla innych klientów ani użytkowników witryny. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Rysunek 4 Ekran wybierania i ładowania plików danych 
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Po załadowaniu danych pojawi się następujący ekran. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 5 Ekran potwierdzenia  załadowania danych 

Po załadowaniu danych kliknij Click here aby wrócić do strony 
głównych kontaktów lub w przeglądarce naciśnij przycisk powrotu 
‘Back’ aby załadować dodatkowe pliki. 
Po załadowaniu nasz dział pomocy technicznej jest natychmiastowo 
powiadamiany o załadowanym pliku i podejmie stosowne działania. 
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*** Pusta strona *** 
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12 USUWANIE CZUJNIKA I PROCEDURA 
OBRACANIA LUB WYMIENIANIA RURY 
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12 USUWANIE CZUJNIKA I PROCEDURA OBRACANIA LUB WYMIENIANIA RURY .. 12-1 

12.1 Wstęp .................................................................................................................. 12-1 
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Spis rysunków 
Rysunek 1 Usuwanie wtyczki przewodu czujnika .............................................................. 12-2 
 
 

12.1 Wstęp 
Może zajść potrzeba wymiany głowicy czujnika.   W niektórych 
branżach często trzeba zamieniać rury robocze miejscami, aby 
równomiernie się zużywały.  Poniżej omówiono takie procedury. 
 

12.2 Usuwanie czujnika 

 

OSTRZEŻENIE 
ZAGROŻENIE WYBUCHEM - W strefach niebezpiecznych należy 
uzyskać pozwolenie na prace stwarzające zagrożenie pożarowe.  

Aby wymienić czujniki, należy stosować poniższą procedurę. 
1. Szczegóły trzeba omówić z działem sprzedaży lub 

przedstawicielem producenta. 
2. Uzyskaj pozwolenie na prace stwarzające zagrożenie pożarowe, 

jeśli jest wymagane. 
3. Wyłącz zasilanie systemu.  Zastosuj procedurę blokowania źródeł 

zasilania i wywieszania tablic ostrzegawczych. 
4. Odczep i odłącz przewód nadajnika z obudowy czujnika.  Zamknij 

ochronę gniazda przewodu na obudowie głowicy czujników. 
5. Ochroń wtyczkę przewodu przed brudem, wodą itp, owijając ją w 

osłonę. 
6. Usuń ewentualną uszczelkę lub fartuch uszczelniający (osłony z 

nierdzewnej stali) z głowicy czujników. 
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7. Otwórz panel dostępu znajdujący się na obudowie odkręcając 
sześć śrub, które nie powinny być całkowicie usuwane, gdyż są 
zamocowane. 

8. Odłącz wtyczkę pasa czujników przez zwalnianie zatrzasków i 
przesuwanie wtyczki do tyłu jak pokazano niżej. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Rysunek 1 Usuwanie wtyczki przewodu czujnika 

9. Zamontuj zworkę na przewodzie do czujników.  Wskazówka: 
Czujniki z literą “R” na końcu numeru części (na przykład Part #: 
20686-26-R) nie wymagają zworki. 

 

OSTRZEŻENIE 
Potencjalne wyładowanie elektryczne  Montuj zworkę na pasie 
czujników (patrz pozycja 9 wyżej), zawsze gdy wtyczka na pasie 
czujników nie jest podłączona do pasującego gniazda. 
Wskazówka: Czujniki z literą “R” na końcu numeru części (na 
przykład Part #: 20686-26-R) nie wymagają zworki.   

10. Dla obudów z zatrzaskami: 
a. Patrz rozdział podręcznika 5.7.1.3 i zamontuj zestaw 

montażowy obudowy aby przytrzymywać obudowę podczas 
usuwania jej z rury roboczej. 

b. Usuń obejmy dolnego rękawa uszczelniającego lub jarzmo. 
c. Usuń obejmy górnego rękawa uszczelniającego lub jarzmo. 
d. Otwórz zatrzaski używane do zabezpieczania obu części 

obudowy. 
e. Usuń każdą z połówek. 

Zatrzaski wtyczki 

Panel dostępu do 
przewodu czujników 

Przewód czujników z wypustką 
zorientowaną od rury 
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11. W przypadku obudów z przykręcanymi kołnierzami, z włókna 
szklanego lub nierdzewnej stali: 

a. Zamontuj zaciski sprężynowe lub ściski na obu kołnierzach, 
aby nie wypadały lub oddzielały się przy odkręcaniu śrub. 

b. Usuń taśmę fartucha przy zdejmowaniu obudowy z 
nierdzewnej  stali czy włókna szklanego z zatrzaskami. 

c. Usuń śruby obudowy czujnika, nakrętki oraz podkładki a 
następnie usuń obudowę z rury. 

12. Wymień panel dostępu na obudowie. 
13. Wkrętakiem sześciokątnym lub kluczem ampulowym odkręć 

dziewięć śrub na czujniku, które przytrzymują razem dwie szyny 
montażowe.  Odkręć każdą śrubę kilka razy dopóki nie zostaną 
całkiem odkręcone.  Gdy gwinty śrub są ciągle w szynach, odsuń 
szyny od siebie i dalej odkręcaj śruby, aż będzie można je wyjąć.  
Dzięki temu pierścienie uszczelniające przytrzymujące śruby 
pozostaną na miejscu.  Uważaj by zespół śrub i podkładek nie 
rozproszył się.  Jeśli sprężynujące podkładki talerzykowe lub 
przekładki wypadną ze śruby, sprawdź w rozdziale omawiającym 
montaż, jak złożyć te elementy. 

14. Usuń zespół pasa czujników z rury. 
15. Przesuń pierścień zespołu śruby i podkładki w dół śruby aby 

przytrzymać śruby w ich otworach. 
16. Oryginalne opakowanie opisane w rozdziale 4.1 powinno być 

używane do przechowywanie i transportowania systemu.  Zwróć 
się do pomocy działu obsługi klienta w sprawie opakowania 
czujników.  Jeśli oryginalne opakowanie nie jest dostępne, owiń 
pas czujnika wokół odpowiedniego trzpienia lub połóż go na 
spodzie obudowy i przesuń w bezpieczne miejsce.  Uważaj, aby 
nie utworzyć trwałych zagięć w pasie czujników. 

17. Wymień śruby pasa czujnika przed ponownym montażem. 
18. Sprawdź i wymień fartuchy na obudowie z włókna szklanego, jeśli 

to potrzebne. 
19. Sprawdź i wymień fartuchy na obudowie z nierdzewnej stali, jeśli 

to potrzebne. 
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12.3 Obracanie rury 
Rury przemysłowe, które są podatne na jednostronną erozję, są 
czasami obracane, aby przedłużyć ich żywotność. 
Pasy obudowy i pasy czujników modelów z serii HD muszą być 
usuwane i ponownie montowane na takiej rurze.   
Wskazówka: Standardowe modele przepływomierzy niekoniecznie 
muszą być usuwane przy obracaniu rury, o ile ostateczna orientacja 
obudowy nie leży poza specyfikacjami podanymi w rozdziale 5.6 
niniejszego podręcznika. 

 

UWAGA 
Nigdy nie usuwaj rury roboczej i nie kładź jej na ziemi bez 
wsparcia, jeśli pas czujników jest zamocowany na niej.  
Spowoduje to uszkodzenie głowicy czujnika. 

Usuwanie i ponowny montaż głowic czujników modelów serii HD: 
1. Usuń zespół głowic czujnika zgodnie z rozdziałem 12.2 niniejszego 

podręcznika.  Upewnij się, że przed usunięciem obudowy przewód 
czujników został wyjęty z przedwzmacniacza. 

2. Obróć rury robocze 
3. Ponownie zmierz wewnętrzną średnicę rury roboczej i wprowadź ją 

do nadajnika, aby zapewnić poprawne pomiary. 
4. Ponownie zamontuj zespół pasa czujników zgodnie z instrukcjami 

w rozdziale 5 omawiającym montaż czujników. 

12.4 Wymiana rury 
Gdy rura robocza jest wymieniana, należy ponownie zamontować 
zespół czujników.  Zastosuj powyższą procedurę obrotu rury. 
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ZAŁĄCZNIK A PARAMETRY PASYWNEGO MIERNIKA 
SONAROWEGO 

A1 Specyfikacja 

A1.1 Zasilanie 
Wersja na prąd zmienny: 100 do 240 V, 50/60 Hz, 25 W 
Wersja na prąd stały 18 do 36 V, 25 W 
Nadajnik jest certyfikowany dla zakłóceń impulsowych kategorii II. 

A1.2 Bezpieczniki 
Bezpieczniki może wymieniać tylko wykwalifikowany personel 
techniczny używając właściwych bezpieczników zastępczych, o niżej 
podanych parametrach, tylko po odłączeniu zasilania od nadajnika.  
Wymiana bezpieczników stwarza zagrożenie elektryczne i pożarowe 
w zwykłych strefach i zagrożenie wybuchu w strefach certyfikowanych 
jako niebezpieczne. 

 

OSTRZEŻENIE 
Zagrożenie wybuchem - Nie wymieniać bezpieczników przed 
wyłączeniem zasilania czy w strefach grożących wybuchem. 

 

 

AVERTISSEMENT  
Risque d’Explosion – Couper le courant ou s’assurer que 
l’emplacement est désigné non dangereux avant de replacer les 
fusibles. 

 

 

OSTRZEŻENIE 
Zagrożenie wybuchem - Wymiana i naprawa wewnętrznego 
okablowania, płytek czy ich elementów musi być dokonywana w 
sposób zalecany przez producenta.  Nieprawidłowe naprawy 
grożą utratą certyfikacji dla eksploatacji w strefach Division 2. 

 

 

AVERTISSEMENT  
Risque d’Explosion – La substitution de composants peut rendre 
ce matériel inacceptable pour les emplacements de classe i, 
Division 2 
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W każdym z nadajników znajdują się dwa bezpieczniki topikowe 5mm x 
20mm obok listwy z gniazdami dla zasilania.  Parametry bezpieczników 
zależą od modelu miernika, ale wszystkie są 250 V.  Są one zawsze 
podane na etykiecie w obudowie nadajnika.   Poniższa tabela pokazuje 
parametry według numeru modelu nadajnika. 

Nr modelu 
nadajnika 

Certyfikacja Numer 
części 

Kod 
sprzedawcy 

Komentarz 

TB8-xx-05-x1-xx 1 A 52105-10 Bussmann   
S506-1A 

1 

TB8-xx-06-x1-xx 3,15 A 52105-15 Bussmann   
S506-3.15A 

2 

TB8-xx-05-x2-xx 0,5 A E50382-05 Littelfuse  
215.500 

3 

TB8-xx-06-x2-xx 1,6 A E50382-10 Littelfuse  
21501.6 

4 

Gdzie “x” = cyfra lub litera 
Komentarze: 
1) Lub wszelkie bezpieczniki 5x20 zgodne z UL i VDE (IEC60127-2-

3), z opóźnieniem, 1A, 250V, minimalna zdolność wyłączania 35A. 
2)  Lub wszelkie bezpieczniki 5x20 zgodne z UL i VDE (IEC60127-2-

3), z opóźnieniem, 3,15A, 250V, minimalna zdolność wyłączania 
35A. 

3) Lub Littelfuse 215.500P; lub Bel Fuse 5HT500 lub 5HT500-R. 
Wszystkie one są ceramicznymi bezpiecznikami ze zdolnością 
wyłączania 1500A  - jedyne dozwolone przy certyfikacji dla ATEX 
Zone 2.  Tylko dla nadajników w zwykłych strefach (TB8-xx-05-x2-
01), wszelkie bezpieczniki 5x20 zgodne z UL i VDE (IEC60127-2-
3), z opóźnieniem, 0,5A, 250V, minimalna zdolność wyłączania 
35A. 

4) Lub Littelfuse 21501.6P; Bel Fuse 5HT1.6 lub 5HT1.6-R; Schurter 
0001.2506; Ferraz Shawmut UDA1.60; Cooper/Bussmann S505-
1.6A lub S505-1.6-R. Wszystkie one są ceramicznymi 
bezpiecznikami ze zdolnością wyłączania 1500A  - jedyne 
dozwolone przy certyfikacji dla ATEX Zone 2.  Tylko dla 
nadajników w zwykłych strefach (TB8-xx-06-x2-01), wszelkie 
bezpieczniki 5x20 zgodne z UL i VDE (IEC60127-2-3), z 
opóźnieniem, 1,6A, 250V, minimalna zdolność wyłączania 35A. 
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A1.3 Temperatura pracy: 
Nadajnik i zespół czujników przeznaczone są do używania w 
pomieszczeniach i na zewnątrz. 
 

Nadajnik 

-20°C do +60°C 
-20°C do +57°C 
Dla strefy 2 (TB8-xx-xx-xx-
03)] 

Temperatura eksploatacji głowicy czujnika -40°C do +100°C 

Temperatura otoczenia głowicy czujnika -40°C do +60°C 

A1.4 Temperatura magazynowania: 
Nadajnik -30°C do +80°C 

Głowica czujnika -40°C do +85°C 

A1.5 Materiały 
• Głowica czujnika - 3 style 
Obudowa z włókna szklanego, z uszczelkami z PTFE dla rozmiarów 
od 50 do 405 mm. 
Obudowa z włókna szklanego, z uszczelkami z TPE dla rozmiarów od 
50 do 915 mm .  [Wskazówka: Model ten przeszedł testy IP55 i jest 
jedynym modelem certyfikowanym dla ATEX Class I, Zone 2.] 
Obudowa z nierdzewnej stali z silikonowymi uszczelkami dla 
rozmiarów ponad 457 mm. 
• Nadajnik 
Obudowa z włókna szklanego certyfikowana NEMA 4X. 
Uszczelki z uretanu.   
Akrylowy wziernik. Wskazówka: Wziernik nie jest dostępny w 
modelach z certyfikatem ATEX Class I, Zone 2.  
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• Przewód od czujnika do nadajnika 
Standardowy przewód składa się z 12 skręcanych żył o przekroju 
0,518 mm2 (20 AWG) w ekranowanym kablu z PCW.  Standardowy 
przewód ma zakres roboczy od –20ºC do +105ºC.  Przewód jest 
zgodny z normą UL 13, typ PLTC oraz CSA C22.2 nr 214, PCC FT4.  
Kabel ma nominalną średnicę 15,5 mm (0,61 cali). 
Dostępne też są opcjonalne przewody opancerzone lub przeznaczone 
do niskich temperatur.  Zwróć się do naszego działu obsługi klienta. 

Rodzaj przewodu Waga przewodu 
7,6 m (25 stóp) 

Waga dodatkowych  
30 cm (1 stopy) 

 funty kg funty kg 

Standard 5,75 2,61 0,23 0,10 

Opancerzony 12,6 5,72 0,45 0,20 

Obciążniki przewodu od czujnika do nadajnika 

Pasywny miernik sonarowy jest ustawiony tak, żeby nadajnik zawsze 
był osobno od głowicy czujnika.  Przewód łączący głowicę czujników z 
nadajnikiem może mieć do 90 metrów długości.   
• Gniazda elektryczne 
Otwory dla łączników 6,35 mm (3/4 cala) NPT (M25) (otwory 27 mm, 
17/16 cala) znajdują się u spodu obudowy nadajnika.  Przewód od 
czujnika do nadajnika łączy się z listwą w obudowie nadajnika. 
Wskazówka: Wszystkie dławnice montowane w obudowie nadajnika 
powinny być certyfikowane dla NEMA 4X.   Dla nadajników ATEX 
Zone 2, dalsze wymogi znajdują się w ZAŁĄCZNIKU O 
BEZPIECZEŃSTWIE UŻYWANIA ZESTAWU MIERNIKA 
SONAROWEGO W STREFIE 2 ATEX. 
Nadajnik jest połączony z głowicą czujnika pojedynczym przewodem.  
Przewód łączy się z głowicą czujnika wtyczką, która jest fabrycznie 
zamontowana na jego końcu.  Istnieją dwa rozmiary gniazd w 
głowicach czujników.  Przewód załączony do zestawu będzie mieć 
pasującą wtyczkę. 
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A1.6 Wymiary nadajnika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Waga: 5,4 kg 
(12 funtów) 

 
Wymiary i waga nadajnika 

11,8 cali 
300 mm 

13,5 cali 
343 mm 

6,3 cali 
160 mm 

MIERNIK PRZEPŁYWU 
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A1.7 Wymiary obudowy głowicy czujników z włókna 
szklanego 
Poniżej podano wymiary głowicy czujników od 50 do 405 mm (od 2 do 
16 cali) z włókna szklanego. 

Wymiary głowicy czujników z włókna szklanego 

 

 

 

762mm (30 cali) 

106mm (4,2 
cali)  

‘C’ 

‘B’ 

9mm (0,3 
cala) 

RURA 
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Wymiary głowicy czujników z włókna szklanego 

Nr modelu 
Nominalny 

rozmiar rury 
lub węża 

Zew. 
średnica Śr ‘A’ Śr ‘B’ Śr ‘C’ Waga 

 cali mm cali mm cali mm cali mm cali mm funtów kg 

SH-E02-01-01 2 50 2,4 60 9,3 236 5,8 147 2,9 74 14 6,4 

SH-T02-01-01 2 50 2,0 51 9,3 236 5,8 147 2,9 74 15 6,8 

SH-D02-01-01 2,5 65 2,5 64 9,3 236 5,8 147 2,9 74 15 6,8 

SH-C02-01-01 2,5 65 2,9 74 9,3 236 7,0 178 3,5 89 15 6,8 

SH-E03-01-01 3 80 3,5 89 9,3 236 7,0 178 3,5 89 15 6,8 

SH-T03-01-01 3 80 3,0 76 9,3 236 7,0 178 3,5 89 16 7,3 

SH-E04-01-01 4 100 4,5 114 9,8 249 7,7 196 3,9 98 20 9,1 

SH-T04-01-01 4 100 4,0 102 9,8 249 7,7 196 3,9 98 21 9,5 

SH-E05-01-01 5 125 5,6 142 11,4 290 10,0 254 5,0 127 23 10,4 

SH-T05-01-01 5 125 5,0 127 11,4 290 10,0 254 5,0 127 24 10,9 

SH-E06-01-01 6 150 6,6 168 11,4 290 10,0 254 5,0 127 23 10,4 

SH-T06-01-01 6 150 6,0 152 11,4 290 10,0 254 5,0 127 24 10,9 

SH-E08-01-01 8 200 8,6 219 13,4 340 12,0 305 6,0 152 25 11,3 

SH-T08-01-01 8 200 8 203 13,4 340 12,0 305 6,0 152 26 11,8 

SH-E10-01-01 10 250 10,8 273 15,5 394 14,1 358 7,1 179 26 11,8 

SH-B10-01-01 10 250 10,0 254 15,5 394 14,1 358 7,1 179 27 12,2 

SH-E12-01-01 12 300 12,8 324 17,4 442 16,1 409 8,1 204 27 12,2 

SH-T12-01-01 12 300 12 305 17,4 442 16,1 409 8,1 204 29 13,2 

SH-E14-01-01 14 350 14,0 356 18,8 478 17,4 442 8,7 221 30 13,6 

SH-E16-01-01 16 400 16,0 406 20,8 528 19,4 493 9,7 246 32 14,5 

Wymiary i waga głowicy czujników z włókna szklanego 
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105mm 
(4,2 cali) 9mm (0,3 cala) 

43mm (1,7 cali) 
4 miejsca 

881mm 
(34,7 cali)   

A1.8 Wymiary obudowy głowicy czujników z nierdzewnej 
stali 
Poniżej podano wymiary głowicy czujników od 450-900 mm (od 18 do 
36 cali) z nierdzewnej stali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wymiary głowicy czujników z nierdzewnej stali 

 
 

 

Wymiary głowicy czujników z nierdzewnej stali 

Nr modelu 
Nominalny 

rozmiar rury 
lub węża 

Zew. 
średnica Śr ‘A’ Śr ‘B’ Śr ‘C’ Śr ‘C’ 

 cali mm cali mm cali mm cali mm cali mm funtów kg 

SH-E18-02-02 18 450 18,0 457 22,9 581 22,4 568 11,2 284 75 34 

SH-E20-02-02 20 500 20,0 508 24,8 631 24,4 619 12,1 310 83 37,6 

SH-E24-02-02 24 600 24,0 610 28,8 731 28,4 721 14,2 361 91 41,3 

SH-E26-02-02 26 650 26,0 660 30,8 781 30,4 772 15,2 386 99 44,9 

SH-E28-02-02 28 700 28,0 711 32,7 831 32,4 822 16,2 411 107 48,5 

SH-E30-02-02 30 750 30,0 762 34,7 881 34,4 873 17,2 437 115 52,2 

SH-E36-02-02 36 900 36,0 914 40,8 1035 40,5 1028 20,2 514 130 59 

Wymiary i waga głowicy czujników z nierdzewnej stali 

ROZMIAR RURY 
(ZEWNĘTRZNA ŚREDNICA) 
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Typowy widok boczny głowic od 2 cali do 16 cali 

Typowy widok tylny głowic od 2 cali do 8 cali Typowy widok tylny głowic od 10 cali do 30 cali 

Typowy widok boczny głowic od 18 cali do 30 cali 

A1.9 Głowice czujników z włókna szklanego drugiej generacji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZWYKLE DLA 
WSZYSTKICH 
ROZMIARÓW 

Ø ROZMIAR "E" 
ROZMIARY  
SH-E02 i 03 

ZEWN. 
ŚREDNICA 
RURY 

Ø ROZMIAR "A" 

ROZMIAR "A" 

Ø ROZMIAR "E" 
ROZMIARY  
SH-E04, 06 i 08 

ZEWN. 
ŚREDNICA 
RURY 

PRZEWÓD 
NADAJNIKA 

OBUDOWA 
WTYKU 

4 cale 
wszystkie rozmiary 
ROZMIAR "C" 

PRZEWÓD 
NADAJNIKA 

4 cale 
wszystkie rozmiary 
ROZMIAR "C" 

OBUDOWA 
WTYKU 
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1. Wymiary i wagi tylko dla celów orientacyjnych.  Mogą zmienić się bez ostrzeżenia.  Zwróć się do naszego działu obsługi 
klienta o najnowsze informacje. 

2. Uchwyty nie są dostępne w rozmiarach SH-E02 i SH-E03. 
 

Wymiary głowic czujników z włókna szklanego drugiej generacji 
Nr 

modelu 
Nominalny rozmiar 

rury lub węża 
Zew. 

średnica Śr ‘A’ Śr ‘B’ Śr ‘C’ Śr ‘D’ Śr ‘E’ Waga 

 cali Rura/wąż cali mm cali mm cali mm cali mm cali mm cali mm funtów kg 

SH-E02 2,0 rura 2,38 60 7,4 188 32,8 832 7,1 180 Brak Brak 8,7 221 16,5 7,48 

SH-C02 2,5 rura 2,88 73 7,4 188 32,8 832 7,1 180 Brak Brak 8,7 221 16,5 7,48 

SH-D02 2,5 wąż 2,50 64 7,4 188 32,8 832 7,1 180 Brak Brak 8,7 221 16,5 7,48 

SH-T02 2,0 wąż 2,00 51 7,4 188 32,8 832 7,1 180 Brak Brak 8,7 221 16,5 7,48 

SH-E03 3,0 rura 3,50 89 7,4 189 32,8 832 8,2 208 Brak Brak 9,6 244 17 7,71 

SH-T03 3,0 wąż 3,00 76 7,4 189 32,8 832 8,2 208 Brak Brak 9,6 244 17 7,71 

SH-E04 4,0 rura 4,50 114 8,9 226 32,8 832 9,3 237 10,8 273 11,5 292 21 9,53 

SH-T04 4,0 wąż 4,00 102 8,9 226 32,8 832 9,3 237 10,8 273 11,5 292 21 9,53 

SH-E06 6,0 rura 6,63 168 11,9 302 33,9 860 12,1 308 13,5 344 14,1 358 26,5 12,02 

SH-T06 6,0 wąż 6,00 152 11,9 302 33,9 860 12,1 308 13,5 344 14,1 358 26,5 12,02 

SH-160 160mm rura 6,30 160 11,9 302 33,9 860 12,1 308 13,5 344 14,1 58 26,5 12,02 

SH-E08 8,0 rura 8,63 219 15,6 396 33,9 860 14,2 361 15,6 397 16,1 409 31 14,06 

SH-T08 8,0 wąż 8,00 203 15,6 396 33,9 860 14,2 361 15,6 397 16,1 409 31 14,06 

SH-E10 10,0 rura 10,75 273 18,1 459 34,7 881 16,3 415 17,7 451 Brak Brak 35,5 16,10 

SH-T10 10,0 wąż 10,00 254 18,1 459 34,7 881 16,3 415 17,7 451 Brak Brak 35,5 16,10 

SH-250 250mm rura 10,75 273 18,1 459 34,7 881 16,3 415 17,7 451 Brak Brak 35,5 16,10 

SH-E12 12,0 rura 12,75 324 20,3 516 34,7 881 18,3 466 19,7 500 Brak Brak 39 17,69 

SH-315 315mm rura 12,4 315 20,3 516 34,7 881 18,3 466 19,7 500 Brak Brak 39 17,69 

SH-T12 12,0 wąż 12,00 305 20,3 516 34,7 881 18,3 466 19,7 500 Brak Brak 39 17,69 

SH-E14 14,0 rura 14,00 356 21,7 550 34,7 881 19,6 497 21,0 533 Brak Brak 41,5 18,82 

SH-350 350mm rura 14,57 370 21,7 550 34,7 881 19,6 497 21,0 533 Brak Brak 41,5 18,82 

SH-E16 16,0 rura 16,0 406 24,0 605 34,7 881 21,6 548 23,0 584 Brak Brak 46 20,86 

SH-E18 18 rura 18,0 457 26,0 659 34,7 881 23,6 599 25,6 650 Brak Brak 50,5 22,91 

SH-E20 20 rura 20,0 508 28,0 712 34,7 881 25,6 651 27,6 702 Brak Brak 54,5 24,72 

SH-E22 22 rura 22,0 559 30,1 765 34,7 881 27,6 701 29,6 751 Brak Brak 69 31,30 

SH-E24 24 rura 24,0 610 32,2 818 34,7 881 29,6 751 31,6 802 Brak Brak 74 33,57 

SH-E26 26 rura 26,0 660 34,3 870 34,7 881 31,6 802 33,6 853 Brak Brak 79 35,83 

SH-E28 28 rura 28,0 711 36,3 922 34,7 881 33,6 853 35,6 904 Brak Brak 84 38,10 

SH-E30 30 rura 30,0 762 38,4 974 34,7 881 35,6 904 37,6 955 Brak Brak 89,5 40,60 
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A1.10 Wymiana pasów czujników 
Zespoły pasów czujników można wymieniać na inne o tej samej 
średnicy rury.  Dla każdego zespołu pasa czujników zamieszczono 
współczynniki kalibracji miernika.  Wszystkie zestawy głowicy 
czujników, niezależnie od rozmiaru rury, pasują elektrycznie do 
wszystkich nadajników.  Należy zapewnić dopasowanie głowic czujnika 
i nadajników używanych w strefach niebezpiecznych.  Zastosuj się do 
instrukcji w odpowiednim diagramie podłączeń systemowych 
omawiającym dopasowanie nadajnika i głowicy czujnika.  Diagramy 
zgodności dla nadajników mierników w strefach Class I Division 2 
znajdują się w załączniku C do tego podręcznika.  Diagramy zgodności 
dla nadajników certyfikowanych dla stref ATEX Klasa I, Strefa 2 
znajdują się w ZAŁĄCZNIKU O BEZPIECZEŃSTWIE UŻYWANIA 
ZESTAWU MIERNIKA SONAROWEGO W STREFIE 2 ATEX. 

A1.11 Zakres wilgotności 
Nadajnik: 0 do 95%, bez kondensacji 

A1.12 Zakres wysokości 
Nadajnik i czujniki mogą pracować w instalacjach do 5000 metrów. 

A1.13 Stopień zanieczyszczenia 
Nadajnik i czujniki mogą pracować w instalacjach w środowisku 
zanieczyszczonym do Stopnia 2. 

A1.14 Dopasowanie wyjścia analogowego 
Dwa osobne sygnały wyjściowe 4-20 mA skalowalne względem 
podanego zakresu miernika.  Zgodne z podstawowym wyjściem 
HART 4-20mA. 

A1.15 Dodatkowe funkcje wyjścia 
Komunikacja seryjna dla Modbus, (opcjonalny) Foundation Fieldbus, 
przekaźnik impulsów, przekaźnik alarmów 

A1.16 Testowanie wyjścia analogowego 
Tak (w menu diagnostycznym) 

A1.17 Blokada programu 
Tak (w menu konfiguracji)  

A1.18 Klasyfikacja stref niebezpiecznych 
Modele zestawu są klasyfikowane dla stref Class I, Division 2, Groups 
A, B, C, i D, oraz ATEX klasa I, strefa 2, grupa IIB.   Znaki na tych 
modelach wyraźnie pokazuje czy nadają się do tych stref.  Montaż 
musi być zgodny z diagramem zgodności.  Diagramy zgodności dla 
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nadajników mierników w strefach Class I Division 2 znajdują się w 
załączniku C do tego podręcznika.  Diagramy zgodności dla 
nadajników certyfikowanych dla stref ATEX Klasa I, Strefa 2 znajdują 
się w ZAŁĄCZNIKU O BEZPIECZEŃSTWIE UŻYWANIA ZESTAWU 
MIERNIKA SONAROWEGO W STREFIE 2 ATEX. 
 

 



20838-01 Rev 09  Strona A-13 
 

A2 PARAMETRY ROBOCZE 

A2.1 Czas inicjalizacji 
30 minut do znamionowej precyzji od włączenia 
25 sekund po przerwie zasilania 

A2.2 Czas uruchomienia 
25 sekund od zerowego przepływu 

A2.3 Niski/wysoki filtr przepływu 
Regulowany między 3 a 30 stóp/sek w cieczach  Przy przepływach 
poniżej lub wyżej tej wartości wyświetlacz będzie pokazywać  ‘<min 
flow’ lub ’>max flow’. 

A2.4 Zakres natężenia przepływu 
Pasywny miernik sonarowy może mierzyć sygnały z płynów 
przemysłowych o natężeniu przepływu między 1 a 10 m/s  
(3 do 30 stóp/s) oraz frakcję gazową. 

A2.5 Precyzja 
Precyzja pomiarów natężenia wynosi +/-1,0% natężenia przepływu 
cieczy od 1 do 10 m/s. 

A2.6 Rzetelność 
+/- 0,3 % pomiarów 

A2.7 Częstotliwość odświeżania 
Domyślnie 2 sekundy 
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Załącznik B DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE SONARÓW 
PASYWNYCH 

Deklaracja zgodności UE została przeniesiona. Patrz "Deklaracja" na 
naszej witrynie.
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***Pusta strona*** 
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Załącznik C DIAGRAM ZGODNOŚCI ZE SPECYFIKACJĄ 
PASYWNEGO MIERNIKA SONAROWEGO, 
NIEŁATWOPALNEGO 

Poniżej zamieszczono diagramy zgodności dla montażu w strefach 
Class I, Division 2, Groups A, B, C i D. 
 
Diagramy zgodności dla montażu nadajników w strefach ATEX klasa 
I, strefa 2, grupa IIB znajdują się w ZAŁĄCZNIKU O 
BEZPIECZEŃSTWIE UŻYWANIA ZESTAWU MIERNIKA 
SONAROWEGO W STREFIE 2 ATEX. 
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Załącznik D KARTY CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI 
NIEBEZPIECZNEJ 

P/N 52307-01 PTFE Pipe Sealant 
MATERIAL SAFETY DATA SHEET 

IDENTITY:  FORMULA-8  
(Oxygen Compatible) 

Chemical name:  Aqueous Paste & Filler of PTFE  
Chemical family:  Perfluorocarbon Polymer  

Formula:  (CF) 2n 

 

 
   

MANUFACTURER:  Fluoramics 
Inc.  
ADDRESS:   18 Industrial Avenue  
                              Mahwah, N.J. 07430  
PHONE:    201-825-8110  
DATE PREPARED:     January, 
2003  
PREPARED BY:        F.G. Reick,   
                                                  President 

CAS NUMBERS:  
H2O (water):  No CAS number  

Carboxy Vinyl Polymer:  9003 01 4  
Polytetrafluoroethylene Powder:  9002 84 0  

Polytetrafluoroethylene Aqueous Dispersion:  9002 84 
0  

TI 02 Titaniumdioxide:  13463 67 7  
Monoethanolamine:  141 43 5 

 

 
SECTION 1 - COMPONENTS 

COMPONENTS % ACHIH - 
TLV 

Carbopol 5 .. 
Pigments 20 Ti02 
Vehicle 14 Water 
Surfactants - Triton 100 1 . 
Teflon (PTFE) T30** 59 . 
Colloidal Silica  1 . 
**Inert to oxygen, non-combustible, odorless, no known dangerous mixtures . . 
 
   SECTION 2 - PHYSICAL/CHEMICAL CHARACTERISTICS  

  
Boiling point:  212º (water)  
Vapor Pressure:  less than 0.01  
Vapor Density:  N/A  
Solubility in Water:   Dispersible 

Specific Gravity H2O=1):  1.2  
Melting Point:  N/A  
Evaporation Rate (butyl acetate=1):  H2O slow  
Water Dispersable  
Appearance and Odor:  White paste - odorless 
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SECTION 3 - FIRE & EXPLOSION HAZARD DATA 
Flash Point & Method Used:  None  
Flammability Limits in Air % by Volume:   Non-combustible  
Extinguisher Media:  Incombustible  
Special Fire Fighting Procedures:  None  
Unusual fire and Explosion Hazards:  In extreme fire situation, protection from 
hydrogen fluoride fumes should be employed 

 

. NFPA CODES HMIS CODES 
HEALTH 1 1 
FLAMMABILITY 0 0 
REACTIVITY 0 0 
PERSONAL PROTECTION  SCBA B 

 
   

 

SECTION 4 - REACTIVITY HAZARD DATA 
Stability:  Stable  
Conditions to Avoid:  Temperature above 250º without adequate ventilation.  
Will not polymerize.  
Incompatability (Materials to Avoid):  Strong alkali  
Hazardous Decomposition Products:   At 650ºC (1202º), COF2 is the principal 
toxic product.  At above 650ºC, major products are CF4 and CO2.  
Hazardous Polymerization:   Will not occur 

 

 
 
   

 

SECTION 5 - HEALTH HAZARD DATA 
Primary Routes of Entry:   Inhalation - Skin - Ingestion  
Health Hazards:  Treat symptomatically  
Signs and Symptoms of Exposure:  PTFE polymer, when thermally decomposed, 
may cause polymer fume fever and flu-like symptoms.  
Medical Conditions Generally Aggravated by Exposure:   See below  
Eye Contact:   Wash with copious amounts of water.  
Skin Contact:   Remove by wiping and wash with soap and water  
Inhalation:  Remove to fresh air  
Ingestion:   contact a physician  
Emergency First Aid Procedures:  Call a physician. 
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SECTION 6 - CONTROL AND PROTECTIVE MEASURES 
Respiratory Protection (Specify Type):  If exposed to high temperature 
processing fumes, wear self-contained breathing apparatus.  
Protective Gloves:  Yes  
Eye Protection:  Goggles if contact is probable  
Ventilation to be Used:  Local exhaust preferred; General (mechanical), usually 
none  
Other Protective Clothing and Equipment:  Protective garment when applicable  
Hygienic Work Practices:  As indicated 

 

 
 
   

 

SECTION 7   
PRECAUTIONS FOR SAFE HANDLING AND USE  

LEAK PROCEDURES 
Steps to be Taken if Material is Spilled or Released:  N/A  
Waste Disposal Methods:  Land fill is preferred but disposal methods must 
conform with local state and federal regulations.  
Precautions to be Taken in Handling and Storage:  Strictly enforce NO 
SMOKING rule for workers handling material.  
Other Precautions and/or Special Hazards:  Use normal personal hygiene and 
good housekeeping. 

 

 
  ©Copyright 2003 - Fluoramics Inc.  All rights reserved. 
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Załącznik EPRZELICZENIA JEDNOSTEK 

 

Przeliczenia jednostek lepkości dynamicznej 
Aby przeliczyć z: Na: Przemnóż przez: 
(lbf-s)/ft2 Pa·s 4,788 026 e+01 

(lbf-s)/in2 Pa·s 6,894 757 e+03 

(kgf-s)/m2 Pa·s 9,806 650 e+00 

Puaz Pa·s 1 e-01 

Centypuaz Pa·s 1 e-03 

lbf/(ft-sec) Pa·s 1,488 164 e+00 

lbf/(ft-hr) Pa·s 4,133 789 e-04 

(dyna-s)/cm2 Pa·s 1,0 e-01 

   

Przeliczanie jednostek współczynnika rury 
Aby przeliczyć z: Na: Przemnóż przez: 
lbf/in2 kPa 6,894 757 e+00 

   

Przeliczanie jednostek długości 
Aby przeliczyć z: Na: Przemnóż przez: 
Stopy metry 3,048 e-01 

Cale metry 2,54 e-02 

   

Przeliczanie jednostek temperatury 
Aby przeliczyć z: Na: Przemnóż przez: 
stopnie F stopnie C TC = (TF – 32)/1,8 

stopnie C stopnie F TF = (1,8 * TC)+32 
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Załącznik F FIZYCZNE WŁAŚCIWOŚCI WODY 
 

Woda o 14,7 psia (poziom morza)  Woda o 24,7 psia (poziom morza) 

Temperatura 
(C) 

Ciężar 
właściwy 

Prędkość 
dźwięku 
(stopy/s) 

Lepkość 
(Pa*s)  Temperatura 

(C) 
Ciężar 

właściwy 
Prędkość 
dźwięku 
(stopy/s) 

Lepkość 
(Pa*s) 

0 0,9998 4601,2 1,7909E-03  0 0,9999 4601,5 1,7907E-03 
5 1,0000 4679,2 1,5176E-03  5 1,0000 4679,5 1,5175E-03 

10 0,9997 4748,4 1,3055E-03  10 0,9997 4748,8 1,3054E-03 
15 0,9991 4809,6 1,1372E-03  15 0,9991 4810 1,1372E-03 
20 0,9982 4863,4 1,0014E-03  20 0,9982 4863,8 1,0013E-03 
25 0,9971 4910,5 8,8988E-04  25 0,9971 4910,9 8,8986E-04 
30 0,9957 4951,4 7,9718E-04  30 0,9957 4951,8 7,9717E-04 
35 0,9940 4986,4 7,1917E-04  35 0,9941 4986,8 7,1917E-04 
40 0,9922 5016,1 6,5286E-04  40 0,9922 5016,5 6,5286E-04 
45 0,9902 5040,9 5,9596E-04  45 0,9902 5041,3 5,9597E-04 
50 0,9880 5061 5,4676E-04  50 0,9881 5061,4 5,4677E-04 
55 0,9857 5076,8 5,0390E-04  55 0,9857 5077,2 5,0391E-04 
60 0,9832 5088,5 4,6633E-04  60 0,9832 5088,9 4,6634E-04 
65 0,9806 5096,5 4,3320E-04  65 0,9806 5096,9 4,3321E-04 
70 0,9778 5100,9 4,0384E-04  70 0,9778 5101,3 4,0385E-04 
75 0,9748 5101,9 3,7769E-04  75 0,9749 5102,4 3,7771E-04 
80 0,9718 5099,8 3,5430E-04  80 0,9718 5100,3 3,5432E-04 
85 0,9686 5094,7 3,3330E-04  85 0,9686 5095,2 3,3332E-04 
90 0,9653 5086,8 3,1437E-04  90 0,9653 5087,2 3,1439E-04 
95 0,9619 5076,1 2,9725E-04  95 0,9619 5076,6 2,9727E-04 

100 0,9584 5062,9 2,8180E-04  100 0,9584 5063,3 2,8173E-04 
         

Woda o 64,7 psia (poziom morza)  Woda o 114,7 psia (100 psig) 
Temperatura 

(C) 
Ciężar 

właściwy 
Prędkość 
dźwięku 
(stopy/s) 

Lepkość 
(Pa*s)  Temperatura 

(C) 
Ciężar 

właściwy 
Prędkość 
dźwięku 
(stopy/s) 

Lepkość 
(Pa*s) 

0 1,0000 4603 1,7900E-03  0 1,0002 4604,8 1,7892E-03 
5 1,0001 4681 1,5171E-03  5 1,0003 4682,8 1,5165E-03 

10 0,9999 4750,2 1,3051E-03  10 1,0000 4752,1 1,3047E-03 
15 0,9993 4811,4 1,1370E-03  15 0,9994 4813,3 1,1368E-03 
20 0,9984 4865,3 1,0012E-03  20 0,9985 4867,2 1,0011E-03 
25 0,9972 4912,4 8,8980E-04  25 0,9974 4914,3 8,8972E-04 
30 0,9958 4953,3 7,9714E-04  30 0,9960 4955,2 7,9711E-04 
35 0,9942 4988,4 7,1917E-04  35 0,9943 4990,3 7,1918E-04 
40 0,9924 5018,1 6,5288E-04  40 0,9925 5020,1 6,5291E-04 
45 0,9904 5042,9 5,9601E-04  45 0,9905 5044,9 5,9605E-04 
50 0,9882 5063 5,4682E-04  50 0,9883 5065,1 5,4688E-04 
55 0,9858 5078,8 5,0397E-04  55 0,9860 5080,9 5,0404E-04 
60 0,9833 5090,6 4,6640E-04  60 0,9835 5092,7 4,6648E-04 
65 0,9807 5098,6 4,3328E-04  65 0,9809 5100,7 4,3336E-04 
70 0,9779 5103,1 4,0392E-04  70 0,9781 5105,2 4,0401E-04 
75 0,9750 5104,1 3,7778E-04  75 0,9751 5106,4 3,7787E-04 
80 0,9719 5102,1 3,5439E-04  80 0,9721 5104,3 3,5448E-04 
85 0,9688 5097 3,3339E-04  85 0,9689 5099,3 3,3348E-04 
90 0,9655 5089,1 3,1446E-04  90 0,9656 5091,4 3,1456E-04 
95 0,9620 5078,5 2,9734E-04  95 0,9622 5080,9 2,9743E-04 

100 0,9585 5065,3 2,8181E-04  100 0,9587 5067,7 2,8190E-04 
 

Bibliografia E.W. Lemmon, M.O. McLinden i D.G. Friend, "Thermophysical Properties of Fluid Systems" in NIST 
Chemistry WebBook, NIST Standard Reference Database Number 69, Eds. P.J. Linstrom and W.G. Mallard, March 
2003, National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg MD, 20899 (http://webbook.nist.gov). 

http://webbook.nist.gov/
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Załącznik G UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA 
KOŃCOWEGO 
 
 

END USER LICENSE AGREEMENT 
 

You have acquired a device (“DEVICE”) that includes software licensed by CiDRA Corporation (“CiDRA”) from an affiliate of 
Microsoft Corporation (“MS”). Those installed software products of MS origin, as well as associated media, printed materials, and 
“online” or electronic documentation”(SOFTWARE”) are protected by international intellectual property laws and treaties.  
Manufacturer, MS and its suppliers (including Microsoft Corporation) own the title, copyright, and other intellectual property rights in 
the SOFTWARE.  The SOFTWARE is licensed, not sold.  All rights reserved. 
 
This EULA is valid and grants the end-user rights ONLY if the SOFTWARE is genuine and a genuine Certificate of Authenticity for 
the SOFTWARE is included.  For more information on identifying whether your software is genuine, please see 
http://www.microsoft.com/privacy/howtotell. 
 
IF YOU DO NOT AGREE TO THIS END USER LICENSE AGREEMENT (“EULA”), DO NOT USE THE DEVICE OR COPY THE 
SOFTWARE.  INSTEAD, PROMPTYLY CONTACT CiDRA FOR INSTRUCTIONS ON RETURN OF THE UNUSED DEVICE(S) 
FOR A REFUND.  ANY USE OF THE SOFTWARE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO USE ON THE DEVICE, WILL 
CONSTITUTE YOUR AGREEMENT TO THIS EULA (OR RATIFICATION OF ANY PREVIOUS CONSENT). 
 
GRANT OF SOFTWARE LICENSE.  This EULA grants you the following license: 
 
You may use the SOFTWARE only on the DEVICE. 
 
Restricted Functionality.  You are licensed to use the SOFTWARE to provide only the limited functionality (specific tasks or 
processes) for which the DEVICE has been designed and marked by CiDRA.  This license specifically prohibits any other use of the 
software programs or functions, or inclusion of additional software programs or functions that do not directly support the limited 
functionality on the DEVICE.  Notwithstanding the foregoing, you may install or enable on a DEVICE, systems utilities, resource 
management or similar software solely for the purpose of administration, enhancement and/or preventive maintenance of the 
DEVICE. 
 
If you use the DEVICE to access or utilize the services or functionality of Microsoft Windows Server products (such as Microsoft 
Windows Server 2003), or use the DEVICE to permit workstation or computing devices to access or utilize the services or 
functionality of Microsoft Window Server products, you may be required to obtain a Client Access License for the DEVICE and/or 
each such workstation or computing device.  Please refer to the end user license agreement for your Microsoft Windows Server 
product for additional information.   
 
NOT FAULT TOLERANT.  THE SOFTWARE IS NOT FAULT TOLERANT.  CiDRA HAS INDEPENDENTLY DETERMINED HOW 
TO USE THE SOFTWARE IN THE DEVICE, AND MS HAS RELIED UPON CiDRA TO CONDUCT SUFFICIENT TESTING TO 
DETERMINE THAT THE SOFTWARE IS SUITABLE FOR SUCH USE.  
 
NO WARRANTIES FOR THE SOFTWARE.  THE SOFTWARE is provide “AS IS” and with all faults.  THE ENTIRE RISK AS TO 
SATISFACTORY QUALITY, PERFORAMNCE, ACCURACY, AND EFFORT (INCLUDING LACK OF NEGLIGENCE) ISWITH YOU.  
ALSO, THERE IS NO WARRANTY AGAINST INTERFERNCE WITH YOUR ENJOYMENT OF THE SOFTWARE OR AGAINST 
INFRINGEMENT.  IF YOU HAVE RECEIVED ANY WARRANTIES REGARDING THE DEVICE OR THE SOFTWARE, THOSE 
WARRANTIES DO NOT ORIGINATE FROM, AND ARE NOT BINDING ON, MS. 
 
No Liability for Certain damages.  EXCEPT AS PROHIBITED BY LAW, MS SHALL HAVE LIABILITY FOR ANY INDIRECT, 
SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES ARISING FROM OR IN CONNECTION WITH THE USE OR 
PERFORAMNCE OF THE SOFTWARE.  THIS LIMITATION SHALL APPLY EVEN IF ANY REMEDY FAILS OF ITS ESSENTIAL 
PURPOSE.  IN NO EVENT SHALL MS BE LIABLE FOR ANY AMOUNT IN EXCESS OF U.S. TWO HUNDRED FIFTY DOLARS 
(U.S. $250.00). 
 
Restricted Uses.  The SOFTWARE is not designed or intended for use or resale in hazardous environments requiring fail-safe 
performance, such as in the operation of nuclear facilities, aircraft navigation or communication systems, air traffic control, or other 
devices or systems in which a malfunction of the SOFTWARE would result in foreseeable risk of injury or death to the operator of 
the device or systems, or to others. 
 
Limitations on Reverse Engineering, Decompilation, and Disassembly.  You may not reverse engineer, decompile, or 
disassemble the SOFTWARE, except and only to the extent that such activity is expressly permitted by applicable law 
notwithstanding this limitation.  
 
SOFTWARE as a Component of the DEVICE – Transfer.  This license may not be shared, transferred to or used concurrently on 
different computers.  The SOFTWARE is licensed with the DEVICE as a single integrated product and may only be used wit the 
DEVICE.  If the SOFTWARE is not accompanied by a DEVICE, you may not use the SOFTWARE.  You may permanently transfer 

http://www.microsoft.com/privacy/howtotell
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all of your rights under this EULA only as part of a permanent sale or transfer of the DEVICE, provided you retain no copies of the 
SOFTWARE.  If the SOFTWARE is an upgrade, any transfer must also include all prior versions of the SOFTWARE.  This transfer 
must also include the Certificate of Authenticity label.  The transfer may not be an indirect transfer, such as a consignment.  Prior to 
the transfer, the end user receiving the SOFTWARE must agree to all the EULA TERMS.  
 
Consent to Use of Data.  You agree that MS, Microsoft Corporation and their affiliates may collect and use technical information 
gathered in any manner as part of product support services related to the SOFTWARE.  MS, Microsoft Corporation and their 
affiliates may use this information solely to improve their products or to provide customized services or technologies to you.  MS, 
Microsoft Corporation and their affiliates may disclose this information to others, but not in a form that personally identifies you.  
 
Internet Gaming/Update Features.  If the SOFTWARE provides, and you choose to utilize, the Internet gaming or update features 
within the SOFTWARE, it is necessary to use certain computer system hardware, and software information to implement the 
features.  By using these features, you explicitly authorize MS, Microsoft Corporation and/or their designated agent to use this 
information solely to improve their products or to provide customized services or technologies to you.  MS or Microsoft Corporation 
may disclose this information to other, but not in a form that personally identifies you.  
 
Internet-based Services Components.  The SOFTWARE may contain components that enable and facilitate the use of certain 
Internet-based services.  You acknowledge and agree that MS Microsoft Corporation or their affiliates may automatically check the 
version of the SOFTWARE and/or its components that you are utilizing and may provide upgrades or supplements to the 
SOFTWARE that may be automatically downloaded to your DEVICE.  Microsoft Corporation or their affiliates do not use these 
features to collect any information that will be used to identify you or contact you.  For more information about these features, please 
see the privacy statement at http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=25243  
 
Links to Third Party Sites.  You may link to third party sites through the use of the SOFTWARE.  The third party sites are not 
under the control of MS or Microsoft Corporation, and MS or Microsoft Corporation are not responsible for the contents of any third 
party sites, and links contained in third party sites, or any changes or updates to third  party sites.  MS or Microsoft Corporation is 
not responsible for webcasting or any other form of transmission received from third party sites.  MS or Microsoft Corporation are 
providing these links to third party sites to you only as a convenience, and the inclusion of any link does nit imply an endorsement by 
MS or Microsoft Corporation on the third party site. 
 
Notice Regarding Security.  To help protect against breaches of security and malicious software, periodically back up your data 
and system information, use security features such as firewalls, and install security updates. 
 
No Rental / Commercial Hosting.  You may not rent, lease lend or provide commercial hosting services with the SOFTWARE to 
others. 
 
Seperation of Components.  The SOFTWARE is licensed as a single product.  Its components may not be separated for use on 
more than one computer. 
 
Additional Software / Services.  This EULA applies to updates, supplements, add-on components, product support services, or 
internet-based services components (“Supplemental Components”), of the SOFTWARE that you may obtain from CiDRA, MS, 
Microsoft Corporation or their subsidiaries after the date you obtain your original copy of SOFTWARE, unless you accept updated 
terms or another agreement governs.  If other terms are not provided along with such Supplemental Components and the 
Supplemental Components are provided to you by MS, Microsoft Corporation or their subsidiaries then you will be licensed by such 
entity under the same terms and conditions of this EULA, except that (i) MS, Microsoft Corporation or their subsidiaries providing the 
Supplemental Components will be the licensor with respect to such Supplemental Components in lieu of CiDRA for the purposes of 
the EULA and (II) TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAWS, THE SUPPLEMENTAL COMPONENTS 
AND ANY (IF ANY) SUPPORT SERVICES RELATED TO THE SUPPLEMENTAL COMPONENTS ARE PROVIDED AS IS AND 
WITH ALL FAULTS.  ALL OTHER DISCLAIMERS, LIMITATION OF DAMAGES, AND SPECIAL PROVISIONS PROVIDED BELOW 
AND/OR OTHERWISE WITH THE SOFTWARE SHALL APPLY TO DAMAGES, AND SPECIAL PROVISIONS PROVIDED BELOW 
AND/OR OTHERWISE WITH THE SOFTWARE SHALL APPLY TO SUCH SUPPLEMENTAL COMPONENTS.  MS, Microsoft 
Corporation or their subsidiaries reserve the right to discontinue and Internet-based services provided to you or made available to 
you through the use of this SOFTWARE. 
 
Recovery Media.  If SOFTWARE is provided by CiDRA on separate media and labeled ‘Recovery Media” you may use the 
Recovery Media solely to restore or reinstall the SOFTWARE of the DEVICE.   
 
Backup Copy.  You may make one (1) backup copy of the SOFTWARE.  You may use this backup copy solely for your archival 
purposes and to reinstall the SOFTWARE on the DEVICE.  Except as expressly provided in the EULA or by local law, you may not 
otherwise make copies of the SOFTWARE, included printed materials accompanying the SOFTWARE.  You may not loan, rent, 
lend or otherwise transfer the backup copy to another user. 
 
End User Proof of License.  If you acquired the SOFTWARE on a DEVICE, or on a compact disc or other media, a genuine 
Microsoft “Proof of License” / Certificate of Authenticity label with a genuine copy of the SOFTWARE identifies a licensed copy of 
the SOFTWARE.  To be valid, the label must be affixed to the DEVICE, or appear on CiDRA’s software packaging.  If you receive 
the label separately other than from CiDRA, it is invalid.  You should keep the label on the DEVICE or packaging to prove that you 
are licensed for the SOFTWARE. 
 
Product Support.  Product support for SOPFTWARE is not provided by MS, Microsoft Corporation, or their affiliates or subsidiaries.  
For product support, please refer to CiDRA support number provided in he documentation for the DEVICE.  Should you have any 
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questions concerning this EULA, or if you desire to contact CiDRA for any other reason, please refer to the address provided in the 
documentation for the DEVICE. 
 
Temination.  Without prejudice to any other rights, CiDRA may terminate this EULA if you fail to comply with terms and conditions 
of this EULA.  In such event, you must destroy all copies of the SOFTWARE and all of its component parts. 
 
EXPORT RESTRICTIONS.  You acknowledge that SOFTWARE is subject to U.S. and European Union export jurisdiction.  You 
agree to comply with all applicable international and national laws that apply to the SOFTWARE, including U.S. Export 
Administration regulations, as well as end-user, and end-use destination restrictions issued by the U.S. and other governments.  For 
additional information see http://www.microsoft.com.exporting/. 
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Załącznik H SPIS CZĘŚCI ZAPASOWYCH 
Poniżej znajduje się lista często wymienianych elementów pasywnych mierników 
sonarowych.  Zwróć się do działu obsługi klienta w sprawie części nie znajdujących się 
na tej liście. 
Numer części 
zestawu 

Nazwa Opis 

S-20170-01 Zestaw zapasowych 
śrub obudowy z 
włókna szklanego 

Zestaw 13 zapasowych nierdzewnych (ocynkowanych) śrub, podkładek, 
podkładek zabezpieczających i przeciwnakrętek używanych z zespołami 
obudowy z włókna szklanego 

S-20352-TAB Zapasowy zestaw 
pasa, obudowa ze stali 
nierdzewnej 

Zapasowe pasy ze stali nierdzewnej oraz sprzączki używane do mocowania 
fartucha na zespole obudowy z nierdzewnej stali  Sufiks –TAB oznacza 
rozmiar obudowy (rury), w calach  Na przykład, S-20352-20 to zastępczy pas i 
sprzączki dla obudowy 20-calowej.  Przy zamawianiu należy podać rozmiar 
obudowy. 

S-20574-TAB Zapasowe uszczelki 
obudowy z włókna 
szklanego 

Zapasowe uszczelki EPTFE używane do zespołów obudowy z włókna 
szklanego.  S-20574-08-02 jest używane w obudowach z włókna szklanego o 
rozmiarach od 8 do 2 cali.   S-20574-16-10 jest używane w obudowach z 
włókna szklanego o rozmiarach od 16 do 10 cali.  

S-20592-TAB Zestaw zapasowych 
śrub i zacisków do 
ściskania pasa 
czujnika. 

Zestaw zapasowy 9 powleczonych śrub, podkładek zabezpieczających, 
podkładek sprężynowych i pierścieni mocujących; elektrycznego wkrętaka 
sześciokątnego; spiralny gwintownik (do czyszczenia lub wyrównywania 
otworów gwintowanych) używany w pasach czujników.   

S-20592-01 używany w pasach czujników P/N 20380-WSZYSTKIE 
ROZMIARY; 

S-20592-02 używany w pasach czujników P/N 20409-WSZYSTKIE 
ROZMIARY; 

S-20592-06 używany w pasach czujników P/N 20690-WSZYSTKIE 
ROZMIARY bez pasującego arkusza; 

S-20592-07 używany w pasach czujników P/N 20690-WSZYSTKIE 
ROZMIARY z pasującym arkuszem 

Zwróć się do działu obsługi klienta w sprawie innych pasów lub pytań. 

S-20618-TAB Zapasowy tester 
szczelin śrub oraz 
zworka pasa 
czujników 

Zapasowy tester szczelin sprężynowy oraz zworka pasa czujników  

S-20618-01 zawiera tester szczelin sprężynowy dla pasa czujników P/N 
20380-WSZYSTKIE ROZMIARY 

S-20618-02 zawiera tester szczelin sprężynowy dla pasa czujników P/N 
20409-WSZYSTKIE ROZMIARY 

S-20618-03 zawiera tester szczelin sprężynowy dla pasa czujników P/N 
20690-WSZYSTKIE ROZMIARY ORAZ P/N 20686-WSZYSTKIE ROZMIARY 

Zwróć się do działu obsługi klienta w sprawie innych pasów lub pytań. 

S-20621-01 Zapasowy sprzęt i 
zestaw wymiany 
uszczelek, obudowy 
ze stali nierdzewnej 

Zapasowe fartuchy kołnierza dla obudów ze stali nierdzewnej, przekładki, 
śruby obudowy/podkładki/zestawy śrub, płytki ochronne złącza oraz pasta 
łącząca. 

S-20714-TAB Zestaw zapasowy, 
zestaw śrub i 
podkładek do panelu 
dostępu do elektroniki 

Zapasowe śrub samouszczelniające z elastomerowymi pierścieniami 
uszczelniającymi oraz podkładkami zabezpieczającymi dla obudowy panelu 
dostępu do elektroniki 
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Załącznik I DYREKTYWA 2002/96/EC O ODPADACH 
SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO (WEEE) 

Symbol umieszczony tutaj i na nadajniku zestawu pasywnego 
miernika sonarowego, jeśli został on zakupiony po 13 sierpniu 2005 
roku, oznacza że po zakończeniu eksploatacji pasywny miernik 
sonarowy jest uważany za odpad elektryczny w krajach Unii 
Europejskiej.   Odpady takie powinny być przechowywane osobno od 
innych strumieni odpadów i zwracane do producenta lub 
licencjonowanego zakładu przetwórstwa w celu ich przetworzenia.  
Ponieważ dyrektywa WEEE została nieco inaczej wdrożona w 
poszczególnych państwach UE, zwróć się do naszego działu obsługi 
klienta po zakończeniu okresu eksploatacji pasywnego miernika 
sonarowego.  
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Załącznik J WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK 
Wstęp 
Niniejszy rozdział omawia problemy występujące przy montażu pasywnych 
mierników sonarowych.  Jeśli podane tu zalecenia nie pomogą, zwróć się do 
działu obsługi klienta. 

Wykrywanie i naprawa usterek w sprzęcie zamontowanym w 
strefach niebezpiecznych 
Wiele z poniższych zaleceń uwzględniają działania, które mogą być 
niebezpieczne w strefach z wybuchowymi gazami czy parami.  Z zasady 
wszystkie naprawy powinny być wykonywane tylko w strefach bezpiecznych lub 
z pozwoleniami na prace stwarzające zagrożenie pożarowe zapewniające brak 
skupisk gazów wybuchowych. 
 

 

OSTRZEŻENIE 
Zagrożenie wybuchem -  Jeśli w danej strefie mogą znajdować 
się gazy wybuchowe, otwieraj drzwi nadajnika tylko po to, by 
używać klawiatury lub przycisku zerowania.  Przed rozpoczęciem 
innych czynności uzyskaj pozwolenie na prace stwarzające 
zagrożenie pożarowe i upewnij się, że gazy wybuchowe nie są 
obecne. 
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Usterki systemowe: 
Nr 
pozycji PROBLEM PRAWDOPODOBNA 

PRZYCZYNA 
METODA 
DIAGNOSTYCZNA 

WYNIKI 
DIAGNOSTYCZNE KOMENTARZE 

1 

System nie 
włącza się 
lub przestał 
działać 

Brak zasilania 

Sprawdź napięcie 
zasilania woltomierzem 

Tak - zasilanie działa a 
napięcie jest zgodne 
ze specyfikacjami od 
100 do 240 V (modele 
na prąd zmienny) lub 
od 18 do 36 V (modele 
na prąd stały) 

Patrz niżej 

Nie - brak zasilania lub 
zasilanie poza 
zakresem 

Sprawdź zewnętrzne przewody i 
bezpieczniki 
Podłącz do innego źródła zasilania 

Sprawdź stan 
bezpieczników 

Złe bezpieczniki 

Wymień bezpieczniki i sprawdź czy dalej 
są przepalane 
Jeśli problem się powtarza, zwróć się do 
działu pomocy technicznej 

Dobre bezpieczniki Patrz niżej 

Jeśli pali się zielona 
kontrolka 

Tak 
System jest zasilany ale dalej się nie 
włącza 
Zwróć się do działu pomocy technicznej 

Nie 
Kontrolka LED się nie świeci 
Zwróć się do działu pomocy technicznej 

2 Ekran jest 
pusty Wyświetlacz nie działa 

Sprawdź czy system 
jest zasilany 

Nie Sprawdź zgodnie z punktem 1 
Tak Patrz niżej 

Jeśli zewnętrzna 
temperatura jest poza 
zakresem 
znamionowym (-20ºC 
do +85)? 

Tak 
Wyświetlacz jest zbyt zimny lub ciepły.   
Przenieś nadajnik. 

Nie Patrz niżej 

Czy wyjścia sygnałowe 
4-20mA działają 
poprawnie? 

Tak - dalej używaj 
wyjścia do systemu 
zbierania danych 
(DCS) 

Możliwy uszkodzony lub niedziałający 
wyświetlacz. 
Zwróć się do działu pomocy technicznej 

Nie Zwróć się do działu pomocy technicznej 
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Usterki systemowe (strona 2): 
Nr 
pozycji PROBLEM PRAWDOPODOBNA 

PRZYCZYNA 
METODA 
DIAGNOSTYCZNA 

WYNIKI 
DIAGNOSTYCZNE KOMENTARZE 

3 

Na 
wyświetlaczu 
pokazują się 
przypadkowe 
linie lub 
znaki 

Oprogramowanie 
inicjalizacji lub główne 
jest niepoprawne 

Ekran zawiera linie lub 
przypadkowe znaki --- Zwróć się do działu pomocy 

technicznej 

4 
Sprzęt ciągle 
się włącza i 
wyłącza 

Zasilanie się przerywa 
Sprawdź czy zasilanie 
jest stabilne i zgodne 
ze specyfikacjami 

Skoki zasilania Podłącz do stabilniejszego źródła 
zasilania 

Zasilanie jest stabilne i 
w zakresie od 100 do 
240 V (modele na prąd 
zmienny) lub od 18 do 
36 V (modele na prąd 
stały) 

Patrz niżej 

Złe podłączenie do listwy 
gniazd zasilania w 
nadajniku  

Sprawdź podłączenie 
zasilania do nadajnika 

Przewody nie są 
właściwie podłączone Ponownie podłącz kabel zasilania 

Przewody właściwie 
podłączone 

Problem z samym nadajnikiem 
Zwróć się do działu pomocy 
technicznej 

5 

System się 
sam 
wielokrotnie 
uruchamia 

Złe zasilanie Sprawdź czy zasilanie 
jest stabilne i poprawne 

Skoki zasilania Podłącz do stabilniejszego źródła 
zasilania 

Zasilanie jest stabilne i 
w zakresie od 100 do 
240 V (modele na prąd 
zmienny) lub od 18 do 
36 V (modele na prąd 
stały) 

Patrz niżej 

Błąd pamięci systemowej 

Uruchom diagnostykę 
‘RAM TEST’ i ‘DPRAM 
TEST’ w ‘SELF TEST’ 
w menu 
DIAGNOSTICS 

Błąd testu RAM lub 
DPRAM 

Uszkodzona pamięć RAM/DPRAM  
Zwróć się do działu pomocy 
technicznej 

Testy RAM i DPRAM 
wypadły pomyślnie 

Wykonaj Zrzut danych, załaduj je do 
naszej witryny i zwróć się do działu 
pomocy technicznej 
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Usterki systemowe (strona 3): 
Nr 
pozycji PROBLEM PRAWDOPODOBNA 

PRZYCZYNA 
METODA 
DIAGNOSTYCZNA 

WYNIKI 
DIAGNOSTYCZNE KOMENTARZE 

6 

Ekran jest 
cały jasny 
lub cały 
ciemny 

Niewłaściwie ustawiony 
kontrast 

Sprawdź ustawienia 
‘DISPLAY / 
CONTRAST' w menu 
CUSTOMIZE.   
Domyślna wartość to 
170. 

Nie - kontrast jest 
ustawiony na 170 

Dopasuj ustawienia kontrastu  Jeśli 
problem się powtarza, zwróć się do 
działu pomocy technicznej 

Tak - kontrast jest 
ustawiony na 170 

Spróbuj dopasować kontrast  Jeśli to 
nie pomoże, zwróć się do działu 
pomocy technicznej 

7 

Nie działa 
wejście 4-20 
mA z 
magistralą 
systemu 
sterowania 
zakładem  

Niewłaściwie podłączone 
przewody 

Sprawdź, czy przewód 
sygnałowy 4-20 mA 
jest prawidłowo 
podłączony do złączy 
na nadajniku (zasilanie 
wewnętrzne lub 
zewnętrzne) 

Nie - sprzęt nie jest 
podłączony do 
właściwych złączy 

Podłącz ponownie przewody: patrz 
rozdział 8 podręcznika montażu 
nadajnika 

Tak Patrz niżej 

Sprawdź ‘POWER 
SEL’ w pozycji ‘4 -
20mA CH1’ (lub 2) w 
menu OUTPUT 
CONFIG (wewnętrzne 
lub zewnętrzne) jest 
ustawiony zgodnie z 
powyższą opcją 

Nie – nieprawidłowa 
opcja wyboru źródła 
zasilania ‘Power Sel’ 

Popraw opcję wyjścia 

Tak Patrz niżej 

Uszkodzony przewód 
między nadajnikiem a 
systemem sterowania 
zakładem lub niewłaściwe 
zasilanie 4-20 mA 

Sprawdź porty 4-20 mA 
na nadajniku lub 
systemie sterowania  
Wybierz ‘4-20mA 
TEST’ w menu 
"DIAGNOSTIC" aby 
wysyłać serię sygnałów 
od 4 do 20 mA co 1mA. 

Tak - wyjście z 
nadajnika i wejście do 
systemu sterowania  

Okablowanie jest poprawne 

Brak sygnału w 
systemie sterowania 
zakładem  

Prawdopodobny problem z 
okablowaniem 

Brak sygnału z 
nadajnika 

Prawdopodobnie uszkodzone wyjście 
4-20 mA  Wykonaj Zrzut danych, 
załaduj je do naszej witryny i zwróć 
się do działu pomocy technicznej 
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Usterki systemowe (strona 4): 
Nr 
pozycji PROBLEM PRAWDOPODOBNA 

PRZYCZYNA 
METODA 
DIAGNOSTYCZNA 

WYNIKI 
DIAGNOSTYCZNE KOMENTARZE 

8 

Dane 
natężenia 
przepływu 
przesyłane do 
sterowni 
(DCS) 
przewodem 
sygnałowym 
4-20 mA nie 
pasują do 
danych 
pokazywanych 
na 
wyświetlaczu 
w mierniku 

Źle ustawiony zakres w 
nadajniku lub systemie 
zbierania danych DCS 

Sprawdź, czy zakresy są 
tak samo ustawione w 
obu miejscach 

Tak - zakresy sygnałów w 
nadajniku i DCS są takie 
same 

Patrz niżej, jeśli problem się 
będzie powtarzać 

Nie - ustawione zakresy 
sygnałów są różne 

Popraw zakresy w systemie DCS 
lub w nadajniku 

Należy poprawić 
przycinanie sygnału 
wyjściowego nadajnika 

Przejdź do pozycji 
przycinania ‘4mA TRIM’ 
w podmenu "4-20 mA 
CH 1" (2) w menu 
"OUTPUT CONFIG", 
aby przyciąć sygnał 
wyjściowy.  Naciśnij 
klawisz ENTER i 
zastosuj się do poleceń  

Tak - wyjście jest 
poprawne Patrz niżej 

Nie - należy dopasować 
wyjście 

Zapisz wartości zgodne z 
wartościami pokazywanymi na 
ekranie nadajnika  Patrz niżej, 
jeśli problem się powtarza 

Sygnał jest zakłócany 
przez kartę PLC  

Odłącz przewody 
sygnałowe od karty PLC  
Podłącz amperomierz do 
bolców.  Włącz 
diagnostykę "4-20mA 
TEST" w menu 
"DIAGNOSTIC" i zmierz 
serię generowanych 
sygnałów mA  

Tak - bieżące pomiary 
pasują do sygnałów z 
nadajnika. 

Może być potrzebny izolator 
sygnałów 4-20 mA.  Zwróć się do 
działu pomocy technicznej 

Nie - bieżące pomiary nie 
pasują do sygnałów z 
nadajnika. 

Patrz niżej 

Sygnały 4-20 mA 
generowane przez 
nadajnik w ramach testu  
‘4-20mA Test’ nie pasują 
do impulsów odbieranych 
na końcu przewodu 
sygnałowego 

Podłącz amperomierz do 
złączy 4-20 mA w 
nadajniku i generuj serię 
sygnałów testem 4-
20 mA. 

Tak - sygnały wysyłane z 
nadajnika pasują do 
mierzonych wartości 

Problemy z okablowaniem 
zakładowym.  Sprawdź stan 
przewodów sygnałowych. 

Nie - sygnały wychodzące 
z miernika nie pasują do 
sygnałów mierzonych 
amperomierzem 

Zwróć się do działu pomocy 
technicznej 
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Usterki systemowe (strona 5): 
Nr 
pozycji PROBLEM PRAWDOPODOBNA 

PRZYCZYNA 
METODA 
DIAGNOSTYCZNA 

WYNIKI 
DIAGNOSTYCZNE KOMENTARZE 

9 

Ekran się nie 
odświeża, 
pokazując te same 
wartości 

Nadajnik jest w trybie 
jałowym 

Czy znacznik 
synchronizacji obraca 
się w lewym dolnym 
rogu? 

Tak - znacznik 
synchronizacji jest 
aktywny 

Wykonaj Zrzut danych, załaduj 
je do naszej witryny i zwróć się 
do działu pomocy technicznej 

Nie - znacznik 
synchronizacji nie 
obraca się 

Wyłącz i włącz ponownie 
nadajnik 

Nadajnik się zawiesił 
Wyłącz i włącz 
ponownie nadajnik Czy 
ekran się odświeża? 

Tak - ekran się zmienia Miernik prawidłowo działa 

Nie - ekran pozostaje 
taki sam 

Wykonaj Zrzut danych, załaduj 
je do naszej witryny i zwróć się 
do działu pomocy technicznej 

10 

Na ekranie pojawia 
się komunikat 
błędu 
przedwzmacniacza 
"Preamp Failure" i 
nie ma odczytów 
natężenia 
przepływu 

Możliwa usterka 
przedwzmacniacza lub 
nieprawidłowe 
podłączenie 

Sprawdź okablowanie i 
wtyki 

Nie - znaleziono błąd w 
okablowaniu lub 
gniazdach 

Napraw sytuację 

Tak - wszystkie 
przewody i wtyki są 
poprawnie ułożone 

Wykonaj Zrzut danych, załaduj 
je do naszej witryny i zwróć się 
do działu pomocy technicznej 
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Usterki systemowe (strona 6): 
Nr 
pozycji PROBLEM PRAWDOPODOBNA 

PRZYCZYNA 
METODA 
DIAGNOSTYCZNA 

WYNIKI 
DIAGNOSTYCZNE KOMENTARZE 

11 

Wyświetlacz 
pokazuje 
"Invalid mode" 
(nieprawidłowy 
tryb) 

Wybrano nieprawidłowy 
tryb pracy lub ustawienia 
wyświetlania 

Sprawdź czy w menu "Basic 
Configuration" (podstawowej 
konfiguracji) menu pozycja "Op 
Mode" (tryb pracy) jest ustawiona 
na "FLOW" dla trybu 
przepływomierza lub "GVF/SOS" 
dla miernika frakcji gazowej lub 
na "FLOW/GVF/SOS" przy 
zintegrowanym pomiarze. 

Nie - tryb pracy nie jest 
ustawiony na VF (natężenie 
przepływu) dla przepływomierza 
lub na GVF dla miernika 
objętości frakcji gazowej 

Przywróć prawidłowy 
tryb pracy 

Tak - wybrano prawidłowy tryb 
pracy Patrz niżej 

Sprawdź czy pierwszy wiersz 
ekranu w menu "Customize" 
(Konfiguracja) jest ustawiony na 
"Flow Rate" (natężenie 
przepływu) dla przepływomierza 
lub GVF dla miernika objętości 
frakcji gazowej itp. 

Nie - wiersz 1 ekranu nie jest 
ustawiony na pomiar "Flow 
Rate" (natężenie przepływu) dla 
przepływomierza lub na GVF dla 
miernika objętości frakcji 
gazowej 

Zmień wiersz 1 ekranu 
na właściwy tryb 

Tak - ekran jest prawidłowo 
ustawiony 

Wykonaj Zrzut danych, 
załaduj je do naszej 
witryny i zwróć się do 
działu pomocy 
technicznej 

12 

Zakłócenia 
sygnału 
wyjściowego z 
miernika 

Trzeba zastosować 
tłumienie lub filtr 
redukujący szumy 

Patrz rozdział o filtrowaniu w tym 
podręczniku 

Tak - przy włączonym 
filtrowaniu, sygnał jest mniej 
zaszumiony 

Zastosuj filtrowanie w 
nadajniku lub w 
systemie DCS 

Nie - przy włączonym filtrowaniu, 
sygnał jest dalej zaszumiony 

Wykonaj Zrzut danych, 
załaduj je do naszej 
witryny i zwróć się do 
działu pomocy 
technicznej 

 

Usterki przepływomierza 
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Nr 
pozycji PROBLEM PRAWDOPODOBNA 

PRZYCZYNA 
METODA 
DIAGNOSTYCZNA 

WYNIKI 
DIAGNOSTYCZNE KOMENTARZE 

13 

W sygnale 
wyjściowym z 
przepływomierza 
występują iglice 
w warunkach 
braku przepływu 
lub spadki przy 
przepływie 

Potrzeba użyć filtru iglic 
Patrz rozdział o 
filtrowaniu w tym 
podręczniku 

Tak - przy włączonym 
filtrowaniu, sygnał jest 
mniej zaszumiony 

Zastosuj to rozwiązanie 

Nie - przy włączonym 
filtrowaniu, sygnał jest 
dalej zaszumiony 

Wykonaj Zrzut danych, załaduj je do 
naszej witryny i zwróć się do działu 
pomocy technicznej 

14 

Pomiary 
przepływu nie 
wydają się 
prawidłowe 

Niewłaściwy rozmiar rury 

Sprawdź parametr 
rozmiaru rury ‘PIPE 
SIZE’ w nadajniku w 
menu BASIC CONFIG 

Tak - wprowadzono 
właściwy rozmiar Patrz niżej 

Nie - Niewłaściwy 
rozmiar rury 

Ponownie wprowadź właściwy rozmiar 
rury 

Wprowadzono 
niewłaściwe 
współczynniki kalibracji 

Sprawdź czy 
współczynniki w pozycji 
‘CALIBRATION’ w 
menu BASIC CONFIG‘ 
pasują do 
współczynników 
podanych na etykiecie 
nadajnika lub na 
przewodzie do pasa 
czujników 

Tak - wprowadzono 
właściwe wartości Patrz niżej 

Nie - nie wprowadzono 
właściwych wartości Ponownie wprowadź właściwe wartości 

Nie wszystkie czujniki 
zostały włączone 

Sprawdź czy czujniki 
zostały włączone w 
pozycji ‘SENSOR 
SETUP / ENABLE’ w 
menu CUSTOMIZE  

Tak - wszystkie czujniki 
zostały włączone Patrz niżej 

Nie - niektóre lub 
wszystkie są ustawione 
na "OFF" 

Włącz wszystkie czujniki w menu 
Customize, o ile niektóre z nich zostały 
świadomie wyłączone.   
Jeśli to nie pomoże, wykonaj Zrzut 
danych, załaduj je do naszej witryny i 
zwróć się do działu pomocy technicznej 
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Usterki przepływomierza (strona 2) 
Nr 
pozycji PROBLEM PRAWDOPODOBNA 

PRZYCZYNA 
METODA 
DIAGNOSTYCZNA 

WYNIKI 
DIAGNOSTYCZNE KOMENTARZE 

14 

Pomiary 
przepływu 
nie wydają 
się 
prawidłowe 

Przewody od czujnika do 
nadajnika mogą być 
uszkodzone. 

Uruchom procedurę 
‘SENSOR CHECK’ W 
MENU 
'DIAGNOSTICS' 

Tak – wszystkie testy 
pomyślne Patrz niżej 

Nie - kilka testów 
niepomyślnych 

Sprawdź i napraw błędy wyświetlone 
na ekranie. 
Jeśli to nie pomoże, wykonaj Zrzut 
danych, załaduj je do naszej witryny i 
zwróć się do działu pomocy 
technicznej 

Jeden z czujników ma 
awarię 

Uruchom procedurę 
‘SENSOR MAX/MIN’ w 
menu INFO. 

Tak – wartości ze 
wszystkich czujników 
wahają się o 30% 
(ciecz musi płynąć w 
nominalnym natężeniu 
przepływu) 

Patrz niżej 

Nie - odczyty z kilku 
czujników wahają się 
ponad >30% 

Możliwa awaria czujników 
Wykonaj Zrzut danych, załaduj je do 
naszej witryny i zwróć się do działu 
pomocy technicznej 

Nieprawidłowe ustawienia 
lepkości lub gęstości 

Sprawdź ustawienia w 
menu "Basic Config"  

Tak - wprowadzono 
właściwe parametry Patrz niżej 

Nie - parametry są 
nieprawidłowe 

Popraw ustawienia w menu "Basic 
Config" 

System w trybie 
inicjalizacji  ‘Initialize 
Mode’ 

Czy symbol 
synchronizacji (ikonka 
obracającego się ‘\I/-‘ ) 
kręci się w dolnym 
prawym rogu ekranu? 

Tak System działa i przesyła dane do DSP  

Nie 

System jest przeznaczony do 
automatycznego resetowania się co 
30 minut.  Jeśli reset nie następuje, 
wyłącz i włącz zasilanie 
Jeśli problem się powtarza, zwróć się 
do działu pomocy technicznej 
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Usterki przepływomierza (strona 3) 
Nr 
pozycji PROBLEM PRAWDOPODOBNA 

PRZYCZYNA 
METODA 
DIAGNOSTYCZNA 

WYNIKI 
DIAGNOSTYCZNE KOMENTARZE 

14 

Pomiary 
przepływu 
nie wydają 
się 
prawidłowe 

Przewód między 
czujnikiem a nadajnikiem 
jest przycięty lub 
odłączony 

Uruchom procedurę 
‘Sensor Check’ w 
menu 'Diagnostics' 

Pomyślny Oznacza to że wszystkie czujniki 
poprawnie działają 

Niepomyślny 

1. Sprawdź wszystkie gniazda w 
nadajniku 
2. Sprawdź czy przewód nie jest 
przycięty lub uszkodzony. 
3. Sprawdź, czy wtyczki są podłączone 
do głowicy czujników. 
4. Usuń panel dostępu zgodnie z 
instrukcjami w podręczniku i zapewnij, że 
wtyczka z czujnika do przedwzmacniacza 
jest właściwie podłączona. 
5. Jeśli to nie pomoże, wykonaj Zrzut 
danych, załaduj je do naszej witryny i 
zwróć się do działu pomocy technicznej 

15 

Natężenie 
przepływu 
jest 
wyświetlane 
jako ( ------ ) 

Wartość "Quality Metric" 
(współczynnika jakości) 
jest poniżej zadanego 
poziomu. 

Domyślna wartość tego 
współczynnika jakości 
(jeśli jest pokazywana 
na panelu przednim 
nadajnika) wynosi 0,2. 

Wartość regularnie 
przekracza 0,2 

Oznacza to że odczyty urządzenia są 
powyżej ustalonego progu dla 
poprawnych pomiarów 

Wartość jest niższa niż 
0,2 

Oznacza to że odczyty urządzenia są 
poniżej ustalonego progu dla poprawnych 
pomiarów   
Wykonaj Zrzut danych, załaduj je do 
naszej witryny i zwróć się do działu 
pomocy technicznej 

Czujniki są przeciążone 

Przejdź do pozycji 
‘VENT LOG’ w menu 
"INFO" i naciśnij 
klawisz ENTER. 

Tak - pojawi się 
komunikat "Sensor 
Over" (przeciążenie 
czujnika) 

1. Przejdź do pozycji "GAIN" 
(wzmocnienie) w menu "DIAGNOSTICS". 
2. Naciśnij klawisz ENTER i przejdź do 
pozycji "AUTOSET GAIN" i naciśnij 
ENTER. 
3. Parametr wzmocnienia GAIN zostanie 
dopasowany 
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Brak komunikatów o 
przeciążeniu "Sensor 
Over" 

Patrz niżej 
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Usterki przepływomierza (strona 4) 
Nr 
pozycji PROBLEM PRAWDOPODOBNA 

PRZYCZYNA 
METODA 
DIAGNOSTYCZNA WYNIKI DIAGNOSTYCZNE KOMENTARZE 

15 

Natężenie 
przepływu 
jest 
wyświetlane 
jako ( ------ ) 

Nieokreślone  

Wykonaj zrzut danych 
"SNAPSHOT" korzystając z 
polecenia menu lub przez 
klucz SONAR. 

Załaduj te dane na naszej 
bezpiecznej witrynie w sekcji 
Pomocy Technicznej. 

Zwróć się do działu 
pomocy technicznej 

Natężenie przepływu 
roboczego jest niższe niż 
zadane minimum 

Czy natężenie przepływu 
jest mniejsze niż 0,91 m/s 
(3 stopy/s)? 

Tak 
Domyślne minimum 
ustawione w systemie to 
0,91 m/s (3 stopy/s)  

Nie 

Wykonaj Zrzut danych, 
załaduj je do naszej 
witryny i zwróć się do 
działu pomocy technicznej 

16 

Wyświetlane 
natężenie 
przepływu to 
‘> max flow’ 

Natężenie przepływu 
roboczego jest wyższe 
niż maksimum ustawione 
w systemie. 

Czy natężenie przepływu 
jest większe niż 9,1 m/s  
(30 stóp/s)? 

Tak 

Domyślne maksimum 
ustawione w systemie to 
9,1 m/s (30 stóp/s)  Jeśli 
jest w układzie przepływa 
gaz, zwróć się do działu 
obsługi klienta 

Nie 

Wykonaj Zrzut danych, 
załaduj je do naszej 
witryny i zwróć się do 
działu pomocy technicznej 

17 

Odczyty 
natężenia 
przepływu 
się wahają 

Czujniki są przeciążone 

Wybierz i uruchom 
narzędzie ‘AUTOSET 
GAIN’ w podmenu "GAIN" 
w menu "DIAGNOSTICS" 

Tak - odczyty są stabilniejsze Zastosuj to rozwiązanie 

Nie - odczyty dalej się wahają 

Wykonaj Zrzut danych, 
załaduj je do naszej 
witryny i zwróć się do 
działu pomocy technicznej 

Natężenie przepływu jest 
niższe od minimalnego w 
systemie 

Wybierz pozycję ‘LOW 
END’ w podmenu "FLOW 
CUTOFF RANGE" w menu 
"CUSTOMIZE" i sprawdź, 
czy wartość tego parametru 
wynosi zero  

Tak - parametr jest ustawiony na 0 

Odczyty mogą wykraczać 
poza fizyczny zakres 
pomiaru urządzenia.  
Zwróć się do działu 
pomocy technicznej 

Nie - parametr nie jest ustawiony na 
0 

Obniż dolną granicę 
filtrowania. 
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Usterki przepływomierza (strona 5) 
Nr 
pozycji PROBLEM PRAWDOPODOBNA 

PRZYCZYNA 
METODA 
DIAGNOSTYCZNA WYNIKI DIAGNOSTYCZNE KOMENTARZE 

18 

Odczyty 
natężenia 
przepływu 
się wahają 

Miernik jest zamontowany 
zbyt blisko kolanka lub 
przeszkody przepływu 

Jeśli to możliwe, 
przesuń licznik do 
dłuższego prostego 
odcinka rury roboczej. 

Tak - odczyty są stabilniejsze  

Nie - odczyty dalej się wahają 

Wykonaj Zrzut danych, 
załaduj je do naszej 
witryny i zwróć się do 
działu pomocy 
technicznej 
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Usterki miernika GVF 
Nr 
pozycji PROBLEM PRAWDOPODOBNA 

PRZYCZYNA 
METODA 
DIAGNOSTYCZNA WYNIKI DIAGNOSTYCZNE KOMENTARZE 

19 

Miernik 
udziału frakcji 
gazowej GVF 
wyświetla 
kreski “-----“ 

Akustyka w punkcie 
pomiarowym jest 
niesprzyjająca 

Zwróć się do działu 
pomocy technicznej   

20 Odczyty GVF 
się wahają Sygnały są przeciążone 

Wybierz i uruchom 
narzędzie ‘AUTOSET 
GAIN’ w podmenu 
"GAIN" w menu 
"DIAGNOSTICS" 

Tak - problem jest naprawiony 

Wykonaj Zrzut danych, 
załaduj je do naszej 
witryny i zwróć się do 
działu pomocy 
technicznej 

Nie - dalej występują błędy 

Wykonaj Zrzut danych, 
załaduj je do naszej 
witryny i zwróć się do 
działu pomocy 
technicznej 

21 

Miernik GVF 
zawsze 
odczytuje 
50% GVF lub 
inną 
nieprawidłową 
wartość 

Nieprawidłowe parametry 
konfiguracyjne nadajnika 

Sprawdź parametry 
konfiguracyjne 

Tak - parametry konfiguracyjne są 
prawidłowe 

Rzeczywiste pomiary 
GVF cieczy są wyższe 
od 50% lub wartości 
pokazywanej na 
nadajniku 

Tak - parametry konfiguracyjne są 
prawidłowe ale wartości GVF są na 
pewno nieprawidłowe 

Wykonaj Zrzut danych, 
załaduj je do naszej 
witryny i zwróć się do 
działu pomocy 
technicznej 

Nie - parametry konfiguracyjne są 
nieprawidłowe 

Popraw ustawienia 
wejściowe nadajnika w 
menu "Basic Config" 
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