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1 WPROWADZENIE

Przetworniki serii 2000 i 2000-SAN są półprzewodnikowymi przetwornikami ciśnienia i poziomu opartymi na czujniku 
piezorezystancyjnym o bardzo dużej wytrzymałości. Czujnik jest umieszczony za wytrzymałą membraną ze stali kwasoodpornej, 
która oddziela go od mierzonego medium. Komora czujnika jest wypełniona specjalnym olejem, który przekazuje na niego 
ciśnienie oddziałujące na membranę. 

Element czujnika pod wpływem przyłożonego ciśnienia odkształca się zmieniając proporcjonalnie rezystancję. Układ 
elektroniczny przetwornika przekształca wartość oporności na sygnał analogowy 4-20 mA. Układ elektroniczny zbudowany 
jest na pojedynczym układzie scalonym, który zapewnia doskonałą liniowość wyjścia przetwornika, która w połączeniu z 
zaawansowaną technologią membrany spłukiwanej zapewnia doskonałą stabilność długookresową.

Konstrukcja przetworników serii CER-2000 oparta jest na czujniku ceramicznym o bardzo dużej wytrzymałości. Przetworniki te 
nie są wypełniane olejem – medium oddziałuje bezpośrednio na czujnik.

Modele z serii 2000, 2000-SAN oraz Hydrobar z opcją G200 zapewniają poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL2, co jest 
potwierdzone certyfikatem uzyskanym na podstawie setek milionów godzin pracy przetworników.

Wszystkie przetworniki są w pełni kompensowane temperaturowo, co oznacza, że zmiany temperatury procesowej nie mają 
wpływu na dokładność pomiaru.

1.1 Opis serii 2000-SAN

Seria 2000-SAN dzięki wykorzystaniu membrany spłukiwanej spełnia wymagania przemysłu spożywczego, chemicznego 
i farmaceutycznego co jest potwierdzone zatwierdzeniami 3-A (opcja G153) lub EHEDG (opcja G150). Części zwilżane 
standardowo wykonane są ze stali kwasoodpornej 316, jednakże dostępne są również inne materiały np. Hastelloy C. 
Przetworniki mogą zostać wyposażone w różne przyłącza procesowe, takie jak Tri-Clamp (1,5”, 2” i 3”), SMS (1,5” i 2”),  
mleczarskie DIN 11851 (DN25,40 i 50), kołnierzowe DIN / ANSI, czy higieniczne przyłącza spawane ∅ 48, 62 lub 85 mm.

1.2 Opis serii 2000

Seria 2000 zaprojektowana została mając na względzie bezproblemowe użycie także w przypadku pracy z gęstymi mediami 
gdzie zatykanie króćców może stanowić problem. Budowa przetwornika i membrany pozwala na montaż spłukiwany  
w płaszczyźnie ściany zbiornika czy rury. Części zwilżane standardowo wykonane są ze stali kwasoodpornej 316. Dostępne są 
również inne materiały.

1.3 Opis serii CER-2000

CER-2000  jest serią przetworników ciśnienia zbudowanych w oparciu o czujnik ceramiczny. Mają one zastosowanie w 
pomiarze ciśnienia względnego i absolutnego pary, czystych cieczy i gazów. Przetworniki tej serii nie mają wypełnienia 
olejowego.

1.4 Opis serii 2000-Hydrobar

CER-2000  jest serią przetworników ciśnienia zbudowanych w oparciu o czujnik ceramiczny. Mają one zastosowanie w 
pomiarze ciśnienia względnego i absolutnego pary, czystych cieczy i gazów. Przetworniki tej serii nie mają wypełnienia 
olejowego.

1.5 Ciśnienie odniesienia (barometryczne)

Przetworniki serii 2000-SAN są przetwornikami ciśnienia względnego co oznacza, że zmiany ciśnienia atmosferycznego 
nie wpływają na "zero" sygnału wyjściowego (4 mA). W obudowie znajduje się otwór wentylacyjny (4), który stanowi źródło 
odniesienia dla ciśnienia atmosferycznego. Otwór wentylacyjny należy utrzymywać w czystości i nie należy go zaklejać.
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2 RYSUNKI WYMIAROWE

2.1 Rysunek wymiarowy 2000-SAN

Część Materiał
1 Pokrywa przednia 304

2 Klawisze programowania i wyświetlacz (pod pokrywą)

3 Pokrywa tylna 304

4 Otwór wentylacyjny PA

5 Dławik kablowy (standardowo P9)

6 Oringi ( 2 szt.) EPDM

7 Obudowa 304

8 Stopka przetwornika 316

9 Pierścień kontrujący 304

10 Przyłącze do wspawania 316L

11 Uszczelka PTFE

12 Membrana przetwornika 316L

2.2 Rysunek wymiarowy 2000

  
 

2.2 Rysunek wymiarowy CER-2000

Część Materiał
1 Pokrywa przednia 304

2 Klawisze programowania i wyświetlacz (pod pokrywą)

3 Pokrywa tylna 304

4 Otwór wentylacyjny PA

5 Dławik kablowy (standardowo P9)

6 Oringi ( 2 szt.) EPDM

7 Obudowa 304

8 Stopka przetwornika z radiatorem 304

9 Oring Viton

10 Oring Viton

11 Śruba kontrująca M8 316

12 Membrana i pierścień 316

13 Przyłącze do wspawania ∅33 316L

Część Materiał
1 Pokrywa przednia 304

2 Klawisze programowania i wyświetlacz (pod pokrywą)

3 Pokrywa tylna 304

4 Otwór wentylacyjny PA

5 Dławik kablowy (standardowo P9)

6 Oringi ( 2 szt.) EPDM

7 Obudowa 304

8 Stopka przetwornika z radiatorem 316

9 Czujnik ceramiczny Al2O3 (96%)

10 Przyłącze procesowe G1/2 wg DIN 16288 316

Uwaga: Czujnik ceramiczny uszczelniony jest oringiem z Vitonu. 
Inne materiały są dostępne na zapytanie
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2.4 Rysunek wymiarowy 2000-Hydrobar

Część Materiał
1 Pokrywa przednia 304

2 Klawisze programowania i wyświetlacz (pod pokrywą)

3 Pokrywa tylna 304

4 Otwór wentylacyjny PA

5 Dławik kablowy (standardowo P9)

6 Oringi ( 2 szt.) EPDM

7 Obudowa 304

8 Przyłącze kablowe 316

9 Kabel z doprowadzeniem ciśnienia odniesienia PE (std.)

10 Stopka 316

11 Nasadka ochronna PE

12 Membrana przetwornika 316

13 Uchwyt montażowy (2 otwory ∅ 6,5)

 
 

 
 
 

108  

Uwaga: Elementy zwilżane są uszczelnione oringami z Vitonu. 
Inne materiały są dostępne na zapytanie

2.4 Rysunek wymiarowy 2000-Hydrobar z puszką łączeniową (opcja G59) 

Część Materiał
8 Podłaczenie kabla 316

9 Kabel z doprowadzeniem ciśnienia odniesienia PE (std.)

10 Stopka 316

11 Nasadka ochronna PE

12 Membrana 316L

13 Puszka łączeniowa 316L

14 Uchwyt montażowy (2 otwory ∅ 6,5) 304

 
 
 

 

Uwaga: Elementy zwilżane są uszczelnione oringami z Vitonu. 
Inne materiały są dostępne na zapytanie
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3 MONTAŻ PRZETWORNIKA

Membrana przetwornika jest fabrycznie zabezpieczona specjalną nasadką ochronną. Przed montażem przetwornika należy ją 
zdjąć (NIE DOTYCZY TO OSŁONY PRZETWORNIKÓW ZANURZENIOWYCH 2000-Hydrobar). Po zdjęciu nasadki należy 
zwrócić szczególną uwagę, aby nie uszkodzić membrany.

3.1 Montaż przyłącza do wspawania

Montaż przyłącza powinien przeprowadzić doświadczony spawacz. 

Spawać w osłonie Argonu, metodą MIG lub TIG używając najmniejszej elektrody.

1. W celu montażu przyłącza należy w zbiorniku lub rurze wyciąć otwór. Przyłącze powinno wchodzić w wykonany otwór 
z ciasnym pasowaniem.

2.  Krawędzie otworu należy sfazować od strony zewnętrznej, aby podczas spawania spoiwo wypełniło tę przestrzeń.

3.  Ustal pozycję przetwornika w jakiej ma być wspawany i zdejmij z przetwornika przyłącze przeznaczone do wspawania.

4.  Przed spawaniem należy wyjąć z przyłącza wszystkie uszczelki i oringi.

5. Umieść przyłącze do wspawania w ustalonej pozycji w otworze zbiornika i wstępnie przyspawaj je sekcjami. Kolejność 

OSTRZEŻENIE

Niewłaściwy montaż i nadmierna temperatura mogą skutkować 
odkształceniem spawanego przyłącza. Spawać wstępnie sekcjami tak jak 
pokazano to na rysunku po lewej. Pomiędzy kolejnymi etapami należy 
poczekać na schłodzenie materiału. Aby zmniejszyć ryzyko odkształcenia 
przyłącza podczas spawania zaleca się użyć trzpienia pomocniczego (część 
nr 1019 dla serii 2000-SAN, część nr 1016 dla serii 2000)

Pozycja obudowy przetwornika wynika z położenia wspawanego przyłącza 
procesowego. Przed spawaniem należy tak dopasować położenie przyłącza 
z przykręconym przetwornikiem, aby wejście kablowe i odpowietrznik 
znajdowały się we właściwej pozycji. Po wspawaniu przyłącza pozycji nie 
będzie można zmienić.

spawania przedstawiono na rysunku powyżej.

6.  Przyłącze należy spawać w fazowanym otworze używając jako spoiwa pręta ze stali nierdzewnej o średnicy 0,762 do 
1,143 mm (0,03 do 0,045 cala). Natężenie prądu spawania należy wyregulować, aby uzyskać właściwą penetrację 
materiału i wypełnienie spoiwem. 

7.  Po wspawaniu przyłącza usunąć trzpień pomocniczy. 

3.2 Montaż przetwornika serii 2000-SAN

1.  Upewnij się, czy do  przyłącza włożona jest uszczelka a jej ułożenie jest właściwe. 

2.  Niewłaściwy montaż uszczelki może spowodować nieszczelność układu.

3.  Umieść przetwornik w przyłączu i lekko dokręć pierścień kontrujący. Przetwornik należy obrócić do takiej pozycji, aby 
użytkownik miał swobodny dostęp do elementów regulacyjnych kalibracji, wejścia kablowego i lokalnego wyświetlacza.

4.  Po ręcznym dokręceniu pierścienia kontrującego (9) należy dokręcić połączenie kleszczami nastawnymi (o ok. 3-6 
mm).

3.3 Montaż przetwornika serii 2000

1. Po wspawaniu przyłącza oczyść krawędzie, uważając by nie uszkodzić wewnętrznej ścianki przyłącza. Uszkodzenie 
może skutkować złym przyleganiem oringów i nieszczelnością.

2.  Upewnij się, czy oringi (10) i (11) są właściwie umieszczone. Niewłaściwe ułożenie może spowodować 
nieszczelność układu.

3. Posmaruj oring (10), pierścień membrany i wewnętrzne ścianki wspawanego przyłącza smarem silikonowym, aby 
zapobiec korozji galwanicznej pomiędzy przetwornikiem a przyłączem.

4. Przetwornik umocuj  za pomocą śruby kontrującej M8. 
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3.4 Montaż przetwornika serii CER-2000

Pozycja obudowy przetwornika wynika z położenia wspawanego przyłącza procesowego.  Przed spawaniem należy tak 
dopasować położenie przyłącza z dołączonym przetwornikiem, aby wejście kablowe i odpowietrznik znajdowały się w 
oczekiwanej pozycji. Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić gwintu przyłącza.

3.5 Pozycja montażu

Kiedy przetwornik montowany jest w położeniu poziomym, dławik kablowy musi być skierowany ku dołowi.

3.6 Wpływ pozycji montazu na pomiar (seria 2000 i 2000-SAN)

Przetworniki są kalibrowane w położeniu pionowym. 

Zamontowanie przetwornika w innej pozycji spowoduje niewielkie przesunięcie wartości zera. Jeśli przetwornik zamontowany 
będzie czujnikiem skierowanym do góry nastąpi przesunięcie zera (do np. 4,02 mA zamiast 4 mA). W przypadku montażu 
przetwornika z czujnikiem skierowanym do dołu również może wystąpić przesunięcie zera (np. 3.98 mA zamiast 4 mA). Po 
zamontowaniu przetwornika w trybie programowania należy za pomocą funkcji „P103” w menu konfiguracyjnym ustawić zero na 
4,00 mA. Nie wpływa to na ustawiony zakres pracy urządzenia.

3.7 Montaż przetwornika serii 2000-Hydrobar

Membrana zabezpieczona jest specjalną nasadką ochronną z polietylenu. Nie należy jej zdejmować. Gdy problemem jest 
zatykanie, należy skontaktować się z dystrybutorem odnośnie innych rozwiązań. Należy zwracać szczególną uwagę, aby nie 
uszkodzić membrany.

3.8 Kalibracja

Wszystkie przetworniki są w pełni kalibrowane przez producenta do zakresu określonego przez użytkownika w zamówieniu. 
Jeśli kupujący nie określił zakresu kalibracji, przetwornik jest skalibrowany na największy możliwy dla danego czujnika.

3.9 Podłączenie elektryczne

Zaciski do podłączenia przetwornika znajdują się pod tylną pokrywą (3). Pod 
przednią pokrywą (1) znajdują się przyciski programowania - „ZERO”, „SPAN” 
i „PROG”. Zewnętrzne obciążenie musi zostać podłączone od strony zacisku 
minus (-) pętli dwuprzewodowej.

Rysunek po lewej przedstawia podłączenie przewodów do przetwornika. 
Przewody należy podłączyć do zacisków 3 (-) i 4 (+).

Przetwornik zawsze musi być uziemiony.

Przetwornik musi być podłączony 2-przewodowym ekranowanym kablem. 
Przewody sygnałowe nie mogą być prowadzone w otwartych trasach 
kablowych razem z przewodami zasilającymi lub w pobliżu urządzeń 
elektrycznych generujących silne pole elektromagnetyczne (np.: falowniki, 
duże silniki, czy pompy).

Ekranowanie zawsze musi być podłączone po stronie zasilania. W przypadku 
gdy przyłącze procesowe jest już uziemione np. poprzez zbiornik lub rurociąg 
NIE uziemiać przyrządu dodatkowo. W celu uniknięcia pojawienia się 
pętli uziemienia należy upewnić się, czy nie uziemiło się urządzenia 
dwukrotnie. W aplikacjach z nieprzewodzącymi przyłączami procesowymi 
złącze uziemienia przetwornika musi zawsze zostać połączone z ziemią.

Uwaga: CER-2000 z nieprzewodzącym typem przyłącza procesowego musi być uziemiony. 

Odwrotna polaryzacja nie uszkodzi przetwornika, ale przetwornik nie będzie funkcjonował aż do chwili, gdy zasilanie 
zostanie podłączone poprawnie.

 
 
 

 
 

 

4 - 20 mA

12 - 36 VDC

Zewnętrzne obciążenie

Przetwornik

Zaciski przewodów
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4.1 Wyświetlacz lokalny

Wszystkie przetworniki serii 2000 są standardowo wyposażone w cyfrowy wyświetlacz, który wraz z przyciskami programowania 
umieszczony jest pod pokrywą przednią (1). W zależności od zamówienia pokrywa może być pełna lub z oknem przeziernym. 
Wartością maksymalną skali może być jakakolwiek wartość z zakresu 0000 do 9999 (4 cyfry). 

4.2 Zgodność z regulacjami WE / EMC

Wszystkie przetworniki Klay są wytwarzane zgodnie z uregulowaniami RFI / EMC i normami zharmonizowanymi WE. Wszystkie 
przetworniki są zgodne z dyrektywą EMC 2014/130/EU.

4.3 Rezystancja obciążenia

Minimalne wymogi dotyczące zasilania opierają się  na całkowitej 
rezystancji obwodu.

Maksymalna dopuszczalna rezystancja obciążenia (RI max.) w 
przypadku 24 VDC wynosi 600 Ω (Ohm).

Zwiększając napięcie zasilania można zwiększyć rezystancję 
obciążenia do 1200 Ohm / 36 VDC. (patrz rysunek po lewej).

UWAGA! Dla rezystancji pętli 250 Ω musi być zastosowane zasilanie minimum 17 VDC.

4.4 Wykonania iskrobezpieczne i nieiskrzące (Ex)

Przetworniki serii 2000 mogą zostać wykonane w wersji iskrobezpiecznej (opcja G100 dla strefy 0) lub, za wyjątkiem CER-2000, 
nieiskrzącej (opcja G180 dla strefy 2).

ATEX – KEMA 03ATEX1092 X IECEx – DEK 14.0079X
II 1G Ex ia IIC T4 Ga
II 1D Ex ia IIIC T100°C Da (płatna opcja G100)
II 3G Ex nA IIC T4 Gc (płatna opcja G180)

Ex ia IIC T4 Ga
Ex ia IIIC T100°C Da (płatna opcja G100)
Ex nA IIC T4 Gc (płatna opcja G180)

Dodatkowe wyjaśnienia umieszczone są w deklaracji zgodności CE. 

Montaż w Strefie 2 urządzenia Ex nA nie wymaga stosowania bariery iskrobezpiecznej przy zachowaniu: UN=12..26,5 VDC; 
IN=4..20 mA; PN=0,28 W.

W obszarach Strefy 0 należy zastosować certyfikowany zasilacz o napięciu od 12..26,5 VDC.

Montaż urządzenia powinien zostać przeprowadzony przez wykwalifikowany personel.

OSTRZEŻENIE: NIE ODKRĘCAJ POKRYWY W AKTYWNEJ STREFIE ZAGROŻENIA WYBUCHEM.

RI max =
Napięcie zasilania - 12 VDC

20 mA

4 POZOSTAŁE

 
 

1200

VDC2412
0

600

Ohm

36

Obciążenie
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Seria i opcje przetwornika Kategoria urządzeń Zakres temperatury otoczenia
2000, 2000-SAN, 2000-Cable,
2000-SAN-Cable, Series CER-2000,
2000-Hydrobar-Cable, 2000-Hydrobar-EXTD 

Z pokrywą przezierną.

II 1G -20ºC do 70ºC

2000, 2000-SAN, 2000-Cable,
2000-SAN-Cable. 

Z pokrywą przednią bez okna. Opcja G180.

II 3G -20ºC do 70ºC
Temperatura procesowa:
-20ºC do 100ºC

2000, 2000-SAN, 2000-Cable,
2000-SAN-Cable, CER-2000,
2000-Hydrobar-Cable, 2000-Hydrobar-EXTD 
oraz TT-2000

Z pokrywą przednią bez okna. Opcja G100.

II 1 G i II 1D -20ºC do 70ºC

Maksymalna temperatura powierzchni obudowy IP6x T100ºC została wyznaczona w oparciu o maksymalną temperaturę 
otoczenia wynoszącą 70ºC i procesową 100ºC. Temperaturę powierzchni obudowy określa się przy warstwie zapylenia nie 
grubszej niż 5 mm.

Dane obwodu dla przetworników Ex 

Przetworniki ciśnienia / poziomu serii 2000, 2000-SAN, 2000-Cable, 2000-SAN-Cable, CER-2000, 2000-Hydrobar-Cable, 
2000-Hydrobar-EXTD przetworniki temperatury TT-2000. 

Dla pętli zasilania / sygnałowej (złącza 3 (-) i 4 (+)) w przypadku iskrobezpieczeństwa Ex ia IIC lub Ex ia IIIC wyłącznie  
w certyfikowanych obwodach iskrobezpiecznych o następujących wartościach maksymalnych:

Ui = 26,5 VDC;  Ii = 110mA ;  Pi = 0,9 W (źródło liniowe); Li=1,4 mH; Ci = 63nF (bez połączenia zacisków 3 (-) i 4 (+))

Długość kabla w przetwornikach zatapialnych

Maksymalna długość kabla (głębokość wpustowa) dla przetworników zatapialnych serii 2000-Cable, 2000-SAN-Cable i 
2000-Hydrobar-Cable wynosi 100 m. Należy unikać gromadzenia się na kablu i osłonie membrany ładunków elektrostatycznych 
wywołanych tarciem przepływającego nieprzewodzącego medium (rurociąg, mieszadła).

Specjalne warunki dotyczące bezpiecznego użytkowania w Strefie 0

Ze względu na to, że urządzenia kategorii 1G mogą być stosowane bezpośrednio w procesie z aktywną strefą, należy unikać 
sytuacji, w której może wystąpić rozładowywanie ładunków elektrostatycznych z kabla lub nasadki ochronnej wywołane 
przepływem mediów nieprzewodzących (np. w zbiornikach z mieszadłami lub rurach).

Specjalne instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania w Strefie 2

W przypadku użycia urządzeń nieiskrzących w Strefie 2 należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:

•  Standardowo przetworniki Ex nA dostarczane są bez dławika. Przyłącze elektryczne jest jedynie zabezpieczone na 
czas transportu zaślepką. W trakcie montażu zaślepkę należy usunąć i zastosować certyfikowany dławik zgodny z 
wykonaniem ATEX przetwornika i właściwy dla danej strefy zagrożonej wybuchem.

•  Należy zawsze używać oryginalnych pokryw przetworników firmy Klay.

• Wszystkie przetworniki Klay są zaprojektowane do przynajmniej 10 letniego okresu użytkowania w normalnych 
warunkach procesowych i otoczenia. Uszczelnienia serii 2000 są przetestowane i certyfikowane przez DEKRA 
zgodnie z normą IEC 60079-0 w zakresie odporności temperaturowej, wytrzymałości i stopnia ochrony IP. W trudnych 
warunkach procesowych i otoczenia żywotność uszczelnień może ulec skróceniu. Producent zaleca coroczną 
inspekcję uszczelnień i ich wymianę w razie konieczności.

W przypadku użytkowania urządzeń w strefie wybuchowej wywołanej mieszaniną powietrza i pyłu należy wziąć pod uwagę 
następujące czynniki:

• Warstwa pyłu na urządzeniu nie może przekraczać grubości 5 mm.

• Standardowo przetworniki dostarczane są z certyfikowanym (Ex ia DUST) dławikiem kablowym (PG9). 
Używając innego dławika należy zastosować certyfikowany dławik zgodny z wykonaniem ATEX przetwornika i strefy 
zagrożonej wybuchem.

• Należy zawsze używać oryginalnych pokryw przetworników firmy Klay.
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4.5 Bezpieczeństwo funkcjonalne - SIL

Urządzenie zostało certyfikowane do układów SIL 2 w trybie „weryfikacji w użytkowaniu” zgodnie z IEC-61511 oraz SIL 1 
zgodnie z IEC-61508.

UWAGA! Opcja SIL (G200) dotyczy przetworników o numerze seryjnym > 4309036 i tylko z oprogramowaniem w wersji 9.17 
lub nowszym. Z przetwornikiem w tej wersji zostanie dostarczona dodatkowo instrukcja bezpieczeństwa. Jej najnowszą wersję 
można pobrać ze strony www.klay-instruments.com.

4.6 Określenie roku produkcji

Rok produkcji przetwornika można określić na podstawie numeru seryjnego dodając 1970 do jego dwóch pierwszych cyfr.  
Na przykład: jeśli numerem seryjnym jest 4302123 rok produkcji oblicza się jako 1970 + 43 = 2013.

4.7 Wersje oprogramowania

Wraz z rozwojem przetworików serii 2000 powstało kilka wersji (rewizji) oprogramowania. Z tego powodu może okazać się, 
przetwornik posiadany przez użytkownika może nie obsługiwać niektórych funkcji, które są omawiane w niniejszej instrukcji. 
IOpisane funkcje mają zastosowanie do wersji oprogramowania 9.17. Numer wersji oprogramowania jest wyświetlany na 
wyświetlaczu po włączeniu zasilania.
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5 FUNKCJE PRZYCISKÓW

Seria 2000 może być łatwo programowana za pomocą 3 przycisków 
umieszczonych na panelu przednim (Patrz rysunek z prawej). Na 
wyświetlaczu pomiar prezentowany może być w: metrach H2O, calach 
H2O, barach lub PSI.

Poniżej omówione zostaną funkcje tych trzech przycisków.

Przycisk ten ma 2 funkcje:

1. Wykorzystanie do ustawienia zera (zero / 4 mA) z ciśnieniem zadanym lub bez. Podczas 
ustawiania wartości zera (4 mA) dla ciśnienia atmosferycznego, przycisk musi pozostać 
wciśnięty, aż na wyświetlaczu pojawi się słowo „ZERO”. 

2. Wykorzystanie do poruszania się w dół po menu programowania lub do zmniejszania ustawianej 
wartości (-).

Uwaga: W celu korekcji wpływu pozycji montażu należy stosować funkcję P103.

Przycisk ten ma 2 funkcje:

1.  Wykorzystanie do ustawienia zakresu (20 mA) z zastosowaniem zadanego ciśnienia (powietrze). 
Kiedy na przetwornik podawane jest ciśnienie próbne (np. 2 bary), przycisk musi pozostać 
wciśnięty, aż do pojawienia się na wyświetlaczu słowa „SPAN”. Zakres może również zostać 
ustawiony bez zadawania ciśnienia próbnego (Patrz funkcja 102).

2. Wykorzystanie do poruszania się w górę po menu programowania lub do zwiększania ustawianej 
wartości (+).

Przycisk ten ma 2 funkcje:

1. Wykorzystanie do ustawiania funkcji programowalnych (P101 do P114). Należy go wcisnąć raz, 
aby wyświetlaczu wyświetlił się ekran P100. W celu przejścia do wybranej funkcji wciskaj [] 
[SPAN] potrzebną ilość razy.

2. Wykorzystanie w celu zatwierdzania ustawień (działa jak „Enter”).

Na przykład, aby zmienić zmienić ustawienie wyświetlanej jednostki na "bar" (P104), należy wykonać 
następujące czynności:

3.  Wciśnij [PROG], aż do chwili, gdy na wyświetlaczu pojawi się „100”.

4. Wciskaj [SPAN], aż pojawi się „104” (ustawienie jednostki ciśnienia). 

5.  Wciśnij [PROG] w celu zatwierdzenia wyboru.

6.  Wciskaj [] [SPAN] aby otrzymać 3 (= bary). (Zobacz również: tabela konwersji na str. 11).

7.  Ustawienia: 1 = metry H2O, 3 = bary, 5 = PSI, 11 = cale H2O

8.  Potwierdź wybór wciskając raz [PROG].
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6 FUNKCJE PROGRAMOWALNE PRZETWORNIKA

Funkcje programowalne (P101 - P114)
P101 Ustawienie zera (4 mA)

P102 Ustawienie rozpiętości zakresu (20 mA)

P103 Korekcja wpływu pozycji montażu

P104 Wybór jednostki pomiaru (Zobacz Tabela Konwersji)

P105 4-20 mA *)
20-4 mA (sygnał odwrotny)

P106 Regulacja opóźnienia (0 do 25 sek.)

P107 Wskazanie temperatury procesu (Odczyt na wyświetlaczu)

P108 0 = °C  (*)
1 = °F

P109 Wskazanie na wyświetlaczu:

Curr (0) = wartość prądowa (4 - 20 mA)   (*)
Unit (1) = jednostka ciśnienia (tabela konwersji)
PerC (2) = wartość procentowa
TemP (3) = temperatura
Hect (4) = hektolitry
CB n (5) = metry sześcienne
Ltr (6) = litry

P110 Funkcja zadajnika

P111 Linearyzacja
0 = bez linearyzacji (*)
1 = zbiornik cylindryczny 
2 = zbiornik cylindryczny z dennicą stożkową
3 = zbiornik cylindryczny z dennicą sferyczną
4 = linearyzacja liniowa wg charakterystyki użytkownika 
(opcja G79)

P112 Gęstość właściwa

P113 Zabezpieczenie Zapisu

P114 Czas odpowiedzi przycisków

Za pomocą trzech przycisków dokonuje 
się zmiany ustawień funkcji opisanych na 
kolejnych stronach niniejszej instrukcji.

Aby zmienić jedną z funkcji należy wcisnąć 
[PROG], aż do chwili, gdy na wyświetlaczu 
pojawi się „100”.

Do przełączania kolejnych funkcji służy 
przycisk [] [SPAN].

Aby zatwierdzić wybór należy zawsze 
wcisnąć [PROG].

*) Standardowe ustawienie fabryczne

Na wbudowanym wyświetlaczu może być wyświetlonych kilka danych. 

Podczas programowania wyświetlane są na nim wszystkie konieczne do 
tego informacje.

Gdy przetwornik jest w trybie roboczym, na wyświetlaczu są wyświetlane 
dane dotyczące ciśnienia procesowego i temperatury.

Wartość mierzonego ciśnienia może być wyświetlona w następujących 
jednostkach: metry H2O, cale H2O, bary i PSI (zobacz również P104 i 
P109). 

7 ODCZYT Z WYŚWIETLACZA

Standardowo przetwornik posiada nieprzezroczystą pokrywę osłaniającą przyciski i wyświetlacz. Opcjonalnie, za 
dodatkową opłatą, przetwornik może zostać wyposażony w pokrywą z oknem (IP 65). Wyświetlacz może wyświetlać 
wartość mierzoną w zakresie -9999 do 9999 (4 cyfry).
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8 OMÓWIENIE FUNKCJI PROGRAMOWALNYCH P101 - P114

Ustawienie zera (4 mA)

Standardowo sygnał wyjściowy przetwornika jest ustawiony na sygnał 4 mA dla ciśnienia atmosferycznego. 
Można to ustawienie zmienić dostosowując je do ciśnienia zastanego.

Na przykład: podniesienie zera o 1 metr H2O.

1. Wciśnij przycisk [PROG], aż do chwili pojawienia się „100” na wyświetlaczu.

2. Wciśnij [] [SPAN], aby pojawiło się „101”.

3. Potwierdź wybór wciskając [PROG].

4. Na wyświetlaczu zostanie wyświetlone 0,00 metra słupa wody. Wciskaj [], aż na wyświetlaczu pojawi 
się 1,00 mH2O.

5. Potwierdź ustawienie wciskając [PROG]. 

6. Sygnał prądowy na wyjściu przetwornika będzie wynosił, przy ciśnieniu atmosferycznym, poniżej 4 
mA np. 3,68 mA. Wartość wyjścia 4 mA uzyska się w tym przykładzie gdy na membranę przetworika 
zadziała ciśnienie o wartości 1 metra słupa wody.

Ewentualny wpływ zmiany wysokości n.p.m. / ciśnienia atmosferycznego można zniwelować wciskając [ZERO], 
aż na wyświetlaczu pojawi się zero.

P101

P102
 Ustawienie rozpiętości zakresu (20 mA) bez zadawania ciśnienia

Przed przystąpieniem do regulacji zakresu należy upewnić się, czy ustawiona jest oczekiwana jednostka.

(Patrz również P104 i P109). 

1. Wciśnij przycisk [PROG], aż do chwili pojawienia się „100” na wyświetlaczu.

2. Wciskaj [] [SPAN], aż do chwili pojawienia się na wyświetlaczu „102”.

3. Potwierdź wybór wciskając [PROG].

4. W celu wyboru żądanego zakresu pomiarowego wciskaj [SPAN] (+) lub [ZERO] (-).

5. Potwierdź ustawienie wciskając [PROG]. 

P102 służy do ustawienia rozpiętości całego zakresu, zatem dla zakresu manowakuometrycznego (na 
przykład od -1 do 3 barów), jako rozpiętość należy zaprogramować wartość 4 barów. W funkcji P101, dla 
zera (4 mA), należy z kolei ustawić -1. Po prawidłowym ustawieniu, przy zadanym podciśnieniu -1 bar na 
wyjściu powinien pojawić się sygnał 4 mA a dla +3 bar 20 mA.

Na wyświetlaczu nie jest możliwe wyświetlenie wartości większej niż 9999 lub mniejszej niż -9999. Jeśli 
wartości te zostaną przekroczone na wyświetlaczu pojawi się - - - -. 

Żadnej wartości nie można zapamiętać wciskając „PROG” tak długo jak wyświetlacz pokazuje - - - -.
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Wybór jednostki pomiaru

Przy zastosowaniu mnożnika względem jednostki metra słupa wody (mH2O) na wyświetlaczu mogą zostać 
wyświetlone różne jednostki. (Zobacz tabela konwersji poniżej). Fabrycznie ustawione są bary.

Wyświetlane mogą być cztery jednostki podstawowe (metry H2O [mH2O], cale H2O [inH2O], bary lub PSI).

Zostanie to wyjaśnione na przykładzie jednostki "bar"):

1. Wciśnij przycisk [PROG], aż do chwili pojawienia się „100” na wyświetlaczu.

2. Wciskaj [] [SPAN], aż do chwili pojawienia się na wyświetlaczu „104”.

3. Potwierdź wybór wciskając [PROG].

4. Wciskaj [] [SPAN] aby ustawić wartość na 3 (= bar).

5. Potwierdź ustawienie wciskając [PROG].

P103

P104

Korekcja wpływu pozycji montażu

Wszystkie przetworniki kalibrowane są w pozycji pionowej. Poziomy montaż przetwornika Serii 2000 lub  
2000-SAN wpłynie na wartość zera (4 mA). Na przykład przetwornik wskaże 4,03 mA zamiast 4,00 mA. Wpływ 
ten można łatwo skorygować za pomocą funkcji P103. 

Dla funkcji P103 możliwy jest wybór spośród trzech opcji:

1. ESC 
Nic nie zostanie zmienione. 
Wyjście bez dokonywania zmian (wybór opcji potwierdź za pomocą PROG).

 RESET 
Tej opcji należy użyć jeśli nie jest się pewnym, czy ustawienia korekty P103 dokonano prawidłowo. 
Wybór tej opcji przywraca ustawienie fabryczne (wybór opcji potwierdź za pomocą PROG).

2.  SET 
Korekcja wpływu pozycji montażowej (wybór opcji potwierdź za pomocą PROG). 
Po wybraniu „SET” przetwornik automatycznie ustawiany jest na 4 mA. Korekcja nie wpływa na 
ustawiony zakres przetwornika.

OSTRZEŻENIE: W trakcie korygowania wpływu pozycji montażu, nie należy zadawać żadnego ciśnienia. 

Dotyczy oprogramowania rew. 2 i nowszego.

Tabela konwersji
P104 Mnożnik Jednostka
1 1,000 mH2O (metry H2O) *

2 1000 mmH2O (milimetry H2O)

3 0,09806 bar *

4 98,0665 mbar

5 1,4223 PSI *

6 0,0967 atm

7 9,80665 kPa

8 0,009807 MPa

9 0,1 Kgf/cm2

10 73,556 mm Hg

11 39,37 inH2O (cale H2O) *

12 2,895906 "Hg (cale Hg)

W celu wyświetlenia wartości pomiaru w jednostce 
inżynierskiej w P109 należy ustawić "1" (= jednostka 
ciśnienia).

 *) Jednostki ciśnienia, które mogą zostać wyświetlone 
na wyświetlaczu. Jeśli wartość ciśnienia przekracza 
9999 jednostek na wyświetlaczu pojawi się NA. Należy 
wybrać inną jednostkę.
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Sygnał wyjściowy odwrotny (20 - 4 mA)

Standardowo sygnał wyjściowy przetwornika jest ustawiony na 4 - 20 mA.

1.  Wciśnij przycisk [PROG], aż do chwili pojawienia się „100” na wyświetlaczu.

2. Wciskaj [] [SPAN], aż do chwili pojawienia się na wyświetlaczu „105”.

3.  Potwierdź wybór wciskając [PROG].

4.  Wciśnij raz [] [SPAN], aby zmienić wyjście na 20-4 mA (wyjście odwrotne).

5.  Potwierdź ustawienie wciskając [PROG].

P105

P106
Ustawienie opóźnienia (0 do 25 sek.)

Za pomocą funkcji P106 można ustawić opóźnienie w zakresie 0 do 25 sekund.

1. Wciśnij przycisk [PROG], aż do chwili pojawienia się „100” na wyświetlaczu.

2.  Wciskaj [] [SPAN], aż do chwili pojawienia się na wyświetlaczu „106”.

3. Potwierdź wybór wciskając [PROG].

4. Zmiany dokonuje się za pomocą przycisków  [] (w górę) lub [] (w dół).

5. Potwierdź ustawienie wciskając [PROG].

P107
Wskazanie temperatury procesu na wyświetlaczu

1. Wciśnij [PROG], aż do chwili pojawienia się „100” na wyświetlaczu.

2.  Wciskaj [] [SPAN], aż do chwili pojawienia się na wyświetlaczu „107”.

3.  Potwierdź ustawienie wciskając [PROG].  Od tej chwili na wyświetlaczu będzie wyświetlana temperatura 
procesowa (wskazanie: +/-2°C).

Aby powrócić do wyświetlania ciśnienia należy ponownie użyć w ten sam sposób tej funkcji. 

P108
Wybór jednostki temperatury (°C lub °F)

Standardowo temperatura ustawiona jest na °C  („DEGR”). Po wciśnięciu [] w funkcji P108 zmieni się ona na °F 
(„FAHR”). Potwierdź ustawienie wciskając [PROG].

P109
Wskazanie na wyświetlaczu

• Curr (0) = prąd (4 - 20 mA) • HECt (4) = hektolitry (tylko łącznie z P111)

• Unit (1) = jednostki ciśnienia (Zobacz tabela konwersji) • Cb n (5) = metry sześcienne (tylko łącznie z P111)

• PErC (2) = odczyt procentowy (0 - 100%) • Ltr (6) = litry (tylko łącznie z P111)

• TEnP (3) = temperatura (°C lub °F)
   

Standardowo przetwornik dostarczany jest z ustawionym odczytem w mA (0). Aby to zmienić należy wykonać 
następujące czynności:

 

1. Wciśnij przycisk [PROG], aż do chwili pojawienia się „100” na wyświetlaczu.

2. Wciskaj przycisk [] [SPAN], aż do chwili, gdy na wyświetlaczu pojawi się "109".

3. Potwierdź wybór wciskając [PROG].

4. Wciskaj przycisk [] [SPAN], aby wybrać oczekiwaną wartość przypisaną do wskazania.

5. Potwierdź ustawienie wciskając [PROG].
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P110
Funkcja zadajnika

Przetwornik może służyć jako zadajnik prądowy w zakresie pomiędzy 4 a 20 mA.

Służy do tego funkcja P110 i przyciski [] i [].

Użytkownik może symulować prąd (Curr) lub ciśnienie (Unit).

Symulacja prądu (Curr)

W celu zasymulowania wartości prądowej należy przeprowadzić następujące czynności:

1. Wciśnij przycisk [PROG], aż do chwili pojawienia się „100” na wyświetlaczu.

2.  Wciskaj przycisk [] [SPAN], aż do chwili pojawienia się na wyświetlaczu "110".

3.  Potwierdź wybór wciskając [PROG].

4.  Na wyświetlaczu pojawi się „Curr”.

5.  Potwierdź wybór wciskając [PROG].

6.  Wyświetlacz wskaże „4,00”. Wciśnięcie [PROG] spowoduje zadanie prądu 4,00 mA w pętli.

7.  Przyciski [] i [] zmieniają wartość prądu. Wartość sygnału wyjściowego zmienia się w momencie 
puszczenia przycisku [] lub [].

8.  W celu wyjścia z trybu zadajnika wciśnij ponownie przycisk [PROG].

Symulacja ciśnienia (Unit) 

W celu zasymulowania wartości ciśnieniowej należy przeprowadzić następujące czynności:

1.  Wciśnij przycisk [PROG], aż do chwili pojawienia się „100” na wyświetlaczu.

2.  Wciskaj przycisk [] [SPAN], aż do chwili pojawienia się na wyświetlaczu "110".

3.  Potwierdź wybór wciskając [PROG].

4.  Na wyświetlaczu pojawi się „Curr”.

5.  Wciśnij raz [] [SPAN]

6.  Na wyświetlaczu pojawi się „Unit”.

7.  Potwierdź wybór wciskając [PROG].

8.  Wyświetlacz wskaże wartość ciśnienia. Wciśnięcie przycisku [PROG] zmieni wyjście prądowe na 
odpowiadające wprowadzonemu w funkcjach P101 i P102 zakresowi.

9.  Przyciski [] i [] zmieniają wartość symulowanego ciśnienia. Wartość sygnału wyjściowego zmienia 
się w momencie puszczenia przycisku [] lub [].

10.  W celu wyjścia z trybu zadajnika wciśnij ponownie przycisk [PROG].

Uwaga:

•  Wartości, które można wprowadzić za pomocą symulacji ciśnienia powiązane są z ustawieniami P101  
i P102. Wartości te są również wartością minimalną i maksymalną możliwą do zadania.

•  W przypadku przetworników HART: funkcja symulacji nie działa w trybie multi-drop.
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Linearyzacja zbiornika

0 = bez linearyzacji 
1 = zbiornik poziomy 
2 = zbiornik pionowy z dennicą stożkową

3 = zbiornik pionowy z dennicą sferyczną 
4 = linearyzacja liniowa wg charakterystyki 
użytkownika   (opcja G79)

Standardowo przetwornik dostarczany jest bez ustawienia linearyzacji (= 0). Dla zbiorników poziomych lub 
zbiorników z dnem stożkowym lub sferycznym można przeprowadzić linearyzację w celu uzyskania prawidłowego 
skorelowania poziomu z sygnałem wyjściowym (mA). Wszystkie wartości muszą zostać zaprogramowane  
w metrach.

Linearyzacja zbiornika poziomego o przekroju cylindrycznym

P111

Zbiornik cylindryczny Zbiornik cylindryczny z dennicami wypukłymi

1. Wciśnij przycisk [PROG], aż do chwili pojawienia się „100” na wyświetlaczu.

2.  Wciskaj przycisk [] [SPAN], aż do chwili, gdy na wyświetlaczu pojawi się "111".

3. Potwierdź wybór wciskając [PROG].

4.  Wprowadź średnicę zbiornika (H1) w metrach. (Potwierdź wciskając [PROG])

5.  Wprowadź ponownie średnicę zbiornika (H2 = H1) w metrach. (Potwierdź wciskając [PROG])

6.  Wprowadź długość (L) zbiornika. Dla zbiornika o dennicach wypukłych - sferycznych lub w kształcie 
stożka wprowadź długość części cylindrycznej z dodaną do niej wielkością jednej wypukłości. 
(Potwierdź wciskając [PROG])

7.  Wprowadź H3 w metrach (wysokość do górnej części czujnika) jeśli przetwornik zamontowany jest tak, 
jak na lewym rysunku. Wprowadź 0m jeśli przetwornik zamontowany jest tak, jak na prawym rysunku.

8.  Wprowadź wartość procentową wskazania dla rzeczywistego „pełnego” poziomu (np. 80%).

9.  Potwierdź ustawienie wciskając [PROG].

Linearyzacja zbiornika poziomego o przekroju eliptycznym

Zbiornik eliptyczny Zbiornik eliptyczny z dennicami wypukłymi

1. Wciśnij przycisk [PROG], aż do chwili pojawienia się „100” na wyświetlaczu.

2.  Wciskaj przycisk [] [SPAN], aż do chwili, gdy na wyświetlaczu pojawi się "111".

3. Potwierdź wybór wciskając [PROG].

4.  Wprowadź wysokość zbiornika (H1) w metrach. (Potwierdź wciskając [PROG])

5.  Wprowadź szerokość zbiornika (H2) w metrach. (Potwierdź wciskając [PROG])

6. Wprowadź długość (L) zbiornika. Dla zbiornika o dennicach wypukłych - sferycznych lub w kształcie 
stożka wprowadź długość części cylindrycznej z dodaną do niej wielkością jednej wypukłości. 
(Potwierdź wciskając [PROG])

7.  Wprowadź H3 w metrach (wysokość do górnej części czujnika) jeśli przetwornik zamontowany jest tak, 
jak na lewym rysunku. Wprowadź 0m jeśli przetwornik zamontowany jest tak, jak na prawym rysunku.

8.  Wprowadź wartość procentową wskazania dla rzeczywistego „pełnego” poziomu (np. 80%). 

Uwaga:

Jeśli wysokość (H) zbiornika wynosi 1 metr, a maksymalny poziom w zbiorniku 0,8 metra, wartość procentową 
(punkt 8) należy ustawić na 80%. Kalibrację w P102 należy ustawić dla 1 metra (jeśli SG wynosi 1).
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Linearyzacja zbiornika pionowego z dennicą stożkową

1. Wciśnij przycisk [PROG], aż do chwili pojawienia się „100” na 
wyświetlaczu.

2.  Wciskaj przycisk [] [SPAN], aż do chwili, gdy na 
wyświetlaczu pojawi się "111". (Potwierdź wciskając [PROG])

3. Wciśnij dwukrotnie [] [SPAN]. (Potwierdź wciskając 
[PROG])

4.  Wprowadź wysokość zbiornika (H1 = rzeczywisty poziom)  
w metrach. (Potwierdź [PROG])

5.  Wprowadź średnicę (D) zbiornika w metrach. (Potwierdź 
wciskając [PROG])

6. Wprowadź wysokość (H2) stożka. (Potwierdź [PROG])

7. Wprowadź wysokość (H3) od dna zbiornika do górnej części 
czujnika lub wspawanego przyłącza. (Potwierdź [PROG]).

8. Wprowadź wartość procentową rzeczywistego „pełnego” 
poziomu (np. 80%). (Potwierdź [PROG]).

Linearyzacja zbiornika pionowego z dennicą sferyczną (dotyczy oprogramowania rew. 3 i nowszego)

1. Wciśnij przycisk [PROG], aż do chwili pojawienia się „100” na 
wyświetlaczu.

2.  Wciskaj przycisk [] [SPAN], aż do chwili, gdy na 
wyświetlaczu pojawi się "111". (Potwierdź wciskając [PROG])

3. Wciśnij trzykrotnie [] [SPAN]. (Potwierdź wciskając [PROG])

4.  Wprowadź wysokość zbiornika (H1 = rzeczywisty poziom)  
w metrach. (Potwierdź wciskając [PROG])

5.  Wprowadź średnicę (D) zbiornika w metrach. (Potwierdź 
wciskając [PROG])

6. Wprowadź wysokość (H2) sfery. (Potwierdź wciskając 
[PROG])

7. Wprowadź wysokość (H3) od dna zbiornika do górnej części 
czujnika lub wspawanego przyłącza. (Potwierdź wciskając  
[PROG]).

8. Wprowadź wartość procentową rzeczywistego „pełnego” 
poziomu (np. 80%). (Potwierdź wciskając [PROG]).

Uwaga:

Jeśli ciężar właściwy cieczy jest różny od 1 a nie chce się używać opcji 4 linearyzacji, należy definiując rozpiętość zakresu 
przetwornika wziąć pod uwagę gęstość medium.

Rozpiętość zakresu (Patrz P102) = wysokość poziomu x ciężar właściwy.

Gęstość medium

Jeśli gęstość medium jest różna od 1 kg/dm3, to należy ją wprowadzić w funkcji P112. Gdy wykorzystuje się tę 
opcję, w funkcji P102 wartość 20 mA zakresu należy skalkulować w oparciu o rzeczywistą wysokość zbiornika.

P112

 
 

 
 

Linearyzacja liniowa wg charakterystyki użytkownika (opcja G79)

1. Wciśnij przycisk [PROG], aż do chwili pojawienia się „100” na wyświetlaczu.

2.  Wciskaj przycisk [] [SPAN], aż do chwili, gdy na wyświetlaczu pojawi się "111". (Potwierdź wciskając [PROG])

3. Wciskaj [] [SPAN], aż do chwili, gdy na wyświetlaczu pojawi się "FREE". (Potwierdź wciskając [PROG])

4.  Wprowadź liczbę cyfr odczytu wartości mierzonej. Za pomocą [] ustaw miejsce przecinka. (Potwierdź [PROG])

5. Na wyświetlaczu pojawi się SET MIN. Za pomocą [] ustaw wartość minimalną. (Potwierdź wciskając [PROG])

6. Na wyświetlaczu pojawi się SET MAX. Za pomocą [] ustaw wartość maksymalną. (Potwierdź wciskając [PROG])

7. Aby zobaczyć konfigurację na wyświetlaczu przejdź do funkcji P109. Wybierz FREE i potwierdź wciskając [PROG].
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Zabezpieczenie przed zapisem

Przetworniki serii 2000 z obsługą protokołu HART mogą zostać zabezpieczone przed przypadkowym zapisem. 
Możliwe są dwa rodzaje zabezpieczenia:

Zabezpieczenie lokalne - ustawienie „Lo.Pr”.

Zabezpieczenie protokołu komunikacyjnego HART blokuje możliwość zmiany ustawień za pomocą 
oprogramowania konfiguracyjnego lub komunikatorem - ustawienie „Co.Pr.”.

Standardowo przetwornik nie jest zabezpieczony w żaden z powyższych sposobów.

Ustawienie zabezpieczenia lokalnego

1.  Wciśnij [PROG], aż do chwili, gdy na wyświetlaczu pojawi się „100”.

2.  Wciskaj przycisk [] [SPAN], aż do chwili, gdy na wyświetlaczu pojawi się "113".

3. Potwierdź wybór wciskając [PROG]. Na wyświetlaczu pojawi się „Lo.Pr.”

4.  Wciskając [] lub [] wyberz „ON” („WŁĄCZONE”) lub „OFF” („WYŁĄCZONE”).

5.  Potwierdź ustawienie wciskając [PROG].

Ustawienie zabezpieczenia protokołu komunikacyjnego

1.  Wciśnij [PROG], aż do chwili, gdy na wyświetlaczu pojawi się „100”.

2.  Wciskaj przycisk [] [SPAN], aż do chwili, gdy na wyświetlaczu pojawi się "113".

3. Potwierdź wybór wciskając [PROG]. Na wyświetlaczu pojawi się „Lo.Pr.”

4. Wciśnij ponownie [PROG]. Na wyświetlaczu pojawi się „Co.Pr.”

5.  Wciskając [] lub [] wyberz „ON” („WŁĄCZONE”) lub „OFF” („WYŁĄCZONE”).

6.  Potwierdź ustawienie wciskając [PROG].

Kiedy zabezpieczenie lokalne Lo.Pr. jest WŁĄCZONE na wyświetlaczu można wyświetlić jedynie 
funkcje 104, 105, 107, 108, 109 i 111 i ustawione wartości. Wyświetlane na ekranie „PROT” oznacza 
zabezpieczenie.

Oba zabezpieczenia mogą być ustawione niezależnie jedno od drugiego.

P113

Czas odpowiedzi przycisków

Opcja dotyczy oprogramowania rew. 8.01 i nowszego. Czas odpowiedzi przycisków może być ustawiany  
w zakresie od 0,0 do 5,0 sekund.

P114

Menu serwisowe

Do użytku wyłącznie na polecenie producenta.
P115

Menu serwisowe

Do użytku wyłącznie na polecenie producenta.
P116
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9 PROGRAMOWANIE

9.1 Programowanie za pomocą przenośnego konfiguratora

Przetworniki serii 2000 mogą być łatwo programowane za pomocą przenośnego konfiguratora lub oprogramowania 
konfiguracyjnego HART.

Uwaga: Używając konfiguratora, w celu właściwego działania, w pętli dwuprzewodowej musi być włączona rezystancja 
co najmniej 250 Ohm. (Patrz rysunki poniżej).

9.2 Programowanie z użyciem sterowników DTM

Dla przetworników serii 2000 z komunikacją cyfrową HART dostępna jest instrukcja instalowania i użytkowania sterowników 
DTM. Sterowniki zostały przygotowane dla łatwego programowania przetworników serii 2000. Są one zgodne z każdym 
oprogramowaniem konfiguracyjnym PC w standardzie FDT/DTM. Najnowsza wersja sterowników DTM (archiwum zip) jest 
dostępna na stronie producenta: www.klay-instruments.com w dziale "Downloads", zakładce "Software". 

9.3 Programowanie z użyciem bibliotek DD

Dla przetworników serii 2000 z komunikacją cyfrową HART dostępne są pliki bibliotek (DD). Pliki mogą zostać wykorzystane 
do konfiguracji przetworników serii 2000 HART za pomocą oprogramowania np. Simatic PDM. Biblioteki DD (archiwum zip) są 
dostępne na stronie producenta: www.klay-instruments.com w dziale "Downloads", zakładce "Software".
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10 DANE TECHNICZNE

Producent Klay Instruments B.V.

Model 2000, 2000-SAN, CER-2000, 2000-Hydrobar

Sygnał wyjściowy analogowy 4-20 mA (opcjonalnie z HART)

Zasilanie Standardowo: 12-36 VDC

Modele Ex: 12-26,5 VDC

Modele HART: 17-36 VDC

Modele HART Ex: 17-26,5 VDC

Dokładność 0,1% ustawionego zakresu

Zakresy1 Kod zakresu Zakres nastawy min. / maks. Przeciążalność

2000 1 0-0,1 bar 0-0,4 bar 6,4 bar

2 0-0,3 bar 0-1,2 bar 10,5 bar

3 0-1 bar 0-10 bar 30 bar

4 0-5 bar 0-30 bar 100 bar

5 0-20 bar 0-100 bar 200 bar

2000-SAN, 2000-Hydrobar 1 0-0,04 bar 0-0,4 bar 6,4 bar

2 0-0,12 bar 0-1,2 bar 10,5 bar

3 0-1 bar 0-10 bar 30 bar

4 0-5 bar 0-30 bar 100 bar

5 0-20 bar 0-100 bar 200 bar

CER-2000 3 0-2 bar 0-10 bar 30 bar

4 0-10 bar 0-40 bar 120 bar

5 0-40 bar 0-200 bar 350 bar

6 0-150 bar 0-320 bar 600 bar

2000 (opcja G38)2 >600 bar

Temperatura procesowa3

2000 -20 do +80 °C (-4 °F do 176 °F)

2000-SAN -20 do +100 °C (-4 °F do 212 °F)

CER-2000 -20 do +100 °C (-4 °F do 212 °F) tylko gazy

2000-Hydrobar -10 do +70 °C (10 °F do 160 °F)

Wpływ temperaturowy 0,015% / K

Opóźnienie 0 do 25 sek.

Stopień ochrony obudowy IP66 
IP68 (część zatapialna 2000-Hydrobar)

Wykonanie materiałowe

obudowa stal kwasoodporna 304 (opcjonalnie 316)

części zwilżane stal kwasoodporna 316L (opcjonalnie inne materiały)

1 Dla zakresów podciśnienia i manowakuometrycznych w połączeniu z podwyższoną temperaturą procesową należy stosować 
specjalne wypełnienie czujnika przetwornika (opcja G26)
2 Dla ciśnień wyższych od zakresu 6 skontaktuj sie z dystrybutorem.
3 Dla temperatur wyższych od podanych należy zastosować inny rodzaj przetwornika. Skontaktuj się z dystrybutorem.



23

11 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I OSTRZEŻENIA

•  Sprawdź, czy specyfikacja przetwornika spełnia wymagania warunków procesowych

       

•  Gdy używasz przetwornika serii 2000-SAN jako przetwornika poziomu rozważ gdzie ma być zamontowany. 
Sugerujemy: 
1. NIE montować przetwornika w rurach lub blisko rur doprowadzających lub odprowadzających medium. 
2. W przypadku układów automatycznego lub ręcznego czyszczenia nigdy nie kieruj strumienia wody na   
 membranę i podejmij wszelkie kroki, aby tego uniknąć. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych  
 nieprzestrzeganiem tego zalecenia.

•  Gdy używasz przetwornika serii 2000 jako przetwornika ciśnienia: 

 1. Gwałtowne zamykanie zaworów w połączeniu z dużą prędkością przepływu może spowodować udary wodne  
  (impulsy) i zniszczyć przetwornik.  NIE instaluj przetwornika blisko zaworów, ale zawsze oddalone o kilka   
  zagięć rury w górę lub w dół strumienia (należy unikać ssania).

 2. Instaluj przetwornik oddalony o kilka zagięć rury od pomp zarówno po stronie ssącej jak i tłoczącej.

•  INFORMACJE DOTYCZĄCE SPAWANIA: 

 Stosując przetworniki serii 2000 lub 2000-SAN z kodem „W” należy ściśle przestrzegać informacji dotyczących   
 spawania zawartych na stronie 7. Jest to bardzo ważne ze względu na możliwość odkształcenia spawanego przyłącza.  
 Opisana procedura zapobiega również zdeformowaniu gwintu przyłącza dla przetworników 2000-SAN (M56 x 1,25).

•  Membrana przetwornika zabezpieczona jest specjalną nasadką ochronną. Nie zdejmuj jej aż do chwili montażu 
przetwornika.

• Dławik, przez który wprowadzono kabel musi być dobrze dokręcony, aby zapobiec przedostawaniu się wilgoci do 
obudowy elektroniki.

•  Nie kieruj strumienia wody pod ciśnieniem na odpowietrznik.

•  W przypadku kiedy w otoczeniu panuje stale duża wilgotność doradzamy podłączenie odpowietrzenia specjalnym 
przewodem. Specjalny przewód może być zamontowany i dostarczony na życzenie w miejsce standardowego 
odpowietrzenia.

•  Dokręć szczelnie pokrywy (1 i 3), aby wilgoć nie mogła dostać się do wnętrza obudowy elektroniki.

•  GWARANCJA: Długość gwarancji wynosi 1 rok od daty zakupu.

 Klay  Instruments B.V w żadnym stopniu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zniszczenia     
 spowodowane użyciem lub błędnym użyciem przetworników serii 2000. O uznaniu reklamacji gwarancyjnej decyduje   
 producent. W celu dokonania oględzin przetwornik musi zostać do niego wysłany na koszt użytkownika.

•  UWAGA: Klay Instruments B.V. rezerwuje sobie prawa do zmiany specyfikacji technicznej w dowolnym momencie,  
bez powiadomienia. Klay Instruments B.V nie jest ekspertem w zakresie procesu klienta, dlatego nie gwarantuje 
właściwego dopasowania urządzenia do aplikacji klienta.



EU-DOC-ATEX-2000GD-06-2016/10 

EU-DECLARATION OF CONFORMITY 
 

 
Klay Instruments B.V. 

Nijverheidsweg 5, 7991 CZ Dwingeloo, The Netherlands 
Certify that the equipment intended for use in potentially explosive atmospheres, only new products, indicated here after: 

 
Electronic Pressure / Level Transmitter Series 2000, Series 2000-SAN, Series 2000-Cable,  

Series 2000-SAN-Cable, Series CER-2000 and Series 2000-Hydrobar-Cable,   
Series 2000-Hydrobar-EXTD, Temperature Transmitter Type TT-2000 and   

Pressure / Level Transmitter Hydrobar-I-Cable. 
Are in accordance with: 

�  Directive 2014/34/EU of 26th February 2014 (equipment and protective systems intended for use in potentially 
explosive atmospheres). 

�  Directive 2014/30/EU of 26th February 2014 (Electro Magnetic Compatibility). 
�  Harmonized standards: 

o EN 60079-0: 2012 + A11 (General rules) 
o EN 60079-11: 2012 (Equipment protection by intrinsic safety "i") 
o EN 60079-26: 2007 (Equipment with Equipment Protection Level (EPL) Ga) 
o EN 60079-15: 2010 (Equipment protection by type of protection "n") 
o EN 61000-6-2: 2001 (EMC, Immunity in industrial location) 
o EN 61000-6-3: 2001 (EMC, Emission in industrial location) 
o EN 61000-6-4: 2001 (EMC, Emission in industrial location) 
o EN-ISO-IEC 80079-34: 2011 (Potentially explosive atmospheres – Application of quality systems)  

 
�  The type (protection mode Intrinsic Safety “ia” and Non-sparking “nA”) which has been the subject of; 

EC-type Examination, Certificate Number: 
KEMA 03 ATEX1092 X, Issue 4  
Delivered by the DEKRA, Meander 1051, 6825 MJ  Arnhem, The Netherlands, notified body No. 0344  
 
Manufacturing plant in Dwingeloo which has been the subject of; 
Production Quality Assurance, Notification Number: 
DEKRA 12ATEXQ0041, Issue 1 
Delivered by the DEKRA, Meander 1051, 6825 MJ  Arnhem, The Netherlands, notified body No. 0344 
 

 Date: April 21st , 2016 
E. Timmer 
Managing Director – Klay Instruments B.V. 

Signature:  
 

 

 The marking of the equipment for gas group for use 
in zone 0: 

II 1 G Ex ia IIC T4 Ga 

 The marking of the equipment for dust group for use 
in zone 0: 

II 1 D Ex ia IIIC T100 °C Da 

 The marking of equipment for gas group for use in 
zone 2. 

II 3 G Ex nA IIC T4 Gc 

 ‘’II’’  equipment for use in industries above ground (and not in mines endangered by firedamp). 
 ‘’1’’  equipment for use in Zone 0 (if G), Zone 20 (if D) 
 “3” equipment for use in Zone 2 
 ‘’G’’’  equipment for use with gas, vapours or mists 
 ‘’D’’’  equipment for use with dust 
 ‘’Ex’’  equipment in compliance with European standards for explosive atmospheres 
 ‘’ia’’  equipment in compliance with specific building rules for intrinsically save equipment 
 “nA” equipment in compliance with specific building rules for non-sparking save equipment 
 ‘’IIC’’  equipment for use with gas of subdivision C 
 “IIIC”  equipment for use in places with conductive dust. 
 ‘’T4’’  equipment whose surface temperature does not exceed 135 °C when used in an ambient 

temperature < 70 °C. 
 “T100 °C” maximum surface temperature of the equipment covered with a dust layer of 5 mm 
 Ingress Protection Grade, Series 2000, 2000-SAN, CER-2000: IP 66 

Ingress Protection Grade, Series 2000-Hydrobar-Cable and 2000-Hydrobar-EXTD: IP 66 
The Hydrobar-I-Cable and all other submersible parts from the Series 2000-Hydrobar, 2000-Cable and 
2000-SAN-Cable are IP 68. 
Furthermore, whatever the protection mode, only use cable glands with a protection degree of at least IP 66. 
Be sure the cable diameter complies with the selected cable gland. Tighten the cable gland in a proper way. 
Never forget to mount the covers of the electronics housings in a proper way. 
For other technical details, refer to the instruction manuals of the transmitters.    

 
 

 


