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Hydrostatyczny przetwornik poziomu
Model: Hydrobar-I

Instrukcja instalacji i programowania

Dystrybutor:

MERCON Sp. z o.o.
Toruńska 222
87-805 Włocławek
tel. 54 420 13 96
faks 54 411 89 04
biuro@mercon.pl
www.mercon.pl
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1 WPROWADZENIE
1.1

Opis serii Hydrobar-I

Przetworniki serii Hydrobar-I są programowalnymi, hydrostatycznymi, zatapialnymi (IP 68) na kablu przetwornikami poziomu
wody lub ścieków. Mogą być wykorzystane do pomiarów w stacjach pomp, podziemiach, bunkrach, zbiornikach z pulpą, szlamu,
balastowych itp. Zakres i zero mogą być ustawione za pomocą konfiguratora HART lub oprogramowania konfiguracyjnego
PC. Za pomocą dostarczonego oprogramowania może być ustawiona jednostka oraz opóźnienie. Dalsze informacje o
oprogramowaniu na str. 9 do 13.
Wszystkie przetworniki są w pełni kompensowane temperaturowo, co oznacza, że zmiany temperatury procesowej nie mają
wpływu na dokładność pomiaru. W połączeniu z wytrzymałą, spawaną laserowo membraną 316L zapewnia to doskonałą
stabilność długookresową. Elektronika przetwornika jest wbudowana w zatapialną obudowę z wyprowadzonym z niej kablem
zatapialnym, na którym urządzenie podwiesza się na żądanej wysokości. Opcjonalnie może być dostarczone dodatkowo płatne
zawiesie kabla.

1.2

Ciśnienie odniesienia (barometryczne)

Przetworniki Hydrobar-I są przetwornikami ciśnienia względnego co oznacza, że zmiany ciśnienia atmosferycznego nie
wpływają na "zero" sygnału wyjściowego (4 mA). Ciśnienie odniesienia jest doprowadzone do sensora za pomocą specjalnej
giętkiej rurki umieszczonej w zatapialnym kablu. Wyprowadzenie rurki ciśnienia odniesienia musi być zlokalizowane
w całkowicie suchym miejscu aby uniknąć wnikania wilgoci do przetwornika.
Opcjonalnie może być dostarczona dodatkowo płatna puszka łączeniowa IP 66. Puszka jest wyposażona w otwór wentylacyjny,
który należy utrzymywać w czystości i nie można go zaklejać. Puszka ma wymiary 80 x 75 x 76 mm i wyprowadzone dwa
dławiki kablowe M20.

1.3

Podłączenie elektryczne

Czarny przewód
Czerwony przewód

+

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. Przetwornik zawsze musi być uziemiony. W celu uniknięcia
pojawienia się pętli uziemienia należy upewnić się, czy nie uziemiło się urządzenia dwukrotnie.
Odwrotna polaryzacja nie uszkodzi przetwornika, ale przetwornik nie będzie funkcjonował aż do chwili, gdy zasilanie
zostanie podłączone poprawnie.
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1.4

Zastosowania morskie

Jeśli Hydrobar-I ma być zastosowany jest w przemyśle stoczniowym (np. wewnątrz zbiorników balastowych, czy zbiorników ze
szlamem) zalecane jest aby przymocować przetwornik do ściany zbiornika zgodnie z poniższym rysunkiem.
Opcjonalnie może być dostarczony dodatkowo płatny specjalny wspornik montażowy (poz. 18 na rysunku poniżej - numer
części 10744, numer rysunku 8160). Wspornik ten musi być zamontowany na stalowym kątowniku (poz. 19 na rysunku poniżej)
za pomocą 2 śrub M8, nakrętki i podkładki, które są dostarczane w komplecie ze wspornikiem.
Wspornik został zaprojektowany w taki sposób, aby obudowa przetwornika Hydrobar-I (poz. 10) była zawsze w kontakcie ze
wspornikiem, co zapewnia prawidłowe uziemienie poprzez ściankę zbiornika. W takim przypadku przewód sygnałowy nie musi
być uziemiany. W celu uniknięcia pojawienia się pętli uziemienia należy upewnić się, czy nie uziemiło się urządzenia podwójnie.

Minimum

Część

Ilość

Opis

Materiał

8

1

Dolna część podłączeniowa kabla (IP 68)

316L

10

1

Obudowa przetwornika z czujnikiem

316L

11

1

Nakładka ochronna membrany czujnika

PE lub POM

12

1

Membrana czujnika*

316L

16

1

Dławik grodziowy

17

2

Śruby M8, nakrętki i podkładki

316L

18

1

Wspornik montażowy

316L

19

1

Kątownik

Uwaga: W przypadku użycia przetwornika do pomiaru poziomu wody w zbiornikach balastowych zaleca się stosowanie
złoconej membrany (opcja G16).
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Dławik grodziowy serii 1000
Do zastosowań morskich opcjonalnie może zostać dostarczony dławik grodziowy (poz. 16 na rysunku). Dzięki dławikowi można
przeprowadzić kable przez grodzie lub pokłady bez wywoływania przecieku. Dławik jest zatwierdzony przez DNV-GL a gumowe
uszczelnienie (nr 3 na rys.) jest odporne na olej i wodę morską. Części metalowe są wykonane ze stali kwasoodpornej 316.
Uwaga przed użyciem:
•

przed spawaniem wyjmij z dławika gumowe
uszczelnienie

•

zawsze używaj dwóch przekładek (nr 4 na rys.)

•

nakrętkę dokręcaj maksymalnie do 150 Nm

4 - 20 mA

12 - 40 VDC
Przetwornik
Zewnętrzne obciążenie

1.5

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.

1.6
Ohm

Kalibracja

Rezystancja obciążenia

Minimalne wymogi dotyczące zasilania opierają się na całkowitej
rezystancji obwodu.

Obciążenie

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

1400

Zwiększając napięcie zasilania można zwiększyć rezystancję
obciążenia do 1400 Ohm / 40 VDC. (patrz rysunek po lewej).

600

RI max =

0
12

24

40

VDC

Napięcie zasilania - 12 VDC
20 mA

UWAGA! Dla rezystancji pętli 250 Ω musi być zastosowane zasilanie minimum 17 VDC.
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2 POZOSTAŁE
2.1

Iskrobezpieczeństwo

Przetworniki Hydrobar-I mogą zostać wykonane w wersji iskrobezpiecznej (opcjonalnie ATEX lub IECEx, za dodatkową opłatą)
lub, za wyjątkiem CER-2000, nieiskrzącej (opcja G180 dla strefy 2).

ATEX – KEMA 03ATEX1092 X, Issue no. 4

IECEx – DEK 14.0079 X, Issue No. 0

II 1 G Ex ia IIC T4 Ga

Ex ia IIC T4 Ga

W obwodach iskrobezpiecznych należy używać certyfikowanego zasilacza o zakresie napięcia 12 - 26,5 VDC.
Montaż urządzenia powinien zostać przeprowadzony przez wykwalifikowany personel.

Seria i opcje przetwornika

Kategoria urządzeń

Zakres temperatury otoczenia

przetwornik ciśnienia / poziomu

II 1G

-20ºC do 70ºC

Dane obwodu dla przetworników Ex
Przetworniki ciśnienia / poziomu Hydrobar-I.
Dla pętli zasilania / sygnałowej (złącza F1 (-) i F2 (+)) w przypadku iskrobezpieczeństwa Ex ia IIC wyłącznie
w certyfikowanych obwodach iskrobezpiecznych o następujących wartościach maksymalnych:
Ui = 26,5 VDC; Ii = 110mA ; Pi = 0,9 W (źródło liniowe); Li=1,2 mH; Ci = 84nF, kabel o długości maksymalnie 100 m, pomiędzy
złączami F1 (-) i F2 (+) i ekranem.
Specjalne warunki dotyczące bezpiecznego użytkowania
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).
Wszystkie certyfikaty sa w zgodzie z regulacjami IECEx i standardami IEC 60079-0:2011, IEC 60079-11:2011, IEC 6007926:2007, IEC 60079-15:2010 oraz IEC 17050-1. Przetworniki zostały certyfikowane przez DEKRA.

2.2

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 > 7309014 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.

2.3

Określenie roku produkcji

Rok produkcji przetwornika można określić na podstawie numeru seryjnego.
		
		
		
		

Pierwsza cyfra identyfikuje urządzenie jako Hydrobar-I.
Druga cyfra oznacza rok produkcji.
Kolejne dwie cyfry identyfikują miesiąc produkcji.
Ostatnie trzy cyfry to kolejny numer przetwornika w danym miesiącu.

6 4 01 001
W powyższym przykładzie druga cyfra (4) określa rok produkcji jako 2004, kolejne dwie cyfry (01) oznaczają miesiąc produkcji w tym wypadku styczeń, ostatnie trzy cyfry (001) oznaczają pierwszy przetwornik w miesiącu.
W przypadku gdy pierwszą cyfrą numeru seryjnego jest 7, do roku produkcji należy dodać 10. Na przykład dla numeru
seryjnego 7309014 - 14. przetwornika wyprodukowanego we wrześniu, rokiem produkcji jest 2013.
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3 CZĘŚCI SKŁADOWE
Inteligentny, hydrostatyczny zatapialny przetwornik poziomu

Hydrobar-I

Część

Ilość

Opis

Materiał

3

1

Otwór wentylacyjny (opcja dodatkowo płatna)

PA

6

1

Puszka łączeniowa (opcja dodatkowo płatna)

PC

7

1

Zawiesie kabla (opcja dodatkowo płatna)

304 i PE

8

1

Dolna część podłączeniowa kabla (IP 68)

316

9

1

Kabel zatapialny z rurką ciśnienia odniesienia (∅10)

PE

10

1

Obudowa przetwornika

316

11

1

Nakładka ochronna membrany czujnika

PE

12

1

Membrana

316L

Kabel zatapialny (9) wykonany jest z polietylenu. Standardowo przetwornik dostarczany jest z kablem o długości 3m, ale może
zostać zamówiona za dodatkową opłatą większa długość. Bardzo ważne jest wyprowadzenie rurki ciśnienia odniesienia musi
być zlokalizowane w całkowicie suchym miejscu aby uniknąć wnikania wilgoci do przetwornika. Dla ułatwienia może zostać
dostarczona puszka łączeniowa IP 66 (6) z umieszczonym w niej otworem wentylacyjnym (3). Zawiesie kabla (7) umożliwia
zawieszenie przetwornika na żądanej wysokości.
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4 PODŁĄCZENIE MODEMU HART
Do programowania przetworników Hydrobar-I musi być użyty modem HART. W pętli dwuprzewodowej musi być włączona
rezystancja co najmniej 250 Ohm. (Patrz rysunki poniżej). Nie jest to wymagane jeżeli w pętli podłączone jest inne urządzenie
o rezystancji 250 Ohm lub większej.
Porady
•

Do programowania może zostać użyty także przenośny konfigurator HART podłączony analogicznie jak na rysunkach
poniżej.

•

W przypadku użycie rezystancji 250 Ohm zasilanie musi wynieść co najmniej 17 VDC.

•

Poniżej zaprezentowano możliwe sposoby podłączenia modemu HART. W zależności od modemu sposób jego
podłączenia może ograniczyć jego funkcjonalność.

Podłączenie szeregowe

+
Zasilanie

-

250 Ω

Podłączenie równoległe

+
Zasilanie

-

250 Ω
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5 PROGRAMOWANIE PRZETWORNIKA
Uruchom z załączonej płyty CD lub innej lokalizacji, gdzie umieszczono oprogramowanie plik setup.exe. Po zakończeniu
instalacji w katalogu instalacyjnym pojawi się plik Hydrobar I config. Jego uruchomienie wywoła okno jak niżej:

Wciśnij OK, aby przejść do kolejnego okna:

Oprogramowanie automatycznie rozpocznie wyszukiwanie podłączonego przetwornika. Może to zająć kilka sekund.
W przypadku, gdy przetwornik nie zostanie odnaleziony, należy zmienić port szeregowy COM:

W przypadku gdyby i to nie poskutkowało sprawdź połączenie modemu z komputerem i modemu z pętlą przetwornika. Wcisneij
ponownie "Connect"
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Pojawi się następne okno:

W tym oknie przedstawione są wszystkie ustawienia przetwornika.
Wprowadzane dane muszą być zatwierdzone przyciskiem "Send".

Numer TAG przetwornika - Tag Number
Pole umożliwia wprowadzenia numeru TAG przetwornika

Limity zakresów i zera - Fixed Data
Wartości minimalne i maksymalne zakresu jakie mogą zostać wprowadzone oraz minimalna wartość zera.

Ustawienie zakresu - Measuring Range
Aktualne wartości parametrów wprowadzone w przetworniku:
Zero: wartość odpowiadająca 4 mA na wyjściu
Span: wartość odpowiadająca 20 mA na wyjściu
Unit: jednostka pomiaru, przypisana do wartości nastawy zera i zakresu. Gdy jednostka zostanie zmieniona wartości zostaną
przeliczone automatycznie na nową jednostkę. Patrz tabela konwersji na następnej stronie.
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Tabela konwersji
Tabela konwersji
Mnożnik

Jednostka

1,000

mH2O (metry H2O)

1000

mmH2O (milimetry H2O)

0,09806

bar

98,0665

mbar

1,4223

PSI

0,0967

atm

9,80665

kPa

0,009807

MPa

0,1

Kgf/cm2

73,556

mm Hg

39,37

inH2O (cale H2O)

2,895906

"Hg (cale Hg)

Przetwornik Hydrobar-I może zostać skalibrowany przy pomocy powietrza. W tym celu należy zadać odpowiednio ciśnienie dla
wartości zera zakresu odpowiadającego wyjściu 4 mA oraz sygnałowi 20 mA.

Ustawienie wartości 0 zakresu (4 mA) - Set current pressure at 4 mA
Po wciśnięciu tego przycisku pojawi się okno. Zatwierdza sie w nim wartość ciśnienia aktualnie oddziałującego na membranę
jako wartość odpowiadającą 4 mA sygnału wyjściowego. Zazwyczaj jest to ciśnienie atmosferyczne. Jeśli zerem ma być 0 barg
wciśnij "OK". Po jego wciśnięciu ponownie pojawi sie okno głównego menu.

Ustawienie wartości maksymalnej zakresu (20 mA) - Set current pressure at 20 mA
Po wciśnięciu tego przycisku pojawi się okno. Zatwierdza sie w nim wartość ciśnienia aktualnie oddziałującego na membranę
jako wartość odpowiadającą 20 mA sygnału wyjściowego. Jeśli ma to być to np. 1,1 barg, to takie ciśnienie należy zadać na
membranę przetwornika . Wciśnij "OK". Po jego wciśnięciu ponownie pojawi sie okno głównego menu.

12

Opóźnienie - Damping
Opóźnienie może zostać ustawione w zakresie 0 do 25 sek.

Wyjście odwrócone - Output
Standardowo przetwornik jest nastawiony na wyjście 4-20 mA
Wyjście może zostać odwrócone do 20-4 mA.

Funkcja zadajnika - Current simulation
Wyjście prądowe może być symulowane w zakresie 40 do 20 mA.

Stałe wyjście prądowe (mA) - Fixed Current (mA)
Wprowadź potrzebną wartość i zatwierdź wciskając "Enter" lub "Send".
Po zatwierdzeniu na wyjściu przetwornika pojawi się zadana
wartość prądu. Aby zmienić wprowadź ją ponownie i zatwierdź w ten sam sposób.

Aby wyjść z trybu symulacji naciśnij "Abort"

UWAGA
Jeśli program nie zostanie zamknięty w prawidłowy sposób, bez rezygnacji, na wyjściu pozostanie ostatnio ustawiona wartość
prądowej symulacji. Aby ją wyłączyć bez p0odłączania oprogramowania należy wyłączyć przetwornik (np. rozłączyć przewody).

Komunikaty błędu
Komunikat jak niżej pojawia się, gdy zakres lub zero są mniejsze od najmniejszego możliwego do ustawienia.

Komunikat jak niżej pojawia się, gdy zakres jest większy od największego możliwego do ustawienia.
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6 DANE TECHNICZNE
Producent

Klay Instruments B.V.

Model

Hydrobar-I

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

Zakresy

Kod zakresu

Zakres nastawy min. / maks.

Przeciążalność

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

0

0-0,4 bar

0-4 bar

16 bar

Temperatura procesowa

-10 do +70 °C (10 °F do 160 °F)

Temperatura otoczenia

-10 do +70 °C (10 °F do 160 °F)

Wpływ temperaturowy

0,01% / K

Opóźnienie

0 do 25 sek.

Stopień ochrony obudowy

IP 68 (część zatapialna)
IP 65 (zakończenie kabla z rurką ciśnienia odniesienia)

Wykonanie materiałowe
części zwilżane
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obudowa 316, membrana 316L, kabel zatapialny polietylen PE, uszczelnienie kabla Viton, inne
materiały na życzenie

7 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I OSTRZEŻENIA
•

Sprawdź, czy specyfikacja przetwornika spełnia wymagania warunków procesowych

							
•

Gdy używasz przetwornika Hydrobar-I miej na uwadze miejsce jego montażu:

1.
2.
		
		

NIE montować przetwornika w rurach lub blisko rur doprowadzających lub odprowadzających medium.
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.

•

Membrana przetwornika jest zabezpieczona specjalną nasadką ochronną. Wystrzegaj się uszkodzenia membrany.
Mechaniczne uszkodzenie nie jest objęte gwarancją.

•

Wyprowadzenie rurki ciśnienia odniesienia musi być zlokalizowane w całkowicie suchym miejscu aby uniknąć
wnikania wilgoci do przetwornika.

•

Dławik, przez który wprowadzono kabel musi być dobrze dokręcony, aby zapobiec przedostawaniu się wilgoci do
obudowy elektroniki.
Opcjonalnie może być dostarczona dodatkowo płatna puszka łączeniowa IP 66. Puszka jest wyposażona w otwór
wentylacyjny, który należy utrzymywać w czystości i nie można go zaklejać. Puszka ma wymiary 80 x 75 x 76 mm i
wyprowadzone dwa dławiki kablowe M20.

•

Nie kieruj strumienia wody pod ciśnieniem na odpowietrznik.

•

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 Hydrobar-I. O uznaniu reklamacji gwarancyjnej decyduje
producent. W celu dokonania oględzin przetwornik musi zostać do niego wysłany na koszt użytkownika.

•

UWAGA: Klay Instruments B.V. zastrzega sobie prawa do zmiany specyfikacji technicznej w dowolnym momencie,
bez powiadomienia.

•

Wszystkie przetworniki Klay są wytwarzane zgodnie z uregulowaniami RFI / EMC i normami zharmonizowanymi WE.
Wszystkie przetworniki są zgodne z dyrektywą EMC 2014/30/EU.
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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:
th
Directive 2014/34/EU of 26 February 2014 (equipment and protective systems intended for use in potentially
explosive atmospheres).
th
Directive 2014/30/EU of 26 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
st

Date: April 21 , 2016
Signature:
E. Timmer
Managing Director – Klay Instruments B.V.
II 1 G Ex ia IIC T4 Ga
The marking of the equipment for gas group for use
in zone 0:
The marking of the equipment for dust group for use II 1 D Ex ia IIIC T100 °C Da
in zone 0:
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
The marking of equipment for gas group for use in
zone 2.
‘’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.
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