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Medidores de vazão
ultrassônicos
Em Português Br

ALTOSONIC III
ALTOSONIC III / C-Ex
UFC-III/F-Ex
UFS-III / F / ...-Ex
Medidores Compactos e Remotos

Instruções
adicionais de
funcionamento
e instalação.

Informações gerais de segurança
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Não instale, opere ou faça a manutenção desse medidor de vazão sem ler,
compreender e seguir as instruções fornecidas de fábrica; caso contrário, podem
resultar ferimentos ou danos.
Leia estas instruções cuidadosamente antes de iniciar a instalação e conserve-as
para referência futura.Respeite todos os avisos e instruções marcados no produto.
Use apenas alimentação elétrica com terra de proteção conectada.
Não use o produto com as tampas removidas na presença de forte umidade.
Siga as instruções de manuseio e elevação para evitar danos.
Instale o produto de forma segura e estável.
Instale e conecte o cabeamento adequado para evitar danos ou situações prejudiciais.
Se o produto não funcionar corretamente, consulte as instruções de serviço
ou entre em contato com a assistência técnica qualificada da KROHNE.
No interior do produto, não existem peças que possam ser reparadas pelo operador.

Os seguintes símbolos podem aparecer neste manual ou no produto:
ATENÇÃO:Leia as instruções de instalação e operação !

PERIGO:Risco de choque elétrico!

TERRA DE PROTEÇÃO (PE): terminal do condutor de terra!

Esses termos podem aparecer neste manual e / ou no instrumento:

AVISO: identifica condições ou práticas que podem causar
ferimentos ou perda da vida.

.

CUIDADO: identifica condições ou práticas que podem
causar danos ao produto ou a outros bens materiais.

Isenção de responsabilidade
Esse documento contém informações importantes sobre o produto. A KROHNE tenta
ser o mais precisa e atualizada possível, porém não assume qualquer responsabilidade
por erros ou omissões, nem assume qualquer compromisso de atualizar as informações
aqui contidas.
Este manual e todos os outros documentos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.
A KROHNE não será responsável por quaisquer danos de qualquer espécie decorrentes
da utilização do seu produto, incluindo, mas sem limitações, os danos diretos, indiretos,
incidentais, punitivos e consequentes.
Esta declaração de isenção de responsabilidade não se aplica caso a KROHNE tenha
agido de propósito ou com negligência grave. No caso de qualquer lei aplicável não
permitir tais limitações sobre garantias implícitas ou a exclusão de limitação de certos
danos, algumas ou todas as exclusões ou limitações podem não se aplicar a você.
Todos os produtos vendidos pela KROHNE estão cobertos por garantia de acordo
com a documentação pertinente do produto e com os nossos Termos e
Condições de Venda.
A KROHNE reserva-se o direito de alterar o conteúdo dos seus documentos, incluindo
esta declaração de isenção de responsabilidade, de qualquer forma, em qualquer
momento e por qualquer motivo sem notificação prévia, e não será responsabilizada
de forma alguma por possíveis consequências de tais mudanças

Responsabilidade sobre o produto e garantia
A responsabilidade pela adequação deste medidor de vazão ultrassônico ao uso
pretendido é exclusiva do usuário. A instalação e utilização incorretas do medidor de
vazão (sistema) pode levar à perda da garantia.
Além disso, aplicam-se os Termos e Condições de Venda, que são a base para o
contrato de compra.
Se tiver de devolver os medidos de vazão à KROHNE, respeite as informações
fornecidas nas últimas páginas das instruções de instalação e funcionamento. A
KROHNE lamenta, mas não pode reparar ou verificar medidor(es) de vazão a não ser
que estejam acompanhados do formulário preenchido (ver últimas páginas das
instruções de instalação e funcionamento)

Items inclusos com a ordem
• Medidor de vazão ALTOSONIC III , que compreende um sensor de fluxo de UFS-III e um
conversor UFC-III, construído em conjunto, como um sistema compacto ou fornecido de
forma separada (sistema remoto), no tamanho, tal como indicado na embalagem
• Cabo de Sinal (apenas no caso de um sistema remoto)
• Ferramenta para a abertura da caixa do conversor de sinal

Documentação fornecida
Manual condensado de instalação e funcionamento
Para unidades Ex: instruções de instalação e funcionamento para uso em zonas
classificadas como perigosas
Cartão de instruções: visão geral do menu de configuração e dos marcadores da tela
Manual de manutenção
Documentos de aprovação, a não ser que estejam reproduzidos nas instruções de
instalação e funcionamento
Relatório de configurações de fábrica do conversor de fluxo
Certificado com os dados de calibração do sistema

Este instrumento é desenvolvido e fabricado por:
KROHNE Altometer
Kerkeplaat 12
3313 LC Dordrecht
Holanda
Para mais informações, manutenção ou serviço, por favor contacte o seu local de KROHNE
representante.
AVISO!

Nenhuma alteração pode ser feita para os dispositivos. Alterações não autorizadas
podem afetar a segurança a explosão dos dispositivos.

certifique-se de seguir estas instruções!
Importante!

• As prescrições e regulamentos, bem como os dados elétricos descritos no
certificado de exame CE de tipo devem ser obedecidas.
• Além das instruções para instalações elétricas em áreas não
classificadas de acordo com o padrão nacional aplicável (equivalente a
HD 384 ou IEC 364, e.g. VDE 0100), especialmente as normas em PT
60.079-14 "Instalações elétricas em locais perigosos" ou padrão nacional
equivalente (por exemplo, DIN VDE 0165 Parte 1) devem ser
rigorosamente seguidas.
•
Modificações ou simplificações na instalação, estabelecimento,
utilização e manutenção só estão autorizadas a ser executadas por
pessoal com formação em segurança de explosão!

Estas instruções adicionais são uma extensão da instalação e instruções de serviço e só
se aplicam às versões (Ex) do III ALTOSONIC / C, UFS-III / F e UFC-III / F. Todas as
informações técnicas, como descrito nas Instruções de instalação e de operação são
aplicáveis, quando não especificamente excluídos, pelas instruções adicionais.
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1.Componentes do Sistema
1.1 Informações Gerais
Os medidores de vazão ultrassônicos ALTOSONIC III em design compacto e de campo
estão de acordo com a Diretiva Europeia 94/9 CE (ATEX 100a) e aprovado para locais
perigosos classificados da Zona 1 e 2, pelo PTB, de acordo com as normas europeias
relevantes da EN 60079 série. Os medidores de vazão ALTOSONIC III têm o número de
aprovação a seguir:

PTB 03 ATEX 2223 X
1.2 Medidor de vazão Compacto
O medidor de fluxo ALTOSONIC III / C-Ex padrão compacto foi concebido para
temperaturas ambiente (Ta) na faixa de -40 ° C até +70 ° C. A temperatura máxima
permitida (média) para o líquido de processo é limitada pela atmosfera combustível
que (possivelmente) circunda os dispositivos e determinada pela classe de
temperatura da atmosfera; ver a tabela abaixo.
Classe de
temperatura
T6
T5
T4
T3

Máximahum temperatura do processo no líquido
Ta = 40 ° C
Ta = 50 ° C
Ta = 60 ° C
Ta = 70 ° C
80
80
80
80
°
C
°
C
°
C
°
C
95
95
95
95
°
C
°
C
°
C
°
130 °C
130 °C
125 °C
100C°C
180 °C
165 °C
125 °C
100 °C
Quadro 1: Classe de temperatura do III ALTOSONIC / C-Ex.

O III ALTOSONIC / C-Ex compacto consiste do conversor de fluxo UFC-III-Ex , que é
aparafusada em cima do sensor de fluxo do / UFS-III-Ex .com quatro parafusos de cabeça
hexagonal de tamanho M6. O medidor de vazão compacto padrão é marcado com um dos
códigos de explosão de segurança abaixo:
Padrão
• II 2 G Ex de [ib] IIC T6 ... T3 no compartimento do terminal da carcaça do conversor de
sinal. Modelos com segurança aumentada “e” de acordo com EN60079-7.
Opcional:
• II 2 G Ex d [ib] IIC T6 ... T3 no compartimento do terminal da carcaça do conversor de sinal
Projetado como invólucro não centelhante "d", de acordo com a norma EN 60079-1. O
cliente deve fornecer prensa-cabos "Ex d" aprovados (de acordo com a Diretiva ATEX).

1.3 Sensor de vazão ultrassônico
O sensor de fluxo / UFS-III-Ex ... ultrassom é a unidade de medição dos medidores de vazão
ALTOSONIC III ultrassônicos. Ele contém três pares de opostos em transdutores tipo de
proteção segurança intrínseca categoria "ib", de acordo com a norma EN 60079-11. Todos
os circuitos de transdutores são ligados por cabos coaxiais separados e ligados através de
conectores SMB, que são marcados com respectivos números 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1 e 3.2.
Os sensores de fluxo estão disponíveis em
DN25 (1 polegada) até DN3000 (120 polegadas) de diâmetro.
O sensor de fluxo / UFS-III ...-Ex é usado em combinação com o conversor de fluxo de UFC-IIIEx ultrassônica que é diretamente montado na parte superior do sensor (medidor compacto) ou
instalado há uma distância e ligada através de um cabo (versão remota). No último caso, o
sensor de fluxo e um conversor de fluxo são providos de uma caixa de ligação, na qual as
ligações de SMB são estabelecidas.
1

O sensor de fluxo UFS-III / F / ...-Ex modelo remoto está disponível em quatro versões
diferentes, a saber:
1) UFS-III/F-Ex versão standard;
2) UFS-III/F/LT-Ex baixa temperatura (LT) ;
3) UFS-III/F/XT-Ex ampliada de temperatura (XT);
4) UFS-III/F/XXT-Ex temperatura estendida extra (XXT) .
As versões são concebidas para uma temperatura ambiente na faixa de -40 ° C até +70 ° C. A
classificação da temperatura do design campo UFS-III / F sensores de fluxo / ...-Ex está listado
abaixo.
Versiem:

Classe de
temperatura
T6
T5
T4
T3
T2

LT

Standard
XT
XXT
Minimum a temperatura do processo
-200°C
-50°C
-50°C
-50°C
Mamãetemperatura do processo ximum em Ta = 70 ° C
80
80 °C
80 °C
80 °C
°C
95
95 °C
95 °C
95 °C
°
C
130 °C
130 °C
130 °C
130 °C
180 °C
180 °C
195 °C
195 °C
--220 °C
250 °C

Tabela 2: Classificação de temperatura de UFS-III / versões F / ...-Ex campo.
Os UFS-III / F sensores de fluxo / ... Ex-são marcados com os códigos de segurança de
explosão:
II 2 G Ex ib IIC T6 ... T3
• LT e a versão padrão:
II 2 G Ex ib IIC T6 T2 ...
• XT e versão XXT-:
Os circuitos intrinsecamente seguros "Ex ib" dentro do transdutor / UFS-III F fluxo / ... Exsensor têm os seguintes valores máximos (parâmetros da entidade, por exemplo):
: Ui = 13,1 V
• tensão de entrada MAX
• Corrente entrada
: Ii = 600 mA
• Capacitância interna Max
: Ci = 11,6 nF (máximo, três circuitos )
• Indutância interna Max
: Li = 134 mH (máximo, três circuitos )

ATENÇÂO: Nas versões XT e XXT não isolar o conversor do sensor de fluxo!
NOTA:
Os circuitos intrinsecamente seguros dos transdutores do medidor compacto ALTOSONIC
III / C-Ex são internos e não são acessíveis pelo usuário
.

1.4 Conversor fluxo ultrassônico
O conversor de fluxo ultrassônico UFC-III-Ex tem um invólucro cilíndrico de aço inoxidável. O
invólucro está dividido em dois compartimentos separados por uma parede à prova de fogo
com um terminal integrado . A carcaça da versão compacta é aparafusada por cima do
sensor de fluxo, o compartimento da versão campo é aparafusado num suporte de aço
inoxidável para montagem na parede.
Uma caixa de junção de aço inoxidável é aparafusada no lado do suporte por quatro
parafusos M6 de cabeça com recesso com encaixe hexagonal interno (aplicável apenas
para a versão remota). A carcaça do conversor de fluxo é fechada em ambas as
extremidades por uma tampa com rosca cilíndrica com O-ring de vedação. Cabos coaxiais
equipados com conectores SMB conectam os circuitos transdutores intrinsecamente seguros
do conversor de fluxo para os correspondentes conectores SMB na caixa de ligação.
O condutor de ligação equipotencial é aparafusado no âmbito do externo M5 terminais Ubraçadeira, que está localizado sobre o flange de montagem na parte inferior do gargalo da
carcaça do conversor de fluxo. A caixa de conexão do conversor tem um grau de proteção
contra o ingresso de pelo menos IP67, de acordo com a EN 60529.
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1.4.1 Compartimento do sistema eletrônico
O compartimento do sistema eletrônico acomoda a unidade eletrônica. O compartimento é
projetado com tipo de proteção não centelhante "d", de acordo com a norma EN 60079-1. Ela é
fechada por uma tampa de exibição à prova de fogo com janela de vidro, que é colada e
adicionalmente suportada por um anel aparafusado em aço inoxidável . A parte interligando
o fundo do alojamento contém alimentação através de cabo à prova de fogo LC-.../.-Ex tipo,
através de cabos coaxiais .
O UFC-III-Ex unidade eletrônica é inserida no compartimento do sistema com a ajuda de
duas borrachas de correr que se posicionam para fixar a unidade na parte frontal do interior
da caixa. Dois parafusos M4 fixam a unidade e um terceiro parafuso M4 se fixa à fita de
terra de bronze do circuito impresso, que contém a fonte de tensão integrada / circuito
limitador de corrente. Os três parafusos são apertados contra a parede integrado dentro do
compartimento do sistema eletrônico. Os circuitos limitadores PCB integrados de voltagem /
corrente alimentam os transdutores de ultrassom fluxo com tipo de proteção de segurança
intrínseca, categoria "ib", de acordo com a norma EN 60079-11.
O circuito de tensão / limitador de corrente tem os valores de saída seguintes máximas:
• Max tensão de saída
: Vo = 8,15 V
• Max corrente de saída
: Io = 220 mA
• Max capacitância externa
: Co = 1,3 mF
• Max indutância externa
: Lo = 0,5 mH

1.4.2 Compartimento de terminais
O compartimento de terminais acomoda sete terminais de fixação M4 para a conexão da fonte
de alimentação e os circuitos in-/output sinal. Os terminais são separados uns das outros
por placas de isolamento (oito no total, a partir do qual um em cada extremidade da linha).
O compartimento de terminal (padrão no tipo de proteção segurança aumentada "e") é
equipado de série com duas glândulas de cabos de metal de tamanho M20x1.5 ou Pg13.5.
O compartimento de terminais pode ser opcionalmente fornecido como um invólucro à prova
de fogo "Ex d", caso em que o cliente deve usar pré-certificados "Ex d" prensa-cabos ou
conduites.
Para os sistemas de canalização à prova de fogo, o compartimento do terminal deve ter tipo
de cerco de proteção à prova de explosão "d", de acordo com a norma EN 60079-1. As
condutas devem ser seladas por "Ex d" aprovado (de acordo com a diretiva ATEX 100a)
dispositivos de vedação (ou seja, caixas de parada) diretamente nas entradas de conduíte
do "Ex d" como invólucro à prova de fogo do compartimento de terminais.
NOTA:
Prensa-cabos "Ex d" aprovados NÃO são parte do pacote de entrega padrão,
e devem ser fornecidos pelo próprio cliente ou podem ser solicitados explicitamente no
pedido.

1.5 Características Elétricas
10,5.1 Unidade de alimentação
A unidade eletrônica UFC-III-Ex está equipada com uma fonte de alimentação chaveada, que
está disponível em duas faixas de tensão de alimentação, a saber:
- 100... 240 Vca;
- 24 Vca / cc.
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10,5.2 Circuitos Transdutores Intrinsecamente Seguros
Os circuitos limitadores de tensão/corrente integrados na placa de circuito impresso
frontal estão conectados mediante receptáculos SMB do tipo Radiall R114 665 (para
cabos coaxiais). Eles são soldados na placa de circuito impresso no lado frontal da
placa (perto da unidade de visualização local). As conexões são estabelecidas durante
a instalação da unidade eletrônica do UFC III /Ex no interior do compartimento não
centelhante da eletrônica da caixa do conversor de fluxo, por pessoal da KROHNE
Altometer.
.

10,5.3 Circuitos Entrada / Saída

O circuito de entrada analógica A1(e ou A2) está protegido contra condições de
sobrecorrente por um fusível do tipo TR5 nº 19.372, em conformidade com a norma IEC
127-3, de fabricação Wickmann. Este fusível, de valor nominal T 50 mA, 250 Vca, tem uma
capacidade de interrupção de 35 A

2. TECHNICAL DADOS
Alimentação Elétrica
•

24 Vac / dc

ou
• 100 ... 240 Vac

24 Vac +10% / -15%, 8 W, Um = 264 V
24 Vdc +33% / -25%, 8 W, Um = 264 V
100 ... 240 Vac +10% / -15%, 11 W, Um = 264 V

Sinais de saída
Conector X1, os pinos 1, 2, 3, 4 e 5
da fonte de alimentação PCB

24 Vdc ±10% (40 Vcc max)
0-22 mA (100 mA max)
Um = 264 V

circuitos transdutores
6 separado SMB conectores
IIC X1, X2, X6, X7, X10 e X11 no
PCB

tipo de proteção segurança intrínseca Ex ib
parâmetros de entidade:
Uo = 8,15 V; Io = 220 mA; Lo = 0,5 mH; Co = 1,3 m

Temperatura Ambiente
Faixa de temperatura
- Durante a operação desfavorável
- Em condições de falha

-40 ... +70 °C
≤ 85 °C
≤ 100 °C

Consumo
À tensão nominal de alimentação e em condições de plena carga nas saídas, a
dissipação de potência nominal do UFC III-Ex com alimentação de 100 ... 240 Vca é
limitada a um máximo de 11 W, e com 24 Vca/cc é limitada a 8 W
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3. CONEXÕES ELÉTRICAS
3.1 Instruções de segurança
Estes instrumentos são projetados de acordo com a norma IEC 61010-1 para 2 Categoria de
instalação e grau de poluição 2. Tensões perigosas estão presentes neste produto durante a
operação normal. Eles são projetados para Proteção de Classe I e nunca deve ser operada
sem proteção de terra. Os instrumentos devem também nunca ser operado com as tampas
removidas. Siga sempre as precauções básicas de segurança e local ao usar esses
instrumentos para reduzir o risco de ferimentos causados por choque elétrico, propagação
do fogo ou outras situações perigosas.

3.2 Conexão da fonte de alimentação
Quando o conversor de fluxo UFC 030...-Ex estiver ligado à tensão de rede, é
necessário manter os seguintes requisitos ambientais para se obter um
funcionamento seguro:
a)

Categoria de proteção IP67, segundo a norma ABNT NBR IEC 60529, adequada para a
utilização em interiores e exteriores.
Utilizável até uma altitude de 2000 m acima do nível do mar.
Adequado para funcionar dentro de uma faixa de temperatura ambiente de -40 °C a +65

b)
c)
°C.
d) Adequado para uma faixa de temperatura de armazenamento de -40 °C a +80 °C.
e) Adequado para utilização em atmosferas com umidade relativa de até 80%.
f) Flutuações da tensão de rede para Vca: de -15 a +10%;Vcc de -25 a +33% da faixa
de tensão especificada.
g) Sobretensão de até a Categoria II na tensão de rede.
h) Conectado ao condutor de terra de proteção (Classe I de proteção).
i) Grau 2 nominal de contaminação.

Este instrumento destina-se à conexão permanente com a rede de
alimentação.
É necessário (por exemplo, para o serviço) montar um interruptor ou
disjuntor externo nas proximidades do instrumento para permitir a sua
desconexão da rede
elétrica. Este interruptor/disjuntor deve ser facilmente acessível ao
operador e estar marcado como dispositivo de desconexão para este
produto. O interruptor/disjuntor deve ser adequado para a aplicação e
também deve atender aos requisitos locais
(de segurança) e os requisitos do edifício onde está instalado.
O terminal de grampo em “U”, tamanho M5, instalado por pressão no
compartimento
de terminais (perto dos terminais de conexão da rede elétrica), para o
condutor da terra de proteção, deve ficar sempre conectado ao condutor da
terra de proteção da rede elétrica. A este terminal podem ser conectados
condutores de até 4 mm² (11
AWG). O diâmetro dos condutores da alimentação elétrica, incluindo o
condutor da terra de proteção, devem atender aos os requisitos gerais e
locais.
Não é permitido usar o terminal da terra de proteção para nenhuma outra
conexão que não seja o condutor da terra de proteção.
O grau de proteção IP67 só é garantido se for utilizado o cabeamento
adequado com os prensa-cabos e as tampas montadas conforme
especificado.
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3.3

Ligação equipotencial

Todos os medidores de vazão ultrassônicos da série 530/3030 UFM devem ficar
sempre incorporados dentro do sistema de ligações equipotenciais da zona classificada
como perigosa.
Para este efeito, estão providos de um terminal PE externo. O terminal PE externo está
localizado
no flange de conexão, na parte inferior da caixa do conversor de fluxo e na parte superior
do
suporte do sensor de fluxo, logo abaixo da caixa de junção. Um condutor de ligação
separado deve ser de pelo menos 4 mm² (11 AWG) ou 2,5 mm² (14 AWG) se estiver
protegido mecanicamente. Certifique-se de que o núcleo do condutor esteja montado
adequadamente abaixo do grampo em
“U” do terminal PE e de que o parafuso esteja bem apertado.

6

3.4 Conexões Externas
Os cabos de campo entrar no compartimento de terminais do / UFC-III ...-Ex
conversor fluxo Os cabos de campo (ou seja, a alimentação elétrica, entradas e
saídas de corrente e de sinal) entram no compartimento de terminais da unidade do
conversor de fluxo UFC 030...-Ex e não são intrinsecamente seguros. Para conectar
dispositivos externos aos terminais de
entrada/saída, os requisitos de cabeamento para o tipo de proteção do compartimento
(padrão: segurança aumentada "Ex e", opcionalmente: antideflagrante "Ex d") devem
estar em conformidade com as normas nacionais ou internacionais.
O condutor PE da rede de alimentação elétrica deve ser sempre conectado ao terminal M5
de grampo marcado com o símbolo da terra de segurança, que está instalado por pressão
na parede divisória de alumínio da caixa antideflagrante do conversor de fluxo. A
disposição dos terminais
para as versões padrão sem saídas NAMUR (não MODIS) está mostrada abaixo.
A disposição dos bornes é mostrada na Figura 1.

Figura 1: Connection diagrama para alimentação da rede e in-/outputs.
Terminais: abreviaturas e especificações

NOTA: Todos os circuitos de entrada/saída devem ser ligados no modo
passivo. Observe a polaridade do instrumento: a corrente (I) sempre flui para
A1, A2, P e I/C (dissipador de corrente)!
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Para ligar dispositivos externos aos terminais in-/output, os requisitos de fiação para o tipo
específico de proteção do compartimento de terminais ("Ex e" ou "Ex d") devem ser
respeitados, consulte a norma EN 60079-14 ou o correspondente nacional padrão.
24 Vac / dc

fornecimento
ower

terminais 1L≂, 0L≂, FE
100240 Vac ...
terminais L, N, PE

Electrical
dados
24 Vac +10% / -15%,
48 - 63 Hz, 8 W de
24 Vdc +33% / -25%, 8 W
10010% ... 240 Vac / -15%, 48 - 63 Hz, 11 W

Tabela 3: dados das unidades de fornecimento de energia.
Os terminais não intrinsecamente seguros para a conexão da fonte de alimentação (L,
1L≂umd N, 0L≂) Tem de ser ligado de acordo com o código do padrão de prática para
aparelhos elétricos destinados a ser utilizados em locais potencialmente perigosos, o tipo de
proteção de segurança aumentada "e" ou tipo de proteção à prova de fogo do
compartimento "d", dependendo do tipo de proteção
of compartimento terminal do fluxo de caixa do conversor.
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4. OPERAÇÃO do conversor de sinal
A unidade eletrônica do III ALTOSONIC / C-Ex medidor compacto e conversor de fluxo
ultrassônico UFC-III/F-Ex em design campo está equipado com uma unidade de exibição
que contém sensores magnéticos Estes sensores permitem a programação da eletrônica
UFC-III-Ex, com a ajuda de uma barra magnética, com o aparelho em operação, sem abrir
o compartimento do sistema eletrônico à prova de explosão na área de risco. Consulte as
instruções de instalação e de operação padrão (ou seja, parte B) para as funções de
programa do software da unidade eletrônica UFC-III-Ex.

5. Cabos de ligação
NOTA:
Os cabos descritos abaixo são mostrados nos diagramas de conexão na Seção 9 destes
adicionais de instalação e manual de instruções.

Cabo A:
Sinal cabo para saída de corrente e in-/outputs binários (de pulso e saída de estado). Este
tipo de cabo deve ser de acordo com a cláusula 9 das PT 60.079-14 "instalações elétricas
em locais perigosos" ou equivalente padrão nacional (por exemplo, DIN VDE 0165 Parte 1).

Cabo B:
Cabo Principal de fornecimento de energia. Este tipo de cabo também deve estar de acordo
com a cláusula 9 das PT 60.079-14 "instalações elétricas em locais perigosos" ou um
equivalente nacional padrão (por exemplo, DIN VDE 0165).
Tensão isolação:
EXEMPLOS:

≥ 500 V
H07 .. -., H05 .. -. para HD 21.S2 ou HD22.S2

Cabo C:
MR06 cabo coaxial (apenas para a versão de campo padrão), A ser fornecido pela
Altometer KROHNE. Dados técnicos:
Teste de tensão:
≥ 500 V
Diâmetro de fio (núcleo e malha):
≥
0.Uma
capacitância milímetros Distribuído (core / tela): 67
indutância pF / m Distribuída (core / tela):
0.4 mH/m

Cabo D:
MR04 cabo coaxial (apenas para a versão campo opcional), Também fornecido pela
Altometer KROHNE. Este cabo tem os mesmos dados técnicos como cabo C acima, exceto
que ele contém quatro cabos coaxiais em vez de seis para o cabo MR06.

Condutor de ligação Equipotential
Área transversal mínima;
• Não protegido:
• Protegido por conduite metálico

4 mm2 (11 AWG)
2.5 mm2 (14 AWG)
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6

Serviço

Introdução
Contate o representante local mais próximo da KROHNE para obter informações sobre pedidos de
unidades eletrônicas UFC III-Ex e/ou fusíveis.
Os medidores de vazão ultrassônicos ALTOSONIC III não necessitam de manutenção para o que se
refere às suas características de medição da vazão. No âmbito das inspeções periódicas, que
são exigidas para os equipamentos elétricos instalados e utilizados em um local classificado como
perigoso, recomenda-se verificar a caixa não centelhante do conversor para se certificar da ausência de
sinais de corrosão e danos.

6.1

Substituição da unidade eletrônica
As instruções seguintes devem ser sempre seguidas à risca se a caixa do conversor
de fluxo na qual o UFC III-Ex está instalado tiver de ser aberta e novamente
fechada!

UFM 3030
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Antes da abertura:
Tenha a certeza absoluta de que não há riscos de explosão!
Certifique-se da ausência de gases!
Certifique-se de que todos os cabos de conexão estejam seguramente isolados de todas as
fontes externas!
Deixe passar o tempo prescrito de espera antes de abrir a caixa: 20 minutos para a
classe de temperatura T6 e 11 minutos para a classe de temperatura T5
Quando as instruções anteriores tiverem sido seguidas à risca, será possível remover a tampa (que inclui
uma janela de vidro) do compartimento da eletrônica. Desaperte primeiro o parafuso de cabeça embutida
do dispositivo de intertravamento utilizando uma chave para parafuso de cabeça oca de tamanho 3, até a
tampa poder girar livremente. Desaperte a tampa com a chave de plástico especial (preta) que é
fornecida com o aparelho.
Após a abertura:
A tira de aterramento de cobre presente na parte traseira da unidade eletrônica deve ser fixada
firmemente na caixa (extremidade traseira do compartimento da eletrônica) mediante o parafuso
C (ver a figura abaixo). A unidade eletrônica está fixada no compartimento da eletrônica
mediante os dois parafusos B. Antes de poder ter acesso aos parafusos B e C, é necessário
remover a unidade de visualização tirando os parafusos A.
Antes de reinstalar a tampa na caixa, a rosca tem de ser limpa e bem lubrificada com uma
graxa isenta de ácidos e resinas, como por exemplo, graxa de silicone.
Enrosque a tampa manualmente até ela ficar o mais apertada possível na caixa, para que não
possa ser aberta novamente com as mãos. Aperte com força o parafuso de cabeça embutida do
dispositivo de intertravamento.

Tira de terra de cobre

Cabo flat da
unidade de
visualização

Unidade de visualização (esquerda) / Unidade eletrônica após remoção da unidade de visualização
(direita).

UFM 3030
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6.2 Substituição de fusíveis e fusíveis de entrada analógica
Consulte as instruções padrão de instalação e funcionamento para obter informações detalhadas sobre
como reconfigurar e reprogramar a unidade de eletrônica após a sua substituição. Os dados
importantes específicos do cliente (tal como o valor do totalizador interno) devem ser anotados antes
de se proceder à substituição da unidade eletrônica UFC III-Ex
Antes de iniciar o trabalho, tenha em consideração as instruções fornecidas no ponto "Antes da
abertura" e depois siga estas instruções:
1)
2)
3)

4)
5)

6)

Remova a tampa do compartimento da eletrônica.
Desaperte os dois parafusos A da unidade de visualização e vire esta última cuidadosamente
de lado ou remova a unidade completamente tirando o conector do cabo flat.
Desaperte os dois parafusos B de montagem da unidade eletrônica, bem como o parafuso C, que
fixa a tira de aterramento cobre na parte traseira da caixa. É melhor utilizar uma chave de fenda
de eixo comprido (200 mm) para desapertar o parafuso C
(por exemplo, uma chave de fenda tipo Philips Nº 2).
Cuidadosamente, puxe a unidade eletrônica ligeiramente para fora da caixa do
conversor, até ficar fácil desligar os conectores SMB dos cabos coaxiais. Em seguida,
remova a unidade eletrônica completa da caixa.
Introduza cuidadosamente a nova unidade eletrônica até ser possível ligar os conectores
SMB numerados aos receptáculos SMB correspondentes, também eles numerados,
presentes na unidade eletrônica. Em seguida, monte a unidade completamente dentro da
caixa e aperte os parafusos. Primeiro o parafuso C e depois os parafusos B. Por fim, fixe a
unidade de visualização na unidade eletrônica apertando os parafusos A, depois de ter
conectado o conector do cabo flat.
Reinstale a tampa do compartimento da eletrônica rosqueando-a na caixa.

Tenha em consideração as instruções fornecidas no ponto “Após a abertura” durante a montagem.

Tenha o cuidado de manter os cabos coaxiais em um lado da caixa ao remover ou
reintroduzir a unidade eletrônica na caixa do conversor. Este cuidado serve para evitar
danificar os cabos coaxiais!

UFM 3030
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Antes de iniciar o trabalho, tenha em consideração as instruções fornecidas no ponto "Antes da
abertura" e depois siga estas instruções:
1)
2)
3)

4)

Remova a tampa do compartimento da eletrônica.
Desaperte os dois parafusos A da unidade de visualização e vire esta última
cuidadosamente de lado.
O porta-fusível, no qual está montado o fusível geral de tamanho Ø5 x 20 mm, segundo a
norma IEC 127-2, fica agora acessível para que se possa substituir o fusível defeituoso
por um fusível novo de mesmo valor nominal. A fonte de alimentação de 100 ... 240 Vca
(ver figura na página seguinte) dispõe de um fusível classificado T 0,8 A / 250 V, e a fonte
de alimentação de 24 Vca/cc dispõe de um fusível T 1,25 A / 250 V (ver a figura 8). O
circuito da entrada analógica A1 está protegido por um fusível subminiatura do tipo TR 5 e
de valor nominal T 50 mA / 250 V, segundo a publicação IEC 127-3. As versões MODIS
têm os mesmos fusíveis de alimentação, localizados nas mesmas posições das versões
padrão (não MODIS), porém não têm fusíveis nas entradas analógicas
Reinstale a unidade executando as operações anteriores na ordem inversa
(pontos 2 e 1).

Tenha em consideração as instruções fornecidas no ponto “Após a abertura” durante a
montagem.

Fusíveis de entradas analógicas T 50 mA / 250 V

Fusíveis de alimentação elétrica T 0,8 A / 250 V

Figura 5-2: Placa de circuito impresso da fonte de alimentação padrão (não MODIS) de 100...240 Vca

UFM 3030
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Fusíveis de entradas analógicas T 50 mA / 250 V

Fusíveis de alimentação elétrica T 1,25 A / 250 V

Figura 5.3: Placa de circuito impresso da fonte de alimentação padrão (não MODIS) de 24 Vca/cc
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7. ENCOMENDA
Tabela 4 abaixo lista as peças eo número parte correspondente KROHNE sob a qual eles
podem ser encomendados através de seu representante de vendas local KROHNE. Em
caso de dúvidas, entre em contato com seu representante de vendas KROHNE.
Parte
UFC-III-Ex unidade electrónica
Fusível principal 100 ... 240 Vac
Fusível principal 24 Vac / dc
Fusíveis das entradas analógicas

Especificação
100-240 Vac
24 Vac / dc
T 0,8 A (1)
T 1,25 A (1)
T 50 mA (2)

KROHNE nenhuma
parte.
x.xxxxx.xx.xx
x.xxxxx.xx.xx
x.xxxxx.xx.xx
x.xxxxx.xx.xx
x.xxxxx.xx.xx

Quadro 4: Peças de medidores de vazão ALTOSONIC III .
NOTAS:
(1) O fusível da fonte de alimentação de milímetros de tamanho Ø5x20 está instalado em um
fusível do tipo Wickmann
Não. 19648. Os fusíveis têm uma tensão nominal de 250 V e capacidade de interrupção
máxima de1500 A. Os fusíveis estão de acordo com a norma IEC 127-2.
(2) Os dois fusíveis de entrada analógica são do tipo TR5, para uma tensão de 250 V e ter
uma capacidade de 35 A. Os fusíveis são instalados em um suporte com distância de 5,08mm.
Estes fusíveis estão de acordo com a norma IEC 127-3.

8. MANUTENÇÃO
Os medidores de vazão ALTOSONIC III são livres de manutenção no que diz respeito às suas
propriedades de medição.
No âmbito das inspeções periódicas, que são necessários para aparelhos elétricos instalados e
utilizados em áreas classificadas, recomenda-se verificar a carcaça do conversor quanto a
sinais de corrosão e danos.

9. ESQUEMAS DE LIGAÇÃO
Figuras 5 e 6 nas páginas a seguir mostram os diagramas de conexão de, respectivamente,
sistema de medidor de vazão do compacto ultra-som e sistema de medidor de vazão
ultrassônico remoto (padrão).
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Figura 5: ALTOSONIC III / C-Ex medidor compacto.
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Figura 6: Versão de campo de medidor de fluxo ultrassônico.
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10. Certificação ATEX

http://www.krohne.com/html/dlc/AP_ALTOSONIC-III_PTB03ATEX2223X_e.pdf
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11. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

http://www.krohne.com/html/dlc/AP_ALTOSONIC-III_CE_Ex-zone1_en-de-fr-es-pt-it-nl-plcz_100216_7311714100_R01.pdf
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12. PLACAS DE DADOS

Figura 7: ALTOSONIC III / C-Ex placa de dados.
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Figura 8: UFC-III/F-Ex placa de dados.
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Figura 9: UFS-III /F / ... Ex-placa de dados 1.

Figura 10: UFS-III/F-Ex (padrão) e UFS-III/F/LT-Ex (baixa temperatura) os dados de
placa 2.

Figura 11: UFS-III/F/XT-Ex (temperatura estendida) placa de dados 2.

Figura 12: UFS-III/F/XXT-Ex (extra-extended-temperatura) os dados de placa 2.
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