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Instalace senzorů Micro Motion®

Informace o bezpečnosti a schválení
Tento výrobek Micro Motion splňuje všechny platné směrnice Evropské unie v případě, že je řádným způsobem nainstalován podle
pokynů uvedených v této příručce. Viz také prohlášení o shodě pro země EU, kde jsou uvedeny směrnice, které se týkají tohoto
výrobku. Prohlášení o shodě ES se všemi platnými evropskými směrnicemi a úplnými montážními výkresy a pokyny pro instalaci
podle směrnic ATEX jsou k dispozici na internetu na adrese www.micromotion.com nebo v místním středisku servisní podpory
společnosti Micro Motion.
Informace připojené k zařízení, že zařízení splňuje směrnici pro tlaková zařízení, lze vyhledat na internetu na adrese
www.micromotion.com/documentation.
Při instalacích v prostředí s nebezpečí výbuchu v Evropě si prostudujte normu EN 60079-14, pokud pro tyto instalace neplatí národní
normy.
Další informace
Úplné specifikace výrobku najdete v katalogovém listu výrobku. Informace týkající se vyhledávání a odstraňování závad lze nalézt
v příručce pro konfiguraci převodníku. Katalogové listy a příručky výrobků jsou k dispozici ke stažení z internetových stránek
společnosti Micro Motion na adrese www.micromotion.com/documentationhttp://www.micromotion.com.cn.
Pokyny pro vrácení výrobku
Při vracení zařízení se musí dodržovat postupy společnosti Micro Motion. Tyto postupy zajišťují právní shodu s vládními dopravními
orgány a pomáhají zajistit bezpečné pracovní prostředí pro zaměstnance společnosti Micro Motion. Nedodržení postupů
společnosti Micro Motion způsobí odmítnutí dodávky Vašeho zařízení.
Informace o postupu při vracení zařízení a příslušné formuláře jsou k dispozici na webovém systému uživatelské podpory na adrese
www.micromotion.com, případně můžete také kontaktovat oddělení služeb zákazníků společnosti Micro Motion telefonicky.
Oddělení služeb zákazníkům společnosti Micro Motion
E-mail:
•

Celosvětově: flow.support@emerson.com

•

Asie-Tichý oceán: APflow.support@emerson.com

Telefon:

Severní a Jižní Amerika

Evropa a Střední Východ

Asie-Tichý oceán

Spojené státy

800-522-6277

Velká Británie

0870 240 1978

Austrálie

800 158 727

Kanada

+1 303-527-5200

Nizozemsko

+31 (0) 318 495 555

Nový Zéland

099 128 804

Mexiko

+41 (0) 41 7686 111

Francie

0800 917 901

Indie

800 440 1468

Argentina

+54 11 4837 7000

Německo

0800 182 5347

Pákistán

888 550 2682

Brazílie

+55 15 3413 8000

Itálie

8008 77334

Čína

+86 21 2892 9000

Venezuela

+58 26 1731 3446

Střední a východní
Evropa

+41 (0) 41 7686 111

Japonsko

+81 3 5769 6803

Rusko/Společenství
nezávislých států

+7 495 981 9811

Jižní Korea

+82 2 3438 4600

Egypt

0800 000 0015

Singapur

+65 6 777 8211

Omán

800 70101

Thajsko

001 800 441 6426

Katar

431 0044

Malajsie

800 814 008

Kuvajt

663 299 01

Jižní Afrika

800 991 390

Saudská Arábie

800 844 9564

Spojené arabské
emiráty

800 0444 0684

Obsah

Obsah
Kapitola 1

Instalace senzorů Micro Motion ....................................................................................... 1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Informace o tomto dokumentu ..................................................................................................... 1
Maximální vzdálenosti připojení kabeláže ...................................................................................... 1
Připojení 4-žilového kabelu ............................................................................................................2
Připojení 9-žilového kabelu ............................................................................................................5
Uzemnění ...................................................................................................................................... 6

Příručka požadavků CE

i

Obsah

ii

Instalace senzorů Micro Motion®

Instalace senzorů Micro Motion

1

Instalace senzorů Micro Motion
Témata této kapitoly:

1.1

•
•
•
•

Informace o tomto dokumentu
Maximální vzdálenosti připojení kabeláže
Připojení 4-žilového kabelu
Připojení 9-žilového kabelu

•

Uzemnění

Informace o tomto dokumentu
Tento dokument neobsahuje úplné pokyny pro instalaci. Úplné pokyny pro instalaci
naleznete v montážní příručce dodané se senzorem.

1.2

Maximální vzdálenosti připojení kabeláže
Pro propojení mezi senzorem a převodníkem uvažujte s maximálními délkami kabelů.
Maximální vzdálenost mezi senzorem a převodníkem závisí na typu kabelu. Pro všechny
typy zapojení společnost Micro Motion doporučuje používat kabel Micro Motion.
Tabulka 1-1: Maximální délky kabelů Micro Motion
Typ kabelu

Do převodníku

Maximální délka

Micro Motion, 9 vodičů

Převodník 9739 MVD

300 m (1 000 stop)

Převodník, model 5700

300 m (1 000 stop)

Všechny ostatní převodníky MVD

20 m (60 stop)

Všechny převodníky MVD se 4 vodiči

300 m (1 000 stop)

Micro Motion, 4 vodiče

Tabulka 1-2: Maximální délky 4vodičových kabelů dodaných uživatelem
Funkce vodiče

Rozměr vodiče

Maximální délka

Napájení (stejnosměrný proud)

22 AWG (0,35 mm2)

90 m (300 stop)

20 AWG (0,5 mm2)

150 m (500 stop)

18 AWG (0,8 mm2)

300 m (1 000 stop)

22 AWG (0,35 mm2) nebo větší

300 m (1 000 stop)

Signál (RS-485)

Příručka požadavků CE
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1.3

Připojení 4-žilového kabelu

1.3.1

Příprava 4-žilového kabelu
Důležité
U uživatelem dodávaných kabelových průchodek musí být možné zakončit svodové vodiče v
průchodce.
Poznámka
Pokud instalujete nestíněný kabel v průběžné kovové elektroinstalační trubce se zakončovacím
stíněním 360º, je třeba pouze připravit kabel - je nutno provést stínění.

Obrázek 1-1: příprava 4-žilového kabelu
Demontujte kryt základní
jednotky.

Kabelové
průchodky

Schéma
kabeláže

Kovová
elektroinstala
ční trubka

Dodavatel
průchodky

Micro Motion
kabelová
průchodka

Uživatelem
dodávaná
kabelová
průchodka

Protáhněte vodiče přes těsnicí matici průchodky a upínací
vložku.
Protáhněte vodiče
přes průchodku.
Zakončete svodové
vodiče v průchodce.

Těsnicí matice
Upínací
vložka

Vedení
elektroinstalační
trubky ke snímači

Vložte kabel do
elektroinstalační
trubky.

Provedeno
(neprovádějte stínění)

NPT

Typ kabelové
průchodky

1. Odstraňte 4 -1/2 palce (115 mm) pláště
kabelu.
2. Odstraňte průhledný plášť a výplňový
materiál.
3. Odstraňte vše až na 3/4 palce (19 mm)
stínění.

M20

1. Odstraňte 4 -1/4 palce (108 mm) pláště
kabelu.
2. Odstraňte průhledný plášť a výplňový
materiál.
3. Odstraňte vše až na 1/2 palce (12 mm)
stínění.

Omotejte svodové vodiče dvakrát okolo stínění a
nadbytečné svodové vodiče odřízněte.

Svodové vodiče
omotané okolo
stínění

Přejděte k
provedení stínění.
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Obrázek 1-2: stínění 4-žilového kabelu
Od postupu přípravy

Micro Motion
kabelová
průchodka
Opletený
(pancéřový
kabel)

Uživatelem
dodávaná
kabelová
průchodka

Dodavatel
průchodky

Fólie
(stíněný kabel)

Typ stínění
kabelu

NPT

Typ průchodky

Použití smršťovacího pláště
1. Přetáhněte stíněný smršťovací plášť přes svodové vodiče. Zajistěte,
aby byly vodiče zcela překryty.
2. Aplikujte teplo (250 °F nebo 120 °C) pro smrštění pláště. Dejte pozor,
aby se kabel nespálil.
3. Umístěte upínací vložku tak, aby vnitřní konec byl v jedné rovině
s lemem smršťovacího pláště.
Stíněný
smršťovací
plášť
Po aplikaci tepla

M20

Ořízněte 7 mm ze stíněného
smršťovacího pláště.

Ořízn
utí

Zakončete stínění a
svodové vodiče
v průchodce.
Montáž průchodky
1. Přehněte stínění nebo lem opletení dozadu přes upínací vložku a 1/8 palce
(3 mm) za těsnicí O kroužek.
2. Namontujte tělo průchodky do otvoru elektroinstalační trubky na pouzdru základní jednotky.
3. Zasuňte vodiče přes tělo průchodky a utáhněte těsnicí matici průchodky na tělo průchodky.
Stínění přehnuté
dozadu

Smontujte průchodku
podle pokynů
dodavatele.

Tělo průchodky

Provedeno

Typy a použití 4-žilových kabelů
Micro Motion nabízí dva typy 4-žilového kabelu: stíněný a pancéřovaný. Oba typy obsahují
stíněné svodové vodiče.
4-žilový kabel dodaný společností Micro Motion se skládá z jednoho páru červených a
černých vodičů s průřezem 18 AWG (0,75 mm2) pro připojení ke stejnosměrnému
napájení (V DC) a jednoho párů bílých a zelených vodičů s průřezem 22 AWG (0,35 mm2)
pro signálové připojení RS-485.
Uživatelem dodaný 4-žilový kabel musí splňovat následující požadavky:
•

Příručka požadavků CE

Konstrukce z kroucené dvoulinky
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•

Příslušné požadavky pro umístění v nebezpečných prostorách, pokud je základní
jednotka nainstalována v nebezpečných prostorách.

•

Průměr vodiče vhodný pro délku kabelu mezi základní jednotkou a převodníkem
Tabulka 1-3: Průměr vodiče

1.3.2

Průměr vodiče

Maximální délka kabelu

V DC 22 AWG (0,35 mm2)

90 m (300 stop)

V DC 20 AWG (0,5 mm2)

150 m (500 stop)

V DC 18 AWG (0,8 mm2)

300 m (1 000 stop)

RS-485 22 AWG (0,35 mm2) nebo větší

300 m (1 000 stop)

Připojení vodičů ke svorkám základní jednotky
Po provedení přípravy a stínění (pokud je potřebné) 4-žilového kabelu připojte jednotlivé
vodiče 4-žilového kabelu ke svorkám základní jednotky.
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Obrázek 1-3: Svorky základní jednotky
Z kroku 1 nebo 2

Standardní
základní jednotka

Typ základní
jednotky

Připojte vodiče ke svorkám základní jednotky:
Červený vodič >
Svorka 1 (Napájecí zdroj +)
Černý vodič
>
Svorka 2 (Napájecí zdroj –)
Bílý vodič
>
Svorka 3 (RS-485/A)
Zelený vodič >
Svorka 4 (RS-485/B)

Namontujte a dotáhněte kryt základní jednotky.

Vylepšená
základní jednotka

Připojte vodiče ke svorkám základní jednotky:
Červený vodič >
Svorka 1 (Napájecí zdroj +)
Černý vodič
>
Svorka 2 (Napájecí zdroj –)
Bílý vodič
>
Svorka 3 (RS-485/A)
Zelený vodič >
Svorka 4 (RS-485/B)

1. Namontujte kryt základní jednotky.
2. Šrouby krytu utáhněte momentem:
•
1,13–1,47 Nm na libru (13 palců) pro hliníkové
pouzdro
•
Minimálně 2,1 Nm na libru (19 palců) pro pouzdro z
nerezové oceli.

Připojte vodiče ke svorkám převodníku
(viz příručka k převodníku).

1.4

Připojení 9-žilového kabelu
1.

Připravte a nainstalujte kabel podle pokynů uvedených v Návodu k přípravě a instalaci
9-žilového kabelu průtokoměru společnosti Micro Motion.

2.

Zasuňte obnažené konce jednotlivých vodičů do svorkovnic. Zajistěte se, aby žádné
holé vodiče nezůstaly odkryté.

3.

Propojte vodiče podle odpovídajících barev. Před zapojováním převodníku nebo
odděleně instalované základní jednotky si prostudujte dokumentaci dodanou
k převodníku.

4.

Dotáhněte šrouby tak, aby spolehlivě upevnily vodiče na svém místě.

Příručka požadavků CE
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1.5

5.

Zkontrolujte neporušenost těsnění a pak pevně uzavřete a utěsněte kryt rozvodné
skříňky a všechny kryty pouzder na převodníku a základní jednotce.

6.

Prostudujte si pokyny pro zapojení signálních a napájecích vodičů uvedené
v montážní příručce převodníku.

Uzemnění
Displej musí být uzemněn v souladu s místně platnými normami. Zákazník je odpovědný
za znalost a dodržení všech příslušných norem.
Předpoklady
Společnost Micro Motion doporučuje následující pokyny týkající se postupu při uzemnění:
•

V Evropě se na většinu instalací vztahuje směrnice IEC 79-14, zejména části 12.2.2.3
a 12.2.2.4.

•

Pro USA a Kanadu naleznete příklady souvisejících aplikací a požadavků v části 1
požadavků ISA 12.06.01.

Pokud nejsou stanoveny externí normy, postupujte při uzemňování senzoru podle
následujících pokynů:
•

Použijte měděný vodič, 14 AWG (2,0 mm2) nebo vodič většího průměru.

•

Udržujte všechny zemnicí vodiče co možná nejkratší, s impedancí nižší než 1 Ω.

•

Připojte zemnicí vodič přímo k uzemnění, nebo postupujte podle standardů
platných pro dané zařízení.
UPOZORNĚNÍ!

Připojte průtokoměr k uzemnění nebo postupujte podle pokynů týkajících se uzemnění sítě
daného zařízení. Nesprávné uzemnění může vést k chybám v měření.

Postup
Zkontrolujte spoje potrubí.
-

Pokud jsou spoje potrubí upevněny k zemi, je senzor automaticky uzemněn a nejsou
nutné další kroky (pokud to nevyžadují místní zákony).

-

Nejsou-li spoje potrubí uzemněny, připojte zemnicí vodič k zemnicímu šroubu, který je
součástí elektronického vybavení senzoru.
Tip
Elektronickým vybavením senzoru může být převodník, základní jednotka nebo přípojná krabice.
Zemnicí šroub může být vnitřní nebo vnější.
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