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Πληροφορίες για την ασφάλεια και την έγκριση
Αυτό το προϊόν της Micro Motion συμμορφώνεται με όλες τις ισχύουσες ευρωπαϊκές οδηγίες όταν εγκατασταθεί
σωστά, σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου. Ανατρέξτε στη δήλωση συμμόρφωσης CE (EΚ) για τις
οδηγίες που ισχύουν για το συγκεκριμένο προϊόν. Η δήλωση συμμόρφωσης CE (EΚ), με όλες τις ισχύουσες
ευρωπαϊκές οδηγίες και το πλήρες έγγραφο «ATEX Installation Drawings and Instructions» (Σχέδια και οδηγίες
εγκατάστασης της ATEX) είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.micromotion.comή μέσω του κέντρου
υποστήριξης της Micro Motion για την περιοχή σας.
Τα στοιχεία που αναφέρονται σε σημάνσεις εξοπλισμού που συμμορφώνεται με την Οδηγία περί εξοπλισμού πίεσης
είναι διαθέσιμα στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση www.micromotion.com/documentation.
Για επικίνδυνες εγκαταστάσεις στην Ευρώπη, ανατρέξτε στο πρότυπο EN 60079-14, εφόσον δεν ισχύουν εθνικά
πρότυπα.
Άλλες πληροφορίες
Μπορείτε να βρείτε τις πλήρεις προδιαγραφές για το προϊόν στο κατάλογο δεδομένων. Μπορείτε να βρείτε τις
πληροφορίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων στο εγχειρίδιο διαμόρφωσης του πομπού. Ο κατάλογος
δεδομένων προϊόντος και τα εγχειρίδια είναι διαθέσιμα από το δικτυακό τόπο της Micro Motion στη διεύθυνση
www.micromotion.com/documentationhttp://www.micromotion.com.cn.
Πολιτική επιστροφών
Όταν επιστρέφεται ο εξοπλισμός, πρέπει να ακολουθούνται οι διαδικασίες της Micro Motion. Αυτές οι διαδικασίες
βεβαιώνουν τη νομική συμμόρφωση με τις κρατικές υπηρεσίες μεταφορών και βοηθούν στη δημιουργία ασφαλούς
περιβάλλοντος εργασίας για τους υπαλλήλους της Micro Motion. Αδυναμία συμμόρφωσης με τις διαδικασίες της Micro
Motion θα έχει ως αποτέλεσμα να μη γίνει δεκτός ο εξοπλισμός σας.
Πληροφορίες για τις διαδικασίες επιστροφής και αιτήσεις επιστροφής είναι διαθέσιμες στο σύστημα υποστήριξής μας
στο Web, στην ιστοσελίδα www.micromotion.com ή αν επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς με το τμήμα εξυπηρέτησης
πελατών της Micro Motion.
Εξυπηρέτηση πελατών της Micro Motion
E-mail:
•

Παγκοσμίως: flow.support@emerson.com

•

Ασία-Ειρηνικός: APflow.support@emerson.com

Τηλέφωνο:

Βόρεια και Νότια Αμερική

Ευρώπη και Μέση Ανατολή

Ασία-Ειρηνικός:

Ηνωμένες
Πολιτείες
Αμερικής

800-522-6277

Ηνωμένο
Βασίλειο

0870 240 1978

Αυστραλία

800 158 727

Καναδάς

+1 303-527-5200

Κάτω Χώρες

+31 (0) 318 495 555

Νέα Ζηλανδία

099 128 804

Μεξικό

+41 (0) 41 7686 111

Γαλλία

0800 917 901

Ινδία

800 440 1468

Αργεντινή

+54 11 4837 7000

Γερμανία

0800 182 5347

Πακιστάν

888 550 2682

Βραζιλία

+55 15 3413 8000

Ιταλία

8008 77334

Κίνα

+86 21 2892 9000

Βενεζουέλα

+58 26 1731 3446

Κεντρική και
Ανατολική

+41 (0) 41 7686 111

Ιαπωνία

+81 3 5769 6803

Ρωσία/ΚΑΚ

+7 495 981 9811

Νότια Κορέα

+82 2 3438 4600

Αίγυπτος

0800 000 0015

Σιγκαπούρη

+65 6 777 8211

Ομάν

800 70101

Ταϊλάνδη

001 800 441 6426

Κατάρ

431 0044

Μαλαισία

800 814 008

Κουβέιτ

663 299 01

Νότιος Αφρική

800 991 390

Σαουδική Αραβία

800 844 9564

ΗΑΕ

800 0444 0684
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Εγκατάσταση αισθητήρων Micro
Motion
Θέματα που καλύπτονται στο κεφάλαιο αυτό:

1.1

•
•

Σχετικά με το παρόν έγγραφο
Μέγιστες αποστάσεις καλωδίωσης

•
•
•

Σύνδεση 4κλωνου καλωδίου
Σύνδεση καλωδίου 9 συρμάτων
Γείωση

Σχετικά με το παρόν έγγραφο
Το παρόν έγγραφο δεν αποτελεί πλήρες σύνολο οδηγιών εγκατάστασης. Για μια
πλήρη σειρά οδηγιών εγκατάστασης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης
που συνοδεύει τον αισθητήρα.

1.2

Μέγιστες αποστάσεις καλωδίωσης
Για την καλωδίωση μεταξύ του αισθητήρα και του πομπού, λάβετε υπόψη τα
μέγιστα μήκη των καλωδίων. Η μέγιστη απόσταση μεταξύ του αισθητήρα και
του πομπού εξαρτάται από τον τύπο του καλωδίου. Για όλους τους τύπους
καλωδίωσης, η Micro Motion συνιστά την χρήση καλωδίου Micro Motion.
Πίνακας 1-1: Μέγιστα μήκη για καλώδιο Micro Motion
Τύπος καλωδίου

Προς πομπό

Μέγιστο μήκος

Micro Motion 9 συρμάτων

Πομπός 9739 MVD

1000 ft (300 m)

Μοντέλο πομπού 5700

1000 ft (300 m)

Όλοι οι άλλοι πομποί MVD

60 ft (20 m)

Όλοι οι πομποί MVD 4 συρμάτων

1000 ft (300 m)

Micro Motion 4 συρμάτων

Πίνακας 1-2: Μέγιστα μήκη για καλώδιο 4 συρμάτων που παρέχεται από
το χρήστη
Λειτουργία καλωδίου

Μέγεθος καλωδίου

Μέγιστο μήκος

Ισχύς (VDC)

22 AWG (0,35 mm2)

300 ft (90 m)

20 AWG (0,5 mm2)

500 ft (150 m)

18 AWG (0,8 mm2)

1000 ft (300 m)

22 AWG (0,35 mm2) ή
μεγαλύτερο

1000 ft (300 m)

Σήμα (RS-485)
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1.3

Σύνδεση 4κλωνου καλωδίου

1.3.1

Προετοιμασία του 4κλωνου καλωδίου
Σημαντικό
Για παρεχόμενους από το χρήστη στυπειοθλίπτες καλωδίου, ο στυπειοθλίπτης πρέπει να
διαθέτει τη δυνατότητα τερματισμού των συρμάτων γείωσης.
Σημείωση
Αν κάνετε εγκατάσταση μη θωρακισμένου καλωδίου σε συνεχή μεταλλικό αγωγό με
θωράκιση τερματισμού 360º, χρειάζεται μόνο να προετοιμάσετε το καλώδιο – δεν
χρειάζεται να εκτελέσετε τη διαδικασία θωράκισης.
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Σχήμα 1-1: Προετοιμασία 4κλωνου καλωδίου
Αφαιρέστε το καπάκι του
κεντρικού επεξεργαστή

Στυπειοθλίπ
τες
καλωδίου

Διάταξη
καλωδίου

Στυπειοθλίπτ
ης καλωδίου
που
παρέχεται
από το
χρήστη

Προμηθευτής
στυπειοθλίπτη

Στυπειοθλίπτ
ης καλωδίου
Micro Motion

Περάστε τα καλώδια γύρω από το παξιμάδι
στυπειοθλίπτη και το ένθετο σύσφιξης.
Παξιμάδι
στυπειοθλίπτη
Ένθετο
σύσφιξης

NPT

Μεταλλικός
αγωγός

Περάστε τα
σύρματα μέσα από
το στυπειοθλίπτη.
Τερματίστε τα
σύρματα γείωσης
στο εσωτερικό του
στυπειοθλίπτη.

Τύπος
στυπειοθλίπτη

1. Απογυμνώστε 4 1/2 ίντσες (115 mm)
περιβλήματος καλωδίου.
2. Βγάλτε το διαφανές περιτύλιγμα και το
υλικό πλήρωσης.
3. Απογυμνώστε όλη τη θωράκιση εκτός
από 3/4 της ίντσας (19 mm).

Περάστε τον αγωγό
ώστε να φτάσει
μέχρι τον αισθητήρα

Βάλτε το καλώδιο
στον αγωγό

Τέλος
(μην εκτελέσετε τη
διαδικασία θωράκισης)

M20

1. Απογυμνώστε 4 1/4 ίντσες (108 mm)
περιβλήματος καλωδίου.
2. Βγάλτε το διαφανές περιτύλιγμα και το
υλικό πλήρωσης.
3. Απογυμνώστε όλη τη θωράκιση εκτός
από 1/2 της ίντσας (12 mm).

Τυλίξτε τα σύρματα γείωσης δύο φορές γύρω από τη
θωράκιση και αποκόψτε το τμήμα των συρμάτων
γείωσης που περισσεύει.

Καλώδια γείωσης
τυλιγμένα γύρω
από τη θωράκιση

Μεταβείτε στη
διαδικασία
θωράκισης
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Σχήμα 1-2: Θωράκιση 4κλωνου καλωδίου
Από τη διαδικασία
προετοιμασίας

Micro Motion
στυπειοθλίπτ
ης καλωδίου
Με πλεξούδα
(οπλισμένο
καλώδιο)

Τύπος
θωράκισης
καλωδίου

Στυπειοθλίπτ
ης καλωδίου
που
παρέχεται
από το
χρήστη

Προμηθευτής
στυπειοθλίπτη

Έλασμα
(θωρακισμένο
καλώδιο)

NPT

Τύπος
στυπειοθλίπτη

M20

Αποκόψτε 7 mm από το
θωρακισμένο περίβλημα
θερμικής συρρίκνωσης

Εφαρμόστε το περίβλημα θερμικής συρρίκνωσης
1. Σύρετε το θωρακισμένο περίβλημα θερμικής συρρίκνωσης πάνω
από τα σύρματα γείωσης. Βεβαιωθείτε ότι τα σύρματα είναι
πλήρως καλυμμένα.
2. Εφαρμόστε θερμότητα (250 °F ή 120 °C) για να συρρικνωθεί ο
σωλήνας. Μην κάψετε το καλώδιο.
3. Τοποθετήστε το ένθετο σύσφιξης έτσι ώστε το εσωτερικό άκρο να
έρθει πρόσωπο με την πλεξούδα του περιβλήματος θερμικής
συρρίκνωσης.

Αποκ
όψτε

Μετά την
εφαρμογή
θερμότητας

Θωρακισμένο
περίβλημα θερμικής
συρρίκνωσης

Τερματίστε τη
θωράκιση και τα
σύρματα γείωσης στο
στυπειοθλίπτη
Συναρμολογήστε το στυπειοθλίπτη
1. Διπλώστε τη θωράκιση ή την πλεξούδα επάνω από το ένθετο σύσφιξης μέχρι 1/8 της
ίντσας
(3 mm) μετά το στεγανοποιητικό δακτύλιο.
2. Τοποθετήστε τον κορμό του στυπειοθλίπτη μέσα στο άνοιγμα αγωγού στο περίβλημα του
κεντρικού επεξεργαστή.
3. Εισαγάγετε τα καλώδια γύρω από τον κορμό του στυπειοθλίπτη και σφίξτε το παξιμάδι
Κορμός
του στυπειοθλίπτη στον κορμό του στυπειοθλίπτη.
στυπειοθλίπτη
Θωράκιση
διπλωμένη πίσω

Συναρμολογήστε το
στυπειοθλίπτη
σύμφωνα με τις
οδηγίες του
προμηθευτή

Τέλος

Τύποι και χρήση 4κλωνου καλωδίου
Η Micro Motion παρέχει δύο τύπους 4κλωνου καλωδίου: θωρακισμένο και
οπλισμένο. Και οι δύο τύποι περιλαμβάνουν σύρματα γείωσης θωράκισης.
Το παρεχόμενο από τη Micro Motion 4κλωνο καλώδιο αποτελείται από ένα ζεύγος
συρμάτων (κόκκινο και μαύρο) 18 AWG (0,75 mm2) για τη σύνδεση VDC και από
ένα ζεύγος συρμάτων (λευκό και πράσινο) 22 AWG (0,35 mm2) για τη σύνδεση
RS-485.
Το παρεχόμενο από το χρήστη 4κλωνο καλώδιο πρέπει να ικανοποιεί τις εξής
απαιτήσεις:
•

4

Κατασκευή συνεστραμμένου ζεύγους.
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•

Ισχύουσες απαιτήσεις για επικίνδυνες περιοχές, εφόσον ο κεντρικός
επεξεργαστής είναι εγκατεστημένος σε επικίνδυνη περιοχή.

•

Gauge σύρματος κατάλληλο για το μήκος καλωδίου μεταξύ του κεντρικού
επεξεργαστή και του πομπού.
Πίνακας 1-3: Gauge σύρματος
Gauge σύρματος

Μέγιστο μήκος καλωδίου

VDC 22 AWG (0,35 mm2)

300 ft (90 m)

VDC 20 AWG (0,5 mm2)

500 ft (150 m)

VDC 18 AWG (0,8 mm2)

1000 ft (300 m)

RS-485 22 AWG (0,35 mm2) ή

1.3.2

μεγαλύτερο

1000 ft (300 m)

Σύνδεση των συρμάτων στους ακροδέκτες του
κεντρικού επεξεργαστή
Αφού προετοιμαστεί και θωρακιστεί (εφόσον απαιτείται) το καλώδιο 4
συρμάτων, συνδέστε τα μεμονωμένα σύρματα του καλωδίου 4 συρμάτων στον
κεντρικό επεξεργαστή.

Εγχειρίδιο απαιτήσεων CE
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Σχήμα 1-3: Ακροδέκτες κεντρικού επεξεργαστή
Από το βήμα 1 ή 2

Τυπικός
κεντρικός
επεξεργαστής

Βελτιωμένος
κεντρικός
επεξεργαστής

Τύπος κεντρικού
επεξεργαστή

Συνδέστε τα καλώδια στους ακροδέκτες του κεντρικού
επεξεργαστή:
Κόκκινο καλώδιο > Ακροδέκτης 1
(Τροφοδοσία +)
Μαύρο καλώδιο > Ακροδέκτης 2
(Τροφοδοσία –)
Λευκό καλώδιο > Ακροδέκτης 3
(RS-485/A)
Πράσινο > Ακροδέκτης 4 (RS-485/B)

Επανατοποθετήστε και σφίξτε το καπάκι του κεντρικού
επεξεργαστή

Συνδέστε τα καλώδια στους ακροδέκτες του κεντρικού
επεξεργαστή:
Κόκκινο καλώδιο > Ακροδέκτης 1
(Τροφοδοσία +)
Μαύρο καλώδιο > Ακροδέκτης 2
(Τροφοδοσία –)
Λευκό καλώδιο > Ακροδέκτης 3
(RS-485/A)
Πράσινο
> Ακροδέκτης 4
(RS-485/B)

1. Επανατοποθετήστε το καπάκι του κεντρικού
επεξεργαστή.
2. Εφαρμόστε ροπή σύσφιξης στα καπάκια των βιδών:
• 1,13–1,47 N-m (10–13 in-lbs) για περίβλημα
αλουμινίου Ελάχιστο • 2,1 N-m (19 in-lbs) για
περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα

Συνδέστε τα σύρματα στους ακροδέκτες
του πομπού (δείτε το εγχειρίδιο του
πομπού)

1.4
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Σύνδεση καλωδίου 9 συρμάτων
1.

Προετοιμάστε και εγκαταστήστε το καλώδιο σύμφωνα με τις οδηγίες στον
Οδηγό Εγκατάστασης για την προετοιμασία του καλωδίου του μετρητή
ροής Micro Motion 9 συρμάτων.

2.

Τοποθετήστε τα γυμνά άκρα κάθε μεμονωμένου σύρματος μέσα στα
μπλοκ ακροδεκτών. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εκτεθειμένα γυμνά
σύρματα.

Εγκατάσταση αισθητήρων Micro Motion®
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1.5

3.

Ταιριάξτε τα σύρματα ένα προς ένα με βάση το χρώμα τους. Για την
καλωδίωση στον πομπό ή στον απομακρυσμένο κεντρικό επεξεργαστή,
ανατρέξτε στα έγγραφα του πομπού.

4.

Σφίξτε τις βίδες για να στερεώσετε τα σύρματα στη θέση τους.

5.

Ελέγξτε την ακεραιότητα των φλαντζών και, στη συνέχεια, κλείστε σφιχτά
και σφραγίστε το καπάκι του κιβωτίου σύνδεσης και όλα τα καπάκια στο
κάλυμμα του πομπού ή του κεντρικού επεξεργαστή.

6.

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης πομπού για οδηγίες καλωδίωσης
των συρμάτων σήματος και των συρμάτων τροφοδοσίας.

Γείωση
Ο μετρητής πρέπει να γειωθεί σύμφωνα με τα πρότυπα που ισχύουν στο χώρο
εργασίας. Ο πελάτης φέρει την ευθύνη γνώσης και συμμόρφωσης με όλα τα
ισχύοντα πρότυπα.
Προαπαιτούμενα
Η Micro Motion προτείνει τις ακόλουθες οδηγίες για τις πρακτικές γείωσης:
•

Στην Ευρώπη, το IEC 79-14 ισχύει για τις περισσότερες εγκαταστάσεις,
ειδικότερα στις Ενότητες 12.2.2.3 και 12.2.2.4.

•

Στις Η.Π.Α. και στον Καναδά, το ISA 12.06.01 Μέρος 1 παρέχει
παραδείγματα με τις σχετικές εφαρμογές και απαιτήσεις.

Εάν δεν ισχύουν εξωτερικά πρότυπα, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για τη
γείωση του αισθητήρα:
•

Χρησιμοποιήστε χάλκινο σύρμα, 14 AWG (2,0 mm2) ή σύρμα μεγαλύτερου
μεγέθους.

•

Διατηρείτε όλα τα καλώδια γείωσης με όσο το δυνατό μικρότερο μήκος, με
σύνθετη αντίσταση μικρότερη από 1 Ω.

•

Συνδέστε τα καλώδια γείωσης απευθείας στο έδαφος ή ακολουθήστε τα
πρότυπα της εγκατάστασης.
ΠΡΟΣΟΧΗ

Γειώστε το μετρητή ροής απευθείας με το έδαφος ή ακολουθήστε τις
απαιτήσεις του δικτύου γείωσης της εγκατάστασης. Η ακατάλληλη γείωση
μπορεί να οδηγήσει σε σφάλματα μετρήσεων.

Διαδικασία
Ελέγξτε τις ενώσεις στον αγωγό.
-

Εάν οι ενώσεις του αγωγού είναι συνδεδεμένες στο έδαφος, ο αισθητήρας
γειώνεται αυτόματα και δεν χρειάζεται καμία περαιτέρω ενέργεια (εκτός εάν
απαιτείται από τους τοπικούς κανονισμούς).

-

Εάν οι ενώσεις του αγωγού δεν είναι γειωμένες, συνδέστε ένα σύρμα
γείωσης στη βίδα γείωσης που βρίσκεται στα ηλεκτρονικά εξαρτήματα του
αισθητήρα.
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Εγκατάσταση αισθητήρων Micro Motion

Συμβουλή
Τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα του αισθητήρα μπορεί να είναι ένας πομπός, ένας
κεντρικός επεξεργαστής ή ένα κουτί σύνδεσης. Η βίδα γείωσης μπορεί να είναι
εσωτερική ή εξωτερική.
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Εγκατάσταση αισθητήρων Micro Motion®

Εγκατάσταση αισθητήρων Micro Motion
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