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

Εγκαταστάσεις στην Ευρώπη
Οι αισθητήρες της Micro Motion συµµορφώνονται µε όλες τις ισχύουσες ευρωπαϊκές οδηγίες όταν
εγκατασταθούν σωστά, σύµφωνα µε τις οδηγίες του παρόντος εγγράφου. Ανατρέξτε στη δήλωση
συµµόρφωσης EΚ για τις ευρωπαϊκές οδηγίες που ισχύουν για ένα συγκεκριµένο προϊόν.
Η δήλωση συµµόρφωσης 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
internet, στη διεύθυνση www.micromotion.com/atex ή µέσω του κέντρου υποστήριξης της Micro Motion για
την περιοχή σας.

Μέγιστες αποστάσεις καλωδίωσης
Η µέγιστη απόσταση µεταξύ του αισθητήρα και του ποµπού εξαρτάται από τον τύπο καλωδίου. Περισσότερες
λεπτοµέρειες περιλαµβάνει ο Πίνακας 1.
Πίνακας 1 Μέγιστα µήκη καλωδίων
Τύπος καλωδίου

Μέγεθος καλωδίου

Μέγιστο µήκος

Micro Motion 9 συρµάτων
προς έναν ποµπό ή κεντρικό
επεξεργαστή MVD

∆εν έχει εφαρµογή

20 µέτρα (60 ft.)

Micro Motion 9 συρµάτων προς
όλους τους ποµπούς

∆εν έχει εφαρµογή

300 µέτρα (1000 ft.)

Micro Motion 4 συρµάτων

∆εν έχει εφαρµογή

300 µέτρα (1000 ft.)

4 συρµάτων παρεχόµενο από
το χρήστη
Σύρµατα τροφοδοσίας (VDC)

Καλώδια σήµατος (RS-485)

0,35 mm2 (22 AWG)

90 µέτρα (300 ft.)

0,5 mm2 (20 AWG)

150 µέτρα (500 ft.)

0,8 mm2 (18 AWG)

300 µέτρα (1000 ft.)
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300 µέτρα (1000 ft.)

0,35 mm (22 AWG) ή µεγαλύτερο
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Καλωδίωση κεντρικού επεξεργαστή προς
αποµακρυσµένο ποµπό 4 συρµάτων
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για να συνδέσετε το καλώδιο 4 συρµάτων ανάµεσα στον κύριο επεξεργαστή
και τον ποµπό.
1. Χρησιµοποιήστε µία από τις παρακάτω µεθόδους για να θωρακίσετε την καλωδίωση από τον κεντρικό
επεξεργαστή ως τον ποµπό:
• Εάν κάνετε εγκατάσταση µη θωρακισµένης καλωδίωσης σε συνεχή µεταλλικό αγωγό που παρέχει
θωράκιση τερµατισµού 360° για την καλωδίωση που περιβάλλει, περάστε στο Βήµα 6.
• Εάν κάνετε εγκατάσταση παρεχόµενου από το χρήστη στυπειοθλίπτη καλωδίου µε θωρακισµένο
καλώδιο ή οπλισµένο καλώδιο, τερµατίστε τις θωρακίσεις στο στυπειοθλίπτη καλωδίου.
Τερµατίστε και την οπλισµένο πλεξούδα και τα σύρµατα γείωσης θωράκισης στο στυπειοθλίπτη
καλωδίου. Ποτέ µη συνδέετε σύρµατα γείωσης στην εσωτερική βίδα γείωσης του κεντρικού
επεξεργαστή. Περάστε στο Βήµα 6.
• Εάν κάνετε εγκατάσταση παρεχόµενου από τη Micro Motion στυπειοθλίπτη καλωδίου στο
κάλυµµα του κεντρικού επεξεργαστή:
- Προετοιµάστε το καλώδιο και εφαρµόστε θωρακισµένο περίβληµα θερµικής συρρίκνωσης
όπως περιγράφεται παρακάτω. Το θωρακισµένο περίβληµα θερµικής συρρίκνωσης παρέχει
τερµατισµό θωράκισης κατάλληλο για χρήση στο στυπειοθλίπτη όταν χρησιµοποιείται
καλώδιο µε θωράκιση που αποτελείται από έλασµα και όχι από πλεξούδα. Περάστε στο
Βήµα 2.
- Με το οπλισµένο καλώδιο, όπου η θωράκιση αποτελείται από πλεξούδα, προετοιµάστε το
καλώδιο όπως περιγράφεται παρακάτω, χωρίς όµως να εφαρµόσετε περίβληµα θερµικής
συρρίκνωσης. Περάστε στο Βήµα 2.
2. Αφαιρέστε το καπάκι από το κάλυµµα του κεντρικού επεξεργαστή.
3. Ολισθήστε το παξιµάδι του στυπειοθλίπτη και το ένθετο σύσφιξης ώστε να βρεθεί µέσα τους το
καλώδιο.
Εικόνα 1 Στυπειοθλίπτης καλωδίου Micro Motion και περίβληµα θερµικής
συρρίκνωσης
114 mm
(4 1/2 in.)
19 mm
(3/4 in.)

Παξιµάδι
στυπειοθλίπτη

Ένθετο σύσφιξης
στυπειοθλίπτη
22 mm
(7/8 in.)

22 mm
(7/8 in.)

Κορµός στυπειοθλίπτη

Θωρακισµένο περίβληµα θερµικής συρρίκνωσης
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4. Για σύνδεση στο κάλυµµα του κεντρικού επεξεργαστή, προετοιµάστε το θωρακισµένο καλώδιο ως
εξής (για οπλισµένο καλώδιο, παραλείψτε τα βήµατα δ, ε, στ και ζ):
α. Αποφλοιώστε 114 mm (4 1/2 in.) περιβλήµατος καλωδίου.
β. Αφαιρέστε το διαφανές περιτύλιγµα από το εσωτερικό του περιβλήµατος του καλωδίου και
αφαιρέστε το υλικό πλήρωσης ανάµεσα στα σύρµατα.
γ. Αφαιρέστε τη θωράκιση µε µορφή ελάσµατος που περιβάλλει τα µονωµένα σύρµατα, αφήνοντας
19 mm (3/4 in.) ελάσµατος ή πλεξούδας και τη γείωση θωράκισης εκτεθειµένα και διαχωρίστε
τα σύρµατα.
δ. Περιτυλίξτε το/τα σύρµα(τα) της γείωσης θωράκισης δύο φορές γύρω από το εκτεθειµένο έλασµα.
Κόψτε όσο σύρµα περισσεύει.
Εικόνα 2 Περιτύλιξη των συρµάτων της γείωσης θωράκισης

ε. Τοποθετήστε το θωρακισµένο περίβληµα θερµικής συρρίκνωσης επάνω από το/τα εκτεθειµένο/α
σύρµα(τα) της γείωσης θωράκισης. Ο σωλήνας πρέπει να καλύπτει πλήρως τα σύρµατα της γείωσης.
στ.Χωρίς να κάψετε το καλώδιο, εφαρµόστε θερµότητα (250 °F ή 120 °C) για να συρρικνωθεί
ο σωλήνας.
Εικόνα 3 Εφαρµογή του περιβλήµατος θερµικής συρρίκνωσης

ζ. Τοποθετήστε το ένθετο σύσφιξης στυπειοθλίπτη έτσι ώστε το εσωτερικό άκρο να έρθει πρόσωπο
µε το περίβληµα θερµικής συρρίκνωσης.
η. ∆ιπλώστε το ύφασµα θωράκισης ή την πλεξούδα και τα σύρµατα της γείωσης επάνω από το
ένθετο σύσφιξης και περίπου 3 mm (1/8 in.) µετά το στεγανοποιητικό δακτύλιο.
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Εικόνα 4 ∆ίπλωµα του υφάσµατος θωράκισης

θ. Τοποθετήστε τον κορµό του στυπειοθλίπτη µέσα στο άνοιγµα αγωγού στο κάλυµµα του κεντρικού
επεξεργαστή.
Εικόνα 5 Κορµός του στυπειοθλίπτη και κάλυµµα του κεντρικού επεξεργαστή

5. Βάλτε τα καλώδια µέσα στον κορµό του στυπειοθλίπτη και συναρµολογήστε τον στυπειοθλίπτη
σφίγγοντας το παξιµάδι του στυπειοθλίπτη. Αν θέλετε, µπορείτε να αφήσετε αρκετό µήκος σύρµατος
µέσα στο κάλυµµα του κεντρικού επεξεργαστή ώστε να µπορεί το κάλυµµα να περιστρέφεται χωρίς
να καταστρέφονται τα σύρµατα.
6. Αναγνωρίστε τα σύρµατα µέσα στο καλώδιο 4 συρµάτων. Το παρεχόµενο από τη Micro Motion καλώδιο
4 συρµάτων αποτελείται από ένα ζεύγος συρµάτων 0,80 mm2 (18 AWG) (κόκκινο και µαύρο), τα οποία
πρέπει να χρησιµοποιηθούν για τη σύνδεση VDC, και από ένα ζεύγος συρµάτων 0,35 mm2 (22 AWG)
(πράσινο και λευκό), τα οποία πρέπει να χρησιµοποιηθούν για τη σύνδεση RS-485. Συνδέστε τα τέσσερα
σύρµατα στις αριθµηµένες υποδοχές στον κεντρικό επεξεργαστή (Εικόνα 6).
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Εικόνα 6 Σύνδεση των συρµάτων στον κεντρικό επεξεργαστή
Ακροδέκτης 1
Πόλος + πηγής τροφοδοσίας (κόκκινο σύρµα)

Ακροδέκτης 4
RS-485B (πράσινο σύρµα)

Ακροδέκτης 3
RS-485A (λευκό σύρµα)
Ακροδέκτης 2
Πόλος – πηγής τροφοδοσίας (µαύρο σύρµα)

Εσωτερική βίδα γείωσης του καλύµµατος του κεντρικού επεξεργαστή
• Για συνδέσεις µε τη γείωση (αν ο κεντρικός επεξεργαστής δεν µπορεί να συνδεθεί µέσω των σωληνώσεων
αισθητήρων και οι τοπικοί κανονισµοί απαιτούν οι συνδέσεις γείωσης να γίνονται εσωτερικά)
• Μη συνδέετε σύρµατα γείωσης θωράκισης σε αυτόν τον ακροδέκτη

7. Τοποθετήστε ξανά και σφίξτε το καπάκι στο κάλυµµα του κεντρικού επεξεργαστή.
8. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες οδηγίες καλωδίωσης για τον ποµπό στο εγχειρίδιο του ποµπού.
Σηµείωση: Ποτέ µη γειώνετε το τη θωράκιση του καλωδίου 4 συρµάτων και το/τα σύρµα(τα) της
γείωσης θωράκισης στον ποµπό.

Καλωδίωση κιβωτίου σύνδεσης προς
αποµακρυσµένο ποµπό 9 συρµάτων ή
προς αποµακρυσµένο κεντρικό επεξεργαστή
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για να συνδέσετε το καλώδιο 9 συρµάτων ανάµεσα στον αισθητήρα και
τον ποµπό ή τον κύριο επεξεργαστή.
1. Προετοιµάστε και εγκαταστήστε το καλώδιο σύµφωνα µε τις οδηγίες στο έγγραφο 9-Wire Flowmeter
Cable Preparation and Installation Guide (Οδηγός προετοιµασίας και εγκατάστασης καλωδίων
9 συρµάτων µετρητή ροής) της Micro Motion.
2. Τοποθετήστε τα αποφλοιωµένα άκρα κάθε µεµονωµένου σύρµατος µέσα στα µπλοκ ακροδεκτών.
∆εν πρέπει να παραµείνουν εκτεθειµένα γυµνά καλώδια.
3. Ταιριάξτε τα σύρµατα ένα προς ένα µε βάση το χρώµα τους. Για την καλωδίωση στον ποµπό ή στον
αποµακρυσµένο κεντρικό επεξεργαστή, ανατρέξτε στην τεκµηρίωση του ποµπού.
4. Σφίξτε τις βίδες για να στερεώσετε τα σύρµατα στη θέση τους.
5. Ελέγξτε την ακεραιότητα των τσιµουχών και κλείστε σφικτά και σφραγίστε το καπάκι του κιβωτίου
σύνδεσης και όλα τα καπάκια στο κάλυµµα του ποµπού ή του κεντρικού επεξεργαστή.
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Γείωση
Η γείωση του αισθητήρα µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέσω των σωληνώσεων αν οι ενώσεις των σωλήνων
είναι γειωµένες µε το έδαφος. Αν ο αισθητήρας δεν γειώνεται µέσω των σωληνώσεων, συνδέστε ένα καλώδιο
γείωσης στην εσωτερική ή την εξωτερική βίδα γείωσης, η οποία βρίσκεται στο κάλυµµα του κεντρικού
επεξεργαστή ή στο κιβώτιο σύνδεσης.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ
Η ακατάλληλη γείωση µπορεί να οδηγήσει σε σφάλµατα µετρήσεων.
Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο σφαλµάτων µέτρησης:
•
•

•

Γειώστε το µετρητή ροής απευθείας µε το έδαφος ή ακολουθήστε τις απαιτήσεις
του δικτύου γείωσης του κτιρίου.
Για εγκατάσταση σε περιοχή όπου απαιτείται εγγενής ασφάλεια, ανατρέξτε στην
κατάλληλη τεκµηρίωση έγκρισης της Micro Motion, η οποία συνοδεύει τον
αισθητήρα ή διατίθεται από την τοποθεσία web της Micro Motion.
Για εγκαταστάσεις σε επικίνδυνες περιοχές στην Ευρώπη, ανατρέξτε στο πρότυπο
EN 60079-14, εφόσον δεν ισχύουν εθνικά πρότυπα.

Εάν δεν ισχύουν εθνικά πρότυπα, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για γείωση του αισθητήρα:
• Χρησιµοποιήστε χάλκινο σύρµα, 2,0 mm² (14 AWG) ή σύρµα µεγαλύτερου µεγέθους, για τη γείωση.
• ∆ιατηρείτε όλα τα καλώδια γείωσης µε όσο το δυνατό µικρότερο µήκος, µε σύνθετη αντίσταση
µικρότερη από 1 ohm.
• Συνδέστε τα καλώδια γείωσης απευθείας στο έδαφος ή ακολουθήστε τα πρότυπα του κτιρίου.
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