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Apie šį dokumentą
Šiame dokumente nėra išsamaus instaliavimo instrukcijų rinkinio. Išsamaus instaliavimo instrukcijų rinkinio
ieškokite kartu su davikliu tiekiamame instaliavimo vadove.

Instaliavimas pagal Europos normas
Teisingai pagal šio dokumento instrukcijas instaliuoti Micro Motion davikliai atitinka visas galiojančias
Europos direktyvas. Tam tikram produktui taikomų direktyvų ieškokite EB (Europos Bendrijų) suderinamumo
deklaracijoje.
EB (Europos Bendrijų) suderinamumo deklaraciją, su visomis galiojančiomis Europos direktyvomis,
ir išsamų „ATEX instaliavimo brėžiniai ir instrukcijos“ dokumentą rasite internete adresu
www.micromotion.com/atex arba vietiniame Micro Motion pagalbos centre.

Didžiausi laidų ilgiai
Didžiausias atstumas tarp daviklio ir siųstuvo priklauso nuo kabelio rūšies. Žiūrėkite 1 lentelę.
1 lentelę

Didžiausi kabelių ilgiai

Kabelio tipas

Laido dydis

Didžiausias ilgis

Micro Motion 9-laidų kabelis į
universalaus video vaizduoklio
siųstuvą arba pagrindinį procesorių

Nėra

20 metru (60 ft.)

Micro Motion 9-laidų kabelis į visus
kitus siųstuvus

Nėra

300 metru (1000 ft.)

Micro Motion 4-laidų kabelis

Nėra

300 metru (1000 ft.)

0,35 mm2 (22 AWG)

90 metru (300 ft.)

0,5 mm2 (20 AWG)

150 metru (500 ft.)

Vartotojo pateiktas 4-laidų kabelis
Elektros energijos laidai (VDC)

2

Signalizacijos laidai (RS-485)

0,8 mm (18 AWG)

300 metru (1000 ft.)

2

300 metru (1000 ft.)

0,35 mm (22 AWG) arba storesni
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Pagrindinio procesoriaus laidai į 4 laidų
nuotolinį siųstuvą
Norėdami 4 laidų kabeliu sujungti pagrindinį procesorių su siųstuvu, atlikite žemiau aprašytus veiksmus.
1. Naudokite vieną iš pateiktų laidų instaliavimo apsaugos būdų nuo pagrindinio procesoriaus iki siųstuvo:
• Jei tiesiate neapsaugotą elektros laidų instaliaciją vientisame metaliniame perdavimo kanale,
kuris suteikia 360° galinę apsaugą apdengtai laidų instaliacijai, pereikite prie 6 Punkto.
• Jei tiesiate vartotojo pateiktą kabelio riebokšlį su izoliuotu arba šarvuotu kabeliu, izoliacija
turi pasibaigti kabelio riebokšlyje. Į kabelio riebokšlį turi ateiti ir šarvuota vija, ir apsauginiai
nutekėjimo laidai. Niekada nejunkite nutekėjimo laidų prie pagrindinio procesoriaus vidinio
įžeminimo sraigto. Pereikite prie 6 Punkto.
• Jei jungiate Micro Motion tiekiamą kabelio riebokšlį prie pagrindinio procesoriaus korpuso:
- paruoškite kabelį ir pagal žemiau pateiktą aprašymą uždėkite kembriką (izoliacinę apsaugą).
Kembrikas sudaro galinę apsaugos dalį, tinkamą naudoti riebokšlyje, kai naudojamą kabelį
apsaugo folija, o ne vijos. Pereikite prie 2 Punkto.
- Turėdami šarvuotą kabelį, apsaugotą vijomis, paruoškite kabelį, kaip nurodyta žemiau,
bet nedėkite kembriko. Pereikite prie 2 Punkto.
2. Nuimkite dangtį nuo pagrindinio procesoriaus korpuso.
3. Paslinkite riebokšlio veržlę ir riebokšlį fiksuojantį įdėklą ant kabelio.
1 Paveikslėlis Micro Motion kabelio riebokšlis ir kembrikas
114 mm
(4 1/2 in.)
19 mm
(3/4 in.)

Riebokšlio
veržlė

Riebokšlį fiksuojantis
įdėklas
22 mm
(7/8 in.)

22 mm
(7/8 in.)
Riebokšlio korpusas
Kembrikas

4. Noredami prijungti prie pagrindinio procesoriaus korpuso apsauginį kabelį, jį reikėtų paruošti taip
(jei jungiate šarvuotus kabelius praleiskite d, e, f ir g punktus):
a. Nulupkite 114 mm (4 1/2 in.) kabelio dangos.
b. Pašalinkite skaidrią plėvelę, esančią po kabelio danga, ir pašalinkite užpildą tarp laidų.
c. Nuo izoliuotų laidų pašalinkite apsaugą iš folijos, palikdami 19 mm (3/4 in.) folijos arba apvijų ir
neapsaugotus nutekėjimo laidus, tuomet laidus atskirkite.
d. Dukart apvyniokite apsauginį nutekėjimo laidą (-us) aplink atidengtą foliją. Laido perteklių
nupjaukite.
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2 Paveikslėlis Apsauginių nutekėjimo laidų apvyniojimas

e. Kembriką uždėkite ant atidengto (-ų) apsauginio nutekėjimo laido (-ų). Tūbelė turėtų visiškai
uždengti nutekėjimo laidus.
f. Tam, kad nesudegintumete kabelio, tūbelę pakaitinkite (250 °F arba 120 °C), kad ji susitrauktų.
3 Paveikslėlis Kembriko uždėjimas

g. Riebokšlį fiksuojantį įdėklą uždėkite taip, kad vidinis galas sutaptų su kembriku.
h. Apvyniokite audeklo apsaugą arba vijas ir nutekėjimo laidus ant fiksuojančio įdėklo, užleisdami
apie 3 mm (1/8 in.) virš „O“ formos žiedo.
4 Paveikslėlis Audeklo apsaugos apvyniojimas

i. Įkiškite riebokšlio korpusą į perdavimo kanalo angą, esančią pagrindinio procesoriaus korpuse.
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5 Paveikslėlis Riebokšlio kūnas ir pagrindinio procesoriaus korpusas

5. Įkiškite laidus per riebokšlio kūną ir priverždami riebokšlio veržlę sumontuokite riebokšlį. Jei norite,
pagrindinio procesoriaus korpuse palikite pakankamai laido, kad sukiojant korpusą laidai išliktų
nepažeisti.
6. Atskirkite 4-laidų kabelio laidus. 4-laidų Micro Motion tiekiamą kabelį sudaro pora 0,80 mm2
(18 AWG) laidų (raudonas ir juodas) pora, jungiama prie voltais matuojamos srovės tinklo, ir viena
pora 0,35 mm2 (22 AWG) laidų (žalias ir baltas) pora, naudojama prijungimui prie RS-485 jungties.
Keturis laidus įjunkite į sunumeruotus lizdus, esančius pagrindiniame procesoriuje (6 Paveikslėlis).
6 Paveikslėlis Laidų prijungimas prie pagrindinio procesoriaus
1 gnybtas
elektros energijos šaltinis + (raudonas laidas)
4 gnybtas
RS-485B (žalias laidas)

3 gnybtas
RS-485A (baltas laidas)
2 gnybtas
elektros energijos šaltinis – (juodas laidas)

Pagrindinio procesoriaus korpuso vidinis įžeminimo sraigtas
• Skirtas jungtims su žeme (jei pagrindinis procesorius negali būti įžemintas nuovadu nuo daviklio
vamzdelių, o pagal vietinius įstatymus reikalaujama, kad įžeminimo jungtys būtų vidinės)
• Apsauginių nutekėjimo laidų prie šio gnybto nejunkite

7. Uždėkite ir priveržkite pagrindinio procesoriaus korpuso dangtį.
8. Daugiau informacijos apie siųstuvo laidų sujungimą galima rasti siųstuvo žinyne.
Įsidėmėkite: Niekuomet neįžeminkite 4 laidų kabelio apsaugos ir apsauginio (-ių) nutekėjimo
laido (-ų) į siųstuvą.

CE (Conformité Européenne) reikalavimai Micro Motion ® davikliams

5

Paskirstymo dėžės laidų jungimas prie nuotolinio
siųstuvo ar nuotolinio pagrindinio procesoriaus
9 laidų kabelio
Norėdami 9 laidų kabeliu sujungti daviklį su siųstuvu arba pagrindiniu procesoriumi, atlikite žemiau aprašytus
veiksmus.
1. Kabelį paruoškite ir instaliuokite remdamiesi instrukcijomis, pateiktomis Micro Motion srovės
matuoklio 9 laidų kabelio paruošimo ir instaliavimo“ žinyne.
2. Kiekvieno laido nuluptus galiukus atskirai įkiškite į kontaktų skydelį. Neturi būti palikta neizoliuotų laidų.
3. Laidus junkite, derindami jų spalvas. Jungdami siųstuvo arba nuotolinio pagrindinio procesoriaus
laidus, remkitės siųstuvo dokumentacija.
4. Kad laidai neslankiotų, priveržkite sraigtus.
5. Užtikrinę tarpiklių vientisumą, gerai uždarykite ir užsandarinkite kontaktų skydelio dangtelį bei visus
siųstuvo ar pagrindinio procesoriaus korpuso dangčius.

Įžeminimas
Siųstuvą galima įžeminti nuovadu nuo vamzdžių, jei vamzdžiai turi sąlytį su žeme. Jei siųstuvas nėra
įžemintas nuovadu nuo vamzdžių, įžeminimo laidą sujunkite su vidiniu arba išoriniu įžeminimo sraigtu,
esančiu ant pagrindinio procesoriaus korpuso arba kontaktų skydelio.

ATSARGIAI
Neteisingas įžeminimas gali būti matavimo paklaidų priežastis.
Norėdami sumažinti matavimo paklaidų riziką:
•
•
•

Tėkmės matuoklį įžeminkite į žemę arba atsižvelkite į tinklo įrangos įžeminimo
reikalavimus.
Specifinių saugos reikalavimų instrukcijų ieškokite Micro Motion patvirtinimo
dokumente, kuris yra pateiktas kartu su siųstuvu, arba Micro Motion tinklalapyje.
Jei nacionaliniai standartai netinka instaliuoti pavojingoje zonoje, esančioje
Europoje, remkitės EN 60079-14 direktyva.

Jei nacionaliniai standartai negalioja, laikykitės tokių įžeminimo nurodymų:
• Įžeminimui naudokite 2,0 mm2 (14 AWG) arba didesnį laidą.
• Įžeminimo laidus darykite kuo trumpesnius, mažesnės nei 1 omo tariamosios varžos.
• Įžeminimo laidus sujunkite tiesiogiai su žeme arba laikykitės įstaigoje taikomų standartų.
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Naujausių Micro Motion produktų specifikacijų
ieškokite mūsų tinklalapio www.micromotion.com
PRODUCTS skyriuje

Micro Motion Inc.
JAV
Worldwide Headquarters
7070 Winchester Circle
Boulder, Colorado 80301
T (303) 527-5200
(800) 522-6277
F (303) 530-8459

Micro Motion Europa

Micro Motion Azija

Emerson Process Management
Wiltonstraat 30
3905 KW Veenendaal
The Netherlands
T +31 (0) 318 495 670
F +31 (0) 318 495 689

Emerson Process Management
1 Pandan Crescent
Singapore 128461
Republic of Singapore
T (65) 6777-8211
F (65) 6770-8003

Micro Motion Jungtinė Karalystė

Micro Motion Japonija

Emerson Process Management Limited
Horsfield Way
Bredbury Industrial Estate
Stockport SK6 2SU U.K.
T 0800 966 180
F 0800 966 181

Emerson Process Management
Shinagawa NF Bldg. 5F
1-2-5, Higashi Shinagawa
Shinagawa-ku
Tokyo 140-0002 Japan
T (81) 3 5769-6803
F (81) 3 5769-6843
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