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For online teknisk support, bruk EXPERT2™-systemet på
www.expert2.com. For å snakke med en
kundeservicemedarbeider, ring til det supportsenteret som
ligger nærmest deg:
•

I Norway, ring 35 57 56 00

•

Utenfor Norway (Europa), ring +31 (0) 318 495 441

•

I USA, ring 1-800-522-MASS
(1-800-522-6277)

•

I Canada og Latin-Amerika, ring
(303) 530-8400

•

I Asia, ring (65) 6770-8155
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Micro Motion

FØR DU BEGYNNER
Om denne veiledningen
Denne hurtigveiledningen gir en grunnleggende veiledning for
installasjonen av Micro Motion® RFT9739 transmittere.
For mer informasjon om egensikre (I.S.) apparater, se
installasjonsveiledningen for Micro Motion UL, CSA, SAA, eller ATEX.
For fullstendig bruksanvisning om konfigurering, vedlikehold og service,
se bruksanvisningen som fulgte med transmitteren.
Installasjoner i Europa
Micro Motion-produkter samsvarer med alle gjeldende europeiske
direktiver, når de er korrekt installert i henhold til instruksjonene i denne
hurtigveiledningen. Se EF-samsvarseklæringen for direktiver som gjelder
for et bestemt produkt.
EF-samsvarseklæringen, med alle gjeldende europeiske direktiver og alle
Atex installasjonstegninger og instruksjoner er tilgjengelig på internettet
på www.micromotion.com/atex, eller hos ditt lokale Micro Motion
supportsenter.

ADVARSEL
Feilaktig installasjon i et farlig område kan føre til
eksplosjon.
For informasjon om farlig bruk, se installasjonveiledningen for Micro Motion UL, CSA, SAA, eller ATEX

©2003, Micro Motion, Inc. Alle rettigheter forbeholdt. Micro Motion er et registrert varemerke for Micro Motion, Inc.
Micro Motion- and Emerson- logoene er varmerker for Emerson Electric Co. Alle andre varemerker er tilhører sine
respektive eiere.
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ADVARSEL
Farlig høyspenning kan føre til alvorlig personskade
eller død.
Installer transmitteren, og fullfør alle kabelføringer før du
kobler til strømmen.

ADVARSEL
Feilaktig installasjon kan føre til feilmålinger eller
svikt i strømningsmåleren.
Følg alle instruksjonene for å sikre at transmitter fungerer
som den skal.

Installasjonsalternativer
RFT9739 rackmonterte og feltmonterte transmittere kan kobles til
Micro Motion® modell D, DL, DT, ELITE, og F-serie-sensorer med en
Micro Motion 9-lederkabel.
TRINN 1.

Valg av plassering

Velg en plassering for transmitteren basert på kravene beskrevet under.
Miljøkrav
For rackmonterte og feltmonterte transmittere med lokale display, skal
transmitteren installeres på et sted hvor omgivelsestemperaturen ligger
mellom 0 and +50°C. For feltmonterte transmittere uten lokalt display,
skal transmitterne installeres på et sted hvor omgivelsestemperaturen
ligger mellom –30 and +55°C.
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Strømkilde
Transmitteren må kobles til en vekselstrøm- eller likestrømkilde.
•

Rackmontert transmitter
Vekseltrømstransmitteren kan brukes med en strømkilde på 110/115
eller 220/230 VAC Likestrømstransmitteren kan brukes med en
strømkilde på fra 12-30 VDC

•

Feltmontert transmitter
Vekselstrømstransmitteren kan brukes med en strømkilde på fra 85 til
250 VAC Likestrømstransmitteren kan brukes med en strømkilde på
fra 12-30 VDC

Kabellengder for strømningsmåler
Maksimal kabellengde mellom sensoren og transmitteren er 300 meter.
TRINN 2.

Montere transmitteren

Rackmontert transmitter
Den rackmonterte RFT9739 overholder kravene i DIN standard 41494,
19 tommers konfigurasjon for kontrollromsutstyr. 19-tommers-kassetten
passer i et 19-tommers-rackstativ med dybde på 220 mm. Dimensjoner
for transmitteren er vist i Figur 1.
Ved installasjon av flere transmittere i ett enkelt rackstativ, er det
nødvending med 15 watts kompressorkjøling. Se håndboken som fulgte
med transmitteren for detaljer om plasskrav.

FORSIKTIG
Hvis omgivelsestemperaturen ikke holdes under
maksimumstemperaturen, kan dette føre til
funksjonssvikt og skade på produktet.
Installer transmitteren i et område med tilstrekkelig
luftgjennomstrømning for å holde
omgivelsestemperaturen under +500C.
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Apparatkontaktene CN1 og CN2 er tilgjengelig i to utgaver.
•

Den vanlige rektangulære konfigurasjonen brukes ved fast-on- eller
loddetilkobling.

•

De alternative Y-formede kontaktene har skrueklemmer som kan
brukes med ledninger på opp til 2,5 mm2.

Figur 1.

Dimensjoner for rackmontert RFT9739

Dimensjoner
i mm
140,4
Bakpanel med DIN 41612 hann
Y-formede skrueklemmer

66
13TE

66
13TE

Med Y-formede
skrueklemmer
281,9

141,7 28TE
127 25TE

Bakpanel med DIN
41612 hann fast-on/loddetilkobling

Med fast-on/loddetilkobling
255,6

234,6
4x M2,5x11
212,3

122,4

111,1
128,4
3HE

4,7
18,7
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Feltmontert transmitter
For å installere en feltmontert transmitter, følger du veiledningen
nedenfor
•

Installer ledningsrør som tillater fullstendig forsegling med
kabelinnføringene.

•

Hvis mulig skal transmitteren vendes slik at kabelinnføringene peker
nedover Hvis dette ikke er mulig, forsegler du ledningsrøret slik at
kondens og fukt forhindres å komme inn i transmitterhuset.

•

Hvis transmitteren har display, vil dette bare vende med riktig side
opp hvis transmitteren er vendt slik at kabelinnføringene vender
nedover.

For veggmontering av den felt-monterte transmitteren, se Figur 2 og de
følgende retningslinjene:
•

Bruk fire M8 skruer (ikke inkludert).

•

Ikke fest skruene til dragere, bjelker, veggstolper etc, som er
individuelt bevegelige.

For montering av den felt-monterte transmitteren på en stolpe, se Figur 2
og de følgende retningslinjene:
•

Stolpen må ha en høyde på minst 300 mm fra en ubevegelig base, og
diameteren må ikke overskride 50 mm.

•

Bruk to U-skruer (M8) for 50 mm rør, og fire M8 muttere (ikke
inkludert), som passer til omgivelsene.
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Figur 2.

Dimensjoner for feltmontert RFT9739

Dimensjoner
i mm

4x Ø 9

71

Valgfritt display
213
233
115
Minimumsklaring for
fjerning av deksel.

184

uten display
292
med display
355

Valgfritt display

232
3x 3/4"-14 NPT
kabelinnføring

185

5

60

6

60

39

TRINN 3.

Koble transmitteren sammen med sensoren

ADVARSEL
Manglende overholdelse av kravene til egensikkerhet
i et risikoområde kan føre til eksplosjon.
Kabelføringen i sensoren er egensikker.
•
•

•

•

Hold den egensikre strømkretsen i sensoren separat
fra strømforsyningskretsen og utgangskretsen.
For egensikker installasjon av sensor, bruk dette
dokumentet sammen med installasjonsveiledningene
for Micro Motion UL, CSA, SAA, eller ATEX.
For installasjoner i risikoområde i Europa, se standard
EN 60079-14 hvis det ikke finnes relevante nasjonale
standarder.
For feltmonterte transmittere, påse at
sikkerhetssperren er på plass før transmitteren tas i
bruk. Se Figur 5.

FORSIKTIG
Feilaktig installasjon av kabel eller ledningsrør kan
føre til feilmålinger eller svikt i strømningsmåleren.
Hold kabelen unna utstyr som produserer store
magnetiske felter, som for eksempel transformatorer og
motorer og kraftledninger.

•

Rekkeklemmer kan løsnes for å lette tilkoblingen av kabler.

•

Installer kabel og strømkrets i overensstemmelse med det lokale
regelverket

•

En bryter kan installeres på strømforsyningsledningen. For
overholdelse av lavspenningsdirektivet 73/23/EEC er det påkrevet
med en bryter.

•

Ikke installer strømkabelen i samme rørledning eller kabelkanal som
strømningsmåleren eller utgangsledningene.
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Rackmontert transmitter
1. Klargjør kabelen og følg alle retningslinjene i Micro Motions
Preparering og installasjon av 9-leder strømningsmålerkabel.
2. Sett inn de avisolerte endene på hver enkelt ledning inn i
koblingspunktene. Ingen uisolerte ledninger må ligge åpent.
•

På sensoren tilkobles kablene på innsiden av koblingsboksen. Se
håndboken for sensoren, for detaljer.

•

På transmitteren kobles kablene til koblingspunktene på
kontakten CN1, som angitt i Figur 3.

Figur 3.

Apparatkontakter på baksiden av rackmontert RFT9739
CN1
Fast-on-/loddetilkobling

CN1
Ytilkobling

Rød B2

Z2 brun

Gul B4

Z4 svart (dryppsløyfe)

Oransje B4
Hvit B8
Grå B10

Z6 fiolett
Z8 grønn
Z10 blå

Rød B2
Gul B4
Oransje B4
Hvit B8
Grå B10
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Z2 brun
Z4 svart (dryppsløyfe)
Z6 fiolett
Z8 grønn
Z10 blå

Feltmontert transmitter

FORSIKTIG
Hvis kondens eller fuktighet trenger inn i
transmitteren, kan dette skade transmitteren og føre
til feilmålinger eller svikt i strømningsmåleren.
•
•
•
•
•

Påse at pakninger og o-ringer er uskadd.
Ikke monter transmitteren slik at kabelinnføringene
vender oppover.
Installer kondensatstuss i ledningsrør eller kabel.
Forsegl alle kabelinnføringer.
Skru dekselet på transmitteren godt fast.

For å være i samsvar med ATEX-direktivet om installasjoner i
risikoområder i Europa, må følgende punkter følges:
•

Bruk 3/4"-NPT kabelnipler eller kabelinnføringer, som er godkjent
som brannsikker for EEx d IIC-områder av en autorisert teststasjon.
Brannsikre nipler fra Micro Motion overholder disse kravene.

•

Kabelinnføringer som ikke brukes bør forsegles med tetteplugger av
type PLG 2.

•

For installasjoner i et ikke-risikoområde kan kabelnipler eller
ledningsrør som ikke er godkjente som brannsikre brukes.

En ATEX-godkjent RFT9739 inkluderer en blokkeringsklemme på
transmitterhuset. Se Figur 4. Klemmen gir en ekstra beskyttelse mot
adgang til strømforsyningskontaktene, og er påkrevet for å være i samsvar
med ATEX-direktivet.
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Figur 4.

Blokkeringsklemme for ATEX-godkjente transmittere

Deksel for
transmitterhuset

Leppe
Klemme
Monteringsskrue
Kapsel

Gjenget
hull
Transmitterhussokkel

Følg trinnene nedenfor for å koble transmitteren til sensoren.
1. Fjern dekselet på transmitterhuset ved å skru det av
transmitterhussokkelen. (Ved ATEX-godkjente transmittere må
blokkeringsklemmen fjernes før transmitterdekselet kan tas av.)
2. Hekt av det gjennomsiktige plastmoduldekselet fra sikkerhetssperren.
3. Fjern sikkerhetsperren slik at transmitterens strømkontakter ligger
åpent. Se Figur 5.
4. Klargjør kabelen og følg alle retningslinjene i Micro Motions
Preparering og installasjon av 9-leder strømningsmålerkabel.
5. Sett inn de klargjorte endene på hver enkelt ledning inn i
koblingspunktene. Ingen uisolerte ledninger må ligge åpent.
•

På sensoren tilkobles kablene på innsiden av koblingsboksen. Se
håndboken for sensoren for detaljer.

•

På transmitteren tilkobles kablene til transmitterens egensikre
koblingspunkter 0-9, som angitt i Figur 5.

6. Stram skruene slik at ledningen holdes på plass.
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VF+
Frek+
Retur
mA1+
mA1–
mA2+
mA2–
mA strøm ut

Sikkerhetssperre

Grå
Blå
Gul
Rød
Svart

Null+
Kontroll
Signal jord
Temperatur
Rørperiode
485B
485A
mA sign. inn

Egensikre (I.S)
jordingsklemmer

Koblingspunkter for sensor- og utgående kabel på
feltmontert RFT9739

Hvit
Fiolett
Grønn
Oransje
Brun

Figur 5.

Oppkobling av
sensor

Utgangsoppkobling
Kabelinnføring
for sensorkabel
Kabelinnføring
for strømkabel

TRINN 4.

Kabelinnføring
for utgående
signaler

Jording av transmitteren

ADVARSEL
Manglende overholdelse av kravene til egensikkerhet
ved installasjon av sensorer i et risikoområde, kan
føre til eksplosjon.
•

•

Transmitteren må være korrekt jordet. Følg
instruksjonene nedenfor for å jorde transmitteren, hvis
sensoren installeres i et ikke-risikoområde.
For egensikker installasjon av sensor, bruk de aktuelle
installasjonsveiledningene for Micro Motion UL, CSA,
SAA, eller ATEX.

11

Hvis det ikke finnes relevante nasjonale standarder, følges disse
retningslinjene for jording, for både rackmonterte og feltmonterte
transmittere.
•

Bruk kobberledning på 2,5 mm² eller større ledningsdimensjon for
jordingen

•

Gjør alle jordingsledningsforbindelser så korte som mulig, med
mindre enn 1 ohm impedans.

Rackmontert transmitter
Hvis sensoren installeres i risikoområde, bruk de aktuelle
installasjonsveiledningene for Micro Motion UL, CSA, SAA, eller
ATEX.
For installasjoner utenfor Europa, se Figur 6 hvis det ikke finnes relevante
nasjonale standarder. følg de generelle retningslinjene på side 11 og
følgende retningslinjer for jording:
•

Koble den egensikre jordingsklemmen direkte til jordingsklemmene
for strømforsyningen.

•

Koble jordingen for strømforsyningen direkte til jord.

•

Følg lokale anleggsstandarder, i stedet for denne standarden, så fremt
oppsettet gir et egensikkert anlegg med høy integritet, basert på eget
jordingsskjema.

For installasjoner i Europa, se Figur 6. følg de generelle retningslinjene
på side 11 og følgende retningslinjer for jording:
•

Fabrikkinstallert jordingsledning, som forbinder egensikker jord og
jordingsklemme for strømforsyning, må ikke fjernes.

•

Koble jordingen for strømforsyningen direkte til jord.

•

Følg lokale anleggsstandarder, i stedet for denne standarden, så fremt
oppsettet gir et egensikkert anlegg med høy integritet, basert på eget
jordingsskjema.

•

For å oppnå potensialutjevning og være i samsvar med ATEXstandarder for installasjoner i risikoområder i Europa, skal
jordingsklemmen for strømforsyning kobles til de tilhørende
jordingsklemmene innenfor risikoområdet, ved hjelp av en
potensialutjevningslinje.

•

Bruk standard EN 60079-14 som retningslinje.
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Figur 6.

Jording for rackmontert RFT9739

Jordingskabel

Til
jord

Feltmontert transmitter
For installasjon i risikoområde, bruk de aktuelle
installasjonsveiledningene for Micro Motion UL, CSA, SAA, eller
ATEX.
For installasjoner utenfor Europa, se Figur 7 hvis det ikke finnes relevante
nasjonale standarder. følg de generelle retningslinjene på side 11 og
følgende retningslinjer for jording:
•

Koble egensikre (I.S. ) jordklemmer direkte til intern jordingsklemme

•

Tilkoble jordingsledningen fra jordingsklemmen for strømforsyning
direkte til jord.

•

Følg lokale anleggsstandarder, i stedet for denne standarden, så fremt
oppsettet gir et egensikkert anlegg med høy integritet, basert på eget
jordingsskjema.
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For installasjoner i Europa, se Figur 7. følg de generelle retningslinjene
på side 11 og følgende retningslinjer for jording:
•

Fabrikkinstallert jordingsledning, som forbinder egensikker jord og
intern jordingsklemme i boksen, må ikke fjernes.

•

Tilkoble jordingsledningen fra jordingsklemmen for strømforsyning
direkte til jord.

•

Følg lokale anleggsstandarder, i stedet for denne standarden, så fremt
oppsettet gir et egensikkert anlegg med høy integritet, basert på eget
jordingsskjema.

•

For å oppnå potensialutjevning og overholde ATEX-standarder for
installasjoner i risikoområder i Europa, skal den eksterne
jordingsklemmen kobles til de tilhørende jordingsklemmene innenfor
risikoområdet, ved hjelp av en potensialutjevningslinje.

•

Bruk standard EN 60079-14 som retningslinje.

Figur 7.

Jording for feltmontert RFT9739
Egensikre (I.S)
jordingsklemmer

Intern jordingsklemme

Jordingsklemme for
strømforsyning
Ekstern
jordingsklemme
Til jord
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TRINN 5.

Koble transmitteren til strømforsyningen

Rackmontert transmitter
Tilkobling av strømforsyning:
Koble strømforsyningskabelen til strømkontaktene, som angitt i Figur 8.
Transmitteren kan brukes med en strømkilde på 110/115 eller
220/230 VAC Se merket i øvre hjørne på Figur 8.
•

Koble vekselstrøm til apparatkontakt CN3, eller likestrøm til CN2,
koblingspunkter D32 og Z32.

•

Jordingsledning ved jordingsklemmen (GND) over CN3.

Alle rackmonterte RFT9739-transmittere kan brukes med likestrøm,
uansett om det er angitt på bakpanelet at transmitteren er konfigurert for
vekselstrøm. For å endre den konfigurerte spenningstypen, se håndboken
som fulgte med transmitteren.
Figur 8.

Apparatkontakter på baksiden av rackmontert RFT9739

Strømforsyning
spenningsmerke

Vekselstrøm
jord

Vekselstrømkontakter

Likestrømkontakter
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Feltmontert transmitter
Tilkobling av strømforsyning:
1. Koble opp kabelnippel eller forseglet ende av ledningsrøret til den
midterste kabelinnføringen i transmitterhuset (see Figur 5). Påse at
tilkoblingene er forsvarlig forseglet
2. Koble strømforsyningskabelen til de to merkede kontaktene, som
angitt i Figur 9. Hvis kontaktene er merket "L" (linje) og "N" (nøytral),
bruker du en strømforsyning på 85 til 250 VAC. Hvis kontaktene er
merket "+" (positiv) og "-" (negativ), bruker du en strømforsyning på
12 til 30 VDC.
Figur 9.

Strømkontakter for feltmontert RFT9739

Utstyr jord

Utstyr jord

Kabelinnføring for
strømforsyning
85-250 VAC
strømforsyning
12-30 VDC
strømforsyning

TRINN 6.

L

N

+

–

Strømkon
takter

Tilkoble av transmitterens utganger

Følgende retningslinjer gjelder for både rackmonterte og feltmonterte
transmittere.
•

Utgangstilkoblingen krever tvunnet par, skjermet kabel

•

Maksimal kabellengde er 150 meter for 0,3 mm² kabler, eller 15 meter
for 0,1 mm² kabel.

16

Disse avstandene er imidlertid omtrentlige anslag. Før igangkjøring av
transmitteren, anbefales det å foreta en sløyfetest for å finne ut om
utgangssignalene mottas på korrekt måte ved mottakerenheten.
Rackmontert transmitter
For å utføre utgangsoppkoblingen, følg de generelle retningslinjene
overnfor, og koble utgangsledningene til apparatkontakt CN2, som angitt
i Figur 10 og i Tabell 7.
Figur 10.

Utgangskontakter
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Tabell 7.

Betegnelser for utgangskoblingspunkt på rackmontert
transmitter

CN2
kontaktnum
mer

Funksjon

CN2
kontaktnum
mer

D4, Z2 og Z4

Jord

Z6

D10 og D12
D14 og Z14
D16 og D14
D18 og D14
D20 og D26
D22 og Z22
D24 og D26

Optokoblerutgang
Signal jord
Scroll-sperre
Nullsperre
Fjern nullinngang
RS-485 I/O
Frekvens-/pulsutgang

Z10 og D26

D28 og Z28

Sekundærvariabel
(SV) mA utgang
Primærvariabel (PV)
mA utgang

Z24 og D26

D30 og Z30

D32 og Z32

Funksjon
Likestrøm til trykk- eller
DP-transmitter
Dobbelkanal (kvadratur)
frekvensutgang, kanal A

Z12 og D26

Dobbelkanal (kvadratur)
frekvensutgang, kanal B

Z16 og Z14
Z18 og Z14
Z20

Rørperiodeutgang
Temperaturutgang
mA inngang fra trykk- eller
DP-transmitter
Kontrollutgang

Z26

Frekvensutgang,
vekselstrøm
spenningsforsyning

Likestrøminngang

Feltmontert transmitter
For å utføre utgangsopkoblingen, følg de generelle retningslinjene på side
16 og retningslinjene nedenfor.
•

Avslutt kabelisolering ved tilkoblingen til kabelnippel eller
ledningsrør. Det er unødvendig å sikre 360°-avslutning av isolering.
Ikke avslutt isolering inne i transmitterhuset.

•

Koble kabelnippel eller forseglet ende av ledningsrøret til den høyre
kabelinnføring i transmitterhuset (se Figur 5). Påse at tilkoblingene er
forsvarlig forseglet

•

Koble utgangsledningene til kontaktene P, S og 14 via 27, som angitt i
Figur 5 og i Tabell 8.
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Tabell 8.

Betegnelser for utgangskoblingspunkt på feltmontert
transmitter

Kontaktnummer

Funksjon

14
15 og 16
17 og 18
19 og 20
21 og 16
22 og 16
23
24 og 23
25 og 23
26 og 27
P
S

Frekvensutgang, vekselstrøm spenningsforsyning
Frekvens-/pulsutgang
Primærvariabel (PV) mA utgang
Sekundærvariabel (SV) mA utgang
Fjern-nullinngang
Kontrollutgang
Signal jord
Temperaturutgang
Rørperiodeutgang
RS-485 I/O
Likestrøm til trykk- eller DP-transmitter
mA inngang fra trykk- eller DP-transmitter

Etter at tilkoblingene er utført:
1. Sett sikkerhetssperren tilbake på plass. Se Figur 5 på side 11.
2. Hekt det gjennomsiktige plastmoduldekselet på sikkerhetssperren.
3. Sett tranmitterhusdekselet på igjen, og skru det fast slik at
transmitterhuset er fullstendig forseglet.
TRINN 9.

Starte transmitteren

Se håndboken som fulgte med transmitteren for oppstartsprosedyrer.
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