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Jogi megjegyzések
Figyelmeztetési utasítás tervezet
A kézikönyv útmutatásokat tartalmaz, amelyeket személyes biztonsága, valamint az anyagi károk megelőzése
érdekében követnie kell. A személyes biztonságához kapcsolódó útmutatásokat veszélyjelző háromszög emeli ki,
Az általános anyagi károkhoz kapcsolódó útmutatásoknál nincs veszélyjelző háromszög. A veszély súlyossági
fokától függően a veszélyjelző útmutatásokat a súlyostól a kevésbé súlyos veszély felé haladva a következőképpen
ábrázolják.
VESZÉLY
Azt jelenti, hogy halálos baleset vagy súlyos sérüléstörténik, ha nem hozzák meg a megfelelő elővigyázatossági
rendszabályokat.
FIGYELMEZTETÉS
Azt jelenti, hogy halálos baleset vagy súlyos sérüléstörténhet, ha nem hozzák meg a megfelelő elővigyázatossági
rendszabályokat.
VIGYÁZAT
Azt jelenti, hogy könnyű sérülés történhet, ha nem hozzák meg a megfelelő elővigyázatossági rendszabályokat.
FIGYELEM
Azt jelenti, hogy anyagi kár történhet, ha nem hozzák meg a megfelelő elővigyázatossági rendszabályokat.
Ha a különböző súlyossági fokú veszélyből egyszerre több áll fenn, mindig a legsúlyosabb fokú veszélyhez tartozó
veszélyjelző háromszöget használják. Ha veszélyjelző háromszöggel ellátott veszélyjelző útmutatás személyi
sérülések lehetőségére figyelmeztet, az útmutatáshoz anyagi károk veszélyét jelző útmutatás is társítható.

Szakképzett személyzet
Az ehhez a dokumentációhoz tartozó terméket/rendszert csak az adott feladatkörre kiképzett személyzet kezelheti
az adott feladatkörre vonatkozó dokumentáció figyelembevételével, különös tekintettel az abban foglalt biztonsági
és figyelmeztető utasításokra. A kiképzett személyzet a kiképzésére és tapasztalatára alapozva képes az ezekkel
a termékekkel/rendszerekkel történő munkák során a kockázatok felismerésére és a lehetséges veszélyek
elkerülésére.

Siemens termékek rendeltetésszerű használata
Ennél a következőket kell követni:
FIGYELMEZTETÉS
A Siemens termékek csak a katalógusban és a hozzátartozó műszaki dokumentációban meghatározott
alkalmazási esetekre használhatók. Ha idegen termékek és –egységek alkalmazására kerül sor, akkor be kell
szerezni a Siemens javaslatát ill. engedélyét. A termékek kifogástalan és biztonságos üzemeltetésének előfeltétele
a szakszerű szállítás, szakszerű tárolás, felállítás, összeszerelés, telepítés, üzembe helyezés, kezelés és
karbantartás. A megengedett környezeti feltételeket be kell tartani. A hozzátartozó dokumentációkban szereplő
utasításokat figyelembe kell venni.

Védjegyek
Az ® oltalmi jogi megjegyzéssel jelölt minden elnevezés a Siemens AG. bejegyzett védjegye. A dokumentációban
használt többi elnevezés olyan védjegy lehet, amelyeknek harmadik fél részéről saját célra történő használata
sértheti a tulajdonosaik jogait.

Felelősség kizárása
Megvizsgáltuk, hogy a nyomtatvány tartalma egyezik-e az ismertetett hardverrel és szoftverrel. Ennek ellenére nem
zárható ki, hogy eltérések vannak közöttük, ezért a maradéktalan egyezésért nem vállalunk felelősséget. A
nyomtatvány tartalmát rendszeresen átnézzük, a szükséges javításokat a soron következő kiadásokban
szerepeltetjük.

Siemens AG
Division Process Industries and Drives
Postfach 48 48
90026 NÜRNBERG
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Bevezetés
1.1

Az LR250 mA/HART kézikönyvének használata
Megjegyzés
A jelen kézikönyv kizárólag a SITRANS LR250 mA/HART modellre vonatkozik. A HART® a
HART Communication Foundation bejegyzett védjegye.

1.2

Műszaki kiadványok
A gyors és problémamentes beszerelés, valamint a készülék maximális pontossága és
megbízhatósága érdekében kövesse a jelen kézikönyvben szereplő használati utasításokat.
A kézikönyv tartalmát, kialakítását és elérhetőségét illetően mindig örömmel fogadjuk a
javaslatait és megjegyzéseit. Megjegyzéseit küldje a következő osztályhoz:
Műszaki kiadványok (mailto:techpubs.smpi@siemens.com)

1.3

A jelen dokumentáció célja
Az utasítások tartalmazzák a legfontosabb jellemzők, funciók és biztonsági információk rövid
áttekintését, továbbá magukban foglalják az eszköz biztonságos használatához szükséges
információkat is. Az eszköz telepítése és üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa el az
utasításokat. Az eszköz megfelelő módon történő használata érdekében először tekintse át
működési elvét.
Az utasítások azon személyeknek szólnak, akik az eszközt szerelik és üzembe helyezik.
Az eszköz optimális teljesítményének eléréséhez olvassa el a teljes használati utasítást.
A teljes használati utasítás letölthető a weboldalunkról:
Termékoldal (http://www.siemens.com/LR250)
A kézikönyv nyomtatott változata beszerezhető a helyi Siemens képviselettől.
FIGYELEM
Használat otthoni környezetben
Ezt az 1. kategóriájú A csoportba tartozó eszközt ipari környezetben való használatra szánták.
Otthoni környezetben az eszköz rádióinterferenciát okozhat.

LR250 (mA/HART)
Kompakt használati utasítás, 06/2018, A5E44367409-AB

5

Bevezetés
1.5 Biztonsági megjegyzés

1.4

A szállítmány ellenőrzése
1. Ellenőrizze, hogy a csomagoláson vagy a kiszállított tételeken vannak-e látható sérülések.
2. Bármilyen sérülésből eredő kárigényt azonnal jelentsen a szállítmányozó vállalat felé.
3. A sérült részeket tisztázás céljából tartsa meg.
4. A szállítási dokumentumoknak a megrendeléssel történő összehasonlítása útján
ellenőrizze, hogy a szállítás a megrendelésnek megfelelő és teljes-e.
FIGYELMEZTETÉS
A sérült vagy hiányos eszköz használata
Robbanás kockázata veszélyes környezetben.
● Ne használjon semmilyen sérült vagy hiányos eszközt.

1.5

Biztonsági megjegyzés
A Siemens olyan ipari biztonsági funkciókkal rendelkező termékeket és szolgáltatásokat kínál,
melyek elősegítik a létesítmények, rendszerek, gépek és hálózatok biztonságos működését.
A létesítmények, rendszerek. gépek és hálózatok kibertámadások elleni védelme érdekében
egy, a technológia jelen állásának megfelelő átfogó ipari biztonsági koncepció kidolgozása (és
folyamatos fejlesztése) szükséges. A Siemens termékei és megoldásai ennek a koncepciónak
csak egy részét képezik.
Az ügyfél felelőssége, hogy megakadályozza a létesítmények, rendszerek. gépek és hálózatok
jogosulatlan használatát. A rendszerek, gépek és komponensek csak a vállalati hálózathoz
vagy az internethez csatlakozhatnak, a szükséges időben és időtartamra, a megfelelő védelmi
intézkedések (pl. tűzfal használata vagy hálózatszegmentálás) megtétele mellett.
Figyelembe kell venni a Siemens megfelelő védelmi intézkedésekre vonatkozó javaslatait is.
További információ az Industrial Security-ről a
http://www.siemens.com/industrialsecurity címen található.
A Siemens termékek és megoldások a még nagyobb biztonság érdekében folyamatosan
tovább vannak fejlesztve. A Siemens kifejezetten javasolja a frissítést, amint a megfelelő
frissítések rendelkezésre állnak, illetve a mindenkori legfrissebb termékverzió használatát. A
régebbi vagy már nem támogatott verziók használata növeli a kibertámadások kockázatát.
A termékfrissítésekről szóló folyamatos tájékoztatásért iratkozzon fel a Siemens Industrial
Security RSS-hírfolyamára a következő címen:
http://www.siemens.com/industrialsecurity
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Bevezetés
1.7 Megjegyzések a garanciával kapcsolatban

1.6

Szállítás és tárolás
A szállítás és tárolás során nyújtandó megfelelő védelem érdekében tartsa be a következőket:
● A következő szállításig őrizze meg az eredeti csomagolást.
● Az eszközöket/pótalkatrészeket eredeti csomagolóanyagukban kell visszaküldeni.
● Amennyiben az eredeti csomagolóanyag már nem áll rendelkezésre, ügyeljen az egyes
szállítmányok megfelelő csomagolására, a szállítás során gondoskodjon megfelelő
védelmükről. A Siemens nem vállal felelősséget a szállítás során bekövetkezett károkból
eredő költségek tekintetében.
VIGYÁZAT
Nem megfelelő védelem a tárolás során
A csomagolás csak korlátozott mértékű védelmet nyújt nedvesség és beszivárgás ellen.
● Szükség esetén gondoskodjon további csomagolásról.

1.7

Megjegyzések a garanciával kapcsolatban
A jelen kézikönyv tartalma nem válik részévé, illetve nem módosít semmilyen előzetes vagy
megkötött megállapodást, kötelezettségvállalást vagy jogviszonyt. A Siemens által vállalt
kötelezettségeket az értékesítési szerződés tartalmazza a teljes és kizárólagos jelleggel
alkalmazandó garanciális feltételekkel együtt. A kézikönyvben leírt, az eszköz változataira
vonatkozó állítások nem hoznak létre új garanciákat, vagy nem módosítják a fennálló garanciát.
A tartalmak a közzététel idején érvényes műszaki állapotra vonatkoznak. A további
fejlesztések során a Siemens fenntartja a műszaki változtatások jogát.
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Bevezetés
1.7 Megjegyzések a garanciával kapcsolatban
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Biztonsági információk
2.1

A biztonságos használat előfeltételei
Az eszköz jó működő állapotban hagyta el a gyártóüzemet. Ezen állapot fenntartása és az
eszköz biztonságos működtetése érdekében olvassa el az utasításokat és a biztonságra
vonatkozó valamennyi specifikációt.
Vegye figyelembe az eszközön elhelyezett információkat és szimbólumokat is. Az eszközről
ne távolítson el semmilyen információt vagy szimbólumot. Mindig ügyeljen, hogy az eszközön
elhelyezett információk és szimbólumok olvashatóak maradjanak.

2.1.1

Biztonsági jelölések
A kézikönyvben

A terméken

Leírás
FIGYELEM: részletekért tájékozódjon a mellékelt dokumen‐
tumokból (kézikönyv).

(Címke a termék‐
en: sárga háttér.)

2.1.2

Törvények és irányelvek
Tartsa be a tesztelési tanúsítványt, valamint az Ön országában érvényes rendelkezéseket és
törvényeket a csatlakoztatás, összeszerelés és működtetés során.

2.1.3

FCC megfelelőség
Csak az egyesült államokbeli berendezések esetén: Federal Communications Commission
(FCC) szabályzat
FIGYELMEZTETÉS
A készülék nem megfelelő módosításai
A készülék nem megfelelő módosításai veszélyt jelenthetnek a személyzetre, a rendszerre
és a környezetre.
● A Siemens vállalat által nem kifejezetten jóváhagyott változtatások vagy módosítások
megakadályozhatják a felhasználót a készülék működtetésében.
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Biztonsági információk
2.1 A biztonságos használat előfeltételei
Megjegyzés
● A felszerelés tesztelése során kimutatásra került, hogy megfelel az FCC szabályzat 15.
részében meghatározott „A” osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek.
Ezen határértékek célja, hogy megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferenciákkal
szemben a felszerelés kereskedelmi környezetben történő használata során.
● A termék rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugároz, ezért a használati
utasításokat figyelmen kívül hagyó beszerelés és használat a rádiókommunikációt zavaró
interferenciákat okozhat. A felszerelés lakókörnyezetben történő használata a
rádiókommunikációt zavaró interferenciát okozhat. Ebben az esetben az interferenciát a
felhasználónak a saját költségén kell megszüntetnie.

2.1.4

Industry Canada megfelelőség
Kizárólag Kanadában használt berendezések esetén: Az Industry Canada (IC) szabályai
FIGYELEM
A használat „interferencia nélkül, védelem nélkül” (no-interference, no-protection - NINP)
alapon történik.
Az LPR/TLPR készülék felszerelését képzett szerelőknek kell végezniük, a gyártó
utasításainak szigorú betartása mellett.
● Az eszköz használata „interferencia nélkül, védelem nélkül” (no-interference, noprotection - NINP) alapon történik. Ennek megfelelően a felhasználónak el kell fogadnia
az azonos frekvenciasávot használó nagyteljesítményű radarok üzemeltetését, amelyek
interferálhatnak a készülékkel vagy megrongálhatják azt. Ugyanakkor, azokat az
eszközöket, amelyek interferálnak az elsődleges engedélyezési műveletekkel, a
felhasználónak saját költségén el kell távolítania.

2.1.5

EU-irányelveknek való megfelelés
Az eszközön feltüntetett CE jel a következő európai irányelvek szerinti megfelelőséget jelenti:
Elektromágneses összefér‐
hetőségre vonatkozó EMC
2014/30/EU irányelv
A meghatározott feszültség‐
határon belüli használatra
vonatkozó LVD
2014/35/EU irányelv
Atmosphère explosible AT‐
EX
2014/34/EU irányelv
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Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az elektromágne‐
ses összeférhetőségre vonatkozó tagállami jogszabályok össze‐
hangolásáról
Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a meghatározott
feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos beren‐
dezések piacon történő elérhetővé tételére vonatkozó tagállami
jogszabályok összehangolásáról.
Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a robbanásveszé‐
lyes légkörben való használatra szánt felszerelésekre és védelmi
rendszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolá‐
sáról.

LR250 (mA/HART)
Kompakt használati utasítás, 06/2018, A5E44367409-AB

Biztonsági információk
2.3 Különleges alkalmazásokra vonatkozó feltételek
A nyomástartó berendezé‐
sekre vonatkozó
2014/68/EU irányelv
RED
2014/53/EU

Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a nyomástartó be‐
rendezések piacon történő elérhetővé tételére vonatkozó tagál‐
lami jogszabályok összehangolásáról.
Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a rádióberendezé‐
sek piacon történő elérhetővé tételére vonatkozó tagállami jog‐
szabályok összehangolásáról valamint a 1999/5/EK hatályon kí‐
vül helyezéséről.

A vonatkozó irányelvek az adott eszközre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatban
szerepelnek.

2.2

Az eszköz nem megfelelő módosításai
FIGYELMEZTETÉS
Az eszköz nem megfelelő módosításai
Az eszköz módosítása kockázatot jelent a dolgozókra, a rendszerre és a környezetre,
különösen a veszélyes környezetben.
● Kizárólag az eszköz útmutatójában leírt módosításokat végezze el. Ezen feltétel be nem
tartása a gyártói garancia elvesztését és a termék engedélyének visszavonását jelenti.

2.3

Különleges alkalmazásokra vonatkozó feltételek
A lehetséges alkalmazások nagy számából eredően az utasításokban nem szerepelhet a leírt
eszköz változatára vonatkozó valamennyi részlet az üzembe helyezés, működtetés,
karbantartás vagy a rendszerben végzett műveletek összes elképzelhető kombinációjára.
Amennyiben a jelen utasításokban nem szereplő információra van szüksége, lépjen
kapcsolatban a helyi Siemens irodával vagy vállalati képviselővel.
Megjegyzés
Működtetés különleges környezeti feltételek esetén
Határozottan javasoljuk, hogy mielőtt különleges környezeti feltételek fennállása mellett
működtetné az eszközt, vegye fel a kapcsolatot Siemens képviselőjével vagy az
alkalmazásokért felelős osztállyal. Ilyen esetek fordulhatnak elő nukleáris erőművekben vagy
olyan helyeken, ahol az eszközt kutatási és fejlesztési célokra alkalmazzák.
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Biztonsági információk
2.4 Használat kockázatos helyeken

2.4

Használat kockázatos helyeken
Szakképzett munkaerő kockázatos helyek alkalmazásaihoz
Azoknak a személyeknek, akik kockázatnak kitett helyen beszerelik, csatlakoztatják, üzembe
helyezik, működtetik és szervizelik az eszközt, a következő szakképesítésekkel kell
rendelkezniük:
● Engedéllyel rendelkeznek, és képzésben vagy oktatásban részesültek az eszközök és
rendszerek elektromos áramkörökre, magas nyomásra, agresszív és veszélyes közegekre
vonatkozó biztonsági előírásainak megfelelő működtetésére és karbantartására
vonatkozóan.
● Engedéllyel rendelkeznek, és képzésben vagy oktatásban részesültek a veszélyes
rendszerek elektromos áramkörein végzett munkákhoz.
● Képzésben vagy oktatásban részesültek a vonatkozó biztonsági előírások által
meghatározott biztonsági berendezések karbantartására és használatára vonatkozóan.
FIGYELMEZTETÉS
„Ex i” szabványú gyújtószikramentes védelemmel ellátott eszköz biztonságának csökkenése
Ha az eszközt gyújtószikramentes védelemmel nem rendelkező áramkörökben használták
korábban, vagy az elektromos előírásokat nem tartották be, az eszköz biztonsága már nem
garantált veszélyes környezetben való használat esetén. Robbanásveszély áll fenn.
● A gyújtószikramentes védelemmel rendelkező eszközöket kizárólag gyújtószikramentes
védelemmel ellátott áramkörökhöz csatlakoztassa.
● Vegye figyelembe a tanúsítványon szereplő, elektromosságra vonatkozó specifikációkat.

12

LR250 (mA/HART)
Kompakt használati utasítás, 06/2018, A5E44367409-AB

3

Leírás
3.1

A SITRANS LR250 bemutatása
FIGYELMEZTETÉS
A védelem mértékének csökkenése
A készülék nem megfelelő használata veszélyt jelenthet a személyzetre, a rendszerre és a
környezetre.
● A SITRANS LR250 kizárólag a jelen kézikönyvben bemutatott módon használható,
ellenkező esetben a készülék által biztosított védelem csökkenhet.
A SITRANS LR250 egy 2-vezetékes, 25 GHz-es impulzusradaros szinttávadó 20 méteres
méréstartományra, folyadékok és iszapok folyamatos szintmérésére, akár magas nyomású
és magas hőmérsékletű tartályokban is. Alacsony dielektromos állandójú közegek és kis
tartályok esetén, valamint vegyszerekhez, élelmiszerekhez, italokhoz és oldószerekhez
(beleértve a maró hatású vagy agresszív termékeket is) ideális megoldás.
A készülék egy antennához kapcsolódó elektromos áramkörből, valamint egy menetes vagy
karimás folyamatcsatlakozóból áll.
A készülék támogatja a HART kommunikációs protokollt. A jelek feldolgozása a Process
Intelligence technológiával történik, amely már több mint 1 000 000 (ultrahangos és radaros)
alkalmazásban bizonyított világszerte.

LR250 (mA/HART)
Kompakt használati utasítás, 06/2018, A5E44367409-AB

13

Leírás
3.1 A SITRANS LR250 bemutatása
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Beszerelés/felszerelés
4.1

4

Alapvető biztonsági információk
Megjegyzés
Anyagok kompatibilitása
A Siemens segítséget tud nyújtani Önnek a gyártóközeggel érintkező érzékelő alkatrészeinek
kiválasztásában. Azonban az alkatrészek kiválasztásáért a felelősség Önt terheli. A Siemens
nem vállal felelősséget a nem megfelelő anyag kiválasztásából eredő hibákért és
megrongálódásokért.

FIGYELMEZTETÉS
Nem megfelelő érintkező alkatrészek
Sérülési vagy mérgezési kockázat.
Forró, mérgező és korrozív közeg kerülhet ki a csatlakozásoknál, ha nem megfelelően
szerelték össze a rendszert.
● Győződjön meg arról, hogy az érintkező alkatrészek (mint például a karimatömítések és
a csavarok) megfelelnek-e a célnak és a közegnek.

FIGYELMEZTETÉS
A legmagasabb környezeti és közeghőmérséklet túllépése
Robbanásveszély veszélyes területen.
A készülék megrongálódása.
● Ügyeljen, hogy a megengedhető legmagasabb környezeti és közeghőmérséklet ne
kerüljön túllépésre.

LR250 (mA/HART)
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Beszerelés/felszerelés
4.1 Alapvető biztonsági információk

4.1.1

Nem megfelelő kábelek, kábelvezetők és/vagy csatlakozók
FIGYELMEZTETÉS
Nem megfelelő kábelek, kábelvezetők és/vagy csatlakozók
Robbanás kockázata veszélyes környezetben.
● Csak olyan kábelvezetőt használjon, ami megfelel a védelem megfelelő típusának.
● A kábelvezetőt a Beszerelési utasítások (Oldal 22) részben megadott
nyomatékértékeknek megfelelően szorítsa meg.
● Zárja le a nem használt elektromos csatlakozások kábelbemeneteit.
● A tömítőperselyek cseréje során kizárólag ugyanolyan típusú tömítőperselyeket
használjon.
● A beszerelés után ellenőrizze, hogy a kábelek szilárdan állnak-e.

FIGYELMEZTETÉS
Nem megfelelő vezetékrendszer
Nyitott kábelbemenet vagy nem megfelelő vezetékrendszer miatt veszélyes környezetben
fennáll a robbanás kockázata.
● Vezetékrendszer esetén az eszköz bemenetétől meghatározott távolságra helyezzen el
szikrafogót. Tartsa be a helyi szabályozásokat és a vonatkozó engedélyekben
meghatározott követelményeket.

4.1.2

Magas nyomású alkalmazások
VESZÉLY
Magas nyomású alkalmazások
A nem megfelelő szétszerelés veszélyt jelent a személyzetre, a rendszerre és a környezetre.
● Soha ne lazítsa meg, távolítsa el vagy szerelje szét a folyamatcsatlakozókat, ha a tartály
tartalma nyomás alatt található.

FIGYELMEZTETÉS
Magas nyomású alkalmazások
A nem megfelelő beszerelés veszélyt jelenthet a személyzetre, a rendszerre és a környezetre.
● A nem megfelelő beszerelés a működési nyomás elvesztésével járhat.
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Beszerelés/felszerelés
4.2 A beszerelés helyére vonatkozó követelmények

FIGYELMEZTETÉS
A megengedhető legnagyobb működési nyomás túllépése
Sérülés- vagy mérgezésveszély.
A megengedhető legnagyobb működési nyomás értéke a készülék változatától függ. A
működési nyomás túllépése károsíthatja a készüléket. Forró, mérgező és korrozív közeg
kerülhet ki a rendszerből.
● Ellenőrizze, hogy a készülék megfelel-e a rendszer megengedhető legnagyobb működési
nyomásának.

Megjegyzés
● A folyamatcsatlakozók címkéjének a nyomástartó egységen kell maradnia. (A folyamat
nyomástartó egysége olyan összetevőkből áll, amelyek megakadályozzák a nyomásesést
az edényben: ez a folyamatcsatlakozó testét és a jeladót jelenti, általában azonban nem
tartalmazza az elektromos részek dobozát). A készülék alkatrész-készletének cseréje
esetén a folyamatcsatlakozó címkéjét át kell helyezni az új egységre.
● A készülék reprezentatív mintái hidrosztatikai teszteknek lettek alávetve, és eleget tesznek
az ASME kazánokra és nyomástartó edényekre vonatkozó előírásainak és a nyomástartó
berendezésekről szóló európai irányelveknek vagy túlteljesítik azokat.

4.1.2.1

Nyomástartó berendezésekre vonatkozó irányelv (PED, 14/68/EU)
A Siemens peremes, menetes vagy higiénikus folyamatcsatlakozókkal szerelt szinttávadói
nem rendelkeznek saját nyomásálló házzal, következésképpen, a nyomástartó
berendezésekről szóló európai irányelv szerint nem minősülnek magas nyomású vagy
biztonsági tartozékoknak (lásd az Európai Bizottság A-08 és A-20 iránymutatásait).

4.2

A beszerelés helyére vonatkozó követelmények
FIGYELMEZTETÉS
Agresszív légkörök
A nem megfelelő környezet veszélyt jelenthet a személyzetre, a rendszerre és a környezetre.
● Biztosítson a ház jellemzőinek és anyagának megfelelő környezetet.
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Beszerelés/felszerelés
4.3 Megfelelő felszerelés

VIGYÁZAT
Közvetlen napfény
A készülék megrongálódása.
Az eszköz túlforrósodhat vagy anyagai az UV sugárzás hatására törékennyé válhatnak.
● Az eszközt a közvetlen napfénytől védett helyen kell tartani.
● Gondoskodjon róla, hogy a környezeti hőmérséklet értéke nem haladja meg a
megengedett maximumot. Lásd a(z) Műszaki adatok (Oldal 55) részben található
információkat.

4.3

Megfelelő felszerelés

4.3.1

A felszerelés helye
Megjegyzés
● A sikeres alkalmazás kulcsfontosságú feltétele a megfelelő elhelyezés.
● A jelen fejezetben szereplő útmutatások követésével előzze meg a tartályok oldalfaláról
vagy az akadályokról visszaverődő interferenciát.

FIGYELEM
Helytelen összeszerelés
Helytelen összeszerelés esetén az eszköz megrongálódhat, tönkremehet, vagy
használhatósága korlátozottá válhat.
● Az eszköz üzembe helyezése előtt győződjön meg róla, hogy annak nincs látható sérülése.
● Győződjön meg róla, hogy a gyártási folyamatok csatlakozásai tiszták és megfelelő
tömítést és tömítőperselyt használtak.
● Arra alkalmas eszközökkel kell összeszerelni az eszközt. Lásd az információkat itt:
Beszerelési utasítások (Oldal 22).

Megjegyzés
● Eltávolítható fejjel rendelkező termékek esetén a készülék bármennyi alkalommal
elforgatható megrongálódás nélkül.
● Felszereléskor irányítsa a készülék elejét vagy hátulját a legközelebbi tartályfal vagy
akadály felé.
● Programozást és a tartály kalibrálását követően ne forgassa el a házat, különben a
továbbító impulzus polaritásának megváltozása hibát okoz.
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Beszerelés/felszerelés
4.3 Megfelelő felszerelés

4.3.2

A fúvóka kialakítása
Menetes PVDF antenna

Rozsdamentes acél kürtantenna







Peremes tokozott antenna

Higiénikus tokozott antenna









①
②
③
④

Minimális kinyúlás: 10 mm (0,4")
Minimális átmérő: 50 mm (2")
A fúvóka maximális hosszúsága
Maximális hosszúság/átmérő arány 1:1

● Az antenna végének minimum 10 mm-t (0,4") ki kell állnia a fúvókáról visszaverődő hamis
visszhangok elkerülése érdekében1).
● A menetes PVDF antenna esetében az ajánlott minimális fúvóka-átmérő 50 mm (2").
● Antennatoldat (100 mm/3,93") kizárólag a kürtantennához áll rendelkezésre
● Higiénikus folyamatcsatlakozóval rendelkező SITRANS LR250 szerelése esetén ajánlott
higiénikus gyakorlatnak számít az antenna beszerelése egy olyan fúvókába, amelynek a
hosszúság/átmérő aránya nem haladja meg az 1:1 értéket. Például egy 2" (DN50) átmérőjű
fúvóka nem lehet 50 mm-nél (2") hosszabb.
● Amikor a lencse megtisztításának céljából a higiénikus tokozott antennák egészségügyi/
higiénikus csatlakozója eltávolításra kerül, győződjön meg arról, hogy pontosan ugyanabba
a pozícióba kerül visszahelyezésre, hogy elkerülje a készülék ismételt üzembe
helyezésének szükségességét.
● A peremes tokozott antenna fúvókájának maximális hossza 500 mm (19,68").
1)

Nem vonatkozik a peremes és a higiénikus tokozott antennákra
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Beszerelés/felszerelés
4.3 Megfelelő felszerelés

4.3.3

A fúvóka elhelyezkedése
● Kerülje a központi elhelyezést magas, vékony edényekben
● A fúvókának függőlegesen kell elhelyezkednie és tökéletesnek kell lennie
Ajánlatos
Nem javasolt

Sugárzási szög
Megjegyzés
● A sugárzás szélessége az antenna méretétől függ és megközelítőleges érték: lásd az
alábbi táblázatot.

● A sugárzási szög a kúp azon szélessége, ahol az energiasűrűség a maximális
energiasűrűség fele.
● A maximális energiasűrűség közvetlenül az antenna előtt, azzal egy vonalban mérhető.
● A sugárzási szögön kívül is elküldésre kerül egy jel, következésképpen fennáll a hamis
értékek észlelésének lehetősége.

Kürtantenna

1

1

2

Menetes PVDF antenna
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Peremes tokozott antenna

2

Higiénikus tokozott antenna
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Beszerelés/felszerelés
4.3 Megfelelő felszerelés

1

1

2

①
②

2

Sugárzási kúp
Sugárzási szög

A sugárzási kúp típusa és a sugárzási szög
Antennatípus

Antennaméret

Sugárzási
szög

Kürt

1,5"

19°

2"

15°

3"

10°

4"

8°

Menetes PVDF

Peremes tokozott
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Folyamatcsatlako‐
zó mérete

Folyamatcsatlakozó típusa

2"

Class 150 ASME B16.5

12,8°

3, 4, 6"

Class 150 ASME B16.5

9,6°

50A

10K JIS B 2220

12,8°

80A/100A/150A

10K JIS B 2220

9,6°

DN50

PN10/16 EN1092-1

12,8°

DN80/DN100/
DN150

PN10/16 EN1092-1

9,6°
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Beszerelés/felszerelés
4.4 Beszerelési utasítások
Antennatípus

Antennaméret

Higiénikus tokozott

2"
3, 4"
DN50
DN80/DN100
DN50
DN80/DN100
DN50
DN80/DN100
DN50
DN80/DN100
F típus (50 mm) és
N típus (68 mm)

Sugárzási
szög
Az ISO 2852 szabványnak
12,8°
megfelelő egészségügyi csatla‐ 9,6°
kozó
Aszeptikus/higiénikus fúvóka/
koronás anya a DIN 11864-1
szabványnak megfelelően [„A”
forma]
Aszeptikus/higiénikus pere‐
mes csatlakozó a DIN 11864-2
szabványnak megfelelően [„A”
forma]

12,8°
9,6°
12,8°
9,6°

Aszeptikus/higiénikus csatlako‐ 12,8°
zó a DIN 11864-3 szabványnak 9,6°
megfelelően [„A” forma]
Higiénikus fúvóka/koronás
anya a DIN 11851 szabvány‐
nak megfelelően

12,8°
9,6°

Tuchenhagen Varivent

12,8°

Sugárzási kúp
● Ügyeljen arra, hogy a sugárzási kúpban semmilyen akadály ne okozzon interferenciát,
például létrák, csövek, I-gerendák vagy feltöltési áramlatok.
Hozzáférés a programozáshoz
● Biztosítson könnyű hozzáférést a kijelző megtekintéséhez és a kézi programozó eszközön
keresztül végzett programozáshoz.
Beszerelés külső vagy belső mérőcsőbe
További részletekért lásd a teljes használati utasítást.

4.4

Beszerelési utasítások
FIGYELMEZTETÉS
Magas nyomású alkalmazások
A nem megfelelő beszerelés veszélyt jelenthet a személyzetre, a rendszerre és a környezetre.
● A nem megfelelő beszerelés a működési nyomás elvesztésével járhat.
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Beszerelés/felszerelés
4.4 Beszerelési utasítások

FIGYELMEZTETÉS
Nem megfelelő beszerelés
A nem megfelelő beszerelés veszélyt jelenthet a személyzetre, a rendszerre és a környezetre.
● A beszerelést kizárólag szakképzett személyek végezhetik a helyi szabályozásoknak
megfelelően.
FIGYELEM
A készülék kezelése
A nem megfelelő kezelés a készülék megrongálódását eredményezheti.
● A sérülések elkerülése érdekében a készüléket kezelése során fogja a házától, ne a
folyamatcsatlakozótól vagy a címkétől.
● Járjon el különös óvatossággal a menetes PVDF vagy a higiénikus vagy peremes tokozott
antennák kezelésekor. Az antenna felületének, különösképpen az antennavég/lencse
sérülése negatív hatással lehet a teljesítményre. (Például ne állítsa a készüléket a lencsés
antennára.)
Megjegyzés
● Az Európai Unió és a tagállamok esetében a berendezésnek meg kell felelnie az ETSI EN
302372 szabványnak.
● A jóváhagyási információkat illetően tájékozódjon a készülék adattáblájáról.

Megjegyzés
Ne távolítsa el az PTFE lencsét. Ez a működés szempontjából alapvető alkatrész.
Megjegyzés
Beszerelés előtt úgy tűnhet, hogy a peremes tokozott antennán a lencse külső része nincs
szintben. Ez normális jelenség. Beszerelést követően ez a rész lelapul, és nem lesz semmilyen
hatással a készülék teljesítményére.
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Beszerelés/felszerelés
4.4 Beszerelési utasítások

4.4.1

Menetes változatok
FIGYELMEZTETÉS
Magas nyomású alkalmazások
Sérülés- vagy mérgezésveszély.
Előfordulhat, hogy PTFE szalag vagy egyéb megfelelő menettömítő anyag használata
szükséges. Lehetséges továbbá, hogy a folyamatcsatlakozót a kézi szorításnál erősebben
meg kell húzni. (a menetes változat esetében a maximálisan ajánlott nyomaték 40 N-m - 30
ft.lbs.)
1. A megrongálódás elkerülése érdekében a készülék foglalatba helyezése előtt ellenőrizze
a menetek illeszkedését.
2. Egyszerűen csavarja a készüléket a folyamatcsatlakozóba, majd szorítsa meg kézzel vagy
használjon kulcsot.

4.4.2

Peremes változat
FIGYELEM
Nem megfelelő anyagok
A felhasználó felelőssége a megfelelő kötőelemek és tömítések kiválasztása (a peremes
tokozott antenna kivételével), amelyeknek meg kell felelniük a folyamatcsatlakozó
határértékeinek és rendeltetésének, valamint az üzemelési körülményeknek.
Kizárólag a peremes tokozott antennára vonatkozó specifikus utasítások
Megjegyzés
● Használjon rugós alátéteket
● A lencseegység teljes értékű tömítésként funkcionál, nincs szükség egyéb tömítésre
● A kötőelemek meghúzásához alkalmazza az ajánlott nyomatékértékeket
A perem csavarozása: ajánlott nyomaték
Nyomásosztály
ASME B16.5, Class 150

A cső névleges értéke
2"

Kötőelemek száma
4

3"
4"
6"

24

Ajánlott nyomaték (Nm)
30 – 50
50 – 70

8

40 – 60
70 – 90
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Beszerelés/felszerelés
4.4 Beszerelési utasítások
Nyomásosztály

A cső névleges értéke

Kötőelemek száma

EN1092-1, PN16 /

DN50/50A

4

JIS B 2220, 10K

DN80/80A

8

Ajánlott nyomaték (Nm)
30 – 50

DN100/100A
DN150/150A

60 – 80

1-3-2-4
1

4

2

3

1-5-3-7

2-6-4-8
1

8

2

7

3

6

4
5

A perem csavarozására vonatkozó utasítások
1. A csavarok meghúzását végezze keresztben, az ábrán szemléltetett sorrendben.
2. Ellenőrizze a perem alatti hézag egyenletességét.
3. Szükség esetén igazítsa ki a szükséges kötőelemek meghúzásával.
4. A meghúzási nyomatékot fokozatosan növelje, a kívánt érték eléréséig.
5. 4 - 6 óra elteltével ellenőrizze a meghúzási nyomatékot / húzza meg újra a kötőelemeket.
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Beszerelés/felszerelés
4.4 Beszerelési utasítások
A perem csavarozására vonatkozó ajánlások:
● Rendszeres időközönként ellenőrizze a kötőelemeket, szükség esetén pedig húzza meg
újra a megfelelő meghúzási nyomatékkal.
● A berendezésből történő eltávolítást követően használjon új lencsét, O-gyűrűt és rugós
alátéteket.
A lencse cseréjét illetően tájékozódjon a következő részből: Alkatrészcsere (Oldal 53).
További részletekért lásd a teljes használati utasításban található méretezett rajzokat.

4.4.3

Higiénikus változatok
FIGYELMEZTETÉS
Az egészségügyi jóváhagyások érvényének megszűnése
A nem megfelelő beszerelés/rögzítés az egészségügyi jóváhagyások érvényének
megszűnését okozhatja.
● A higiénikus vagy egészségügyi alkalmazásokba történő beszerelés során járjon el
kiemelt figyelemmel. A tisztaság és a nedves részek azonnali tisztítást lehetővé tevő
pozícióban tartásának biztosítása érdekében kövesse a beszerelési/rögzítési
útmutatásokat. (Lásd a vonatkozó EHEDG/3A dokumentumot - nincs mellékelve).
FIGYELEM
Az egészségügyi jóváhagyások érvényének megszűnése
● A készülék 3-A egészségügyi jóváhagyásnak megfelelő beszereléséhez, amennyiben az
ügyfél tartálya rendelkezik folyamatcsatlakozóval, egy minimum 2,4 mm átmérőjű
szivárgásérzékelő nyílást kell biztosítani a folyamatcsatlakozó legalacsonyabb pontján,
ahol szivárgás jelentkezhet.
● Amennyiben a készülék beszerelését követően bármikor szivárgást észlel, a tömítés
cseréje és összeszerelés előtt szerelje szét és tisztítsa meg alaposan a készülék
folyamatcsatlakozójának alkatrészeit.
Megjegyzés
● A higiénikus tokozott antenna esetében a lencse tömítésként funkcionál, és az adott
folyamatcsatlakozótól függően tisztítható tömítéssel együtt kell használni (például
DIN 11864-3).
A higiénikus tokozott antenna szivárgásérzékelő nyílása
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4.5 Szétszerelés





①
②

4.5

A szivárgásérzékelő nyílás tájolási jelzése
Szivárgásérzékelő nyílás

Szétszerelés
VESZÉLY
Magas nyomású alkalmazások
A nem megfelelő szétszerelés veszélyt jelent a személyzetre, a rendszerre és a környezetre.
● Soha ne lazítsa meg, távolítsa el vagy szerelje szét a folyamatcsatlakozókat, ha a tartály
tartalma nyomás alatt található.

FIGYELMEZTETÉS
Helytelen szétszerelés
A helytelen szétszerelésből a következő kockázatok adódnak:
- Áramütés által okozott sérülés
- Gyártási folyamat közbeni szétszerelés esetén a rendszerből kikerülő közeg által okozott
kockázat
- Robbanás kockázata veszélyes környezetben.
A megfelelő szétszereléshez vegye figyelembe a következő előírásokat:
● A munka megkezdése előtt, győzödjön meg róla, hogy valamennyi fizikai változót, úgy
mint a nyomást, a hőmérsékletet, az elektromosságot, stb, kikapcsolta vagy azok értéke
ártalmatlan.
● Amennyiben az eszköz veszélyes közeget tartalmaz, úgy szétszerelés előtt ki kell üríteni.
Ellenőrizze, hogy nem kerül ki környezetre káros közeg az eszközből.
● Amennyiben véletlenül indult el a folyamat, a rongálódás elkerülése érdekében biztosítsa
a megmaradt csatlakozásokat.
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Csatlakoztatás
5.1

5

Alapvető biztonsági információk
FIGYELEM
Kondenzáció az eszközön belül
Kondenzáció által okozott kár az eszközben, ha a hőmérséklet-különbség a szállítás vagy
raktározás, illetve az összeszerelés helye között meghaladja a 20 °C-ot (36 °F).
● Az eszköz működtetése előtt hagyjunk több órát az eszköz új környezetéhez történő
adaptálódására.

FIGYELMEZTETÉS
Hiányzó PE/földelés
Áramütés kockázata.
Az eszköz változatától függően csatlakoztasson áramellátást az alábbiak szerint:
● Elektromos csatlakozó: Ügyeljen, hogy a használt csatlakozóaljzat rendelkezzen PE/
földelési csatlakozóval. Ellenőrizze, hogy a csatlakozóaljzat PE/földelési csatlakozója és
az elektromos csatlakozó illeszkednek-e egymáshoz.
● Kábelkivezetések csatlakoztatása: A kábelkivezetéseket a kapcsolási rajz szerint
csatlakoztassa. Először a PE/földelési csatlakozót csatlakoztassa.

5.2

A SITRANS LR250 csatlakoztatása
FIGYELMEZTETÉS
Nem megfelelő csatlakoztatás a tápellátáshoz
A tápellátáshoz történő nem megfelelő csatlakoztatás kockázatot jelenthet a személyzetre,
a rendszerre és a környezetre.
● Az IEC 61010-1 szabvány vonatkozó biztonsági előírásainak betartása érdekében az
egyenáramú tápcsatlakozók ellátásának olyan forrásról kell történnie, amely elektromos
szigetelést biztosít a bemenet és a kimenet között. Például 2. osztályú vagy korlátozott
energiaforrás.
● A helyszíni kábeleknek a névleges feszültségeknek megfelelő szigeteléssel kell
rendelkezniük.
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Csatlakoztatás
5.2 A SITRANS LR250 csatlakoztatása

FIGYELMEZTETÉS
A védelem mértékének csökkenése
A nem megfelelő csatlakoztatás a jóváhagyások érvényének megszűnését okozhatja.
● A jóváhagyás értékeit a készülék adattábláján ellenőrizheti.
● Az IP vagy NEMA osztályok megőrzése érdekében használjon megfelelő kábelbemenetszigeteléseket.
● Lásd: Huzalozás veszélyes területeken található berendezésekben (Oldal 31).

FIGYELEM
Nem megfelelő kábelek és kábelcsatornák
● A standard felszerelésre vonatkozó huzalozási gyakorlatok vagy elektromos előírások
betartása érdekében előfordulhat, hogy külön kábelekre és kábelcsatornákra van szükség.

1

2

4

3

5

①

A fedélrögzítő csavarok meglazításához használjon
④ Kábel árnyékolás
2 mm-es imbuszkulcsot c)
② Aljzat
⑤ Földelés csatlakozó
③ Opcionális kábel tömszelence a) b) (vagy NPT kábel be‐
menet)b)
a)
Mellékelve lehet a készülékhez.
b)
Ha a kábel csatornákon keresztül van elvezetve, vízálló alkalmazásokhoz csak jóváhagyott,
megfelelő méretű csatlakozóelemeket használjon.
c)
Nem vonatkozik a 3-A egészségügyi jóváhagyással rendelkező készülékre.
Huzalozási utasítások
1. A kábel végétől kb. 70 mm-es (2,75") hosszúságban távolítsa el a kábel szigetelését, majd
vezesse át a vezetékeket a tömszelencén. (Ha a kábel csatornákon keresztül van
elvezetve, vízálló alkalmazásokhoz csak jóváhagyott, megfelelő méretű
csatlakozóelemeket használjon.)
2. Csatlakoztassa a kábeleket a csatlakozókhoz az illusztrált módon: a polaritás a
kapocsblokkon van feltüntetve.

30

LR250 (mA/HART)
Kompakt használati utasítás, 06/2018, A5E44367409-AB

Csatlakoztatás
5.3 Huzalozás veszélyes területeken található berendezésekben
3. Földelje le a készüléket a helyi szabályozásoknak megfelelően.
4. Szorítsa meg a tömszelencét a megfelelő szigetelés biztosítása érdekében.
5. Programozás és a készülék konfigurálása előtt zárja le a fedelet, majd húzza meg a
rögzítőcsavart.
Megjegyzés
A fedélrögzítő csavar nincs jelen a 3-A egészségügyi jóváhagyással rendelkező készüléken.

A HART csatlakoztatása
Tipikus PLC/mA konfiguráció HART rendszerrel
4

1
5
3

2

①
②
③

Tápegység
SITRANS LR250
R = 250 Ω

6

④
⑤
⑥

Aktív PLC
HART modem
HART kommunikátor

Megjegyzés
● A rendszer kialakításától függően a tápellátás lehet a PLC vezérlőtől különálló vagy annak
részét is képezheti.
● A HART ellenállását (a teljes hurokellenállás, amely a kábel ellenállása plusz 250 Ohm
[ellenállás]) a megengedett üzemelési tartományon belülre kell korlátozni.

5.3

Huzalozás veszélyes területeken található berendezésekben
Minden esetben tájékozódjon a készülék adattáblájáról, a teljes használati utasításból és a
folyamatcsatlakozó címkéjéről a jóváhagyás értékeinek ellenőrzéséhez, a beszerelést és a
huzalozást pedig a helyi biztonsági előírásoknak megfelelően végezze.
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5.3 Huzalozás veszélyes területeken található berendezésekben

0-ás és 1-es zónák határán történő beszereléshez:





①
②
③

5.3.1

1-es zóna
A menetes anya elválasztó falként funkcionál
Anyag: rozsdamentes acél, alumínium és kitöltő kompozit (legalább 88 SHORE D
keménység; legkevesebb 14 000 psi nyomószilárdság)
0-ás zóna

Gyújtószikramentes huzalozás
A készülék adattáblája (ATEX/IECEX/INMETRO/RCM)

SITRANS LR250
BOX 2
7MLxxxx-xxxxx-xxxx BOX 1
Serial No: GYZ / S1034567
Encl.: NEMA / TYPE 4X, 6, IP67, IP68
Amb.Temp.: – 40°C to 80°C
Power Rating: 24 V
Nom., 30 V

OCP 0017

HART
Max., 4 - 20 mA

KCC-REM-S49
SITRANSLR

Siemens Milltronics Process Instruments, Peterborough
BOX 3

Ex ia IIC T4 Ga
Ex ia ta IIIC T100°C Da
IP65/IP67
DNV 12.0087 X

II 1 G D
Ex ia IIC T4 Ga
Ex ia ta IIIC T100°C Da
SIRA 06ATEX2358X
IECEx SIR 05.0031X

Ui = 30 V
Ii = 120 mA
Pi = 0.8 W
Ci = 15 nF
Li = 0.1 mH

0891
0518

WARNING: Use Cable Rated > 100°C

ATENÇÃO - RISCO POTENCIAL DE CARGA ELETROSTÁTICA - VEJA INSTRUÇÕES
- UTILIZAR CABOS ADEQUADOS PARA TEMPERATURAS > 100°C

1

①

ATEX tanúsítvány

Az adattáblán szereplő ATEX tanúsítvány letölthető a weboldalunkról:
Termékoldal (http://www.siemens.com/LR250)
Lépjen a Support > Approvals / Certificates (Támogatás > Jóváhagyások / Tanúsítványok)
menüpontba.
Az adattáblán szereplő IECEx tanúsítvány megtekinthető az IECEx weboldalán. Látogassa
meg a következő oldalt:
IECEx (http://iecex.iec.ch/)
Kattintson a Certified Equipment (Tanúsított felszerelés) menüpontra, majd adja meg az
IECEx SIR 05.0031X tanúsítványszámot.
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5.3.2

Szikramentes huzalozás

SITRANS LR250
7MLxxxx-xxxxx-xxxx
Serial No: GYZ / A1034567
Encl.: NEMA / TYPE 4X, 6, IP67, IP68
Amb.Temp.: – 40°C to 80°C
Nom., 30 V
Power Rating: 24 V

II 3 G
Ex nA IIC T4 Gc
SIRA 09ATEX4153X
Max., 4 – 20 mA

0891

HART

Siemens Milltronics Process Instruments, Peterborough

WARNING: Use Cable Rated > 100°C

1

①

ATEX tanúsítvány

Az adattáblán szereplő ATEX tanúsítvány letölthető a weboldalunkról:
Termékoldal (http://www.siemens.com/LR250)

5.3.3

Lángbiztos huzalozás
s
SITRANS LR250
7MLxxxx-xxxxx-x
Serial No: GYZ / A1034567
Encl.: NEMA / TYPE 4X, 6, IP67, IP68
Amb.Temp.: – 40°C to 80°C
Power Rating: 24 V
Nom., 30 V

Max., 4 - 20 mA

II 1/2 G D, 1 D, 2 D
Ex d mb ia IIC T4 Ga/Gb
Ex ia ta IIIC T100°C Da
SIRA 08ATEX1301X
IECEx SIR 08.0107X
Um = 250 V

HART

WARNING: – De-Energize Before Removing Cover
– Use Cable Rated >100°C

Siemens Milltronics Process Instruments, Peterborough

0518
0891
OCP 0017

KCC-RES-S49
SITRANSL

Ex d ia mb IIC T4 Ga/Gb
Ex ia ta IIIC T100°C Da
DNV 12.0088 X

ATENÇÃO: – NÃO ABRA QUANDO ENERGIZADO
– UTILIZAR CABOS ADEQUADOS PARA
TEMPERATURAS > 100 °C

1

①

ATEX tanúsítvány

Az adattáblán szereplő ATEX tanúsítvány letölthető a weboldalunkról:
Termékoldal (http://www.siemens.com/LR250)
Lépjen a Support > Approvals / Certificates (Támogatás > Jóváhagyások / Tanúsítványok)
menüpontba.
Az adattáblán szereplő IECEx tanúsítvány megtekinthető az IECEx weboldalán. Látogassa
meg a következő oldalt:
IECEx (http://iecex.iec.ch/)
Kattintson a Certified Equipment (Tanúsított felszerelés) menüpontra, majd adja meg az
IECEx SIR 08.0107X tanúsítványszámot.

5.3.4

Fokozott biztonságú huzalozás
s
SITRANS LR250
7MLxxxx-xxxxx-xxxx-x
Serial No: GYZ / A1034567
Encl.: NEMA / TYPE 4X, 6, IP67, IP68
Amb.Temp.: – 40°C to 80°C
Power Rating: 24 V
Nom., 30 V

Max., 4 - 20 mA

II 1/2 G D, 1 D, 2 D
Ex e mb ia IIC T4 Ga/Gb
Ex ia ta IIIC T100°C Da
SIRA 08ATEX1301X
IECEx SIR 08.0107X
Um = 250 V

HART

WARNING: – De-Energize Before Removing Cover
– Use Cable Rated > 100°C

Siemens Milltronics Process Instruments, Peterborough

0518
0891
OCP 0017

KCC-REM-S49
SITRANSL

Ex e ia mb IIC T4 Ga/Gb
Ex ia ta IIIC T100°C Da
DNV 12.0088 X

ATENÇÃO: – NÃO ABRA QUANDO ENERGIZAD0
– UTILIZAR CABOS ADEQUADOS PARA
TEMPERATURAS > 100 °C

1

①

ATEX tanúsítvány
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Az adattáblán szereplő ATEX tanúsítvány letölthető a weboldalunkról:
Termékoldal (http://www.siemens.com/LR250)
Lépjen a Support > Approvals / Certificates (Támogatás > Jóváhagyások / Tanúsítványok)
menüpontba.
Az adattáblán szereplő IECEx tanúsítvány megtekinthető az IECEx weboldalán:
IECEx (http://iecex.iec.ch/)
Kattintson a Certified Equipment (Tanúsított felszerelés) menüpontra, majd adja meg az
IECEx SIR 08.0107X tanúsítványszámot.

5.4

A veszélyes területen történő beszerelésre vonatkozó specifikus
utasítások

5.4.1

(Referencia: európai ATEX irányelv - 2014/34/EU)
Az alábbi utasítások a SIRA 06ATEX2358X, SIRA 08ATEX1301X és SIRA 09ATEX4153X
tanúsítványszámmal rendelkező felszerelésekre vonatkoznak.
1. A használatot és az összeszerelést illetően tájékozódjon a fő utasításokból.
2. A termék a SIRA 06ATEX2358X esetén 1GD kategóriájú, a SIRA 08ATEX1301X esetén
1/2 GD, 1D, 2D kategóriájú, a SIRA 09ATEX4153X esetén pedig 3G kategóriájú
felszerelésként használható.
3. A felszerelés használható gyúlékony gázokkal és gőzökkel IIC, IIB és IIA csoportba tartozó
berendezésekkel és T1, T2, T3 és T4 hőmérsékleti osztályokkal.
4. A felszerelés IP67-es behatolás elleni védelemmel, valamint T100 °C hőmérsékleti
osztállyal rendelkezik, és használható gyúlékony porokkal.
5. A felszerelés –40 °C és +80 °C közötti hőmérséklet-tartományban történő használatra van
tanúsítva.
6. A berendezés nincs biztonsággal kapcsolatos eszköznek minősítve (a 2014/34/EU 1.5
pontja alapján).
7. A felszerelés beszerelését és ellenőrzését megfelelő szakképzésű személynek kell
végeznie, a vonatkozó gyakorlati irányelveknek megfelelően (Európában EN 60079-14 és
EN 60079-17).
8. A felszerelés nem javítható.
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9. A tanúsítványszámok az „X” karakterrel végződnek, ami azt jelzi, hogy a termék
biztonságos használatára speciális feltételek érvényesek. A felszerelés beszerelését és
ellenőrzését végző személyeknek hozzáféréssel kell rendelkezniük a tanúsítványokhoz.
10.Ha a felszerelés agresszív anyagokkal kerülhet kapcsolatba, akkor a felhasználó
felelőssége azoknak a megfelelő óvintézkedéseknek a megtétele, amelyekkel
megelőzhető a termék károsodása, beleértve a védelem típusának fenntartását.
– Agresszív anyagok: például savas folyadékok vagy gázok, amelyek megtámadhatják a
fémeket vagy oldószerek, amelyek károsíthatják a polimereket.
– Megfelelő óvintézkedések: például annak megállapítása az anyag biztonsági
adatlapjának alapján, hogy a termék ellenáll az adott vegyszereknek.
A biztonságos használat speciális feltételei (a tanúsítványszámot követő „X” karakter által
jelezve)
● Előfordulhat, hogy a ház részei nem rendelkeznek vezető tulajdonsággal, ennek
következtében szélsőséges körülmények között olyan szintű elektrosztatikus töltés
alakulhat ki, amely alkalmas a belobbantásra. A felhasználónak meg kell győződnie arról,
hogy a felszerelés nem kerül beszerelésre olyan helyre, ahol külső hatásoknak (például
magasnyomású gőz) lehet kitéve, amelyek a vezető tulajdonsággal nem rendelkező
felületeken elektrosztatikus töltés kialakulásához vezethetnek.
● A felszerelés hozzáférhető felületén alumínium, magnézium, titán vagy cirkónium
használható. A ritkán előforduló problémák esetén ütődések és súrlódásból származó
szikrák következtében gyújtóforrások keletkezhetnek. Ezt a kockázatot figyelembe kell
venni, ha a SITRANS LR250 mA/HART olyan helyre kerül beszerelésre, amely II.
csoportnak megfelelő, Ga vagy Da védelmet igényel.
● A felszerelést csatlakoztatni kell a rendszer földeléséhez, a vonatkozó gyakorlati
irányelveknek megfelelően.
● A SITRANS LR250 mA/HART gyúlékony porok jelenlétében történő használata esetén a
felszereléshez csatlakoztatott tömszelencének ugyancsak alkalmasnak kell lennie a
gyúlékony porok jelenlétében történő használatra. Ezt a megfelelőséget egy ATEX
bejelentett szervezetnek kell tanúsítania. Továbbá, a tömszelence felszerelése nem
módosíthatja a felszerelés házának IP6X védelmét.
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Üzembe helyezés
6.1

6

Alapvető biztonsági információk
FIGYELMEZTETÉS
Robbanás elleni védelem mértékének csökkenése
A készülék nem megfelelő üzembe helyezése robbanás kockázatával járhat.
A készülék felnyitása esetén
● Válassza le a tápellátásról
- vagy ● Győződjön meg arról, hogy a légkör nem robbanásveszélyes (tűzveszélyes
munkavégzési engedély).
A működtetés újrakezdése előtt győződjön meg a készülék megfelelő visszazárásáról.

6.2

A SITRANS LR250 programozása
● Lásd: Gyors üzembe helyezési varázsló a kézi programozó eszközön keresztül (Oldal 45).
A SITRANS LR250 aktiválása
Kapcsolja be a készüléket. A SITRANS LR250 automatikusan Measurement (Mérés)
(Üzemmód) gombot a Measurement
üzemmódban kapcsol be. Nyomja meg a Mode
(Mérés) és Program (Programozás) üzemmódok közötti váltáshoz.

LR250 (mA/HART)
Kompakt használati utasítás, 06/2018, A5E44367409-AB

37
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6.2.1

Az LCD kijelző

A Measurement (Mérés) üzemmód képernyője
Normál üzemelés
1

2

3

4

[M]

LEVEL

18.91
21.40 rC
DATA EXCH.
8

7

①
②

5

Átváltás ikonok a): pontos érték vagy százalék
Kiválasztott művelet: level (szint), space (üres hely), distance (távolság) vagy volume (mennyi‐
ség)

③
④
⑤
⑥

Mért érték (szint, üres hely, távolság vagy mennyiség)
Mértékegységek
Szintjelző oszlopgrafikon
Másodlagos zóna, amely igény szerint a következő értékeket jelzi: b) az elektronika hőmérsék‐
lete, visszhang megbízhatósága, hurokáram vagy távolság

⑦
⑧
a)

6

Állapotüzeneteket megjelenítő szövegmező
A készülék állapotjelzője, lásd a következő részt: A készülék állapotjelző ikonjai (Oldal 39)

Váltáshoz nyomja meg a FEL vagy LE nyilakat.

Billentyűnyomásos kérelemre. A billentyűk Measurement (Mérés) üzemmódon belüli funkcióira vo‐
natkozó részletekért lásd a következő részt: Kézi programozó eszköz (Oldal 40).

b)

Hiba jelenléte
1

2

6/2(

①
②
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A készülék állapotjelzője, lásd a következő részt: A készülék állapotjelző ikonjai (Oldal 39)
Állapotüzeneteket megjelenítő szövegmező
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A PROGRAM (Programozás) üzemmód képernyője
Navigációs nézet
3
4
2
1

①
②
③

SIGNAL PROC.. 2.8.7
ECHO SELECT
SAMPLING
ECHO QUALITY
TVT SETUP

5

④
⑤

Elemsáv
Menüsor

Aktuális elem száma
Aktuális elem

Aktuális menü

● Egy vizuális menüsor jelzi, hogy a menüpontok listája túl hosszú az összes pont
megjelenítéséhez.
● A menüsor közepén lévő sáv azt jelzi, hogy az aktuális menüpont a lista közepén található.
● A sáv mérete és a menüsoron belüli viszonylagos elhelyezkedése jelzi a menüpontok
listájának hosszát, valamint az aktuális menüpont megközelítőleges elhelyezkedését a
listában.
● Minél nagyobb a sáv, annál kevesebb menüpont található a listában.
Paraméter nézet
MATERIAL

Szerkesztési nézet
1.2

LIQUID

1

3

PREVIOUS
BACK

2

MATERIAL
1.2
LIQUID
LIQUID LOW DK

EDIT
NEXT

①
②
③

6.2.2

Paraméter neve
Paraméter száma
Paraméter értéke/kiválasztott érték

A készülék állapotjelző ikonjai
Az LCD kijelzőn megjelenő állapotjelző ikonok teljes listája, valamint ezek jelentése a teljes
használati utasítás Diagnosztika és hibaelhárítás részében található.
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6.2.3

Kézi programozó eszköz (katalógusszám: 7ML1930-1BK)
A programozó eszközt külön kell megrendelni.

A jelen készülékkel használható kézi programozó eszköz nem helyettesíthető lítium
akkumulátorokat tartalmaz.
A lítium-ion akkumulátorok nagy energiájú elsődleges áramforrások, amelyeket a lehető
legnagyobb fokú biztonság szem előtt tartásával terveztek.
FIGYELMEZTETÉS
Potenciális kockázat
Az elektromos vagy fizikai sokkhatásoknak kitett lítium-ion akkumulátorok potenciális
kockázatot jelentenek. Mindig tartsa szem előtt az alábbi előírásokat a lítium-ion
akkumulátorok kezelése és használata során:
● Ne zárja rövidre, töltse újra vagy csatlakoztassa téves polaritással!
● Ne tegye ki az akkumulátorokat a meghatározott hőmérséklet-tartományt meghaladó
hőmérsékleteknek.
● Ne égesse el az akkumulátorokat.
● Ne törje össze, lyukassza ki vagy nyissa fel a cellákat, illetve ne szerelje szét az
akkumulátort.
● Ne hegessze vagy forrassza az akkumulátortestet!
● Ne merítse az akkumulátort vízbe!
A billentyűk funkciói mérés üzemmódban
Billentyű

Funkció

Eredmény

Frissíti a hurokáram értékét

Új érték kerül megjelenítésre az LCD kijelző
másodlagos zónájában.

Frissíti a ház belső hőmérsékleti értékét
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Billentyű

Funkció

Eredmény

Frissíti a visszhang megbízhatóságának
értékét

Új érték kerül megjelenítésre az LCD kijelző
másodlagos zónájában.

Frissíti a távolság mért értékét

Üzemmód: megnyitja a PROGRAM (Prog‐ Megnyitja azt a menüszintet, amely az aktuális
ramozás) üzemmódot
üzemelési ciklusban utoljára megjelenítésre
került, kivéve ha az eszköz kikapcsolásra ke‐
rült a PROGRAM (Programozás) üzemmód‐
ból való kilépés óta vagy 10 percnél hosszabb
idő telt el a PROGRAM (Programozás) üzem‐
mód használata óta. Ekkor a legfelsőbb szintű
menü jelenik meg.
JOBB nyíl: megnyitja a PROGRAM (prog‐
ramozás) üzemmódot

A legfelsőbb szintű menü kerül megjelenítésre.

FEL vagy LE nyíl: pontos érték és százalé‐ Az LCD kijelző a mért értéket pontos értékben
kos érték közötti váltás
vagy százalékban jeleníti meg.

6.2.4

Programozás a kézi programozó eszköz segítségével
Megjegyzés
● Amíg a készülék PROGRAM (Programozás) üzemmódban található, az érték változatlan
marad, és nem reagál a készülékben végbemenő változásokra.
● Ha egy adott ideig (15 másodperc és 2 perc között, a menü szintjétől függően) nem végez
semmilyen műveletet PROGRAM (Programozás) üzemmódban, a készülék automatikusan
visszatér Measurement (Mérés) üzemmódba.
Paraméter menük
Megjegyzés
A paraméterek és a hozzájuk kapcsolódó utasítások teljes listája a teljes használati
utasításban található.
A paraméterek különböző nevekkel rendelkeznek és funkcionális csoportokba vannak
rendezve.
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1. QUICK START
2. SETUP
2.1. DEVICE
............
2.7. LINEARIZATION
2.7.1. VOLUME
2.7.1.1. VESSEL SHAPE
1. A PROGRAM (Programozás) üzemmód megnyitása
● Irányítsa a programozó eszközt a kijelzőre maximum 300 mm-es távolságból.
● JOBB nyíl
menüt.

: aktiválja a PROGRAM (Programozás) üzemmódot és megnyitja az 1. szintű

● Üzemmód
: megnyitja azt a menüszintet, amely az utóbbi 10 percben legutoljára
megjelenítésre került PROGRAM (Programozás) üzemmódban, vagy megjeleníti az 1.
szintű menüt, ha azóta az eszköz kikapcsolásra került.
1

2

3

① Kézi programozó eszköz ② Kijelző

③ Maximális távolság: 300 mm

2. Navigálás: a billentyűk funkciói navigálás üzemmódban
Megjegyzés
● Navigation (Navigálás) üzemmódban a NYÍL billentyűkkel lehetőség van a következő
menüpontra lépni az adott nyíl irányában.
● A paraméterek kézi programozó eszközről való gyors eléréséhez nyomja meg a
Kezdőképernyő
gombot, majd adja meg a menü számát, például: 2.7.1. (Mennyiség).
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Billentyű

Név

Menüszint

Funkció

FEL vagy LE nyíl

menü vagy pa‐
raméter

Görgetés az előző vagy következő menüre
vagy paraméterre

JOBB nyíl

menü

Ugrás a kiválasztott menü első paraméte‐
rére vagy a következő menü megnyitása.

paraméter

Edit (Szerkesztés) üzemmód megnyitása.

BAL nyíl

menü vagy pa‐
raméter

Egy szinttel magasabb menü megnyitása.

Üzemmód

menü vagy pa‐
raméter

Váltás MEASUREMENT (Mérés) üzem‐
módra.

Kezdőképernyő

menü vagy pa‐
raméter

A legfelsőbb szintű menü megnyitása: 1es szintű menü.

3. Szerkesztés PROGRAM (Programozás) üzemmódban
● Navigáljon a kívánt paraméterhez.
● Nyomja meg a JOBB nyilat

a paraméter nézet megnyitásához.

● Nyomja meg a JOBB nyilat
ismét az Edit (Szerkesztés) üzemmód megnyitásához. Az
aktuálisan kiválasztott elem kiemelésre kerül. Görgessen új elemre.
● Nyomja meg a JOBB nyilat

a megerősítéshez.

Az LCD kijelző visszatér paraméter nézetre és az újonnan kiválasztott elemet jeleníti meg.
MATERIAL

2
3

PREVIOUS
BACK

MATERIAL
1.2
LIQUID
LIQUID LOW DK

1.2

LIQUID

1

EDIT
NEXT

① Paraméter neve

② Paraméter száma

③ Aktuális elem

4. Egy számérték módosítása
● Navigáljon a kívánt paraméterhez.
● Nyomja meg a JOBB nyilat
kijelzésre.

a paraméter nézet megnyitásához. Az aktuális érték kerül

● Nyomja meg a JOBB nyilat
ismét az Edit (Szerkesztés) üzemmód megnyitásához. Az
aktuális érték kiemelésre kerül.
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● Adjon meg egy új értéket.
● Nyomja meg a JOBB nyilat

a megerősítéshez.

Az LCD kijelző visszatér paraméter nézetre és az újonnan kiválasztott elemet jeleníti meg.
1

2

LOW CALIB. PT. 1.6
20.00

3

LOW CALIB. PT. 1.6
20.00
+20.00

PREVIOUS
BACK

EDIT
NEXT

① Paraméter neve

② Paraméter száma

③ Aktuális elem

A billentyűk funkciói szerkesztés üzemmódban
Billentyű

Név

Funkció

FEL vagy LE nyíl

Opció kivá‐
lasztása

Görgetés egy adott elemhez.

Számok mó‐ ● Egy szám értékének növelése vagy
dosítása
csökkentése
● Mínusz és plusz jelek közötti váltás

JOBB nyíl

Opció kivá‐
lasztása

● Adat elfogadása (a paraméter írása)
● Átváltás Edit (Szerkesztés)
üzemmódról Navigation (Navigálás)
üzemmódra

Számok mó‐ ● A kurzor jobbra mozgatása egy
dosítása
pozícióval
● vagy ha a kurzor az Enter (Bevitel) jelen
található, az adat elfogadása és
átváltás Edit (Szerkesztés)
üzemmódról Navigation (Navigálás)
üzemmódra
BAL nyíl

Opció kivá‐
lasztása

Kilépés Edit (Szerkesztés) üzemmódból a
paraméter módosítása nélkül.

Számok mó‐ ● A kurzor plusz/mínusz jelre mozgatása,
dosítása
ha ez a billentyű kerül megnyomásra
először
● vagy a kurzor balra mozgatása egy
pozícióval
Törlés
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Billentyű

Név

Funkció

Tizedesvessző

Számok mó‐ Tizedesvessző beszúrása.
dosítása

Plusz vagy mínusz jel

Számok mó‐ A bevitt érték jelének módosítása
dosítása

Számbillentyűk

Számok mó‐ A billentyűnek megfelelő karakter bevitele.
dosítása

-

6.2.5

Gyors üzembe helyezési varázsló a kézi programozó eszközön keresztül
Paraméter menük
Megjegyzés
A paraméterek és a hozzájuk kapcsolódó utasítások teljes listája, valamint a méretezett rajzok
a teljes használati utasításban találhatók.
1. Gyors üzembe helyezés
1.1. Quick Start Wiz (Gyors üzembe helyezési varázsló)
● Irányítsa a programozó eszközt a kijelzőre maximum 300 mm-es távolságból, majd nyomja
meg a JOBB nyilat
a PROGRAM (Programozás) üzemmód aktiválásához és az 1.
szintű menü megnyitásához.
● Nyomja meg a JOBB nyilat
paraméter nézetet.

kétszer, hogy az 1.1 menüpontra lépjen és megnyissa a

● Nyomja meg a JOBB nyilat
az Edit (Szerkesztés) üzemmód megnyitásához vagy
nyomja meg a LE nyilat az alapértelmezett értékek elfogadásához és a következő elemre
lépéshez.
● Egy beállítás módosításához görgessen a kívánt elemre vagy adjon meg egy új értéket.
● Az érték módosítását követően nyomja meg a JOBB nyilat
nyomja meg a LE nyilat
a következő elemre lépéshez.

az elfogadáshoz, majd

● A gyors üzembe helyezési funkcióban végzett beállítások csak a Finish (Befejezés) gomb
kiválasztását követően lépnek érvénybe.

LR250 (mA/HART)
Kompakt használati utasítás, 06/2018, A5E44367409-AB

45

Üzembe helyezés
6.2 A SITRANS LR250 programozása

Material (Anyag)
Az anyagnak megfelelő visszhang-feldolgozási algoritmus kiválasztása [további részletekért
lásd a Pozíció érzékelése (2.8.4.2.) részt].

Opciók

*

LIQUID (FOLYADÉK)
LIQUID LOW DK (ALACSONY DIELEKTROMOS ÁLLANDÓJÚ FOLYA‐
DÉK)a) (alacsony dielektromos állandójú folyadék – CLEF algoritmus enge‐
délyezve)

a)

dielektromos állandó < 3,0

Response Rate (Válaszidő)
A készülék által a céltartományban történő mérési változásokra adott válasz idejének
beállítása. Használjon a maximális feltöltési vagy ürítési sebességnél (attól függően, hogy
melyik nagyobb) éppen nagyobb értéket.

Opciók
*

Válaszidő (1.3.)

Feltöltési sebesség percenként (2.4.2.)/Üríté‐
si sebesség percenként (2.4.3.)

SLOW (ALACSONY)

0,1 m/perc (0,32 ft/perc)

MED (KÖZEPES)

1,0 m/perc (3,28 ft/perc)

FAST (GYORS)

10,0 m/perc (32,8 ft/perc)

Units (Mértékegységek)
Az érzékelő által használt mértékegységek.
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Üzembe helyezés
6.2 A SITRANS LR250 programozása

Opciók

m, cm, mm, ft, in.
Alapértelmezett érték: m

Művelet

Művelet

Leírás

NO SERVICE
(ÜZEMEN KÍ‐
VÜL)

A mérés és a hozzá kapcsolódó hurokáram nem kerültek frissítésre, a ké‐
szülék pedig alapértelmezetten Fail-safe (Hibamentes) üzemmódba kapcsol
a)
.

LEVEL (SZINT)

*

Az anyag felszínéig mért távolság az alsó kalibrálási ponthoz viszonyítva

SPACE (ÜRES
HELY)

Az anyag felszínéig mért távolság a felső kalibrálási ponthoz viszonyítva

DISTANCE (TÁ‐
VOLSÁG)

Az anyag felszínéig mért távolság az érzékelő referenciapontjához viszo‐
nyítva

a)

További részletekért lásd az Anyagszint (2.5.1.) című részt.

5
3
4
1

2

6

①
②
③

Üres hely
Szint
Távolság

④
⑤
⑥

Felső kalibrálási pont (feltöltött szint a folyamatban)
Az érzékelő referenciapontja a)
Alsó kalibrálási pont (üres szint a folyamatban)

Az a pont, amelyhez képest a felső és alsó kalibrálási pontok viszonyítása történik: lásd a
Méretezett rajzok című részt.

a)

Low Calibration Point (Alsó kalibrálási pont)
Az érzékelő referenciapontja és az alsó kalibrálási pont (általában a folyamat üres szintje)
közötti távolság meghatározása. (Illusztrációért lásd a Működés című részt.)
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Üzembe helyezés
6.2 A SITRANS LR250 programozása

Értékek

Tartomány: 0,00 - 20,00 m

High Calibration Point (Felső kalibrálási pont)
Az érzékelő referenciapontja és a felső kalibrálási pont (általában a folyamat feltöltött szintje):
közötti távolság meghatározása. (Illusztrációért lásd a Működés című részt.)

Értékek

Tartomány: 0,00 - 20,00 m

Wizard complete (Varázsló befejezve)
Opciók

BACK (VISSZA), CANCEL (MÉGSE), FINISH (BEFEJEZÉS) (A gyors üzembe
helyezés sikeres befejezését követően a kijelző visszatér az 1.1 Quick Start Wiz
(Gyors üzembe helyezési varázsló) menübe.)

Nyomja meg a LE nyilat
(Befejezés). Ezt követően nyomja meg a BAL nyilat
a
Measurement (Mérés) üzemmódba való visszatéréshez. A SITRANS LR250 készen áll a
használatra.
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Távoli működtetés
7.1

7

SITRANS kommunikációk: HART
● Az alkalmazható paraméterek listájához szüksége van a teljes használati utasításra.
● Azt javasoljuk, hogy a készülék programozásához használja a SIMATIC Process Device
Manager (Folyamat eszközkezelő - PDM) eszközt.
● A HART készülékek SIMATIC PDM eszközzel történő beállítására vonatkozó alkalmazási
útmutatók a következő weboldalról tölthetők le:
Termékoldal (http://www.siemens.com/LR250) a Support (Támogatás) menüpontban.
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Távoli működtetés
7.1 SITRANS kommunikációk: HART
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Szerviz és karbantartás
8.1

8

Alapvető biztonsági információk
FIGYELMEZTETÉS
Nem engedélyezett javítás
● Kizárólag a Siemens által arra felhatalmazott szakemberek végezhetik az eszköz javítását.

VIGYÁZAT
Billentyűzár feloldása
A paraméterek helytelen módosítása befolyásolhatja a folyamat biztonságát.
● Figyeljenek arra, hogy kizárólag arra jogosult alkalmazottak oldhatják fel a biztonsággal
kapcsolatos alkalmazások billentyűzárát.

8.2

Tisztítás
Normál működési körülmények mellett a radaros jeladó nem igényel tisztítást.
Nagy igénybevételt támasztó működési körülmények között az antenna időközönként
tisztításra szorulhat. Amennyiben a tisztítás szükségessé válik:
● Az antenna anyagának és a feldolgozási közegnek a függvényében válasszon olyan
tisztítóoldatot, amely nem károsítja ezeket.
● Helyezze üzemen kívül a készüléket, majd törölje tisztára az antennát a tisztítószerrel
kompatibilis törlőkendővel.
FIGYELEM
Nedvesség kerül az eszközbe
A készülék megrongálódása.
● Vigyázzon, hogy takarítás és karbantartás közben ne kerüljön nedvesség az eszköz
belsejébe.
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Szerviz és karbantartás
8.3 Karbantartás és javítási munkálatok

FIGYELMEZTETÉS
Elektrosztatikus töltés
Veszélyes területen robbanásveszély áll fenn, ha elektrosztatikus töltés alakul ki, például ha
az eszköz műanyag felületeit száraz ronggyal tisztítja.
● Veszélyes területeken gátolja meg elektrosztatikus töltés kialakulását.

8.3

Karbantartás és javítási munkálatok
Az eszköz nem igényel karbantartást. A vonatkozó utasítások és előírások szerint azonban
időszakonként ellenőrzést kell végezni.
Az ellenőrzés a következőket foglalhatja magába:
● Környezet állapota
● A gyártási folyamatok csatlakozásaihoz, a vezetékbemenetekhez és a tok csavarjaihoz
tartozó zárak sértetlensége
● Az áramellátás, a villámvédelem és a földelés megbízhatósága
FIGYELMEZTETÉS
Folyamatos használat közbeni karbantartás veszélyes területen
Robbanási kockázat áll fenn, ha veszélyes környezetben végezzük az eszköz javítási vagy
karbantartási munkálatait.
● Áramtalanítsa az eszközt.
- vagy ● Gondoskodjon róla, hogy a környezet robbanásveszély mentes (tűzveszélyes
munkavégzési engedély).

FIGYELMEZTETÉS
Párás környezet
Áramütés kockázata.
● Ne végezzen munkálatokat a gépen, ha az csatlakoztatva van a hálózatra.
● Amennyiben nem kerülhető el, hogy hálózatra csatlakoztatott gépen dolgozzon,
gondoskodjon róla, hogy a környezet száraz legyen.
● Vigyázzon, hogy takarítás és karbantartás közben ne kerüljön nedvesség az eszköz
belsejébe.
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Szerviz és karbantartás
8.3 Karbantartás és javítási munkálatok

8.3.1

Az egység javítása és a felelősség kizárása
Az összes módosítást és javítási munkálatot szakképzett személynek kell végeznie, a
vonatkozó biztonsági szabályozásokkal összhangban. Vegye figyelembe az alábbiakat:
● A készüléken végzett összes módosításért és javításért a felhasználó felelős.
● Az összes új alkatrészt a Siemens vállalattól kell beszerezni.
● A javítási munkálatokat korlátozza a meghibásodott alkatrészekre.
● Ne használja fel újra a meghibásodott alkatrészeket.

8.3.2

Alkatrészcsere
Ha megrongálódás vagy meghibásodás következtében szükségessé válik az antenna, a
lencse, a másodlagos O-gyűrű vagy a rugós alátétek cseréje, akkor cserét követően nincs
szükség a kalibrálás ismételt elvégzésére, amennyiben ugyanolyan típusú és méretű
alkatrészeket használ.
Az antenna cseréje
Az antenna eltérő típusra cserélését a Siemens hivatalos szervizközpontjai vagy a vállalat által
feljogosított személyek végezhetik.
Ha megrongálódás vagy meghibásodás következtében szükségessé válik az elektronika vagy
a ház cseréje, akkor győződjön meg a megfelelő típusú csereantenna használatáról, különben
a Siemens által feljogosított személy kell elvégezze az ismételt kalibrálást.
A lencse cseréje
1. Eltávolításhoz forgassa a lencsét az óramutató járásával ellenkező irányba, amíg elválik
az egységtől.
2. Cserélje ki a lencse és a folyamatcsatlakozó közötti O-gyűrűt egy újjal.
3. Óvatosan csavarja be a csere lencsét, és forgassa az óramutató járásával megegyező
irányba, amíg ellenállásba nem ütközik.
Ne húzza túl a lencsét, mivel ennek következtében visszafordíthatatlanul megrongálódhat.
4. A perem felszerelését illetően lásd a következő részt: Peremes változat (Oldal 24).
Megjegyzés
Az új lencse peremes tokozott antennára történő felszerelését követően és a tartályba/
edénybe történő beszerelés előtt úgy tűnhet, hogy egyes lencsék nincsenek szintben a
készülékkel. Ez normális jelenség, és nincs semmilyen hatással a teljesítményre.
A katalógusszámokat illetően lásd a teljes használati utasítást.
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Szerviz és karbantartás
8.5 Visszaszállítás folyamata

8.4

Ártalmatlanítás
A jelen kézikönyvben bemutatott eszközök újrahasznosítandók. Ezek az
elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EK
irányelv (WEEE) szerint nem ártalmatlaníthatók a helyi hulladékkezelő
szolgáltatók által.
Az eszközöket az Európai Közösségen belül környezetbarát újrahasznosí‐
tás céljából a beszállítóhoz, vagy egy helyi, engedéllyel rendelkező hulla‐
dékkezelő szolgáltatóhoz kell visszaküldeni. Vegye figyelembe az ország‐
ában érvényes speciális előírásokat.
Az akkumulátort tartalmazó eszközökre vonatkozó bővebb információt itt
kaphat: Akkumulátorral / termék visszavitellel kapcsolatos információ
(WEEE) (https://support.industry.siemens.com/cs/document/109479891/)

8.5

Visszaszállítás folyamata
A fuvarlevelet, a visszaszállítás dokumentumait és a fertőtlenítésről szóló igazolást helyezze
egy átlátszó műanyag tasakba, és a tasakot erősítse a csomagolás külsejére. A fertőtlenítésről
szóló igazolás nélkül visszaküldött eszközök/cserealkatrészek megtisztítása az Ön költségén
történik, mindennemű feldolgozás megkezdése előtt. Bővebb információkat a használati
utasításban találhat.
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9

Műszaki adatok

Megjegyzés
A készülék specifikációi
A Siemens mindent megtesz a jelen specifikációk pontossága érdekében, azonban fenntartja
a jogot a jellemzők megváltoztatására bármely pillanatban.
A teljes listát illetően, beleértve a jóváhagyásokat is, lásd a teljes használati utasítást.
Megjegyzés
● A maximális hőmérséklet a folyamatcsatlakozótól, az antenna anyagától és a tartályban
uralkodó nyomástól függ. További részletekért lásd a teljes használati utasításban található
Maximális üzemi hőmérsékletek grafikont és Üzemi nyomás/hőmérséklet csökkenési
görbéket.
● Az üzemi hőmérséklet- és nyomásértékek a folyamatcsatlakozó címkéjén ellenőrizhetők.
A címkén szereplő rajz letölthető a weboldalunkról a More information > Installation
drawings > Level Measurement > SITRANS LR250 (További információ > Berendezés
rajzok > Szintmérés > SITRANS LR250) menüpontban:
Termékoldal (http://www.siemens.com/LR250)
● Az Installation Drawings (Berendezés rajzok) oldalon a folyamatcsatlakozó rajzai is
rendelkezésre állnak.
● A kürt átmérőjének növekedésével a jel amplitúdója is növekszik, következésképpen
használja a legnagyobb megfelelő méretet.
● A menetek alá opcionális toldatok szerelhetők.





①
②
③
④





Környező hőmérséklet (körülzáró ház)
‑40 és +80 °C (‑40 és +176 °F) között
A készülék adattáblája
Folyamatcsatlakozó címkéje (az antennatesten található lézerrel felvitt adatok helyettesítik a
peremes és higiénikus tokozott antennák címkéjének adatait)
Készülék címkéje (opcionális)
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Műszaki adatok
9.1 Tápellátás

9.1

Tápellátás
Általános rendeltetésű
Gyújtószikramentes
Szikramentes
Nem gyújtóképes (FM/CSA US/Csak Kanada)
Lángbiztos
Fokozott biztonságú
Robbanásbiztos (FM/CSA US/Csak Kanada)

24 V egyenáram névleges érték 550 Ohm
ellenállással

24 V egyenáram névleges érték 250 Ohm
ellenállással

● Maximum 30 V egyenáram
● 4 - 20 mA
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Függelék - Tanúsítványok és támogatás
10.1

10

Műszaki támogatás

Műszaki ügyfélszolgálat
Amennyiben jelen dokumentum nem szolgált kimerítő válasszal műszaki kérdéseire, vegye
fel a kapcsolatot a Műszaki ügyfélszolgálattal a következő címen:
● Segítség kérése (http://www.siemens.com/automation/support-request)
● A műszaki ügyfélszolgálattal kapcsolatban itt juthat további információhoz
Műszaki ügyfélszolgálat (http://www.siemens.com/automation/csi/service)

Internet Szolgáltatás & Ügyfélszolgálat
A jelen dokumentumon túlmenően a Siemens átfogó támogatást nyújt itt:
● Szolgáltatások és ügyfélszolgálat (http://www.siemens.com/automation/service&support)

Személyes kapcsolat
Amennyivel az eszközzel kapcsolatban további kérdése merülne fel, kérjük, vegye fel
kapcsolatot a Siemens kapcsolattartó személyzetével.
● Partner (http://www.automation.siemens.com/partner)
A termékhez kapcsolódó személyes kapcsolathoz lépjen a „Minden termék és ágazat” menübe
és válassza a „Termékek és szolgáltatások > Ipari automatizálás > Folyamat műszerezettség”
opciót.

Dokumentáció
A termékekhez és rendszerekhez tartózó dokumentációkat az alábbi helyen találja:
● Utasítások és kézikönyvek (http://www.siemens.com/processinstrumentation/
documentation)

10.2

Tanúsítványok
A tanúsítványokat megtalálja az interneten a következő elérhetőségen Termékoldal (http://
www.siemens.com/LR250) vagy a mellékelt DVD-n.
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Függelék - Tanúsítványok és támogatás
10.2 Tanúsítványok
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