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1. OBSZAR ZASTOSOWAŃ 
Pływakowe czujniki poziomu MAGNODUL typu FFG-P.2XXX to bardzo precyzyjne, sterowane pływa-
kiem czujniki poziomu do ciągłego pomiaru poziomu cieczy. Czujnik FFG-P.2XHX jest przeznaczony do 
bezpośredniego montażu u góry lub na dole zbiornika, a czujnik FFG-BP.2XHX służy do montażu w 
obiegach obejściowych (bypass). Czujniki typu FFG-BP/P.2XH2, FFG-BP/P.2XHD i FFG-BP/P.2XHN 
są dopuszczone do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem. Rurka czujników typu FFG-P.22H2, 
FFG-P.22HD i FFG-P.22HN może być montowana w strefie 0. 

Właściwości: 

 rurka czujnika uszczelniona hermetycznie względem medium 

 odporne na zużycie 

 magnetyczna detekcja poziomu cieczy 

 odporność na wibracje i wstrząsy 

 głowica czujnika odporna na zanieczyszczenia (IP67) 

 wysoka precyzja 

 wysoka rozdzielczość 

 szybkie wykrywanie zmian poziomu 

 zmierzone wartości są natychmiast dostępne nawet po zaniku napięcia 

 bezpośredni i liniowy pomiar poziomu cieczy 

 przeliczanie poziomu cieczy na pojemność zbiornika 

Czujnik wewnętrzny jest chroniony przez wytrzymałą rurkę metalową. Dzięki temu system nadaje się 
idealnie do stosowania w agresywnych i toksycznych cieczach oraz w przemyśle spożywczym. 

Wyjściowy analogowy sygnał prądu (4-20 mA) jest generowany proporcjonalnie do poziomu cieczy. 
Sygnał ten może być wykorzystywany jako sygnał wejściowy dla przetwornika i wyświetlacza. Łącze 
cyfrowe HART® umożliwia podłączanie kilku mierników do jednego przewodu zasilającego (multidrop). 

 

Ilustracja 1: Pomiar poziomu cieczy z pływakiem (po lewej) i pomiar poziomu cieczy z detektorem 
warstwy separacyjnej (po prawej). 
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1.1 Zasada działania 

Wewnątrz rurki czujnika umieszczony jest przewód z magnetostrykcyjnego materiału. Okresowo wysy-
łany jest przez przewód silny impuls prądu, który wytwarza cyrkulacyjne pole magnetyczne wokół prze-
wodu. Impuls ten uruchamia pomiar czasu. 

Do przekazywania poziomu służy magnes wbudowany w pływak. Pole magnetyczne magnetyzuje prze-
wód w tym obszarze. 

Wskutek nakładania się dwóch pól magnetycznych w obszarze pływaka wytwarzana jest mechaniczna 
fala skrętna w przewodzie, która rozchodzi się w obu kierunkach z prędkością dźwięku charaktery-
styczną dla danego materiału (efekt Wiedemanna, Ilustracja 2). 

Fala skrętna biegnąca w kierunku końca czujnika jest tam odbijana. Fala dźwięku biegnąca w kierunku 
detektora jest przekształcana na sygnał elektryczny i mierzony jest czas ruchu. 

Poziom cieczy i warstwy separacyjnej jest obliczany i wydawany przez łącze czujnika. 

 

Ilustracja 2: Efekt Wiedemanna. 
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2. BUDOWA 

2.1 Typ FFG-BP.2 

 

Ilustracja 3: Pomiar poziomu na magne-
tycznym wskaźniku poziomu cieczy, gło-

wica czujnika na dole 
 (typ FFG-BP.20HXOD-D). 

 

Ilustracja 4: Pomiar poziomu na magne-
tycznym wskaźniku poziomu cieczy, 

główka czujnika u góry 
 (typ FFG-BP.20HXOD-U). 
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2.2 Typ FFG-P.2 
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Ilustracja 5: Model z przyłączem gwintowym 
(typ FFG-P.22HXOD-USKK4). 
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Ilustracja 6: Model z przyłączem kołnierzo-
wym (typ FFG-P.22HXOD-USKK4JJD4). 

Czujnik może być wyposażony w jeden lub dwa pły-
waki. 

L: długość czujnika 

M: długość pomiaru 

H, R: wymiary pływaka 

 

Kołnierz może być przykręcony do przyłącza 
gwintowanego  lub przyspawany do rurki czuj-
nika. 

L: długość czujnika 
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d: grubość kołnierza – 2 mm 
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3. URUCHAMIANIE 

3.1 Kompletność produktu  

…należy sprawdzić podczas rozpakowywania. O ile nie uzgodniono inaczej, produkt jest transporto-
wany na ryzyko klienta. Ewentualnych szkód transportowych należy dochodzić natychmiast wraz z do-
kumentacją zgodnie z ustawowymi postanowieniami. 

3.2 Przechowywanie tymczasowe 

Jeżeli urządzenie nie zostanie zamontowane bezpośrednio po dostawie, czujnik musi być przechowy-
wany w sposób zabezpieczony przed negatywnymi wpływami. Zalecamy przechowywanie w suchym 
miejscu w temperaturze powyżej 0°C. Na urządzeniu nie mogą być składowane żadne inne urządzenia 
ani przedmioty. 

Podłączanie elektryczne wolno wykonywać tylko wykwalifikowanemu personelowi. Przestrzegać regu-
lacji VDE i właściwych krajowych przepisów prawnych. 

 

Wskazówka bezpieczeństwa dotycząca warunków eksploatacji 

Przed montażem klient musi sprawdzić, czy spełnione są zamówione warunki eksploatacji i czy 
czujnik nadaje się do przewidzianego celu. Dotyczy to parametrów ciśnienia, temperatury, me-
dium i ewentualnie dodatkowych obciążeń. 

 

 

Wskazówka bezpieczeństwa dotycząca montażu 

Czujnik należy zamontować z zachowaniem najwyższej ostrożności. Klient musi zapewnić odpo-
wiedni dobór wymiarów i materiałów uszczelniających. Wymagany moment dokręcenia odpo-
wiada normom dotyczącym budowy rur. Czujnik należy zamontować bez naprężeń mechanicz-
nych. 

Przyłącze procesowe należy dokręcić odpowiednim kluczem przy użyciu dolnego sześciokąta 
rozm. 32, patrz Ilustracja 7. W żadnym wypadku nie obracać czujnika, chwytając za jego obudowę 
w celu dokręcenia przyłącza procesowego! 

 

Ilustracja 7: Montaż na przyłączu procesowym 
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Ogólne informacje 

 

Ważne informacje 

Uwaga: czujniki typu FFG-P.22H2, FFG-P.22HD i FFG-P.22HN należy włączyć do okre-
sowej próby ciśnieniowej zbiornika i rur. 

Każdy czujnik poziomu został sprawdzony pod kątem szczelności gwintu przy użyciu 1,5-krot-
ności ciśnienia roboczego zgodnie z zamówieniem, jednakże minimalnie z ciśnieniem 60 bar (PN 
40). 

Rurkę czujnika należy ustawić tak, aby przy uwzględnieniu montowanych części zbiornika i prze-
pływu cieczy wykluczyć uderzenia o ściankę zbiornika, zginanie lub uszkodzenie rurki. Jest to 
szczególnie ważne w przypadku rurki czujnika o długości powyżej 3 m. Koniec rurki czujnika 
można np. zamocować w płycie montażowej na dnie zbiornika, przyspawanej lub przymocowa-
nej liną. W przypadku spodziewanych wibracji wywoływanych  np. przez pompy lub sprężarki, 
klient musi zapewnić odpowiednie tłumienie drgań. Należy skutecznie zapobiec wibracji lub ob-
ciążeniu rury pomiarowej. Materiały mogą ulec osłabieniu nawet przy wystąpieniu małych ampli-
tud drgań (patrz EN 13445). 
 
Pływak typu FFG-P.2 posiada asymetryczną budowę wewnętrzną, dzięki czemu przy prawidło-
wym montażu zapewniony jest moment wywracający i pływak zawsze przylega do rurki czujnika. 
Należy zwrócić uwagę – niezależnie od montażu czujnika na dole czy u góry zbiornika – aby 
czerwony znacznik na pływaku (TOP) po zamontowaniu w zbiorniku był zawsze skierowany do 
góry. 

 

Uwaga: Podczas montażu czujnika poziomu MAGNODUL® należy zwrócić uwagę, aby w ob-
szarze mocowania i samego czujnika poziomu nie występowały żadne silne pola elektroma-
gnetyczne. 

Podłączanie wolno wykonywać tylko wykwalifikowanemu personelowi. Użytkownik musi zapewnić do-
trzymanie wszystkich właściwych przepisów. 

 

Wskazówki dotyczące postępowania z palnymi mediami pod ciśnieniem: 

Należy koniecznie zagwarantować, aby przy wzroście ciśnienia nie występowała żadna 
mieszanina powietrzno-gazowa. Z jednej strony środki ochrony przeciwwybuchowej 
obowiązują tylko w warunkach atmosferycznych, a z drugiej strony przy wzroście ci-
śnienia może wzrosnąć temperatura (sprężanie adiabatyczne), a temperatura zapłonu 
dramatycznie się obniża. Dlatego powolny wzrost ciśnienia może skutkować wysokim 
ryzykiem zapłonu. Ponadto należy pamiętać, że podana klasa temperatury obowiązuje 
tylko w połączeniu z temperaturą otoczenia (patrz tabela w certyfikacie badania typu 
WE ZELM 07 ATEX 0339). 

 

 

Uwaga: Miernik poziomu MAGNODUL® FFG-BP/P.2XH1 nie jest dopuszczony do stoso-
wania w obszarach zagrożonych wybuchem! Tylko mierniki poziomu typu FFG-
BP/P.2XH2, FFG-BP/P.2XHD i FFG-BP/P.2XHN są dopuszczone do stosowania w obsza-
rach zagrożonych wybuchem. 

Urządzenie może być stosowane tylko z uwzględnieniem odporności korozyjnej na 
działanie warunków otoczenia. 
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3.3 Montaż pływaka i pierścienia oporowego (typ FFG-P.2) 

Miernik poziomu MAGNODUL® FFG-P.2 posiada gwint G1/2A, na którym – zależnie od zamówienia – 
można zamontować kołnierz lub przejściówkę. Jeżeli pływak nie pasuje do przyłącza zbiornika, pływak, 
pierścień oporowy i amortyzator należy usunąć i ponownie prawidłowo zamontować po włożeniu czuj-
nika do zbiornika. 

 

Uwaga: W żadnym wypadku nie wolno zmieniać biegunowości pływaka miernika po-
ziomu MAGNODUL® typu FFG-P.2. Jeżeli znacznik “TOP” pływaka nie jest widoczny, 
pozycję magnesu można określić za pomocą np. wkrętaka magnetycznego, który 
wkłada się w otwór regulacyjny pływaka. 

Nigdy nie należy montować czujnika bez amortyzatora między pływakiem a pierście-
niem oporowym. Jeżeli używany jest drugi pływak, amortyzator należy również zamon-
tować między pływakami. 

Stosowanie pływaka tytanowego w strefie 0 jest niedozwolone. 

 

 

Damping
ring
for Ex

Damping
ring
for Ex

Marking
"TOP" or
colored dot

Locking ring
or locking clip

Float 1

Float 2
(optional)

 

Ilustracja 8: Pierścień oporowy, amortyzator 

Pierścień osadczy 
sprężynowy zapo-
biega ruchowi pły-
waka poza obszar ro-
boczy czujnika. Za-
miast pierścienia 
osadczego sprężyno-
wego można zamon-
tować pierścień opo-
rowy zgodnie z DIN 
6799. 

 

  

Amortyzator 
Ex 

Pływak 1 

Pływak 2 (opcjonalnie) 

Amortyzator Ex 

Pierścień spręży-
nowy lub pierścień 
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3.4 Montaż i demontaż zabezpieczenia przed skręceniem do wersji Ex d 

 

W wersji Ex d czujnik musi pracować z zamontowanym zabezpieczeniem 
przed skręceniem. 

 

 

Obrócić górną i dolną pokrywę tak, aby rowki po-
krywały się ze sobą. Wsunąć zabezpieczenie 
przed skręceniem w rowki (lekko wykręcić śruby). 

 

 

 

 

 

Wsunąć zabezpieczenie przed skręceniem tak, 
aby przesuwało się poprzecznie. 

 

 

Przesunąć zabezpieczenie przed skręceniem mię-
dzy dwa rowki. 

 

 

Ilustracja 9 

Zablokować górną i dolną pokrywę obiema śru-
bami zabezpieczenia przed skręceniem.  

Demontaż zabezpieczenia przed skręceniem od-
bywa się w odwrotnej kolejności. 
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3.5 Podłączanie elektryczne FFG-BP/P.2 

 

Wskazówka bezpieczeństwa dotycząca podłączania elektrycznego 

Podczas podłączania elektrycznego użytkownik musi zapewnić dotrzymanie wszystkich właści-
wych przepisów. 

 

 
+24 V

0 V

+

-

4 ... 20 mA

 

Ilustracja 10 

Mierniki poziomu MAGNODUL® FFG-BP/P.2 
powinny być zasilane z zasilacza 2-przewodo-
wego. Parametry zasilania elektrycznego – 
patrz karta danych. 

 

 

Uwaga: W obszarach zagrożonych wybuchem mierniki poziomu typu FFG-
BP/P.2XH2 i FFG-BP/P.2XHN mogą być zasilane tylko z zasilacza z certyfi-
katem ATEX i iskrobezpiecznym wyjściem. Należy uwzględnić dane iskro-
bezpiecznego obwodu prądu. 

 

 

 

Ilustracja 11: Skrzynka zaciskowa 

Do podłączenia elektrycznego wyma-
gany jest kabel dwużyłowy o prze-
kroju 0,5…1,5 mm². Dla zachowania 
stopnia ochrony IP67 zewnętrzna 
średnica kabla musi wynosić 7…10 
mm. 

Po odkręceniu tylnej pokrywy obu-
dowy podłączyć przewody zasilające 
do zacisków “+” i “-” oraz GND obu-
dowy. Czujnik posiada wewnętrzny i 
zewnętrzny zacisk uziemiający. 

  = GND (uziemienie) 

 

 

Uwaga: Zgodnie z lokalnymi warunkami urządzenia FFG-BP/P.2XH2, FFG-
BP/P.2XHD i FFG-BP/P.2XHN należy podłączyć do ochrony przepięciowej i połą-
czenia wyrównawczego! 

 

Uwaga: Wersja Ex d wymaga bezpiecznika <=200 mA jako zabezpieczenie prze-
ciwzwarciowe. Bezpiecznik ten musi być umieszczony w zasilaczu lub podłą-
czony oddzielnie. Napięcie znamionowe bezpiecznika musi być równe lub wyższe 
niż podane napięcie znamionowe czujnika Ex d. Zdolność wyłączania bezpiecz-
nika musi wynosić 1500 A. 
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Aby zachować stopień ochrony zgodnie z kartą danych, należy prawidłowo dokręcić dławik kablowy. 
Również tylna pokrywa obudowy musi być prawidłowo dokręcona. Należy zadbać o czystość po-
wierzchni uszczelniających i samych uszczelek. Do skrzynki zaciskowej nie może dostać się 
woda/ciecz. 
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4. INSTRUKCJA OBSŁUGI 

4.1 Miernik bez wyświetlacza 

4.1.1 Elementy sterujące 

Dostępne elementy obsługowe są przedstawione w ilustracji 8. Aby ich używać, należy odkręcić przed-
nią pokrywę obudowy. Czujnik posiada trzykolorową diodę LED do optycznej kontroli ustawień. W nor-
malnym trybie pracy dioda miga na zielono. W razie błędu świeci się lub miga na czerwono. 

 

 

Ilustracja 12: Elementy sterujące (urządzenie bez  
wyświetlacza) 

 

4.1.2 Struktura menu 

Ustawienia 4-20 mA przeprowadza się w menu podstawowym (patrz ilustracja 9). W tym menu można 
ustawić punkt zerowy (4 mA) i rozpiętość (20 mA). Jeżeli w ciągu 30 s nie zostanie naciśnięty żaden 
przycisk, czujnik powraca automatycznie do głównego menu. 

 

Uwaga: Ponieważ pętla prądowa może zmienić się bardzo szybko, podczas zmiany ustawień 
4-20 m należy wyłączyć funkcje przełączania i regulacji układu sterowania procesowego. 

 

Ilustracja 13: Struktura menu (urządzenie bez wyświetlacza) 
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4.2 Urządzenie z wyświetlaczem 

4.2.1 Elementy obsługowe 

Dostępne elementy obsługowe przedstawia Ilustracja 14. Aby ich używać, należy odkręcić przednią 
pokrywę obudowy. 8-cyfrowy wyświetlacz alfanumeryczny LC służy do optycznej kontroli ustawień. W 
normalnym trybie pracy wskazuje on aktualnie zmierzone wartości. 

 

 

Ilustracja 14: Elementy obsługowe (urządzenie z 
wyświetlaczem) 

Wyświetlacz posiada 8 seg-
mentów do wskazywania 
znaków alfanumerycznych. 
Znaki o wysokości 12 mm 
są widoczne nawet z więk-
szej odległości. 

 

Przyciski mają następujące funkcje: 

Przycisk Funkcja 

- / + 

OK 

Nawigacja w strukturze menu, zmiana warto-
ści 

Zastosowanie wartości, przejście do aktyw-
nego podmenu 

4.2.2 Struktura menu 

Przeprowadzanie ustawień parametrów jest możliwe za pomocą protokołu HART® poprzez Field Com-
municator lub PCS (układ sterowania procesowego). Ponadto, wszystkie ustawienia można przeprowa-
dzić bezpośrednio na czujniku za pomocą wyświetlacza i przycisków. 

Jeżeli w ciągu 30 s nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, czujnik powraca automatycznie do głównego 
menu. 

 

Uwaga: Ponieważ pętla prądowa może zmienić się bardzo szybko, podczas zmiany ustawień 
4-20 m należy wyłączyć funkcje przełączania i regulacji układu sterowania procesowego. 

Dodatkowo w urządzeniu z wyświetlaczem dostępne jest menu zaawansowane z większą liczbą usta-
wień niż w przypadku urządzenia bez wyświetlacza. 

Wyświetlacz 

Przyciski 
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4.2.3 Menu robocze 

Jak w przypadku urządzenia bez wyświetlacza ustawienia 4-20 mA można zmieniać w menu roboczym, 
patrz Ilustracja 15. Można tu ustawić punkt zerowy (4 mA) i rozpiętość (20 mA). 

 

Ilustracja 15: Skrócona struktura menu (urządzenie z wyświetlaczem) 
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4.2.4 Menu zaawansowane 

W przeciwieństwie do urządzenia bez wyświetlacza wszystkie ważne parametry można ustawić poprzez 
łącze HART®. Strukturę menu przedstawia ilustracja 12. 

Dostęp: Nacisnąć i trzymać wciśnięte wszystkie trzy przyciski <+>, <-> i <OK>, aż pojawi się “SETUP”. 

Uwaga: Jeżeli aktywna jest ochrona przed zapisem (patrz 4.2.4.14), czujnik pyta o hasło. Hasło brzmi 
“746” i jest wpisywane przyciskami <+>/<-> oraz potwierdzane przyciskiem <OK>. 

 

Ilustracja 16: Menu zaawansowane (urządzenie z wyświetlaczem) 
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4.2.4.1 Ustawianie punktu zerowego 

Punkt zerowy (punkt 4 mA) wyjścia analogowego można ustawić. Przy ustawianiu punktu zerowego 
odstęp od rozpiętości pozostaje zachowany (patrz ilustracja). 

Dostępne funkcje: 

Funkcja Opis  

Ustawianie punktu 
zerowego na aktual-
nie zmierzoną war-
tość zmiennej pier-
wotnej (PV). 

Dostęp: Setup -> 4-20 mA -> 

Offset -> PV actual 

Patrz też: komenda HART 37. 

 

Ustawianie punktu 
zerowego na dowol-
nie wybieraną war-
tość PV. 

Dostęp: Setup -> 4-20 mA -> 

Offset -> PV value 

Patrz też: komenda HART 35. 

 

Wartość domyślna punktu zerowego po zresetowaniu do ustawień fabrycznych wynosi 40 mm powyżej 
dolnej końcówki czujnika.  

4.2.4.2 Ustawianie rozpiętości 

Rozpiętość (punkt 20 mA) wyjścia analogowego można ustawić. 

Dostępne funkcje: 

Funkcja Opis  

Ustawianie rozpięto-
ści na aktualnie zmie-
rzoną wartość zmien-
nej pierwotnej (PV). 

Dostęp: Setup -> 4-20 mA -> 

Span -> PV actual 

Patrz też: komenda HART 36. 

 

Ustawianie rozpięto-
ści na dowolnie wy-
bieraną wartość PV. 

Dostęp: Setup -> 4-20 mA -> 

Span -> PV value 

Patrz też: komenda HART 35. 

 

Wartość domyślna rozpiętości po zresetowaniu do ustawień fabrycznych wynosi 40 mm poniżej po-
wierzchni uszczelniającej przyłącza gwintowanego. 
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4.2.4.3 Ustawianie funkcji transferowej 

Można wybrać krzywą charakterystyczną wyjścia analogowego. Korelacja między zakresem PV a war-
tością analogową 4-20 mA jest obliczana przez funkcję transferową PV (x)  wyjście analogowe (a). 
Wartości cyfrowe dostępne poprzez łącze HART nie są zmieniane przez tę funkcję (z wyjątkiem wartości 
prądu). Dzięki temu możliwe jest np. sterowanie zaworem o nieliniowej charakterystyce przepływu bez-
pośrednio za pomocą wyjścia analogowego miernika. 

Dostęp: Setup -> 4-20 mA -> Transfer function 

Możliwe ustawienia: 

Ustawienie Opis  

Liniowe xa   (*) ustawienie standardowe 

 

x^(1/2) 
xa   

x^(3/2) 3xa   

x^(5/2) 5xa   

x^2 2xa   

 

Patrz też: komenda HART 47. 

4.2.4.4 Ustawianie prądu alarmowego 

Można ustawić prąd wyjścia analogowego w razie usterki czujnika. Prąd alarmowy jest włączany, gdy 
czujnik wykryje brak pływaka bądź układ elektroniczny wykryje krytyczną usterkę. 

Dostęp: Setup -> 4-20 mA -> Alarm 

Możliwe ustawienia: 

Ustawienie Opis 

High (21 mA) Przełącza prąd w razie usterki na >21 mA. (*) ustawienie standardowe 

Low (3.6 mA) Przełącza prąd w razie usterki na <3,6 mA. **) 

Hold Utrzymuje ostatnią prawidłową wartość prądu. 

 

**) Dost.: Dostępne od wersji 8.32 

Patrz też: komenda HART 131. (od wersji 8.32) 

4.2.4.5 Stosowanie trybu symulacji prądu 

Miernik pozwala na symulację wartości prądu zdefiniowanej przez użytkownika. Umożliwia to spraw-
dzenie zewnętrznych funkcji łączeniowych lub okablowania. 

W przypadku niewielkich odchyłek zmierzonych wartości prądu od wartości zadanych można to skory-
gować za pomocą funkcji kalibracji DAC (patrz poniżej). 

Dostęp: Setup -> 4-20 mA -> DAC -> Simulation 

Możliwe wartości: 3.8 … 20.5 mA 

Patrz też: komenda HART 40. 

**) Dost.: Dostępne od wersji 8.3 
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4.2.4.6 Kalibracja wyjścia analogowego (DAC) 

Wyjście prądu miernika jest sterowane wewnętrznie przez konwerter cyfrowo-analogowy (DAC). Kon-
werter DAC jest skalibrowany fabrycznie. W przypadku odchyłek zadanego prądu od zmierzonego 
prądu można to skorygować. 

W tym celu podłącza się szeregowo amperomierz do miernika. Po rozpoczęciu kalibracji wyjście analo-
gowe miernika jest przełączane na 4 mA, a zmierzona wartość prądu jest wprowadzana do czujnika. Ta 
sama procedura jest bezpośrednio przeprowadzana dla punktu 20 mA. 

Dostęp: Setup -> 4-20 mA -> DAC -> Calibration 

Uwaga: Przywrócenie ustawień fabrycznych nie wpływa na kalibrację konwertera DAC. 

Funkcja Opis 

Kalibracja punktu 
4 mA 

Patrz też: komenda HART 45. 

 

Kalibracja punktu 
20 mA 

Patrz też: komenda HART 46. 

 

 

4.2.4.7 Wybór adresu odpytywania (polling) 

Możliwy jest wybór adresu odpytywania HART®. Umożliwia to zasilanie kilku mierników z jednej pętli 
prądowej. Każdy miernik może być odpytywany poprzez unikalny adres. 

Dostęp: Setup -> HART -> Address 

Możliwe wartości: 0…63 (wartość standardowa: 0) 

Patrz też: komenda HART 6 i 7. 

Uwaga: Master HART do wersji 5 akceptuje adresy w zakresie 0…15. 

4.2.4.8 Wybór trybu multidrop 

Tryb multidrop miernika można wybrać niezależnie od unikalnego adresu. Przy aktywnym trybie pętla 
prądowa miernika jest ustawiona na 4 mA. 

Dostęp: Setup -> HART -> Multidrop 

Możliwe wartości: On, Off (wartość standardowa: Off) 

Patrz też: komenda HART 6 i 7. 
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4.2.4.9 Ustawianie tłumienia 

Zmierzone wartości czujnika można tłumić wykładniczo. W tym celu można ustawić stałą czasową  
tłumienia. 

Dostęp: Setup -> HART -> Prim Var -> Damping 

Możliwe wartości: 0 … 999,9 s (wartość standardowa 0,0 s). 

Przykład: Falowanie w zbiorniku ma być stłumione. Analiza statystyczna oblicza czas tłumienia 5 s. 

Ustawienie przeprowadza się: Setup -> HART -> Damping -> Level ->  = 5 s. 

Wynik: Miernik wskazuje 64% aktualnie zmierzonej wartości po 5 sekundach. 

 

Patrz też: komenda HART 34. 

Dost.: Dostępne od wersji 8.3 

4.2.4.10 Stosowanie trybu symulacji PV 

W celu diagnozowania podłączonego układu sterowania procesowego możliwa jest symulacja określo-
nej wartości pomiarowej bez fizycznego przesuwania pływaka. Umożliwia to sprawdzenie zewnętrznych 
funkcji łączeniowych i okablowania. 

Dostęp: Setup -> 4-20 mA -> Prim Var -> Simulation 

Możliwe wartości: -100 … (SL+100) mm 

Dost.: Dostępne od wersji 8.32 

 



 

KSR Kuebler Niveau-Messtechnik AG, Heinrich-Kübler-Platz 1, D-69439 Zwingenberg am Neckar, www.ksr-kuebler.com 

24 

4.2.4.11 Mapowanie wyjścia analogowego do kanału pomiarowego 

Możliwe jest stosowanie dowolnego kanału pomiarowego czujnika do sterowania wyjściem analogo-
wym. Kanał ten jest nazywany “PV” (zmienna pierwotna). Za pomocą protokołu HART® możliwy jest w 
każdej chwili odczyt wszystkich kanałów. 

Dostęp: Setup -> 4-20 mA -> Prim Var -> Mapping 

Możliwe ustawienia: 

Zmienna Kanał Wartość Jednostki (skrót) 

PV 0 Poziom m(*), mm, cm, ft, in 

SV 1 Warstwa separacyjna m(*), mm, cm, ft, in 

TV 2 Temperatura elektroniki °C(*), °F, °r, K 

QV 3 Stosunek sygnału do 
szumu 

dB 

 4 Procent PV **) % 

 5 Prąd wyjścia analogo-
wego **) 

mA 

 6 Pojemność m3(*), gl, l, ig, br, bs, y3, f3, i3, lb 

 7 Pojemność w procen-
tach 

% 

 8 Masa napełnienia kg(*), g, t, p, st, lt, ou 

 244 Procent PV **) % 

 245 Prąd wyjścia analogo-
wego **) 

mA 

 246 PV **)  

 247 SV **)  

 248 QV **)  

 249 TV **)  

(*): ustawienie standardowe 

**): niedostępne jako PV 

Patrz też: komenda HART 50 i 51. 

4.2.4.12 Ustawianie jednostek 

Możliwy jest wybór jednostki, w której zmierzona wartość jest obliczana i wskazywana. Ustawienie do-
tyczy wyświetlacza i zmierzonych wartości wysyłanych cyfrowo przez łącze HART®. 

Dostęp: Setup -> HART -> Units 

Możliwe jednostki (dostępność zależy od wybranego kanału): 

Jednostka Skrót Kod 

Stopnie Celsjusza °C 32 

Stopnie Fahrenheita °F 33 

Stopnie Rankine'a °r 34 

Kelwin K 35 

Galon gl 40 

Litry l 41 

Galony imperialne ig 42 

Metr sześcienny m3 43 

Stopy ft 44 

Metr m 45 

Baryłki br 46 

Cal in 47 

Centymetr cm 48 

Milimetr mm 49 

 
Patrz też: komenda HART 44 i 53. 

Dost.: Dostępne od wersji 8.3 

Jednostka Skrót Kod 

Procent % 57 

Gram g 60 

Kilogram kg 61 

Tona t 62 

Funt ls 63 

Tony krótkie (ame-
rykańskie) 

st 64 

Tony długie (an-
gielskie) 

lt 65 

Buszle bs 110 

Jard sześcienny y3 111 

Stopy sześcienne f3 112 

Cal sześcienny i3 113 

Baryłki amerykań-
skie 

lb 124 

Uncja ou 125 

Decybel dB 249 
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4.2.4.13 Kalibracja zmierzonych wartości 

W przypadku powtarzalnych i systematycznych odchyłek od wartości zadanych możliwe jest ustawienie 
zmierzonych wartości. W tym celu należy precyzyjnie zdefiniować warunek procesowy. Następnie na-
leży go wprowadzić do menu kalibracji. 

Dostęp: Setup -> HART -> Trim 

Przykład: Miernik wskazuje poziom cieczy 120 mm. Za pomocą bagnetu pomiarowego określa się rze-
czywisty poziom cieczy 125 mm. Skorygowaną wartość wprowadza się poprzez: Setup -> 

HART -> Trim -> Level -> 125 mm. Miernik wskazuje teraz poziom cieczy 125 mm. 

 

Uwaga: Kalibrację można stosować do poziomu cieczy, warstwy separacyjnej, temperatury elektroniki 
i pojemności bezwzględnej. 

Patrz też: komenda HART 80, 81, 82 i 83. 

Dost.: Dostępne od wersji 8.3 

4.2.4.14 Włączanie i wyłączanie ochrony przed zapisem 

Miernik można zabezpieczyć przed przypadkową zmianą parametrów. Wszystkie zmiany parametrów 
poprzez łącze HART® są odrzucane, a dostęp do menu ustawień (setup) jest chroniony hasłem. 

Hasło brzmi “746”. Przy włączonej ochronie przed zapisem należy podać hasło przyciskami <->, <+> i 
potwierdzić przyciskiem <OK>, aby przejść do menu ustawień. 

Dostęp: Setup -> HART -> Write protect 

Możliwe wartości: On, Off (wartość standardowa: Off) 

Uwaga: Jeżeli ochrona przed zapisem jest aktywna, wszystkie zapisujące komendy HART® są odrzu-
cane z kodem błędu “Urządzenie zabezpieczone przed zapisem”. 
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4.2.4.15 Ustawianie formy zbiornika i krzywej charakterystycznej 

Miernik umożliwia wybór formy zbiornika zgodnie z VDI/VDE 3519 strona 1 (DIN 28 011/28 013). Po-
jemność jest obliczana na podstawie poziomu cieczy (nie warstwy separacyjnej) i wskazywana. 

Dostęp: Setup -> Tank 

Dostępne wartości: 

Ustawienie Forma Wyświe-
tlacz 

Znaczenie Jed-
nostka 

Cylinder  v Cylinder, ustawiony pionowo 

 

D     mm 

H      m 

Średnica 

Wysokość cylindra 

mm 

m 

Cylinder v 

dished 
Cylinder, ustawiony pionowo z wypu-
kłym dnem i pokrywą 

 

D     mm 

HZ     m 

 

HB    mm 

HD    mm 

Średnica 

Wysokość środkowej 
sekcji cylindra 

Wysokość dna 

Wysokość pokrywy 

mm 

mm 
 

mm 

mm 

Cylinder v 

cone 
Cylinder, ustawiony pionowo ze stoż-
kowym dnem 

 

D     mm 

D1    mm 

 

HB    mm 

H      m 

Średnica 

Minimalna średnica 
dolna 

Wysokość dna 

Wysokość pokrywy 

mm 

mm 
 

mm 

m 
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Cylinder   h                  

 

Cylinder, ustawiony poziomo 

 

D     mm 

L      m 

Średnica 

Długość 

mm 

m 

Cylinder h 

dished 
Cylinder, ustawiony poziomo z wypu-
kłymi końcami 

 

D     mm 

LZ     m 

 

LB    mm 

R1    mm 

R2    mm 

Średnica 

Długość sekcji  
środkowej 

Długość wypukłych 
końców 

Promień zewnętrzny 

Promień wewnętrzny 

mm 

m 
 

mm 

mm 

mm 

Kula Kula 

 

D     mm Średnica mm 

 

Do obliczenia masy napełnienia należy podać dodatkowo gęstość (ciężar właściwy) medium. 

Dostęp: Setup -> Tank -> Density 

Możliwe wartości: 0…9999 kg/m³. 

Patrz też: komenda HART 128, 129 (od wersji 8.32) 

4.2.4.16 Wybór kierunku montażu 

Czujnik może być zamontowany w zbiorniku od góry lub od dołu. Komenda ta inwertuje wskazywane 
cyfrowo wartości w ten sposób, że poziom i warstwa separacyjna wzrasta zawsze od zera (dół) do góry. 

Pływak musi być tak obracany, aby znacznik “TOP” był zawsze skierowany do góry. 

Dostęp: Setup -> Sensor -> Mounting 

Możliwe wartości: 

Wybór Opis Poziom = 0 

Góra Montaż z głowicą czujnika skierowaną do góry Na dolnym końcu czujnika 

Dół Montaż z głowicą czujnika skierowaną w dół Na powierzchni uszczelniającej 

 

Patrz też: komendy HART 132, 133 

**) Dost.: Dostępne od wersji 8.32 
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4.2.4.17 Wybór stosowanego typu magnesu 

Czujnik pracuje z różnymi typami magnesu pływaka. Aby zapewnić prawidłowe działanie, typ stosowa-
nego magnesu należy wprowadzić do czujnika. 

Użytkownik powinien zachować najwyższą ostrożność przy stosowaniu tej funkcji, ponieważ nieprawi-
dłowy typ magnesu może poważnie zakłócić pomiar. Przywrócenie ustawień fabrycznych nie wpływa 
na to ustawienie. 

Dostęp: Setup -> Sensor -> Magnet 

Możliwe ustawienia: 

Ustawienie Możliwe magnesy Magnetyzacja Pozycja czujnika 

↑N S↓ Magnes pierścieniowy *) osiowo, N góra centralnie w magnesie 

↑S N↓ Magnes pierścieniowy osiowo, S góra centralnie w magnesie 

-N-→ Magnes prętowy 

Trójbiegunowy (z tarczą dyfu-
zyjną) 

osiowo, N zewnątrz w kierunku bieguna, maks. 25 
mm od bieguna 

-S-→ Magnes prętowy 

Trójbiegunowy (z tarczą dyfu-
zyjną) 

osiowo, S zewnątrz w kierunku bieguna, maks. 25 
mm od bieguna 

↑S-N-S↓ Trójbiegunowy (z tarczą dyfu-
zyjną)**) 

osiowo, N środek w kierunku bieguna, maks. 25 
mm od bieguna 

↑N-S-N↓ Trójbiegunowy (z tarczą dyfu-
zyjną)**) 

osiowo, S środek w kierunku bieguna, maks. 25 
mm od bieguna 

*) wartość standardowa 

**) nadaje się do słabych pól magnetycznych Czujnik pracuje bez kompensacji temperatury. 

Patrz też: komenda HART 132, 133 

Dost.: Dostępne od wersji 8.32 

4.2.4.18 Wyświetlanie numeru seryjnego 

Numer seryjny może być wyświetlany w celach informacyjnych, jeżeli nie jest widoczny z zewnątrz. 

Dostęp: Setup -> Sensor -> Info -> Serial 

4.2.4.19 Wyświetlanie temperatury maksymalnej 

Maksymalna temperatura elektroniki jest rejestrowana i może być wyświetlana w celach informacyjnych. 

Dostęp: Setup -> Sensor -> Info -> TM ___°C 
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4.2.4.20 Ustawianie trybu wyświetlania 

Wskazania wyświetlacza można ustawić dla normalnego trybu pracy. 

Dostęp: Setup -> Display -> Mode 

Możliwe ustawienia: 

Ustawienie Opis 

iToggle *) Przełącza co 3 sekundy między poziomem, warstwą separacyjną, temp. PCB, SNR, 
proc. PV, prądem, pojemnością bezwzględną, pojemnością proc. i masą napełnienia. W 
przypadku aktualnej zmiany zmierzonej wartości jest to wskazywane automatycznie. 

Dostęp: Display -> Mode -> iToggle 

Uwaga: Jeżeli poziom lub warstwa separacyjna zmieni się o więcej niż jedna pozycja 
dziesiętna, jest to wyświetlane automatycznie aż do zakończenia zmiany. Na-
stępnie wartości są wyświetlane ponownie cyklicznie. 

Wartość Wyświetla ciągle dowolnie wybieraną zmierzoną wartość. 

Dostęp: Display -> Mode -> Value 

Możliwe kanały są podane w tabeli poniżej. Jednostka zmierzonej wartości i liczba miejsc 
dziesiętnych zależą od wybranej jednostki. 

Wykres 

słupkowy 
Wyświetla zmienną pierwotną (PV) w wykresie słupkowym. 

Dostęp: Display -> Mode -> Bar graph 

*) wartość standardowa 

 

Wartość Wyświe-
tlacz 

Opis 

Poziom L____ mm Poziom cieczy w mm, 5 cyfr 

Warstwa sepa-

racyjna 

I____ mm Poziom warstwy separacyjnej w mm, 5 cyfr 

Temp PCB Tc±___°C Temperatura elektroniki w °C, 4 cyfry. 

SNR SN__._dB Stosunek sygnału do szumu w dB, jedno miejsce dziesiętne 











)(

)(
ln20

NoiseU

SignalU
SNRdB

. 

Jeżeli SNR spadnie do 0, pomiar nie jest możliwy. W takim przypadku 
czujnik należy przesłać do producenta. 

PV % PV___._% Zakres proc. PV 

Current __.___mA Prąd wyjścia analogowego w mA, 3 miejsca dziesiętne 

Vol abs V__.__m3 Pojemność bezwzględna w m³, 2 miejsca dziesiętne (*) 

Vol % V___.__% Pojemność względna w m³, 2 miejsca dziesiętne (*) 

Masa m_____kg Masa napełnienia w kg, 5 cyfr (*) 

(*) Dostępne tylko po wyborze formy zbiornika. 

4.2.4.21 Ustawianie języka wyświetlacza 

W celu ułatwienia obsługi personelowi można ustawić język wyświetlacza. 

Dostęp: Setup -> Display -> Language 

Możliwe ustawienia: Deutsch, English 
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4.2.4.22 Regulacja kontrastu wyświetlacza 

Wyświetlacz jest kompensowany temperaturowo w całym zakresie temperatur miernika. Aby poprawić 
czytelność wskazań w utrudnionych warunkach świetlnych, możliwa jest regulacja kontrastu wyświetla-
cza. 

Dostęp: Setup -> Display -> Contrast 

Możliwe wartości: 7…30 

Wartość domyślna: 24 

4.2.4.23 Przywracanie ustawień fabrycznych miernika 

Wszystkie indywidualne ustawienia użytkownika można zresetować do stanu ustawień fabrycznych.  

Dotyczy to następujących ustawień: 4-20 mA, HART, wyświetlacz, zbiornik 

Dostęp: Setup -> Factory defaults -> (acknowledge safety query) 

5. WYJŚCIE ANALOGOWE 
Miernik posiada wyjście analogowe 4-20 mA. Zmienna pierwotna (PV, patrz rozdz. 4.2.4.11) jest kon-
wertowana na zakres 4-20 mA. Punkt zerowy wynosi 4 mA, rozpiętość 20 mA. 

Miernik wykonuje przesterowanie wartości graniczne prądu zgodnie z NAMUR NE 43, tzn. prąd mini-
malny wynosi 3,8 mA, a prąd maksymalny 20,5 mA. 

W razie usterki (np. awaria elektroniki) prąd jest ustawiany na >21 mA lub <3,6 mA (do wyboru). Jeżeli 
w menu 4-20 mA ustawiono opcję “hold last value” (Zachowaj ostatnią wartość), utrzymywany jest 
ostatni prawidłowy prąd. 

 

Uwaga: W trybie multidrop (dostępnym w menu “HART”) wyjście miernika jest ustawione na 4 
mA. Przesyłanie zmierzonych wartości jest możliwe tylko poprzez protokół HART®. 

Konfiguracja wyjścia analogowego jest możliwa zgodnie z opisem w rozdz. 4.1.2 (urządzenie bez wy-
świetlacza) lub 4.2.2 (urządzenie z wyświetlaczem). 

Ponadto funkcję transferową (patrz 4.2.4.3) można stosować do wyboru nieliniowej reakcji wyjścia ana-
logowego. Można z tego korzystać np. do bezpośredniego uruchomienia zaworu za pomocą wyjścia 
analogowego. 

6. KOMUNIKACJA CYFROWA (HART®) 
Miernik posiada łącze cyfrowe HART®. Wartości cyfrowe są tu przesyłane za pomocą metody modulacji 
FSK (kluczowanie częstotliwości) sygnału analogowego 4-20 mA. Stosowane częstotliwości wynoszą 
1200 i 2200 Hz o amplitudzie ±0,5 mA. Ponieważ średnia wartość czasowa modulacji zanika, transmisja 
cyfrowa nie wpływa na sterowanie analogowe. 

 

Uwaga: Do korzystania z komunikacji HART® wymagany jest odłącznik zasilania kompatybilny 
z technologią HART®. 

Miernik obsługuje tryb multidrop, tzn. kilka mierników może być zasilanych jednocześnie w pętli. W takim 
przypadku każde urządzenie w pętli uzysku oddzielny adres HART® i włączany jest tryb multidrop. Re-
dukuje to pobór prądu każdego miernika do 4 mA i wyłącza zazwyczaj analogowe sterowanie prądem. 

Miernik obsługuje pracę w trybie multidrop i jednocześnie sterowanie pętlą (patrz rozdz. 4.2.4.8). 
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6.1 Obsługiwane komendy 

Miernik obsługuje wszystkie uniwersalne i najbardziej typowe komendy robocze zgodnie z HART® wer-
sja 7. Obsługiwane komendy są wymienione w poniższej tabeli. 

Ko-
menda 

Opis 

0 Wczytaj unikalny numer identyfika-
cyjny 

1 Wczytaj zmienną pierwotną 

2 Wczytaj prąd i procenty 

3 Wczytaj prąd i cztery wartości 

6 Zapisz adres polling 

7 Wczytaj adres polling 

8 Wczytaj klasyfikację zmiennych dy-
namicznych 

9 Wczytaj zmienne urządzenia ze sta-
tusem 

11 Wczytaj unikalny numer identyfika-
cyjny 

12 Wczytaj tekst użytkownika 

13 Wczytaj TAG, opis urządzenia i datę 

14 Wczytaj informacje czujnika dot. PV 

15 Wczytaj informacje wyjścia urządze-
nia 

16 Wczytaj numer montażowy 

17 Zapisz tekst użytkownika 

18 Zapisz TAG, opis urządzenia i datę 

19 Zapisz numer montażowy 

20 Wczytaj długi TAG 

21 Wczytaj unikalny numer identyfika-
cyjny z długim TAG 

22 Zapisz długi TAG 

33 Wczytaj zmierzone wartości 

34 Zapisz tłumienie PV 

35 Zapisz zakres pomiarowy 

36 Zapisz górny limit 

 

 

 

Ko-
menda 

Opis 

37 Zapisz dolny limit 

38 Usuń flagę do zmiany parametrów 

40 Sterowanie symulacją prądu 

41 Samotest 

42 Sterowanie Master-Reset 

44 Zapisz jednostkę PV 

45 Ustaw punkt zerowy DAC 

46 Ustaw rozpiętość DAC 

47 Zapisz funkcję transferową 

48 Wczytaj dodatkowy status 

50 Wczytaj mapowanie zmiennych 
urządzenia 

51 Zapisz mapowanie zmiennych urzą-
dzenia 

53 Zapisz kody jednostek do zmiennych 
urządzenia 

54 Wczytaj informacje dot. zmiennej 
urządzenia 

59 Zapisz liczbę preambuł 

80 Wczytaj punkty kalibracyjne zmien-
nych urządzenia 

81 Wczytaj wytyczne dot. punktów kali-
bracyjnych 

82 Zapisz punkt kalibracyjny zmiennych 
urządzenia 

83 Resetuj punkt kalibracyjny zmien-
nych urządzenia 

128 Wczytaj formę zbiornika 

129 Zapisz formę zbiornika 

130 Wczytaj Echo plot 

131 Zapisz prąd alarmowy 

132 Wczytaj typ magnesu, kierunek 
montażu 

133 Zapisz typ magnesu, kierunek mon-
tażu 



6.2 Komendy typowe dla urządzenia 

6.2.1 Komenda 128: Wczytaj formę zbiornika 

Wczytuje bieżące ustawienie formy zbiornika. 

Bajty żądania 

Bajt Format Opis 

Brak   

 

Bajty odpowiedzi 

Bajt Format Opis 

0 Enum Kod wyboru zbiornika (patrz tabela) 

1-4 Pływak Gęstość medium w kg/m³ (jeżeli kod wyboru > 0) 

5-8 Pływak Średnica w m (metry) (jeżeli kod wyboru > 0) 

9-12 Pływak Parametr zbiornika #1 

13-16 Pływak Parametr zbiornika #2 

17-20 Pływak Parametr zbiornika #3 

21-24 Pływak Parametr zbiornika #4 

 

Kody wyboru zbiornika 

Kod Opis Parametr 

0 Nie ustawiono formy zbiornika  

1 Cylinder, ustawiony pionowo Bajty 9-12: wysokość w m (metry) 

2 Cylinder, ustawiony pionowo  
z wypukłym dnem i pokrywą 

Bajty 9-12: wysokość środkowej sekcji cylindra  
w m (metry) 

Bajty 13-16: wysokość pokrywy w m (metry) 

Bajty 17-20: wysokość dna w m (metry) 

3 Cylinder, ustawiony pionowo  
ze stożkowym dnem 

Bajty 9-12: wysokość prostej sekcji cylindra  
w m (metry) 

Bajty 13-16: średnica 1 (dół) w m (metry) 

Bajty 17-20: wysokość dna w m (metry) 

4 Cylinder, ustawiony poziomo Bajty 9-12: długość w m (metry) 

5 Cylinder, ustawiony poziomo  
z wypukłymi końcami 

Bajty 9-12: długość sekcji środkowej w m (metry) 

Bajty 13-16: długość sekcji wypukłej w m (metry) 

Bajty 17-20: R1 (promień zewnętrzny) w m (metry) 

Bajty 21-24: R2 (promień wewnętrzny) w m (metry) 

6 Kula  

 

Dost.: Dostępne od wersji 8.32 
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6.2.2 Komenda 129: Zapisz formę zbiornika 

Zapisuje ustawienie formy zbiornika. 

Bajty żądania 

Bajt Format Opis 

0 Enum Kod wyboru zbiornika (patrz tabela) 

1-4 Pływak Gęstość medium w kg/m³ (jeżeli kod wyboru > 0) 

5-8 Pływak Średnica w m (metry) (jeżeli kod wyboru > 0) 

9-12 Pływak Parametr zbiornika #1 

13-16 Pływak Parametr zbiornika #2 

17-20 Pływak Parametr zbiornika #3 

21-24 Pływak Parametr zbiornika #4 

 

Bajty odpowiedzi 

Bajt Format Opis 

0 Enum Kod wyboru zbiornika (patrz tabela) 

1-4 Pływak Gęstość medium w kg/m³ (jeżeli kod wyboru > 0) 

5-8 Pływak Średnica w m (metry) (jeżeli kod wyboru > 0) 

9-12 Pływak Parametr zbiornika #1 

13-16 Pływak Parametr zbiornika #2 

17-20 Pływak Parametr zbiornika #3 

21-24 Pływak Parametr zbiornika #4 

 

Związane z komendami kody stanu 

Kod Klasa Opis 

0 Sukces Nie wystąpiły błędy związane z komendami 

1  Niezdefiniowane 

2 Błąd Nieprawidłowy wybór 

3-4  Niezdefiniowane 

5 Błąd Otrzymano za mało bajtów 

6  Niezdefiniowane 

7 Błąd W trybie ochrony przed zapisem 

 

Dost.: Dostępne od wersji 8.32 
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6.2.3 Komenda 130: Wczytaj echo plot 

Wczytuje surowe dane sygnału czujnika do sporządzenia krzywej przebiegu sygnałów magnetostryk-
cyjnych. Jedna liczba odpowiada czasowi pracy 125 ns. 

Uwaga: Komenda ta przerywa na krótko normalny tryb pomiarowy, i wyjście prądu może być poddane 
silnym wahaniom. Aby uniknąć tych problemów, należy przestawić miernik na tryb symulacji 
prądu (komenda 40). Należy też wyłączyć funkcje łączeniowe układu sterowania proceso-
wego. 

Bajty żądania 

Bajt Format Opis 

0 Bajt Poziom wyzwalania (0-204) 

1 Enum Kierunek prądu (0=normalny, 1=odwrotny) 

 

Bajty odpowiedzi 

Bajt Format Opis 

0 Bajt Poziom wyzwalania (0-204) 

1 Enum Kierunek prądu (0=normalny, 1=odwrotny) 

2-3 Int 1. lewe zbocze w liczbach 

4 Bajt 1. szerokość impulsu w liczbach 

5-6 Int 2. lewe zbocze w liczbach 

7 Bajt 2. szerokość impulsu w liczbach 

8-9 Int 3. lewe zbocze w liczbach 

10 Bajt 3. szerokość impulsu w liczbach 

11-12 Int 4. lewe zbocze w liczbach 

13 Bajt 4. szerokość impulsu w liczbach 

14-15 Int 5. lewe zbocze w liczbach 

16 Bajt 5. szerokość impulsu w liczbach 

17-18 Int 6. lewe zbocze w liczbach 

19 Bajt 6. szerokość impulsu w liczbach 

 

Związane z komendami kody stanu 

Kod Klasa Opis 

0 Sukces Nie wystąpiły błędy związane z komendami 

1-2  Niezdefiniowane 

3 Błąd Za duży parametr 

4  Niezdefiniowane 

5 Błąd Otrzymano za mało bajtów 

 

Dost.: Dostępne od wersji 8.32 
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6.2.4 Komenda 131: Zapisz prąd alarmowy 

Ustawia prąd alarmowy stosowany przez miernik w razie błędów wewnętrznych lub uszkodzenia pły-
waka. 

Bajty żądania 

Bajt Format Opis 

0 Enum Kod wyboru prądu alarmowego (patrz Common Tables Specification R20.0, 
Table 6) 

 

Bajty odpowiedzi 

Bajt Format Opis 

0 Enum Kod wyboru prądu alarmowego (patrz Common Tables Specification R20.0, 
Table 6) 

 

Związane z komendami kody stanu 

Kod Klasa Opis 

0 Sukces Nie wystąpiły błędy związane z komendami 

1  Niezdefiniowane 

2 Błąd Nieprawidłowy wybór 

3-6  Niezdefiniowane 

7 Błąd W trybie ochrony przed zapisem 

 

Dost.: Dostępne od wersji 8.32 

6.2.5 Komenda 132: wczytaj typ magnesu i kierunek montażu 

Wczytuje wybrany typ magnesu i kierunek montażu czujnika. 

Bajty żądania 

Bajt Format Opis 

Brak   

 

Bajty odpowiedzi 

Bajt Format Opis 

0 Enum Kod wyboru typu magnesu (patrz tabela) 

 

Kody wyboru typu magnesu 

Kod Magnes Magnetyzacja Kierunku montażu 

0 N góra, S dół osiowo od góry 

1 S góra, N dół osiowo od góry 

2 N zewnątrz promieniowo od góry 

3 S zewnątrz promieniowo od góry 

4-5 Niezdefiniowane   

6 S góra, N środek, S dół osiowo od góry 

7 N góra, S środek, N dół osiowo od góry 

8 N góra, S dół osiowo od dołu 

9 S góra, N dół osiowo od dołu 

10 N zewnątrz promieniowo od dołu 

11 S zewnątrz promieniowo od dołu 

12-13 Niezdefiniowane   

14 S góra, N środek, S dół osiowo od dołu 

15 N góra, S środek, N dół osiowo od dołu 

 

Dost.: Dostępne od wersji 8.32 
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6.2.6 Komenda 133: zapisz typ magnesu i kierunek montażu 

Zapisuje typ magnesu i kierunek montażu czujnika. 

Bajty żądania 

Bajt Format Opis 

0 Enum Kod wyboru typu magnesu (patrz tabela) 

 

Bajty odpowiedzi 

Bajt Format Opis 

0 Enum Kod wyboru typu magnesu (patrz tabela) 

 

Związane z komendami kody stanu 

Kod Klasa Opis 

0 Sukces Nie wystąpiły błędy związane z komendami 

1  Niezdefiniowane 

2 Błąd Nieprawidłowy wybór 

3-6  Niezdefiniowane 

7 Błąd W trybie ochrony przed zapisem 

 

Dost.: Dostępne od wersji 8.32 

 

7. HISTORIA WERSJI 
Dostarczone wersje urządzeń i odpowiednie aktualizacje instrukcji obsługi urządzenia oraz systemu 
monitorująco-operacyjnego (MOS) są wyszczególnione w poniższej tabeli. Obsługa urządzenia i do-
stępne komendy HART są zawsze kompatybilne w górę. 

 

Urządzenie 

Od daty 

Ręcznie 
Urządzenie / 

MOS 
Komentarze 

Sprzę
t 

Oprogra-
mowanie 

sprzętowe 

0 8.00 2007-02-16 Wersja 0  

1 8.10 2008-07-07 Wersja 1-2 Nowe komendy HART 41, 48 

2 8.20 2008-11-26 Wersja 3-4 Nowe komendy HART 34, 42 
Tłumienie wybierane na wyświetlaczu 

2 8.30 2009-03-20 Wersja 5-6 Nowe komendy HART 80, 81, 82, 83 
Jednostki i tryb symulacji prądu wybierane na wy-
świetlaczu 

2 8.31 2009-09-12 Wersja 7 Wybierany prąd alarmowy 3,6 mA, SIL2 

2 8.32 2010-03-01 Wersja 8-10 Nowe komendy HART 128, 129, 130, 131 
Wybierany typ magnesu i kierunek montażu 
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8. POMOC W RAZIE USTEREK 

Usterka Możliwa przyczyna Pomoc 

Brak działania Nie podłączono zasilania. 

Poluzowane zaciski. 

Sprawdzić zasilanie elektryczne. 

Dokręcić zaciski. 

Wyjście nie osiąga wartości 4 
mA lub 20 mA 

Nieprawidłowo ustawiony punkt 
zerowy i/lub rozpiętość. 

Niedostateczne napięcie zasila-
nia. 

Skorygować punkt zerowy i roz-
piętość. 
 

Sprawdzić napięcie zasilania. 

Wyjście nie odpowiada na 
zmiany poziomu. 

Pływak jest poza zakresem po-
miarowym. 

Za niska gęstość medium. 

Zakłócające pole magnetyczne w 
zasięgu czujnika.  

Tryb symulacji prądu lub tryb mul-
tidrop jest aktywny. 

Wybrano niewłaściwy typ ma-
gnesu. 

Wybrano niewłaściwy kierunek 
montażu. 

Uszkodzony czujnik. 

Sprawdzić ograniczniki pływaka. 

Sprawdzić gęstość pływaka. 

Usunąć magnetyzujące przed-
mioty lub magnesy w zasięgu 
czujnika. 

Wyłączyć tryb symulacji prądu lub 
tryb multidrop. 

Ustawić prawidłowy typ magnesu. 

Ustawić prawidłowy kierunek 
montażu. 
 

Powiadomić serwis. 

Wyjście < 4 mA lub > 20 mA Pływak poza zakresem pomiaro-
wym. 

Ustawić prawidłowo zakres po-
miarowy i sprawdzić ograniczniki 
pływaka. 

Wyjście < 3,8 mA lub > 20,5 mA Uszkodzony pływak. 

Wybrano niewłaściwy typ ma-
gnesu. 

Wybrano niewłaściwy kierunek 
montażu. 

Uszkodzona elektronika miernika. 

Sprawdzić pływak. 

Ustawić prawidłowy typ magnesu. 

Ustawić prawidłowy kierunek 
montażu. 
 

Powiadomić serwis. 

Komunikat na wyświetlaczu 
„Release buttons!“ 

Przyciski naciśnięte/zabloko-
wane. 

 
Uszkodzone przyciski. 

Zwolnić przyciski/usunąć blokadę. 

Powiadomić serwis. 

Komunikat na wyświetlaczu 
„RAM failure!“ 

Uszkodzona pamięć ulotna. Powiadomić serwis. 

Komunikat na wyświetlaczu 
„HART-Modem failure!“ 

Uszkodzony modem HART®. Powiadomić serwis. 

Komunikat na wyświetlaczu 
„DAC failure!“ 

Uszkodzony konwerter cyfrowo-
analogowy do sterowania pętlą. 

Powiadomić serwis. 

Komunikat na wyświetlaczu 
„Sensor not calibrated!“ 

Uszkodzona pamięć nieulotna. Powiadomić serwis. 

LED świeci się na czerwono  Uszkodzona elektronika. Powiadomić serwis. 

LED świeci się na pomarań-

czowo  

Przyciski naciśnięte/zabloko-
wane. 

 
Uszkodzone przyciski. 

Zwolnić przyciski/usunąć blokadę. 

Powiadomić serwis. 
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9. SERWIS I NAPRAWA 
W normalnych warunkach eksploatacji czujnik jest bezobsługowy. W przypadku silnego zanieczyszcze-
nia należy sporządzić instrukcję serwisową. 

W razie uszkodzenia czujnika należy go przesłać producentowi do naprawy. 

Uwaga! Przesyłać w oryginalnym opakowaniu. 

Uwaga! Prosimy dołączyć kopię wypełnionego formularza przesyłki zwrotnej, w przeciwnym razie na-
prawa jest niemożliwa. 

10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
Użytkownik jest odpowiedzialny za prawidłowe użytkowanie czujnika zgodnie z przeznaczeniem. Pro-
ducent jest odpowiedzialny za prawidłową konstrukcję produktu. Nieprawidłowy montaż i użytkowanie 
urządzeń może skutkować utratą gwarancji. Ponadto obowiązują nasze ogólne warunki handlowe, do-
stępne na stronie http://www.ksr-kuebler.com/website/dyndata/AGB_KSR_d.pdf. Podane są tam też in-
formacje dotyczące gwarancji i odpowiedzialności za produkt. 

W sprawie eksploatacji w obszarach niebezpiecznych obowiązują specjalne przepisy i regulacje. 

11. UTYLIZACJA 
Klient jest zobowiązany do utylizacji dostarczonych towarów na własny koszt zgodnie z ustawowymi 
przepisami. 

12. TYPOSZEREGI I KODY ZAMÓWIENIOWE 
Czujniki do montażu obejściowego (bypass) w magnetycznych wskaźnikach poziomu: 

Typoszereg brzmi FFG-BP.20H_O_ (zależnie od wariantu, patrz poniżej). 

Pełny kod zamówieniowy obejmuje też długość czujnika: 

 

 

Kod Producent System magne-
tyczny 

PHO PHÖNIX 710.098/104 

K48 KSR KUEBLER BNA, R48H 

K92 KSR KUEBLER BNA, K92 

INT INTRA ITA 

KRO KROHNE BM 

VAI VAIHINGER 75 

Tablica: System magnetyczny 

  

2FFG-BP. 0 OH XX

N U
D

Normal up
down

Head position

X X measuring
length ML
e.g. 0600
= 600 mm

XX X-

DDisplay
Display

-X X X X

Cable
connection

N
T
S

1/2” NPT

M20x1.5
M16x1.5

Magnet systemsee table

2

H

Ex i 

HART (4...20 mA)

Operating
Area

Interface

1Standard

3Ex d 

Warstwa 
separa-
cyjna Obszar 

roboczy 

Wyświe-
tlacz 

System ma-
gnetyczny 
Przyłącze 
kablowe 

Pozycja gło-
wicy 

Długość 
pomiaru 
ML np. 
0600 
=600 mm 

Standard 

Normalny 
Wyświe-
tlacz 

Patrz ta-
bela 

gór
a dół 

http://www.ksr-kuebler.com/website/dyndata/AGB_KSR_d.pdf
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Czujniki do montażu bezpośredniego: 

Typoszereg brzmi FFG-P.22H_O_ (zależnie od wariantu, patrz poniżej). 

Pełny kod zamówieniowy obejmuje też długość czujnika: 

FFG-P. 2 2 OH XX

N U
D

Normal up

down
Head position

X X XX X-

DDisplay
Display

-X X X

Cable
connectionN

T
S

1/2” NPT

M20x1,5
M16x1,5

Floatsee table

X

Mat. contact med.see table

2

H

Ex i 

HART (4...20 mA)

Operat ing
area

Interface
1Standard

3Ex d 

 

 

Kod Materiał mający kontakt z me-
dium 

4 1.4571 (eq. 316Ti) 

C 2.4819 (Hastelloy C276) 

H 2.4610 (Hastelloy C4) 

I 1.4539 (eq. 904L) 

Tabela: Materiał mający kontakt z medium 

D x H x d x R
/mm

52x52x15x  32
52x52x15x  32
52x52x15x  43
61x62x15x  37

D x H x d x R
/mm

43x24x15x  21
44x52x15x  32

56x156x16x108
56x156x16x108
56x156x16x108

Ball floats
Min
/g/cm³

Soll
/g/cm³

PN
/MPa

Material

0,70
0,55
0,55
0,75

4,0
2,5
5,0

20,0

1.4571
1.4571

Ti 6Al4V 
3.7025/35 *)

*)

0,95

0,57
1,04

0,74

Cylindrical floats
Min
/g/cm³

Soll
/g/cm³

PN
/MPa

Material

0,90
0,70
0,48
0,50
0,55

0,6
1,6
2,5
4,0
6,4

1.4571
1.4571

3.7025/35
3.7025/35

 *)
 *)

3.7025/35 *)

0,95
1,02
0,55
0,58
0,63

*) floats must not be operated in zone 0!  

Tabela: Pływak  

Warstwa 
separa-
cyjna 
Obszar ro-
boczy 

Wyświe-
tlacz 

Standard 

Normalny 

Wyświe-
tlacz 

Materiał mający 
kontakt z medium 

Przyłącze  
kablowe 

Pozycja głowicy 

Patrz ta-
bela 

góra 

dół 

Patrz ta-
bela Pływak 
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13. CERTYFIKATY 

13.1 Certyfikat badania typu WE ZELM 07 ATEX 0439  
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13.2 Certyfikat badania typu WE ZELM 13 ATEX 0508 X 
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13.3 DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE Ex d 
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13.4 DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE Ex i 
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14. FORMULARZ PRZESYŁKI ZWROTNEJ DO PRODUCENTA 
        Do odsyłania urządzenia do producenta 

 
Ze względu na regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska i personelu, przesyłane do firmy KSR 
Kuebler urządzenia, które miały kontakt z cieczami, mogą być transportowane, sprawdzane lub napra-
wiane tylko wtedy, gdy jest to możliwe bez ryzyka dla personelu i środowiska. 

KSR Kuebler może przyjąć przesyłkę zwrotną tylko wtedy, gdy do produktu dołączone jest wypełnione 
oświadczenie zgodnie z poniższym wzorem. 

Jeżeli urządzenie było eksploatowane w kontakcie z toksycznymi, żrącymi, palnymi lub zanieczyszcza-
jącymi wodę mediami, musimy Państwa prosić: 

 sprawdzić i przepłukać, usunąć bądź zneutralizować wszelkie 
niebezpieczne substancje w pustych przestrzeniach urządzenia. 

 dołączyć do przesyłki zwrotnej zaświadczenie o stosowanym 
medium i zagrożeniach. 

Zaświadczenie o stosowanym medium i zagrożeniach 

 

Firma:______________________________ Adres:___________________________________ 

 

Dział:____________________________ Nazwi-
sko:_____________________________________ 

 

Nr tel.:_____________________________ Nr 
faksu.:____________________________________ 

 

Przesłane urządzenie 

Typ:_____________________________________________________________________________ 

 

Nr seryjny / Nr komisyjny:__________________________________________________________ 

 

było eksploatowane z medium:____________________________________________________ 

 

Medium to jest: 

 

 

Oświadczamy, że: 

 

 

 

 

Niniejszym potwierdzamy, że przesyłka zwrotna nie stanowi zagrożenia dla środowiska i personelu, spowodowa-
nego przez resztki medium. 

 

____________________________________________________ 

Data   Pieczęć   Podpis 

 

 zanieczyszczające wodę  tok-
sycz
ne 

 żrące  palne 

 sprawdziliśmy wszystkie puste przestrzenie urządzenia pod kątem braku skażenia tym medium 

 wszystkie puste przestrzenie urządzenia zostały przepłukane i zneutralizowane 
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