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1. Generelle oplysninger
1. Generelle oplysninger
■■ Instrumentet, som beskrives i vejledningen, er konstrueret og

fremstillet v.hj.a. den nyeste teknologi. Alle komponenter er
omfattet af strenge kvalitets- og miljøkrav under produktionen.
WIKA’s produktion er certificeret i overensstemmelse med
ISO 9001 og ISO 14001.

■■ Denne vejledning indeholder vigtige oplysninger om håndtering af

instrumentet. Arbejdssikkerheden kræver, at alle sikkerheds- og
arbejdsinstruktioner følges.

■■ Overhold de relevante lokale regler, samt de generelle

sikkerhedsregler, for instrumentets anvendelsesområde for at
undgå ulykker.

■■ Vejledningen er en del af instrumentet og skal opbevares

umiddelbart i nærheden af instrumentet og således, at
fagpersonalet altid har adgang til den.

■■ Fagpersonalet skal omhyggeligt have læst og forstået

driftsvejledningen, før de påbegynder arbejdet.

■■ Producentens erstatningsansvar bortfalder i tilfælde af skader, der

skyldes utilsigtet brug, manglende overholdelse af anvisningerne i
denne vejledning anvendelse af fagpersonale med utilstrækkelige
kvalifikationer samt uautoriserede ændringer på instrumentet.

■■ De generelle vilkår og betingelser i salgsdokumentationen er

gældende.

■■ Ret til tekniske ændringer forbeholdes.
■■ Yderligere oplysninger:

- Internetadresse:

www.wika.de /
www.wika.com
- Tilhørende datablad:
TE 32.04
- Rådgivning i forbindelse med anvendelse: Tel.: +49 9372 132-0
Fax: +49 9372 132-406
info@wika.com

4

WIKA betjeningsvejledning for model T32.xS

05/2015 DK based on 08/2014 GB/D

DK

1. Generelle oplysninger
Forklaring af symboler
ADVARSEL!
... angiver en potentielt farlig situation, som kan medføre
alvorlig personskade eller død, hvis den ikke forhindres.
FORSIGTIG!
... angiver en potentielt farlig situation, der kan medføre
lettere personskader eller beskadigelse af udstyr eller
miljø, hvis den ikke undgås.
Information
... fremhæver nyttige tips, anbefalinger og information for
effektiv og problemfri drift.

05/2015 DK based on 08/2014 GB/D

FARE!
... angiver farer, der skyldes elektrisk strøm. Hvis
sikkerhedsinstruktionerne ikke følges, er der risiko for
alvorlig eller dødbringende personskade.
ADVARSEL!
... angiver en potentielt farlig situation i det
eksplosionsfarlige område, der kan medføre alvorlig
personskade eller død, hvis den ikke undgås.

WIKA betjeningsvejledning for model T32.xS
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2. Sikkerhed
2. Sikkerhed
ADVARSEL!
Kontrollér før installation, idrifttagning og drift, at du har
valgt den korrekte temperaturtransmitter, hvad angår
måleområde, konstruktion og specifikke måleforhold.
Manglende overholdelse kan medføre alvorlige
personskader og/eller beskadigelse af udstyret.

DK

ADVARSEL!
Dette er udstyr i beskyttelsesklasse 3 beregnet for
tilslutning til lavspænding, som er adskilt fra netspænding
og spænding højere end AC 50 V og DC 120 V. Der
anbefales tilslutning til et SELV- eller PELV-kredsløb. Som
alternativ kan der anvendes beskyttende foranstaltninger
fra HD 60346-4-41 (DIN VDE 0100-410).
Alternativt for Nordamerika:
Der kan foretages tilslutning til “Class 2 Circuits” eller
“Class 2 Power Units” i overensstemmelse med CEC
(Canadian Electrical Code) eller NEC (National Electrical
Code)

2.1 Tilsigtet brug
Temperaturtransmitter model T32.xS er en universaltransmitter,
der kan konfigureres via HART®-protokol, til brug sammen med
modstandstermometre (RTD), termoelementer (TC), modstands- og
spændingsgivere samt potentiometre.
Instrumentet er kun konstrueret og fremstillet til den beskrevne
anvendelse og må kun anvendes i overensstemmelse med dette
formål.
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Yderligere vigtige sikkerhedsanvisninger finder du i de
enkelte kapitler i denne vejledning.

2. Sikkerhed
De tekniske data i denne driftsvejledning skal overholdes. Ukorrekt
håndtering eller drift af instrumentet uden for de tekniske data kræver,
at instrumentet straks tages ud af drift og kontrolleres af en autoriseret
WIKA-servicetekniker.
DK
Hvis instrumentet transporteres fra kolde til varme omgivelser, kan
dannelse af kondens medføre, at instrumentet ikke fungerer korrekt.
Vent, indtil instrumentets og lokalets temperatur er udlignet, før
instrumentet sættes i drift igen.
Producenten er ikke erstatningsansvarlig i forbindelse med krav, som
fremsættes på grundlag af drift, der ikke er i overensstemmelse med
tilsigtet brug.
2.2 Personalets kvalifikationer
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ADVARSEL!
Risiko for personskade i tilfælde af utilstrækkelig
kvalifikation!
Ukorrekt håndtering kan medføre alvorlige personskader
og beskadigelse af udstyret.
■■ De aktiviteter, der beskrives i denne vejledning, må
kun udføres af fagpersonale med de kvalifikationer,
som beskrives i det følgende.
■■ Hold ukvalificeret personale på afstand af
eksplosionsfarlige områder.
Fagpersonale
Faglært personale er personale, der på baggrund af deres tekniske
uddannelse, viden om måleudstyr, samt erfaring, og viden, om
landespecifikke regler og aktuelle standarder og direktiver, er i stand
til at udføre det beskrevne arbejde og selvstændigt at genkende
potentielle risici.
Særlige driftsforhold kan kræve yderligere viden, f.eks. om aggressive
eller giftige medier.

WIKA betjeningsvejledning for model T32.xS
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2. Sikkerhed
2.3 Yderligere sikkerhedsanvisninger for instrumenter i
overensstemmelse med ATEX

DK

ADVARSEL!
Overholdes de af leverandøren angivne retningslinier
ikke, kan resultatet være at produktet ikke længere kan
anvendes i eksplosionsfarlige omgivelser.
ADVARSEL!
■■ Overhold de gældende regler for anvendelse af
eksplosionssikrede instrumenter
■■ Brug ikke transmittere, der har udvendige skader!
2.4 Særlige farer

ADVARSEL!
Den funktionelle galvaniske adskillelse, som findes i
instrumentet, giver ikke tilstrækkelig beskyttelse mod
elektriske stød iht. EN 61140.
ADVARSEL!
I tilfælde af farlige medier som f.eks. ilt, acetylen,
brandfarlige eller giftige gasser eller væsker samt
ved køleanlæg, kompressorer etc. skal ikke kun alle
standardregler, men også de relevante gældende
forskrifter og regler følges.
8
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ADVARSEL!
Overhold de specifikationer, der gives i den gældende
typeafprøvningsattest, og de relevante landespecifikke
regler for installation og brug i eksplosionsfarlige
områder (f.eks. IEC 60079-14, NEC, CEC). Overholdes
ovenstående ikke, kan følgerne være alvorlige
personskader og/eller skader på udstyret.
Yderligere vigtige sikkerhedsanvisninger for instrumenter
med ATEX-godkendelse finder du i kapitel 2.3
“Yderligere sikkerhedsanvisninger for instrumenter i
overensstemmelse med ATEX”.

2. Sikkerhed
ADVARSEL!
Den driftsansvarlige skal sørge for, at det er sikkert at
arbejde på instrumentet på følgende måde:
■■ Der skal være passende førstehjælpsudstyr til
rådighed, og det skal være muligt at få hjælp, hvis
behovet opstår.
■■ Betjeningspersonalet skal jævnligt instrueres i alle
emner vedrørende arbejdssikkerhed, førstehjælp
og miljøbeskyttelse. Betjeningspersonalet skal
også kende betjeningsvejledningen og især
sikkerhedsinstruktionerne i betjeningsvejledningen.

DK

ADVARSEL!
Ved arbejde under igangværende procesdrift skal der
træffes foranstaltninger for at forhindre elektrostatisk
udladning fra tilslutningsklemmerne, fordi en udladning
midlertidigt kan medføre fejlfunktion af transmitteren.
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Temperaturtransmitteren model T32.1S bør kun
bruges sammen med sensorer der er jordet! Et
modstandstermometer (f.eks. Pt100) skal tilsluttes til
T32.3S med afskærmet kabel. Afskærmningen skal
være elektrisk tilsluttet til det jordede termometers hus
(tegninger, se kapitel 6.1 “Jording”).
En termoelementsensor skal tilsluttes til T32.3S med et
afskærmet kabel. Afskærmningen skal være elektrisk
tilsluttet til det jordede termometers hus og derudover
jordforbundet til siden af T32.3S. Det skal sikres, at der
er potentialudligning ved installationen, således at der
ikke kan løbe udligningsstrøm gennem afskærmningen.
Her skal du især overholde installationsreglerne for
eksplosionsfarlige områder!
Huset er fremstillet af plast. For at undgå risiko for elektrostatisk gnistdannelse må plastoverfladen kun rengøres
med en fugtig klud.
WIKA betjeningsvejledning for model T32.xS
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2. Sikkerhed
FARE!
Fare for dødsfald pga. elektrisk strøm
Der er direkte fare for dødsfald ved berøring af
spændingsførende dele.
■■ Instrumentet må kun installeres og monteres af
uddannet personale.
■■ Drift med en defekt strømforsyning (f.eks. kortslutning
fra netspændingen til udgangsspændingen) kan
medføre livsfarlige spændinger på instrumentet!

DK

ADVARSEL!
Kun instrumenter, som beskrives i kapitel 4.2 “Drift
i sikkerhedsrelaterede applikationer” er egnede til
anvendelse i sikkerhedsrelaterede installationer. Brug
ikke andre instrumenter i sikkerheds- eller nødstopkredse.
Forkert brug af instrumentet kan medføre personskade.

v2.1.3
v2.2.1
v2.2.3

10

Første T32.
v1.50
xS-udgave
T32.xS-udgave v1.51
med option SIL
T32.xS
v1.51
(ændringsmedd.
2. kv./2014)

3

Dev v3, DD v1

3

Dev v3, DD v1

3

Dev v3, DD v1
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2.5 Udgaver iht. NAMUR NE53
Udgave Bemærkninger Konfiguration T32 HART®- Passende DD
WIKA_T32instrumen- (Device
software
tændring
Description)

2. Sikkerhed
2.6 Mærkning, sikkerhedsmærkninger
Typeskilt

DK

■■ Udgave til hovedmontering, model T32.1S

SIL-version
(kun for SIL)

Model

med SIL: T32.1S.0IS-S
uden SIL: T32.1S.0IS-Z

Fremstillingsdato
(år-måned)

Strømforsyning
Udgangssignal

05/2015 DK based on 08/2014 GB/D

Sensor, Pt100
eller RTD

WIKA betjeningsvejledning for model T32.xS
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2. Sikkerhed
■■ Udgave til skinnemontering, model T32.3S

Model

med SIL: T32.1S.0IS-S
uden SIL: T32.1S.0IS-Z

DK

Fremstillingsdato
(år-måned)

SIL-version

(kun for SIL)

Pintilknytning

Før du monterer og sætter instrumentet i drift,
skal du læse driftsvejledningen!
CSA, Canadian Standard Association
Instrumentet er kontrolleret og certificeret af CSA
International. Instrumenter med denne mærkning er
i overensstemmelse med de gældende canadiske
sikkerhedsstandarder (inklusive eksplosionssikring).
12
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Forklaring af symboler

2. Sikkerhed
CE, Communauté Européenne
Instrumenter med dette mærke er i overensstemmelse
med de relevante europæiske direktiver.

DK

ATEX europæisk direktiv om eksplosionssikring
(Atmosphère = AT, explosible = EX)
Instrumenter med dette mærke er i overensstemmelse
med det europæiske direktiv 94/9/EF (ATEX) om
eksplosionssikring.
FM, Factory Mutual
Instrumentet er kontrolleret og certificeret af
FM Approvals. Instrumenter med dette mærke
er i overensstemmelse med de gældende
US-sikkerhedsstandarder (inklusive eksplosionssikring).

05/2015 DK based on 08/2014 GB/D

GOST, Gossudarstwenny Standart
(Государственный Стандарт)
GOST-R (mark)
Instrumenter med denne mærkning er i
overensstemmelse med de gældende russiske nationale
sikkerhedsregler (Den Russiske Føderation).
NEPSI, National supervision and inspection
center for explosion protection and safety of
instrumentation
Instrumentet er kontrolleret og certificeret af
NEPSI. Instrumenter med denne mærkning er i
overensstemmelse med de gældende kinesiske
sikkerhedsstandarder (inklusive eksplosionssikring).
KOSHA, Korea Occupational Safety & Health Agency
Instrumentet er kontrolleret og certificeret af
KOSHA. Instrumenter med denne mærkning er i
overensstemmelse med de gældende koreanske
sikkerhedsstandarder.
WIKA betjeningsvejledning for model T32.xS
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3. Tekniske data
3. Tekniske data
Tekniske data

Tilladte omgivelsestemperaturer
Klimaklasse iht. IEC 654-1: 1993
Maksimal tilladt fugtighed
■■ Model T32.1S
iht. IEC 60068-2-38: 1974
■■ Model T32.3S

iht. IEC 60068-2-30: 2005
Vibration iht. IEC 60068-2-6: 2007
Stød pr. IEC 68-2-27: 1987
Salttåge iht. IEC 60068-2-52
Frit fald iht. IEC 68-2-52: 1996
Elektromagnetisk kompatibilitet
(EMC) 1)

Model T32.xS

{-50} -40 ... +85 °C
Cx (-40 ... +85 °C, 5 ... 95 % r. h.)
Test maks. temperaturvariation 65 °C
og -10 °C, relativ fugtighed 93 % ±3 %
Test maks. temperatur 55 °C, relativ
fugtighed 95 %
Test Fc: 10 ... 2000 Hz; 10 g,
amplitude 0,75 mm
Test Ea: Acceleration type I 30 g og
type II 100 g
Alvorlighedsniveau 1
Faldhøjde 1500 mm
2004/108/EF, EN 61326 emission
(gruppe 1, klasse B) og immunitet
(industriel anvendelse)

{ } Angivelser i krøllede parenteser er tilvalg til merpris, gælder ikke for udgaven til
skinnemontering T32.3S
1) Under forstyrrelsen accepteres en øget måleafvigelse på op til 1 %.

Yderligere specifikationer finder du i WIKA-datablad TE 32.04 og den
tilhørende ordredokumentation.
Yderligere sikkerhedsinstruktioner for drift i
eksplosionsfarlige områder finder du i kapitel
10 “Anvisninger vedrørende montering og drift i
eksplosionsfarlige områder”.
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4. Konstruktion og funktion
4. Konstruktion og funktion
4.1 Beskrivelse
Temperaturtransmitteren anvendes til omformning af en
modstandsværdi eller en spændingsværdi til et standard strømsignal
(4 ... 20 mA).
Under drift overvåges sensorerne permanent for fejl.
Transmitteren opfylder kravene til:

■■ Funktionel sikkerhed iht. IEC 61508/IEC 61511-1 (afhængigt af

udgave)

■■ Eksplosionssikkerhed (afhængigt af udgave)
■■ Elektromagnetisk kompatibilitet i overensstemmelse med NAMUR-

anbefaling NE21

■■ Signalering på den analoge udgang i overensstemmelse med

NAMUR-anbefaling NE43

■■ Sensorbrud-signalering i overensstemmelse med NAMUR-

anbefaling NE89 (korrosionsovervågning af sensortilslutning)

4.2 Drift i sikkerhedsrelaterede applikationer

05/2015 DK based on 08/2014 GB/D

Model T32.xS.xxx-S (SIL-udgave) er designet til brug i
sikkerhedsrelaterede applikationer.
Mærkningen af denne designvariant ses i kapitel 2.6 “Mærkning,
sikkerhedsmærkninger”. For drift i sikkerhedsrelaterede applikationer
skal yderligere krav overholdes (se sikkerhedsvejledningen
“Information om funktionel sikkerhed for model T32.xS”).
Instruktionerne heri skal altid følges.
4.3 Leveringsomfang
Sammenlign leveringsomfanget med følgesedlen.

WIKA betjeningsvejledning for model T32.xS
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5. Transport, emballage og opbevaring
5. Transport, emballage og opbevaring
5.1 Transport

DK Kontrollér instrumentet for evt. transportskader. Tydelige skader skal
meddeles straks.

5.2 Emballage
Fjern først emballagen umiddelbart før montering.
Gem emballagen. Den giver optimal beskyttelse under transport
(f.eks. ved ændring af installationssted eller ved eventuel
forsendelse).
5.3 Opbevaring

Tilladte forhold på opbevaringsstedet:

■■ Opbevaringstemperatur: -40 ... +85 °C
■■ Fugtighed: 95 % relativ fugtighed

Undgå følgende påvirkninger:
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■■ Direkte sollys og nærhed til varme objekter
■■ Mekaniske vibrationer
■■ Sod, damp, støv og korrosive gasser
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6. Idriftsættelse, drift
6. Idriftsættelse, drift
I eksplosionsfarlige områder må der kun anvendes
temperaturtransmittere, der er godkendt til den
klassifikation der gælder for området. Godkendelsen er
angivet på typeskiltet.
6.1 Jordforbindelse
Tilslutningshoved BSZ
Sløjfeledning

Jordforbindelse

Temperaturtransmitteren
model T32.1S bør kun
bruges sammen med jordede
termometre!

For termoelementer skal jordledningen også tilsluttes her!

Tilslutningshoved BSZ

05/2015 DK based on 08/2014 GB/D

Jordet skærm

Jordforbindelse

Termolomme
med sensor

Felthus/
styretavle

Sensorledning

Potentialudligning
Jordforbindelse

T32.xS

Se sikkerhedsinstruktionerne
på side 8f vedrørende jording af
temperaturtransmitteren model T32.xS.

WIKA betjeningsvejledning for model T32.xS
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6. Idriftsættelse, drift
I områder med megen elektrisk støj (højere EMC krav) anbefales
det at bruge et afskærmet kabel mellem temperaturtransmitteren og
sensoren, især i forbindelse med lange ledninger mellem sensor og
DK transmitter. Se eksempel på tegningen.

For termoelementer skal jordledningen også tilsluttes her!
Felthus/
styretavle

Sensorledning

Potentialudligning
Jordforbindelse

Sensor

Jordet skærm

T32.xS

Se sikkerhedsinstruktionerne på side 8f
vedrørende jording af temperaturtransmitteren model T32.xS.
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Eksempel på montering:

3173801.A

6.2 Montering
6.2.1 Transmitter i udgave til hovedmontering (model T32.1S)
Transmitterne til hovedmontering (model T32.1S) er konstrueret til
montering på en måleindsats i et DIN form B tilslutningshoved med
udvidet monteringsplads. Måleindsatsens tilslutningsledninger skal
være ca. 50 mm lange og isolerede.

6. Idriftsættelse, drift

maks. 4

lmaks. Længde på skrue i mm
s
Den runde plades
tykkelse i mm

s

med

l

lmaks. = s + 4 mm

3173801.B

Montering på måleindsatsen
Monter transmitteren på måleindsatsens runde plade v.hj.a. to
undersænkede M3-skruer iht. EN ISO 2009. Der er monteret
passende gevindindsatser i undersiden af huset v.hj.a. prespasning.
Idet det antages, at undersænkningen er udført korrekt, kan den
tilladte skruelængde beregnes på følgende måde:

Rund plade

Kontrollér skruelængden, før du fastgør transmitteren til
måleindsatsen: Indsæt skruen i den runde plade, og kontrollér, at
længden er 4 mm!

Montering i tilslutningshoved
Indsæt måleindsatsen med den monterede transmitter i
beskyttelseskappen, og fastgør den i tilslutningshovedet vha. skruer i
trykfjedre.
3173801.C
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FORSIGTIG!
Benyt ikke skruer der er længere end den maksimalt
tilladte længde!
Transmitteren bliver beskadiget, hvis skruerne skrues
mere end 4 mm ned i bunden af transmitteren.

Installation vha. DIN-skinneadapter
Hvis den mekaniske adapter, der fås som tilbehør, anvendes, kan
T32.1S-hovedtransmitterne også fastgøres på en DIN-skinne.
WIKA betjeningsvejledning for model T32.xS
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6. Idriftsættelse, drift
6.2.2 Transmitter i udgave til skinnemontering (model T32.3S)
Huset til skinnemontering (model T32.3S) fastgøres på en
35 mm-DIN-skinne (EN 60175) ved at klikke den på plads uden
DK værktøj.
Huset afmonteres ved at trykke på låsetappen.
6.3 Konfiguration
Følgende parametre kan alle konfigureres: Sensormodel,
sensortilslutning, måleområde, alarmgrænse, alarmsignal,
overvågning af klemmespænding, overvågning af sensorbrud,
overvågning af måleområde, responsetid, dæmpning,
skrivebeskyttelse, offset-værdier (1-punkts-korrektion), TAG-nr. og
brugerlinearisering (kundespecifik karakteristik). Endvidere er der
mulighed for lineær transformering af procesværdien vha. 2-punktskorrektion.

Transmitterne leveres med en grundlæggende konfiguration (se
datablad TE 32.04) eller konfigureres ud fra kundens specifikationer.
Hvis konfigurationen ændres efterfølgende, skal ændringerne noteres
på typeskiltet med en vandfast filtpen.
Det er ikke nødvendigt at simulere indgangsværdien for
at konfigurere T32.
Sensorsimulering er kun nødvendig for funktionstesten.

20
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Bruger-linearisering:
Via softwaren kan der gemmes kundespecifikke
sensorkarakteristikker i transmitteren for at definere specielle
sensortyper. Antal hjælpepunkter: min. 2; maks. 30. Hvis der tilsluttes
mere end 2 sensorer (dobbeltsensorfunktion), kan der udføres
flere konfigurationer. Med dobbeltsensorfunktionen tilsluttes der
to identiske sensorer (modstandssensor eller termoelement) med
samme måleområde, der derefter bearbejdes sammen.

6. Idriftsættelse, drift
Frit programmerbar sensorfunktion, hvis 2 sensorer er tilsluttet
(dobbeltsensor)
Sensor 1, sensor 2 redundant:
4 … 20 mA-udgangssignalet leverer procesværdien fra sensor 1. Hvis DK
sensor 1 svigter, benyttes procesværdien fra sensor 2 (sensor 2 er
redundant).
Gennemsnitsværdi:
4 … 20 mA-udgangssignalet leverer gennemsnitsværdien fra sensor
1 og sensor 2. Hvis den ene sensor svigter, benyttes procesværdien
fra den fungerende sensor.
Minimumværdi:
4 … 20 mA-udgangssignalet leverer den laveste af de to værdier
fra sensor 1 og sensor 2. Hvis den ene sensor svigter, benyttes
procesværdien fra den fungerende sensor.
Maksimumværdi:
4 … 20 mA-udgangssignalet leverer den højeste af de to værdier
fra sensor 1 og sensor 2. Hvis den ene sensor svigter, benyttes
procesværdien fra den fungerende sensor.
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Forskel:
4 … 20 mA-udgangssignalet leverer forskellen mellem sensor 1 og
sensor 2. Hvis den ene sensor svigter, benyttes procesværdien fra
den fungerende sensor.
Frit programmerbare overvågningsfunktioner
Overvågning af måleområdet:
Hvis denne funktion aktiveres, signaleres en fejl på strømsløjfen
(< 3,6 mA), hvis den målte værdi enten er under eller over grænserne
for måleområdet.

WIKA betjeningsvejledning for model T32.xS
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6. Idriftsættelse, drift
Frit programmerbare overvågningsfunktioner, hvis 2 sensorer
er tilsluttet (dobbeltsensor)

DK

Følgende funktioner er ikke til rådighed når transmitteren
er sat op til at måle forskel!
Redundans/hot-backup:
I tilfælde af sensorfejl (sensorbrud, ledningsmodstand for høj eller
målt værdi uden for sensorens måleomårde) på en af de to sensorer,
er procesværdien kun værdien fra den fungerende sensor. Når fejlen
er afhjulpet, vil procesværdien igen være baseret på begge sensorer
eller på sensor 1.

05/2015 DK based on 08/2014 GB/D

Ældningsovervågning (sensor-drift-overvågning):
Der aktiveres et fejlsignal på udgangen, hvis værdien for
temperaturforskellen mellem sensor 1 og sensor 2 er højere end en
indstillet værdi, som kan vælges af brugeren. Denne overvågning
genererer kun et signal, hvis der findes to gyldige sensorværdier, og
temperaturforskellen er højere end den valgte grænseværdi.
(kan ikke vælges for “forskels”-sensorfunktionen, fordi
udgangssignalet allerede angiver forskelsværdien).
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6. Idriftsættelse, drift
6.3.1 Konfiguration via pc
Der skal altid bruges konfigurationssoftware og et HART®-modem
til at konfigurere transmitteren. WIKA tilbyder 3 forskellige HART®modem-modeller til dette formål.
 HART®-modem med USB-interface, model 010031,
Ordre-nr. 11025166
 HART®-modem med RS232-interface, model 010001,
Ordre-nr. 7957522
 Bluetooth-HART®-modem, ATEX-, CSA-, FM-godkendt,
model 010041, på forespørgsel

DK

HART®-modemet kan også anvendes sammen med
anden konfigurationssoftware (se kapitel 8 “WIKA
T32-konfigurationssoftware”).
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WIKA T32-konfigurationssoftware
Vi anbefaler, at du bruger vores WIKA T32-konfigurationssoftware.
Denne software opdateres regelmæssigt og tilpasses til firmwareudvidelserne til T32, således at du altid har fuld adgang til alle
transmitterens funktioner og parametre (se kapitel 8 “WIKA
T32-konfigurationssoftware”).
Anden konfigurationssoftware
Det er også muligt at udføre konfigurationer på T32 med andre
software-værktøjer, som:
■■ AMS og SIMATIC PDM (T32_EDD)
■■ FieldMate, PACTware, SmartVision og Fieldcare (DTM_T32)
■■ DTM i FDT 1.2-frame-applikation
Funktionerne i generic mode kan betjenes med ethvert andet HART®konfigurationsværktøj (f.eks. indstilling af måleområde og TAG nr.).
WIKA betjeningsvejledning for model T32.xS
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6.3.2 DD-udgave
Temperaturtransmitteren T32.xS kan anvendes sammen med
følgende DTM- og DD-udgaver:
T32 HART®Passende DD
instrumentændring (Device Description)

0
1
2
3

Dev v0, DD v2
Dev v1, DD v1
Dev v2, DD v1
Dev v3, DD v1

T32 HART® DTM

DTM 1.0.2
DTM 1.0.2
DTM 1.0.2
DTM 2.0.0.175

6.3.3 HART® Communicator (HC275, FC375, FC475, MFC4150)
Med HART® Communicator vælges instrumentfunktionerne via en
menu struktur og v.hj.a. en særlig HART®-funktionsmatriks (se kapitel
6.5 “HART® konfigurations struktur”).
6.4 Tilslutning af FSK-modem, HART® Communicator
ADVARSEL!
■■ Målekredsløbet skal have en belastning på mindst
250 Ω.
■■ Læs kapitel 10 “Anvisninger vedrørende montering og
drift i eksplosionsfarlige områder” for alle transmittere
med eksplosionssikring.
Modstanden er allerede integreret i de fleste strømforsyninger på
markedet og behøves derfor ikke monteres separat. Ofte er der
allerede en særlig tilslutning til rådighed til FSK-modemet.
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Benytter du et af de software-værktøjer der nævnes
nedenfor kan WIKA give yderligere oplysninger.

1. Device
setup
2. PV
3. PV AO
4. PV % rnge
5. PV LRV
6. PV URV
7. SV
8. TV
9. 4V

WIKA betjeningsvejledning for model T32.xS

5. Review
6. Write
protection
7. Write protect
T32

4. Detailed
setup
1. Sensors

1. Process sensors

1. Tag
2. Set output range
3. Sensor selection
4. PV unit
5. PV damp
6. PV Sensor s/n

4. Device temp. drag pointer
5. Set error dir

1. Attention
2. Process adaption - Sensor 1
3. Process adaption - Sensor 2
4. Reset values

1. PV LSL
2. PV USL
3. PV Min span
4. Sensor operation
5. QV / 4V Info
6. Custom sensor
7. Custom sensor info

1. Attention
2. Process adaption - Sensor 1
3. Process adaption - Sensor 2
4. Reset values

1. PV
2. PV Snsr unit
3. PV Snsr s/n
4. Sensor information
5. 4V
6. Sensor selection
7. Snsr type
8. Linearization mode
9. Snsr connection
Dual sensor mode
Sensor drift limit
Process adaption

1. Device temp. high
2. Device temp. low
3. Reset rec. device

1. Set output range
2. Process adaption
3. D/A trim

3. Calibration

3. Basic setup

1. STATUS
2. Self test
3. Reset
4. Device op time

2. Loop test

1. Test device

2. Diag/Service

1. PV high
2. PV low
3. Reset values

1. Snsr
2. AI % rnge
3. AO1
4. CJC temp
5. PV drag pointer

1. Process
variables
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6. Idriftsættelse, drift

6.5 HART® konfigurations struktur (del 2, se næste side)

DK
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5. Device
information

4. Error
conditioning
1. Distributor
2. Model
3. Type code
4. Dev id
5. Tag
6. Date
7. Write protection
8. Write protect T32
9. Change
password
Descriptor
Message
Final assembly
number
REVISION #’S
Device op time

1. Alarm level values
2. Set error direction
3. Monitor output limits
4. Monitor Tambient

2. HART output

1. Analog output

3. Output
condition

2. Elect. temp
1. Snsr damp
2. Set output range
3. AI % range

2. Signal
condition

1. Universal rev
2. Fld dev rev
3. Software rev
4. Hardware rev
5. FW Version

1. Poll addr
2. Num req preambles
3. Burst mode
4. Burst option
5. HART device malfunction

1. AO1
2. Output limits
3. Loop test
4. D/A trim

1. Device temp. high
2. Device temp. low
3. Reset rec. device

1. TV
2. Cjc mode
3. Cjc fixval
4. Cjc Temp. offset

cjc SETTINGS
Ptx 0 °C resistance
Potentiometer resistance
1. Elect. temp
2. Tambient max
3. Tambient min
4. Device Temp. Drag

1. Sensor 1, 2-wire offset
2. Sensor 2, 2-wire offset

2W offset

6. Idriftsættelse, drift

HART® konfigurations struktur (del 2)

DK
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6. Idriftsættelse, drift ... 8. WIKA T32 ...
Anvendte forkortelser
PV: Procesværdi
(primær værdi)
SV: Temperatur på intern elektronik
(sekundær værdi)
TV: Termoelements kompensationstemperatur (tertiær værdi)
AO: Analog udgang
URV:
LRV:
LSL:
USL

Maks. værdi
Min. værdi
Min. sensorgrænse
Maks. sensorgrænse

(upper range value)
(lower range value)
(lower sensor limit)
(upper sensor limit)

7. Anvisninger vedrørende drift i
sikkerhedsrelaterede applikationer (SIL)
Model T32.xS.xxx-S (SIL-udgave) er designet til brug i
sikkerhedsrelaterede applikationer.
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For drift i sikkerhedsrelaterede applikationer skal yderligere krav
overholdes (se sikkerhedsvejledningen “Information om funktionel
sikkerhed for model T32.xS”). Instruktionerne heri skal altid følges.

8. WIKA T32-konfigurationssoftware
Følg instruktionerne for at installere softwaren. Du kan gratis
downloade den opdaterede udgave af WIKA_T32-softwaren på www.
wika.com.
8.1 Start af softwaren
Start WIKA_TT-softwaren ved at dobbeltklikke på WIKA T32-ikonet.

WIKA betjeningsvejledning for model T32.xS
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8. WIKA T32-konfigurationssoftware
For at få fuld adgang til alle funktioner og parametre i
T32 skal du vælge adgangsniveauet “Specialist”. Efter
installationen er der som standard ikke aktiveret nogen
adgangskode!

DK

8.2 Forbindelse
Via menupunktet “connect” → “Single
instrument” etableres der forbindelse
til en HART®-kompatibel enhed med
HART®-enhedsnummeret 0 (nul). Hvis
forsøget mislykkes, forsøger softwaren
at etablere en Multidrop-forbindelse. Adresserne 1-15 tilsluttes efter
hinanden, og det forsøges at etablere forbindelse til en tilsluttet enhed.

Når forbindelsen er etableret,
viser softwaren de vigtigste data
for det tilsluttede instrument:
■■ TAG-kode
■■ Beskrivelse
■■ Brugermeddelelse
■■ Serienummer
■■ Instrumentmodel og -version
■■ Producent og den anvendte
pc-port
Bekræft den etablerede forbindelse med “OK”.
8.3 Parameterkonfiguration (kan konfigureres)
Alle data, som er vigtige for driften, kan
justeres i menuen “Instrument data” → “Edit
instrument data”.
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Det er kun muligt at oprette forbindelse til én enhed ad
gangen!

8. WIKA T32-konfigurationssoftware

DK

Afbryd ikke kommunikationen med transmitteren mens
kommunikationen er aktiv. Sker dette, læses dataene
muligvis ikke korrekt.
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Når dataene er overført korrekt, skal du bekræfte med “OK”.
Adgang til alle driftsrelevante funktioner og
parametre som f.eks.:
■■ Sensortype og
-tilslutning
■■ Måleområde og
temperaturenhed
■■ Udgangssignal
■■ Udgangsgrænser og
fejlsignalering
■■ TAG for testpunkt
■■ HART®-enhedsnummer
■■ Burst-tilstand

Vedrørende yderligere oplysninger om konfiguration, se
kontaktoplysningerne på side 4.
WIKA betjeningsvejledning for model T32.xS
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9. Elektriske tilslutninger
9. Elektriske tilslutninger
ADVARSEL!
Overhold de sikkerhedstekniske maksimumværdier for
tilslutning af strømforsyning og sensorer, se kapitel 10.3
“Sikkerhedstekniske maksimumværdier”.

DK

Ved arbejde på transmitterne (f.eks. installation/afmontering,
vedligeholdelse) skal der træffes forholdsregler for at undgå
elektrostatisk udladning fra terminalerne.
ADVARSEL!
Foretag kun installation, mens spændingen er afbrudt!
Kontrollér, at de tilsluttede ledere er tilsluttet korrekt.
Ledninger der ikke er fastspændt kan medføre fejl.

Udgang
4 ... 20 mAkredsløb
For hus til montering på hoved og skinne fås der tilslutningsklemmer til
HART®-modem.

30

WIKA betjeningsvejledning for model T32.xS

05/2015 DK based on 08/2014 GB/D

Indgang
Sensor

9. Elektriske tilslutninger
Anbefalet værktøj til skrueklemmer:

Model
T32.1S
T32.3S

Skruetrækker

Pozidriv-spids
str. 2 (ISO 8764)
Alm. kærv, 3 mm x 0,5 mm
(ISO 2380)

Tilspændingsmoment
0,4 Nm
0,4 Nm

9.1 Strømforsyning, 4 ... 20 mA strømsløjfe
Model T32 er en temperaturtransmitter med 2 ledere. Afhængigt
af version kan den forsynes med forskellige typer strømforsyning.
Tilslut strømforsyningens pluspol til klemmen mærket med ⊕ og
strømforsyningens minuspol til klemmen mærket med ⊖.
Ved fleksible ledere anbefaler vi, at der anvendes crimpede
kabelmuffer. Den integrerede beskyttelse mod omvendt polaritet
(forkert polaritet på klemmerne ⊕ og ⊖) forhindrer beskadigelse af
transmitteren. Der gælder følgende maksimumværdier:
■■ Model T32.xS.000: DC 42 V
■■ Model T32.xS.0IS: DC 30 V
■■ Model T32.xS.0IC: DC 30 V
■■ Model T32.xS.0NI: DC 40 V
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Temperaturtransmitteren T32.xS kræver en minimumklemmespænding på DC 10,5 V. Belastningen må ikke være for stor,
fordi klemmespændingen på transmitteren i tilfælde af relativt høje
strømme vil være for lav.
T32 er udstyret med overvågning af klemmespændingen
(“underspændings”-registrering).
Hvis der registreres for lav spænding på klemmen (< 10 V), signaleres
fejlen på udgangen (< 3,6 mA).
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9. Elektriske tilslutninger
Maksimal tilladt belastning afhængigt af forsyningsspændingen:

11289130,02

Belastningsdiagram

Belastning RA i Ω
Spænding UB i V

Ex ia

Ex nA/ic

Brug et energibegrænset elektrisk kredsløb til strømforsyning (EN/
UL/IEC 61010-1, afsnit 8.3) med følgende maksimumværdier for
strømforsyningen:
for UB = DC 42 V; 5 A
Der skal anvendes en separat kontakt til den eksterne strømforsyning.
9.2 HART®-loop-display (DIH50, DIH52)
Der er mulighed for yderligere konfiguration af
temperaturtransmitteren med et HART®-loop-display. Dette
anvendes til lokal visning af den aktuelle procesværdi. Enheden og
transmitterens konfigurerede måleområde opdateres automatisk
via HART®-protokollen i displayet. Der er ikke behov for yderligere
ændring af HART®-loop displayet, sålænge dette står i HART®tilstand.
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9. Elektriske tilslutninger
9.3 Sensorer
9.3.1 Skematisk visning, konfiguration
Indgang
Termoelement
CJC med
ekstern Pt100

Modstandstermometer/ Potentiomodstandssensor
meter
i
4-leder 3-leder 2-leder

Dobbelttermoelement
Dobbelt mVsensor
Sensor 1

Dobbelt-modstandstermometer/dobbeltmodstands-sensor
i
2+2-ledning
Sensor 1

Sensor 2

Sensor 2
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9.3.2 Modstandstermometer (RTD) og modstandssensor
Det er muligt at tilslutte et RTD-modstandstermometer (f.eks.
iht. EN 60751) eller enhver modstandssensor i en 2-, 3- eller
4-leder-tilslutning og tilslutte to ens modstandstermometre med
ens måleområder i et to-leder-kredsløb. Konfigurer transmitterens
indgang, så den passer til den faktisk anvendte tilslutning. Ellers vil du
ikke fuldt ud kunne udnytte mulighederne for ledningskompensation
og vil derfor muligvis få en målefejl (se kapitel 6.3 “Konfiguration”).
9.3.3 Termoelementer (TC)
Det er muligt at tilslutte et eller to identiske termoelementer. Sørg
for, at termoelementet tilsluttes med korrekt polaritet. Hvis ledningen
mellem termoelementet og transmitteren skal forlænges, må der
kun anvendes kompensationskabel, der passer til den tilsluttede
termoelement-model.
Konfigurer transmitterens indgang, så den passer til den faktisk
anvendte termoelement-model og hvordan den “kolde ende” skal
tilsluttes, ellers kan der opstå målefejl (se kapitel 6.3 “Konfiguration”).
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9. Elektriske tilslutninger
Hvis den “kolde ende” kompenseres med et eksternt
modstandstermometer (2-leder-tilslutning), skal det
tilsluttet til klemmerne  og .

DK

9.3.4 Tilslutning af mV-sensor
Sørg for, at mV-sensoren tilsluttes med korrekt polaritet.
9.3.5 Potentiometer
Det er muligt at tilslutte et potentiometer.
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9.4 HART®-signal
HART®-signalet skal måles direkte via 4 ... 20 mA-signalledningen.
Målekredsløbet skal have en belastning på mindst 250 Ω.
Belastningen må dog ikke være for stor, fordi klemmespændingen
på transmitteren ellers vil være for lav. Tilslut derfor modemets
og/eller HART® Communicatorens klemmer som beskrevet
(se kapitel 6.5 “HART® konfigurations struktur”) eller brug de
eksisterende kommunikationstilslutninger på en strømforsyning/
linjetransformator. Tilslutningen af HART®-modem og/eller HART®
Communicator er uafhængig af polaritet! HART®-modemet eller
HART®-kommunikatoren kan også parallelforbindes til modstanden!
Overhold de særlige betingelser for sikker brug ved tilslutning af en
eksplosionssikret udgave af transmitteren (se kapitel 10 “Anvisninger
vedrørende montering og drift i eksplosionsfarlige områder”).
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9. Elektriske tilslutninger
9.4.1 Typisk tilslutning i eksplosionsfarlige områder (hovedmontering)
Eksplosionsfarligt område

Transmitter
Strømforsyning
24 V

RL = modstand for HART®kommunikation
RL min. 250 Ω, maks. 1100 Ω

Transmitter

Hvis RL er < 250 Ω i det pågældende
elektriske kredsløb, skal RL øges til
mindst 250 Ω ved at tilslutte eksterne
modstande.
USB HART®modem

Bluetooth
Ex ia

HART®
Communicator

Terminal 1-4:
Sensor, se
betegnelse
for terminaltilslutninger

11242175.02

Sikkert område

RS 232-C
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Transmitter
Strømforsyning
24 V

RL = modstand for HART®kommunikation
RL min. 250 Ω, maks. 1100 Ω

Transmitter

Hvis RL er < 250 Ω i det pågældende
elektriske kredsløb, skal RL øges til mindst
250 Ω ved at tilslutte eksterne modstande.
HART®
Communicator

US

B

Terminal 1-4:
Sensor, se
betegnelse
for terminaltilslutninger

11242299.02

9.4.2 Typisk tilslutning i ikke-eksplosionsfarlige områder
Ikke-eksplosionsfarlige områder

FSK-modem
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10. Anvisninger vedrørende montering og ...
10. Anvisninger vedrørende montering og
drift i eksplosionsfarlige områder

DK I eksplosionsfarlige områder må der kun anvendes

temperaturtransmittere, der er godkendt til eksplosionsfarlige
områder. Godkendelsen er angivet på typeskiltet.
Ved tilslutning til andre enheder eller komponenter skal du være
opmærksom på tilslutningskravene vedrørende eksplosionssikring,
som f.eks. maksimal tilladt spænding, effekt og belastning med
kapaciteter (se kapitel 10.2 “Specifikke betingelser for sikker
anvendelse”).
De følgende oplysninger er hovedsageligt baseret på
EF-typeafprøvningsattesten, godkendelsesnummer
BVS 08 ATEX E 019 X.
10.1 Modeloversigt og deres europæiske godkendelser
Eksplosionssikring og
godkendelses-nr.

Antændingsbeskyttelsestype

T32.1S.0IS-x
(udgave til
hovedmontering)
T32.3S.0IS-x
(udgave til
skinnemontering)
T32.xS.0NI

II 1G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T120 °C Da

Egensikkert udstyr

II 3G Ex nA IIC T4/T5/T6 Gc X

Udstyr uden
gnistdannelse

T32.1S.0IC-x
T32.3S.0IC-x

II 3G Ex ic IIC T4/T5/T6 Gc

Egensikkert udstyr

II 2(1)G Ex ia [ia Ga] IIC T4/T5/T6 Gb Egensikkert udstyr
II 2(1)D Ex ia [ia Da] IIIC T120 °C Db

De nominelle elektriske værdier er identiske for hoved- og
skinneudgaverne.
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10. Anvisninger vedrørende montering og ...
For T32.xS.0IS: Det egensikre sensorkredsløb (valgfri 2-leder-,
3-leder- eller 4-leder-konfiguration) er for begge udgaver beregnet til
forsyning af udstyr i områder med 1G- eller 1D-krav.
Udgave T32.1S.0lS er konstrueret til installation i huse eller
tilslutningshoveder til områder med 1G-, 2G- eller 1D-, 2D-krav.
Udgave T32.3S.0IS er beregnet til installation i et hus, der mindst
opfylder kapslingsklasse IP 20 (2G-anvendelse eller installation uden
for det eksplosionsfarlige område) eller IP 6x (2D-anvendelse).
10.2 Specifikke betingelser for sikker anvendelse

T32.3S.xxx:
Husets overflade er ikke-ledende. Temperaturtransmitteren skal
monteres på en sådan måde, at der ikke opstår elektrostatisk
opladning.
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T32.xS.0NI (anvendelse som udstyr uden gnistdannelse II 3G Ex nA):
Afbrydelse af strømforsyningen er forbudt inden for det
eksplosionsfarlige område. Ved tilslutning eller afbrydelse af
klemmerne skal det sikres, at strømforsyningen afbrydes uden for det
eksplosionsfarlige område.
Disse temperaturtransmittere skal monteres i et hus, der mindst
opfylder kapslingsklasse IP 54 iht. EN 60529/IEC 60529.
Hullerne i tilslutningsklemmerne (T32.1S.0NI) eller i de ekstra
tilslutninger, som er mærket “Modem” (T32.3S.0NI), må ikke anvendes
i forbindelse med kapslingsklasse nA.
Hvis de tilladte tilslutningsværdier er blevet overskredet
kortvarigt under brug i kredsløb med sikkerhedsklasse nA (uden
gnistdannelse) 1), er anvendelse af disse transmittere i kredsløb med
sikkerhedsklasse Ex nL (energibegrænset) ikke længere tilladt.
1) Hvis transmitterne anvendes i kredsløb med sikkerhedsklasse nA, er det tilladt at overskride den
maksimale forsyningsspænding kortvarigt med op til 40 %.

WIKA betjeningsvejledning for model T32.xS

37

DK

10. Anvisninger vedrørende montering og ...
T32.xS.0IS, T32.xS.0IS-x (IS-beskyttelsesniveau Ex ia *)
Installation i det sikre område:

kapslingsklasse IP 20 iht. IEC 60529.

■■ Ledningsføringen i huset skal opfylde paragraf 6.3.12 og paragraf

7.6.e i IEC 60079-11:2011.

■■ Klemmer og stik til de egensikre kredsløb skal placeres iht. til

paragraf 6.2.1 eller 6.2.2 IEC 60079-11:2011.

Installation i område med EPL Ga (zone 0) eller EPL Gb (zone 1)

■■ Transmitter-modellerne T32.1S.0IS, T32.1S.0IS-x:

- P.gr.a. anvendelsen skal transmitteren monteres i et hus, der er
egnet til installation i områder med EPL Ga (zone 0), og hvori
påvirkninger med elektrostatiske opladninger er udelukket.
- P.gr.a. anvendelsen skal transmitteren monteres i et hus, der er
egnet til installation i områder med EPL Gb (zone 1).

■■ Transmitter-modellerne T32.3S.0IS, T32.3S.0IS-x:

- Transmitteren skal monteres i et hus, der er egnet til installation
i områder med EPL Gb (zone 1), og hvori påvirkninger med
elektrostatiske opladninger er udelukket.

Installation i område med EPL Da (zone 20) eller EPL Db (zone 21)
■■ Transmitter-modellerne T32.1S.0IS, T32.1S.0IS-x:
- P.gr.a. anvendelsen skal transmitteren monteres i et hus, der er
egnet til installation i områder med EPL Da (zone 20) eller EPL Db
(zone 21), med en kapslingsklase på IP 6x iht. IEC 60529.
■■ Transmitter-modellerne T32.3S.0IS, T32.3S.0IS-x:
- P.gr.a. anvendelsen skal transmitteren monteres i et hus, der er
egnet til installation i områder med EPL Db (zone 21), med en
kapslingsklase på IP 6x iht. IEC 60529.
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■■ Transmitteren skal monteres i et hus, der som minimum opfylder

10. Anvisninger vedrørende montering og ...
T32.xS.0IC, T32.xS.0IC-x (sikrer IS-beskyttelsesniveau Ex ic *)
Installation i EPL Gc (zone 2):

■■ Transmitter-modellerne T32.1S.0IC, T32.1S.0IC-x skal monteres

i et hus anbragt i et område med EPL Gc (zone 2), der som
minimum opfylder kapslingsklasse IP 20 iht. IEC 60529.
■■ Transmitter-modellerne T32.3S.0IC, T32.3S.0IC-x skal monteres
i et hus anbragt i et område med EPL Gc (zone 2), der som
minimum opfylder kapslingsklasse IP 20 iht. IEC 60529, og hvori
påvirkninger med elektrostatiske opladninger er udelukket.
■■ Ledningsføringen i huset skal opfylde paragraf 6.3.12 og paragraf
7.6.e i IEC 60079-11:2011.
■■ Klemmer og stik til de egensikre kredsløb skal placeres iht. til
paragraf 6.2.1 eller 6.2.2 IEC 60079-11:2011.
Installation i område EPL Dc (zone 22):
Beskyttelsesniveau “ic” er ikke tilladt for EPL Dc-applikation.
■■ Transmitter-modellerne T32.xS.0IS-x:

Transmittere med “ia”-mærkning kan også anvendes i
forsyningskredsløb af type “ib” med samme tilslutningsparametre.
Dermed er hele målekredsløbet (inklusive sensorkredsløbet)
et “ib”-kredsløb. Transmittere, der har været anvendt i
forsyningskredsløb af type “ib” må ikke genanvendes i
forsyningskredsløb af type “ia”.
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■■ Den eksterne ledningsføring skal være egnet til slutapplikationens

omgivende temperaturområde. Der skal tages hensyn til den
maksimale omgivende temperatur for T32 på 85 °C. De anvendte
ledninger skal have et tværsnit på mindst 0,14 mm².

■■ Ex nA-applikationer:

Skal temperaturtransmitterne T32.xS.0NI installeres i et miljø
hvor er 2 eller højere, så skal den monteres et hus med min.
kapslingsklasse IP 54, som skal stilles til rådighed af slutbrugeren.
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10. Anvisninger vedrørende montering og ...
Drift i zone 0:
Temperaturtransmitteren må kun anvendes i områder, der kræver
udstyr i kategori 1, hvis følgende atmosfæriske forhold foreligger:
DK Temperatur: -20 ... +60 °C
Tryk:
0,8 ... 1,1 bar
Drift i zone 1 og zone 2:
Disse transmittere må iht. temperaturklassen kun anvendes i
omgivelser med følgende temperaturområder:
Anvendelse
Gruppe II
Støv Ex

Omgivende
temperaturområde

-50 °C ≤ Ta ≤ +85 °C
-50 °C ≤ Ta ≤ +75 °C
-50 °C ≤ Ta ≤ +60 °C
-50 °C ≤ Ta ≤ +40 °C
-50 °C ≤ Ta ≤ +75 °C
-50 °C ≤ Ta ≤ +100 °C

Temperaturklasse

T4
T5
T6
i.a.
i.a.
i.a.

Effekt Pi

800 mW
800 mW
800 mW
750 mW
650 mW
550 mW
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i. a. = ikke anvendelig
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10. Anvisninger vedrørende montering og ...
10.3 Sikkerhedsværdier
10.3.1 Sensorkredsløb (klemme 1 til 4)
Parametre
Model T32.xS.0IS, Model T32.xS.0IC,
T32.xS.0IS-x
T32.xS.0IC-x DK
Beskyttelsesniveau

Klemmer
Spænding Uo
Strømstyrke lo
Effekt Po
Spænding Uo
Strømstyrke lo
Effekt Po
Effektiv intern kapacitet Ci
Effektiv intern induktivitet Li
IIC
Maks. ekstern
kapacitet Co
IIB IIIC
IIA
IIC
Maks. ekstern
induktans Lo
IIB IIIC
IIA
Maks. induktans/
IIC
modstandsforhold IIB IIIC
Lo/Ro
IIA
Karakteristik

Ex ia IIC/IIB/IIA
Ex ia IIIC

24 µF 1)
570 µF 1)
1.000 µF 1)
365 mH
1.644 mH
3.288 mH
1,44 mH/Ω
5,75 µH/Ω
11,5 µH/Ω

Ex ic IIC/IIB/IIA

1-4
DC 6,5 V
9,3 mA
15,2 mW
i. a.
i. a.
i. a.
208 nF
uvæsentlig
325 µF 1)
570 µF 1)
1.000 µF 1)
821 mH
3.699 mH
7.399 mH
3,23 mH/Ω
12,9 mH/Ω
25,8 mH/Ω
lineær
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i. a. = ikke anvendelig
1) Ci allerede omfattet

Bemærkninger:

Uo: maks. spænding for en vilkårlig leder mod de tre øvrige ledere
Io: maks. strøm for tre ledere parallelt mod den fjerde leder eller enhver anden kombination
Po: maks. effekt for tre ledere parallelt mod den fjerde leder eller enhver anden kombination

P.gr.a. afstandskravene i de anvendte standarder skal IS-forsynings- og
signalkredsløbet, samt IS-sensorkredsløbet betragtes som galvanisk
forbundne til hinanden.
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10. Anvisninger ... / 11. Vedligeholdelse
10.3.2 Egensikkert forsynings- og signalkredsløb
(4 ... 20 mA-sløjfe; klemmerne ⊕ og ⊖)

T32.xS.0IS-x,
T32.xS.0IC-x

Klemmer
Spænding Ui
Strømstyrke Ii
Effekt Pi
Effektiv intern
kapacitet Ci
Effektiv intern
induktivitet Li

T32.xS.0IS-x

Gas-eksplosionsfarlig anvendelse

T32.xS.0NI

Støv-eksplosions- Gas-eksplosionsfarlig anvendelse farlig anvendelse

+/DC 30 V
130 mA
800 mW
7,8 nF

+/DC 30 V
130 mA
750/650/550 mW 1)
7,8 nF

+/40 V
23 mA *)
1W
7,8 nF

100 µH

100 µH

100 µH

*) Den maksimale driftsstrøm begrænses af T32. Den maksimale udgangsstrøm for det tilhørende
energibegrænsede udstyr behøver ikke at være ≤ 23 mA.
1) Ang. omgivelses temperatur; se skemaet “Temperaturklasse”.

Forsynings-/signalkredsløbet og det egensikre
sensorkredsløb skal betragtes som galvanisk forbundne
til hinanden.
10.3.3 Tilslutning af HART®-modem/HART® Communicator
(klemmerne ⊕ og ⊖)
■■ Summen af alle tilsluttede spændinger (forsyning plus HART®modemets og/eller HART®Communicatorens udgangsværdier) må
ikke overskride 30 V for T32.xS.0IS og 40 V for T32.xS.0NI.
■■ Summen af de effektive kapaciteter og induktanser må ikke
overskride den maksimalt tilladte værdi iht. den krævede
gasgruppe (IIA til IIC).

11. Vedligeholdelse
Temperaturtransmitteren, som beskrives i denne betjeningsvejledning
er vedligeholdelsesfri! Elektronikken er komplet indkapslet og
indeholder ikke komponenter, som kan repareres eller udskiftes.
Reparationer må kun udføres af producenten.
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Parametre

12. Fejl
12. Fejl
Fejlfinding

DK

Strømsløjfe afbrudt
l = 0 mA

Transmitter ikke
tilsluttet
Forsyningsspænding
har forkert polaritet

l > 20 mA
l < 4 mA

Procestemperatur
uden for område

Sensor =
RTD

Sensorbrud eller
kortslutning

Forkert sensortype

Forkert
sensortilslutning
4 mA < l < 20 mA,
men forkerte værdier

05/2015 DK based on 08/2014 GB/D

Forkert
temperaturområde

Forkert transmitterkonfiguration

Strømværdi er OK, men Current
value is okay, men temperaturen
svinger, mens transmitteren
varmer op eller køler ned

Forkert 2-, 3- eller
4-leder-tilslutning

Sensor =
TC

Forkert
kompensation

Strømværdi falder, mens den
målte temperatur stiger (og
omvendt)

Forkert polaritet for
termoelement

Kapacitiv eller
induktiv kobling via
sensoren

Strømværdi er ustabil og
ændrer sig inden for sekunder

Elektromagnetiske
interferenser

Kapacitiv eller
induktiv kobling via
sløjfen

Strømværdi er OK ved lave
værdier, men for lav ved højere
temperaturer

Sløjfemodstand for høj

Temperaturværdier kun
korrekte ved målegrænserne

Lineariseringsfejl for
sensor / transmitter
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12. Fejl / 13. Returnering og bortskaffelse
FORSIGTIG!
Hvis fejl ikke kan afhjælpes vha. de ovennævnte
foranstaltninger, skal instrumentet slukkes straks, det skal
sikres, at der ikke længere findes tryk og/eller signaler,
og instrumentet skal sikres mod utilsigtet at blive sat i drift
igen. I dette tilfælde skal producenten kontaktes.

DK

Hvis returnering er nødvendig, skal du følge
instruktionerne i kapitel 13.1 “Returnering” og vedlægge
en kort beskrivelse af problemet, oplysninger om de
omgivende forhold samt længden af driftsperioden, før
problemet med temperaturtransmitteren opstod.

13. Returnering og bortskaffelse
ADVARSEL!
Medierester i det afmonterede instrument kan medføre
risiko for personalet. Træf tilstrækkelige forebyggende
foranstaltninger.

ADVARSEL!
Vær yderst opmærksom på følgende ved
forsendelse af instrumentet:
Alle instrumenter, som returneres skal være fri for farlige
stoffer (syrer, baser, opløsningsmidler etc.).
Når du returnerer instrumentet, skal du bruge den originale emballage
eller en passende transportemballage.
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13.1 Returnering

13. Returnering og bortskaffelse
Sådan undgår du skader:
1. Vikl instrumentet ind i antistatisk plastfolie.
2. Anbring instrumentet i emballagen sammen med
stødabsorberende materiale.
Fordel det stødabsorberende materiale jævnt langs alle
transportemballagens sider.
3. Anbring om muligt en pose med et tørremiddel inde i emballagen.
4. Afmærk forsendelsen som transport af et yderst følsomt
måleinstrument.
Returneringsformularen findes under rubrikken “Service”
på www.wika.com.
13.2 Bortskaffelse
Ukorrekt bortskaffelse kan medføre fare for miljøet.
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Bortskaf instrumentkomponenter og emballagematerialer på en
miljøvenlig måde og i overensstemmelse med de landespecifikke
regler for bortskaffelse af affald.
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Bilag 1: FM/CSA-installationstegning
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Bilag 1: FM/CSA-installationstegning
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Bilag 2: EF-overensstemmelseserklæring
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63911 Klingenberg • Germany
Tel.
+49 9372 132-0
Fax
+49 9372 132-406
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WIKA-datterselskaber finder du online på www.wika.com.

