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1 Veiligheid 
 
 

1.1 Algemeen en leestips 
 
a 

Voor de montage en ingebruikname moet u deze handleiding zorgvuldig doorlezen! 

De handleiding is een belangrijk onderdeel van het product en moet voor naslagdoeleinden 
bewaard worden. 

De handleiding bevat voor de duidelijkheid niet alle gegevens over alle uitvoeringen van het 
product en houdt ook geen rekening met ieder denkbare situatie in verband met inbouw, 
gebruik of onderhoud. 

Mocht u meer informatie wensen, of als er problemen optreden die niet in de handleiding 
vermeld staan, dan kunt u de gewenste informatie bij de fabrikant verkrijgen. 

De inhoud van deze handleiding vormt geen onderdeel, noch een wijziging van een vroegere of 
bestaande overeenkomst, toezegging of juridische verhouding. 

Het product is gebouwd volgens de geldende regels van de techniek en bedrijfsveilig. Het 
toestel is gekeurd en heeft de fabriek veiligheidstechnisch in perfecte staat verlaten. Om het 
product in deze toestand te houden gedurende de levensduur, moet de informatie van deze 
handleiding in acht genomen en nageleefd worden. 

Veranderingen en reparaties aan het product mogen slechts worden uitgevoerd als de 
handleiding dit nadrukkelijk toestaat. 

De naleving van de veiligheidsinstructies en van alle veiligheids- en waarschuwingssymbolen 
van deze handleiding resulteert in de optimale bescherming voor personeel en milieu evenals in 
een storingvrije werking van het product. 

Direct op het product aangebrachte aanwijzingen en symbolen moeten beslist worden 
opgevolgd. Zij mogen niet worden verwijderd en moeten in volledig leesbare toestand worden 
gehouden. 

 
 

1.2 Voorschriftmatig gebruik 
 
 

Meetopgaven 

Typ 265Dx: Verschildruk, debiet of vulstand van gassen, dampen en vloeistoffen 

Typ 265VS: Absolute druk van gassen, dampen en vloeistoffen 

Meetbereiken 

Typ 265Dx: 10 mbar tot 100 bar getrapt, steeds voor de nominale druktrap PN 6 (alleen voor 
sensorcode A), PN 160, PN 250 of PN 410 

Typ 265VS: 400 mbar abs. tot 20 bar abs. getrapt, steeds voor de nominale druktrap PN 160, 
PN 250 of PN 410. 

De meetomvormers zijn eenzijdig overbelastbaar. 

 

Het beoogde gebruik omvat ook de volgende punten: 

• De aanwijzingen in deze handleiding moeten worden nageleefd en opgevolgd. 

• De technische grenswaarden moeten worden aangehouden, zie hoofdstuk "Technische 
gegevens". 
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1.3 Technische grenswaarden 
 
 

Het apparaat is uitsluitend bestemd voor toepassing binnen de op het typeplaatje en in de 
specificaties vermelde technische grenswaarden. 

De volgende technische grenswaarden moeten worden aangehouden:  

• De toegestane druk mag niet worden overschreden. 

• De maximale bedrijfstemperatuur mag niet worden overschreden. 

• De toegestane omgevingstemperatuur mag niet worden overschreden. 

• De behuizingsbeveiliging moet bij het gebruik in acht genomen worden. 

 
 

1.4 Ondoelmatig gebruik 
 
 

De volgende gebruiksdoeleinden zijn niet toegestaan: 

• Gebruik als klimhulp, bijv. voor montagewerkzaamheden. 

• Gebruik als houder voor externe lasten, bijv. als houder voor buisleidingen enz.  

• Het aanbrengen van materiaal, bijv. door het overschilderen van het typeplaatje of het 
aanlassen of aansolderen van delen. 

• Het wegnemen van materiaal, bijv. door het aanboren van de behuizing. 

 
 

1.5 Doelgroep en kwalificaties 
 
 

De montage, inbedrijfstelling en het onderhoud van het toestel mag alleen worden uitgevoerd 
door geschoold vakpersoneel dat door de exploitant van de installatie hiertoe geautoriseerd is. 
Het vakpersoneel moet de handleiding hebben gelezen en begrepen en de instructies 
opvolgen. 

Voor toepassing van corrosieve en schurende meetstoffen moet de exploitant vaststellen of alle 
componenten die met de meetstoffen in aanraking komen hiertegen bestand zijn. ABB 
Automation Products GmbH wil graag adviseren bij de keuze daarvan, maar kan hiervoor geen 
aansprakelijkheid overnemen. 

In principe, moet de exploitant de in zijn land geldende nationale voorschriften met betrekking 
tot de installatie, typegoedkeuring, reparatie en onderhoud van elektrische apparaten in acht 
nemen. 

 
 

1.6 Garantiebepalingen 
 

Een niet reglementaire toepassing, het niet opvolgen van deze gebruiksaanwijzing, de inzet van 
onvoldoende gekwalificeerd personeel evenals eigenmachtige veranderingen sluiten de 
aansprakelijkheid van de fabrikant voor de daaruit voortvloeiende schade uit. De 
garantieaansprakelijkheid van de fabrikant vervalt. 

 



Veiligheid  

8 265Dx, 265VS IM/265D/V-NL-04 

 
 

1.7 Labels en Symbolen 
 
 

1.7.1 Veiligheids-/ Waarschuwings-, Aanwijzingssymbolen 
 
 

 
 

GEVAAR – <zware schade voor gezondheid / levensgevaar> 

Dit symbool in combinatie met het signaalwoord “Gevaar” duidt een direct dreigend gevaar 
aan. Het niet opvolgen van deze veiligheidsaanwijzing heeft de dood of de zwaarste 
verwondingen tot gevolg. 

 

GEVAAR – <zware schade voor gezondheid / levensgevaar> 

Dit symbool in combinatie met het signaalwoord “Gevaar” duidt een direct dreigend gevaar 
door elektrische stroom aan. Het niet opvolgen van deze veiligheidsaanwijzing heeft de dood 
of de zwaarste verwondingen tot gevolg.  

 

 

WAARSCHUWING – <Schade aan personen> 

Het symbool in combinatie met het signaalwoord “Waarschuwing” duidt een mogelijk 
gevaarlijke situatie aan. Het niet opvolgen van deze veiligheidsaanwijzing kan de dood of de 
zwaarste verwondingen tot gevolg hebben. 

 

WAARSCHUWING – <Schade aan personen> 

Dit symbool in combinatie met het signaalwoord “Waarschuwing” duidt een mogelijk 
gevaarlijke situatie door elektrische stroom aan. Het niet opvolgen van deze 
veiligheidsaanwijzing kan de dood of de zwaarste verwondingen tot gevolg hebben. 

 

 

VOORZICHTIG – <Lichte verwondingen> 

Het symbool in verbinding met het signaalwoord “Voorzichtig” duidt een mogelijk gevaarlijke 
situatie aan. Het niet opvolgen van deze veiligheidsaanwijzing kan de lichte of minder zware 
verwondingen tot gevolg hebben. Mag ook worden toegepast voor waarschuwingen voor 
materiële schade. 

 

 

ATTENTIE – <Materiële schade>! 

Het symbool duidt een mogelijk schadelijke situatie aan.  

Het niet opvolgen van de veiligheidsaanwijzing kan een beschadiging of vernietiging van het 
product en/of andere installatiedelen tot gevolg hebben. 

 

 

BELANGRIJK (AANWIJZING) 

Dit is het symbool van tips voor de gebruiker, bijzonder nuttige of belangrijke informatie over 
het product op zich of over bijkomstige doeleinden. Dit is geen signaalwoord voor een 
gevaarlijke of schadelijke situatie. 
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1.8 Typeplaatje 
 
 

2

14

15

16

D-32425 Minden
0045

/M 100%/+ 0%/- SIL

1

2

3

4

5

6
7
8

10

11

12

13

17

18

19

20

21

22

23

24

Type
Opt.
S/N 265DS6600018572
PED: 1G PS: 410 bar

265DS LTKA6B1
E1M1TACLH1

HART

SW xx

Bj./Yr. 20xx
IP 67

10,5 ... 30 V DC 4 ... 20 mA
Mat. 1.4404(8) / Hast.C / Buna-N PN 410
-2.5 ...+2.5 bar min.Span 0.025 bar
P: 0 ... 410 bar abs.
eing./adj. +0.00 ... +2500.000 mbar

+0.00 ... +100.00 % M
A

D
E

IN
G

E
R

M
A

N
Y

II 1/2G Ex ia IIC T6 or T4
II 1D Ex iaD 20 T50°C or T95°C
Ta = -40°C to +40°C or +85°C
ZELM 01 ATEX 0064
Electr. Data see EC-Type-Examination Certificate

TAG: -/-

0044

9

M00154
 

Afb. 1: Voorbeeld: Typeplaatje van de meetomvormer 265Dx 

1 Apparaattype / bestelcode (de betekenis 
van de afzonderlijke letters / cijfers vindt 
u in de gegevens van de 
opdrachtbevestiging of op het 
gegevensblad bij het apparaat). 

2 Opties – overige aanvullende informatie 
bij de bestelcode 

3 Serienummer apparaat (fabrieksno.) 
4 Markering in verband met de richtlijn 

drukapparatuur (SEP of 1 G). Zie 
paragraaf "Navolging richtlijn 
drukapparatuur (97/23/EG)". 

5 Stroomvoorziening 
6 Met medium in aanraking komende 

materialen 
7 Ondergrens tot bovengrens meetbereik 

(LRL tot URL) 
8 Sensorbereik statische druk 
9 Ingestelde meetschaal 
10 HART-uitgang (meetwaarde) 
11 Markering Ex-uitvoering (optioneel) 
12 Nr. van EG-typegoedkeuringscertificaat 

 13 Aanduiding meetlocatie (max. 32 
posities) 

14 Teken voor EG-conformiteit 
15 Kenmerkend nummer van de benoemde 

plaats ten aanzien van de richtlijn 
drukapparaten. Zie paragraaf “Navolging 
richtlijn drukapparatuur (97/23/EG)”. 

16 “SIL2” markering (optie) 
17 Communicatietype apparaat 
18 Softwareversie 
19 Bouwjaar 
20 Beveiligingsklasse 
21 Uitgangssignaal 
22 Toegelaten druk (statisch) 
23 Minimale meetschaal 
24 Kenmerkend nummer van de benoemde 

plaats ten aanzien van ATEX-certificering 
(optioneel). 
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M00153

1
2
3
4
5
6

Druckfühler / Remote Seal

Flanschdruckfühler - Flach
DN 80 PN 16 / 40
pmax. = 40 bar
Form B EN 1092 - 1
Mat. 316 L / 1.4435
Füllung/Fill. Siliconöl IB

2

 

Afb. 2: Voorbeeld: Aanvullend typeplaatje bij apparaten met aangebouwde druksensor (optie) 

1 Druksensortype 
2 Nominale diameter en nominale druk 
3 Max. bedrijfsdruk 
4 Afdichtvlakvorm 

 5 Met medium in aanraking komende 
materialen 

6 Vulvloeistof in het druksensorsysteem, 
kenmerkletters van de vulvloeistof 
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1.8.1 Navolging richtlijn drukapparatuur (97/23/EG)  
 
 

Apparaten met PS > 200 bar (20 MPa) 

Apparaten met een toegestane druk van PS > 200 bar (20 MPa) werden onderworpen aan een 
conformiteitsanalyse door TÜV NORD (0045) volgens module H en kunnen worden ingezet 
voor vloeistoffen van groep 1 (PED: 1G). 

Het typeplaatje bevat de volgende markeringen: 

 

2

D-32425 Minden
0045

/M 100%/+ 0%/- SIL

M00155

1

2

Type
Opt.
S/N 265DS6600018572
PED: 1G PS: 410 bar

265DS LTKA6B1
E1M1TACLH1

HART

SW xx

Bj./Yr. 20xx
IP 67

10,5 ... 30 V DC 4 ... 20 mA
Mat. 1.4404(8) / Hast.C / Buna-N PN 410
-2.5 ...+2.5 bar min.Span 0.025 bar
P: 0 ... 410 bar abs.
eing./adj. +0.00 ... +2500.000 mbar

+0.00 ... +100.00 % M
A

D
E

IN
G

E
R

M
A

N
Y

TAG: -/-

II 1/2G Ex ia IIC T6 or T4
II 1D Ex iaD 20 T50°C or T95°C
Ta = -40°C to +40°C or +85°C
ZELM 01 ATEX 0064
Electr. Data see EC-Type-Examination Certificate 0044

 

Afb. 3 

1 PED: 1G  2 CE 0045, Kenmerkend nummer van de 
benoemde plaats ten aanzien van de 
richtlijn drukapparaten (alleen bij 
PS > 20 MPa) 

 

Apparaten met PS  200 bar (20 MPa) 

Apparaten met een toegestane druk PS  200 bar (20 MPa) vallen onder Artikel 3, alinea (3) en 
werden niet onderworpen aan een conformiteitsanalyse. Deze apparaten werden conform de 
geldende goede ingenieurspraktijk (SEP) ontworpen en gefabriceerd. 

De op het apparaat aanwezige CE-markering geldt niet voor de richtlijn drukapparaten. 

Het typeplaatje bevat dan de markering: PED: SEP. 
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1.9 Transport en opslag 
 
 

• Na het uitpakken van de drukmeetomvormer moet het apparaat worden gecontroleerd op 
transportschade. 

• Kijk het verpakkingsmateriaal goed na op accessoires. 

• Bij een tussenopslag of bij het transport mag de drukmeetomvormer uitsluitend in de 
originele verpakking worden opgeslagen c.q. getransporteerd. 

Toegestane omgevingsvoorwaarden voor opslag en transport staan in het hoofdstuk 
"Technische gegevens". Het apparaat kan onbeperkt worden opgeslagen; de 
garantiebepalingen die bij opdrachtbevestiging zijn overeengekomen met de leverancier, zijn 
wel van toepassing. 

 
 

1.10 Veiligheidsaanwijzingen voor de elektrische installatie 
 

De elektrische aansluiting mag slechts door bevoegd personeel volgens de schema's worden 
uitgevoerd. 

De instructies voor de elektrische aansluiting in de handleiding in acht nemen, anders kan de 
elektrische beschermklasse achteruit gaan. 

Het meetsysteem moet overeenkomstig de eisen geaard worden. 
 

 

1.11 Veiligheidsvoorschriften m.b.t. inspectie en onderhoud 
 

 

Waarschuwing – gevaar voor personen! 

Bij geopende behuizingskap zijn de EMC- en aanraakbeveiliging buiten werking gezet. In de 
behuizing bevinden zich stroomkringen die bij aanraking zeer gevaarlijk zijn.  
Om deze reden moet voor het openen van de behuizingskap de stroomvoorziening worden 
uitgeschakeld. 

 

 

Waarschuwing – gevaar voor personen! 

Het apparaat kan met hoge druk, maar ook met agressieve media worden bedreven. Naar 
buiten spuitende vloeistof kan tot ernstig letsel leiden. 
Leiding / reservoir voor het openen van de aansluiting van de meetomvormer drukloos 
schakelen. 

 

Instandhoudingswerkzaamheden mogen uitsluitend door geschoold personeel worden verricht. 

• Voorafgaand aan de demontage het apparaat en evt. naburige leidingen of reservoirs 
drukloos schakelen. 

• Controleer voor het openen van het apparaat of gevaarlijke substanties als meetstoffen 
worden gebruikt. Er kunnen evt. nog gevaarlijke residu's in het apparaat aanwezig zijn en bij 
het openen uitstromen. 

• Inspecteer de volgende punten in regelmatige termijnen, indien dit vereist is in het kader van 
de verantwoordelijkheden van de exploitant: 

 de wanden / voering van het drukapparaat waarop de druk inwerkt 

 de meettechnische functie 

 de dichtheid 

 de slijtage (corrosie) 
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1.12 Het terugsturen van apparaten 
 

Bij het terugsturen van apparaten voor reparatie of herkalibratie a.u.b. de originele verpakking 
of een andere geschikte en veilige transportdoos gebruiken. Het apparaat terugsturen met het 
ingevulde retourenformulier (zie bijlage). 

Volgens de EU-rechtlijnen voor gevaarlijke stoffen is de eigenaar van afval verantwoordelijk 
voor de afdanking en moet bij verzending op de volgende voorschriften worden gelet: 

Alle aan ABB Automation Products GmbH geleverde apparaten moeten vrij zijn van gevaarlijke 
stoffen (zuren, logen, oplossingen, etc.). 

 
 

Neem a.u.b. contact op met de klantenservice (adres op blz. 2) en vraag waar de 
dichtstbijzijnde service vestiging is. 

 

1.13 Geïntegreerd managementsysteem 
 
 

ABB Automation Products GmbH beschikt over een geïntegreerd managementsysteem dat uit 
de volgende componenten bestaat: 

• Kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001:2008, 

• Milieumanagementsysteem ISO 14001:2004, 

• Managementsysteem voor arbeidsveiligheid en gezondheid BS OHSAS 18001:2007 en 

• Managementsysteem voor gegevensveiligheid en privacy. 

 

Milieuzorg is een essentieel onderdeel van ons bedrijfsbeleid. 

De belasting van onze producten en oplossingen op het milieu en de mens wordt bij productie, 
opslag, transport, gebruik en afvalverwerking zo laag mogelijk gehouden. 

Het bevat met name het schone gebruik van natuurlijke bronnen. In onze publicaties voeren wij 
een open dialoog met het publiek. 

 
 

1.14 Afvoeren als afval 
 
 

Het betreffende product bestaat uit materialen die door gespecialiseerde recyclingbedrijven 
voor hergebruik geschikt gemaakt kunnen worden. 

 

1.14.1 Opmerking over WEEE-richtlijn 2002/96/EG (Waste Electrical and Electronic Equipment)  
 

Het betreffende product is niet in onderworpen aan de WEEE-richtlijn 2002/96/EG en de 
betreffende nationale wetten (in Duitsland bv. ElektroG). 

Het product moet naar een gespecialiseerd recyclingbedrijf worden afgevoerd. Het hoort niet 
thuis op de locaties voor gemeentelijke afvalinzameling. Deze mogen alleen voor particulier 
toegepaste producten gebruikt worden volgens WEEE-richtlijn 2002/96/EG. De juiste 
verwerking voorkomt negatieve uitwerkingen op mens en milieu en maakt hergebruik van 
kostbare bouwstoffen mogelijk. 

Indien u niet over de mogelijkheid beschikt om het oude apparaat op de juiste manier af te 
voeren, is onze service bereid de inname en milieuverantwoorde verwerking tegen vergoeding 
te verzorgen. 
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1.14.2 ROHS-richtlijn 2002/95/EG 
 

Met de ElektroG worden in Duitsland de europese richtlijnen 2002/96/EG (WEEE) en 
2002/95/EG (RoHS) in het nationale recht omgezet. De ElektroG regelt enerzijds, welke 
producten bij milieuvriendelijke afvoer aan het einde van de levensduur naar een geregelde 
inzameling en milieuvriendelijke afvoer of recycling gebracht moeten worden. Anderszins 
verbiedt ElektroG het in omloop brengen van elektrische en elektronische apparaten die 
bepaalde hoeveelheden lood, cadmium, kwikzilver, zeswaardig chroom, polygebromeerde 
bifenylen (PBB) en polygebromeerde difenylethers (PBDE) bevatten (z.g. verboden stoffen). 

De door de ABB Automation Products GmbH geleverde producten vallen niet onder het nu 
geldende stoffenverbod resp. de richtlijn voor  elektrische en elektronische oude apparaten 
volgens de ElektroG-norm. Onder voorwaarde dat de benodigde componenten op de juiste tijd 
op de markt verkrijgbaar zijn, zullen wij bij nieuwe ontwikkelingen in de toekomst het gebruik 
van deze stoffen kunnen vermijden. 
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2 Inzet in explosiegevaarlijke gebieden 
 
 

Volgens ATEX-richtlijn 94/9/EG (ATEX): 

Voor de installatie (elektrische aansluiting, aarding / potentiaalcompensatie, enz.) van 
explosieveilige meetomvormers dient men de landelijke wetsbesluiten, DIN / VDE-bepalingen 
en de richtlijnen inzake explosieveiligheid en het Ex-testcertificaat van het apparaat in acht te 
nemen. De gecertificeerde explosieveiligheid van de meetomvormer staat op het typeplaatje 
aangegeven. 

 
 

2.1 Typegoedkeuringscertificaat / conformiteitsverklaring 
 
 

Bij meetomvormers in een explosieveilige uitvoering dient men het 
EG-typegoedkeuringscertificaat c.q. de conformiteitsverklaring als onderdeel van deze 
bedrijfshandleiding in acht te nemen. 

 
 

2.2 Ontstekingscategorie "Intrinsieke veiligheid Ex i"  
 
 

• Installeer alleen intrinsiek veilige apparaten in de signaalstroomkring van de meetomvormer. 
De signaalstroomkring mag worden onderbroken terwijl de meetomvormer in bedrijf is (bijv. 
los- en vastklemmen van signaalleidingen). 

• De behuizing mag tijdens bedrijf worden geopend. 

• Meetomvormers uitgevoerd met en zonder druksensor met ontstekingscategorie intrinsieke 
veiligheid "Ex i" mogen direct worden ingebouwd in de zonescheidingswand tussen zone 0 
en zone 1 (sensormembraan in zone 0, meetomvormer in zone 1), wanneer de 
stroomvoorziening plaatsvindt met een intrinsiek veilige stroomkring met 
ontstekingscategorie "Ex ia" of "Ex ib". 

• Teststroomkring (klemmen "TEST + / - "): met ontstekingscategorie "intrinsieke veiligheid" 
alleen voor aansluiting op passieve intrinsiek veilige stroomkringen. De categorie, de 
explosiegroep evenals de hoogste waarden voor Uo, Io en Po van de intrinsiek veilige 
teststroomkring worden bepaald door de aangesloten intrinsiek veilige signaalstroomkring. 

 

 

BELANGRIJK (AANWIJZING) 

Houd u aan de regels voor het combineren van apparaten! 
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2.3 Toepassing in zones met brandbaar stof 
 
 

De installatie moet worden uitgevoerd volgens constructiebepaling EN 61241-14:2004. 

• De meetomvormer mag uitsluitend met behulp van een gecertificeerde kabelwartel volgens 
richtlijn 94/9/EG (ATEX) worden aangesloten (niet bijgeleverd). De kabelwartel moet voldoen 
aan beschermklasse IP 67. De glimtemperatuur van de stoffen moet minstens 75 K boven 
de maximale oppervlaktetemperatuur van de meetomvormer liggen. De maximale 
oppervlaktetemperatuur bedraagt 95 °C en is gebaseerd op de maximale 
omgevingstemperatuur (85 °C) en de maximale eigen verwarming (10 K). 

 

VOORZICHTIG - Gevaar! 

Bij het gebruik van druksensoren met antikleeflaag moet men letten op het gevaar van een 
glijborstelontlading met inachtneming van het medium en de transportsnelheid. 

 
 

2.4 Categorie 3 voor inzet in "Zone 2"  
 
 

• De meetomvormer moet worden aangesloten via een gecertificeerde kabelwartel (niet bij de 
leveromvang inbegrepen). De kabelwartel moet voldoen aan de ontstekingsbeveiliging 
"Verhoogde veiligheid Ex e" volgens richtlijn 94/9/EG (ATEX). Verder moet worden gelet op 
de naleving van de voorwaarden vermeld in het typegoedkeuringscertificaat van de 
kabelwartel! 

 

 

WAARSCHUWING – Explosiegevaar! 

Bij een geopend deksel van de behuizing bestaat het gevaar van eventuele vonkvorming en 
daarmee van een explosie! 

Het openen van de behuizing tijdens gebruik (bij ingeschakelde voedingsspanning) is niet 
toegestaan! 
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2.5 Ontstekingscategorie "Explosieveilige kapseling Ex d"  
 
 

De volgende constructienormen moeten worden opgevolgd: 

• De meetomvormer moet op daartoe geschikte kabel- en leidinginvoeren of 
buisleidingssystemen worden aangesloten, die aan de vereisten van EN 60079-1:2007, 
paragraaf 13.1 of 13.2 voldoen en waarvoor een apart testcertificaat is afgegeven! 

• Ongebruikte openingen van de behuizing moeten volgens EN 60079-1:2007, paragraaf 11.9 
afgesloten worden! 

• Kabel- en leidinginvoeren evenals sluitstoppen, die niet aan de bovengenoemde punten 
voldoen, mogen niet gebruikt worden! 

 

Voor het richten (verdraaien met max. 360°) van de meetomvormer op de meetlocatie kan de 
draaibare behuizing op de as tussen de meetcel en de behuizing losgedraaid worden: 

1. Vergrendelingsschroef met max. 1 omwenteling losdraaien. 

2. Behuizing uitlijnen. 

3. Vergrendelingsschroef weer vastdraaien. 

Voor het inschakelen van de bedrijfsspanning: 

1. Behuizing sluiten. 

2. Deksel van de behuizing door linksom draaien van de vergrendelingsschroef (inbusbout) 
weer vastzetten. 

3. Behuizing tegen verdraaiing blokkeren door het rechtsom vastdraaien van de 
vergrendelingsschroef (stiftbout). 

4. Het deksel van de behuizing, de elektronicabehuizing en de meetcel mogen alleen door 
hiervoor toegestane componenten worden vervangen! 

 

 

VOORZICHTIG - Gevaar! 

Het openen van de behuizing tijdens gebruik (bij ingeschakelde voedingsspanning) is niet 
toegestaan! 
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2.6 Ontstekingscategorie "Intrinsiek veilig i", "Explosieveilige kapseling d", "Bescherming door 
behuizing tD" en "Niet vonkend nA" 

 
 

Certificering met alternatieve ontstekingscategorieën: 

A Intrinsieke veiligheid (categorie 1/2G of 1D, Ex i) 

Explosieveilige kapseling (categorie 1/2G, Ex d) 

Bescherming door behuizing (categorie 2D, Ex tD) 

B 

Niet vonkend (categorie 3G, Ex nA) 

 

 

BELANGRIJK (AANWIJZING) 

Voor de uiteindelijke installatie beslist de gebruiker over de inzet van het apparaat, hetzij 

(A) als apparaat met ontstekingscategorie intrinsieke veiligheid "Ex ia" of "Ex iaD" of 

(B) als apparaat met de overige typen van ontstekingscategorieën "Ex d", "Ex tD", "Ex nA" en 
markeert de geselecteerde toepassing permanent in het betreffende vierkante veld op het 
typeplaatje. 

De eenmaal gekozen ontstekingscategorie mag niet meer worden gewijzigd. 

De bovengenoemde aanwijzingen voor de gekozen ontstekingscategorie moeten worden 
aangehouden. 

 

 

VOORZICHTIG - Gevaar! 

Het niet-naleven van deze aanwijzingen vermindert de explosiebescherming. 

 
 

2.7 Canadese standaard CSA - "explosion proof"  
 
 

 

 

VOORZICHTIG - beschadiging van onderdelen! 

Meetomvormers met LCD-schermen mogen niet in ether-atmosferen worden gebruikt. 
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2.8 Aspecten ten aanzien van "Ex-veiligheid" en "IP-bescherming" voor Australië 
 
 

TestSafe-certificaatnummer 

ANZEx 06.3056 

 

Beschermklasse 

Ex d IIC T6 IP 66 / IP 67 

Ex tD A21 IP 66 / IP 67 T85 deg C 

Tamb = -20 ... 75 � (-4 ... 167 °F) 

 

Teken Betekenis 

Ex d Explosieveilige kapseling (gas). 

IIC Gasgroep. 

T6 Temperatuurklasse van de meetomvormers (overeenkomstig max. 85 °C 
(185 °F) bij een omgevingstemperatuur Tamb van 75 °C (167 °F). 

Ex tD Stof (gevaarlijk medium). 

A21 Geschikt voor "Zone 21". 

IP 66 / IP 67 Beschermklasse. 

T85 deg C Maximale oppervlaktetemperatuur van de meetomvormer bij een 
omgevingstemperatuur Tamb van 75 °C (167 °F) voor stof met een laagdikte 

van tot 5 mm (0,20 inch) dikte. 

 

De meetomvormers werden overeenkomstig de volgende normen gecertificeerd: 

IEC 60079-0:2004 

AS/NZS 60079.0:2005 

Elektrische apparaten voor plaatsen met potentieel 
gasexplosiegevaar - 

Deel 0: Algemene vereisten 

IEC 60079-1:2003 

AS/NZS 60079.1:2005 

Elektrische apparaten voor plaatsen met potentieel 
gasexplosiegevaar - 

Deel 1: Explosieveilige kapseling “Ex d” 

IEC 61241-0:2004 

AS/NZS 61241.0:2005 

Elektrische apparaten voor toepassing op plaatsen met 
brandbaar stof - 

Deel 0: Algemene vereisten 

IEC 61241-1:2004 

AS/NZS 61241.1:2005 

Elektrische apparaten voor toepassing op plaatsen met 
brandbaar stof - 

Deel 1: Bescherming door behuizing "tD" 
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Aanmerkingen 

• Het is niet toegestaan de behuizing tijdens het bedrijf te openen (bedrijfsspanning is 
ingeschakeld)! 

• De meetomvormer moet met een geschikte kabel, kabelwartels of leidingbuissystemen 
worden aangesloten, die de vereisten van de bovengenoemde normen vervullen en 
waarvoor een apart testcertificaat beschikbaar is! 

 

 

VOORZICHTIG - Gevaar! 

Alleen kabels en kabelwartels toepassen die voor 80 °C (176 °F) toegelaten zijn. 

 

• Ongebruikte openingen van de behuizing moeten volgens de bovengenoemde normen 
worden afgesloten! 

• Voor het inschakelen van de bedrijfsspanning: 

• De behuizing moet gesloten worden. 

• Deksel van de behuizing door linksom draaien van de vergrendelingsschroef (inbusbout) 
weer vastzetten. 

• Behuizing tegen verdraaiing door het rechtsom vastdraaien van de vergrendelingsschroef 
(stiftbout) beveiligen. 

• Het deksel van de behuizing, de elektronicabehuizing en de meetunit mogen alleen door 
hiervoor toegestane componenten worden vervangen! 
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3 Opbouw en werking 
 
 

De digitale meetomvormers 265Dx en 265VS zijn veldapparaten die tot communicatie in staat 
zijn met microprocessor-gestuurde elektronica in de multisensortechnologie. 

Voor de bidirectionele communicatie krijgen de apparaten afhankelijk van de uitvoering op het 
4 ... 20 mA uitgangssignaal een FSK-signaal gemoduleerd volgens het HART-protocol, terwijl 
bij de volledig digitaal functionerende apparaten de communicatie afhankelijk van de uitvoering 
plaats vindt via de PROFIBUS-PA of FOUNDATION fieldbus veldbusprotocollen. 

Met de grafische bedieningsinterface (DTM) kunnen de meetomvormers afhankelijk van het 
betreffende protocol op PC-basis geconfigureerd, afgevraagd en getest worden. De 
communicatie is ook mogelijk met een handheld-terminal 1) voorzover de apparaten volgens het 
HART-protocol functioneren. 

Voor de bediening "ter plekke" staat een bedieningseenheid beschikbaar, die uit twee toetsen 
voor de instelling van de parameters "lower range value" (meetbegin) en "upper range value" 
(meeteinde) bestaat, evenals een schrijfbeveiligingsschakelaar. 

 

 

BELANGRIJK (AANWIJZING) 

Bij het communicatietype FOUNDATION fieldbus is de schrijfbeveiligingsfunctie via de 
bedieningseenheid niet beschikbaar. 

 

In combinatie met een ingebouwd LCD-scherm is de drukmeetomvormer onafhankelijk van het 
geselecteerde communicatieprotocol volledig via de "plaatselijke bedieningsunit" van buiten 
configureerbaar en parametreerbaar. 

Staandaard is de elektronicabehuizing voorzien van een sterke laklaag die tegen agressieve 
atmosferen bestand is. Standaard is de procesaansluiting gemaakt uit roestvrij staal. Het deksel 
van de behuizing en de toetseneenheid kunnen met loodjes beveiligd worden. 

Op het typeplaatje wordt de betreffende uitvoering van de meetomvormer beschreven. Een 
volledige opsomming van de gegevens op het typeplaatje staat in het hoofdstuk "Veiligheid" 
beschreven. 

Bij vragen altijd dit wereldwijd geldige serienummer (S/N) en het aangegeven bouwjaar (Year) 
opgeven! 

 

 

BELANGRIJK (AANWIJZING) 

Bij explosiebeveiligde uitvoeringen staat bovendien de Ex-uitvoering beschreven. 

Barrelbehuizing: op het typeplaatje 

DIN-behuizing: op een apart plaatje 

 

Een ander afzonderlijk plaatje voor de "plaatselijke" bedieningsunit beschrijft in gemakkelijk te 
begrijpen symbolen de functies van de drie bedieningselementen. Daarbij kan een hangend 
plaatje zijn aangebracht met de aanduiding van de meetlocatie (optie). 

 
1)  Communicatie / Configuratie / Parametrering via handheld-terminal / PC in de ontstekingscategorie "Intrinsiek 

veilig": 
In dit geval moet de HHT / PC overeenkomstig gecertificeerd zijn; dat geldt ook voor de kortstondige aansluiting. 
Dit bewijs van de "intrinsieke veiligheid" moet bovendien voor de meetomvormer worden geleverd. 
Bij de beschermklasse “Explosieveilige kapseling Ex d” mag u de handheld terminal niet in de explosiegevaarlijke 
omgeving aansluiten. De batterij van de handheld terminal mag niet in de explosiegevaarlijke omgeving worden 
vervangen! 
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3.1 Werkwijze en systeemopbouw 
 
 

De drukmeetomvormer is modulair geconstrueerd en bestaat uit de drukmeetcel met 
geïntegreerde aanpassingselektronica en de elektronica met bedieningsgedeelte. 

 

265Dx 

De compleet gelaste meetcilinder is een tweekamersysteem met binnenliggend 
overbelastingsmembraan en een binnenliggende silicium verschildruksensor evenals een 
silicium absolute druksensor. De absolute druksensor, die nu aan de pluszijdige () druk wordt 
blootgesteld, fungeert als parameter voor de compensatie van de invloed van de statische druk. 
Via een capillair buisje is de verschildruksensor verbonden met de minzijde van de meetcel. De 
aanliggende verschildruk (dp) en de statische druk worden via de scheidingsmembranen en de 
vloeistofvulling op het meetmembraan van de silicium verschildruksensor en de absolute 
druksensor overgedragen. 

 

265VS 

De geheel gelaste meetcilinder is een tweekamersysteem met binnenliggend 
overbelastingsmembraan en een binnenliggende silicium absolute druksensor. Bij deze 
druksensor wordt de bestaande absolute druk (P abs) via het scheidingsmembraan en de 
vloeistofvulling overgedragen op het meetmembraan. 

 

Een minimale uitwijking van het siliciummembraan wijzigt de uitgangsspanning van het 
detectiesysteem. Deze drukproportionele uitgangsspanning wordt via de 
aanpassingselektronica en de hoofdelektronica omgezet in een elektrisch signaal. 

De aansluiting van de meetomvormer op het proces vindt plaats afhankelijk van de uitvoering 
via een ovale flens met bevestigingsschroefdraad 7/16-20 UNF of DIN 19213 (M10 / M12), 1/4-
18 NPT binnendraad of druksensor. 

De drukmeetomvormer werkt met tweedraadstechniek. Voor de bedrijfsspanning (afhankelijk 
van apparaat) en het uitgangssignaal (4 ... 20 mA of digitaal) worden dezelfde draden gebruikt. 
De elektrische aansluiting verloopt via een kabelingang of via een stekker. 
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Afb. 4: Meetomvormer 265Dx: 

1 Meetcel 
2 Overbelastingsmembraan 
3 Procesaansluiting 
4 Vloeistofvulling 
5 P abs sensor 
6 dp-sensor 
7 Scheidingsmembraan 

 8 Schrijfbeveiliging 
9 Meetschaal 
10Meetbegin  
11Uitgang / stroomvoorziening 
12Testinstrument 
13 Microprocessor-gestuurde elektronica 
14 Aanpaselektronica 

 

Het 4 … 20 mA-uitgangssignaal kan bij HART-apparaten zonder onderbreking van de 
signaalstroomkring op de "TEST"-klemmen worden gecontroleerd (vervalt bij Fieldbus-
apparaten!). 

Hiertoe een stroommeetapparaat met een inwendige weerstand < 10 Ω toepassen. Om een zo 
groot mogelijke nauwkeurigheid te verzekeren, raden wij aan het meetapparaat voor 
configuratie of kalibratie van de meetomvormer (meten van de stroom) direct in de 
uitgangskring te schakelen. 
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Voor een meetlocatiemarkering met een VA-plaatje is een bevestigingsmogelijkheid aanwezig. 

De parameters "lower range value" (meetbegin) en "upper range value" (meeteinde) zijn via de 
"plaatselijke" toetsen instelbaar. Indien gewenst, zijn deze toetsen vergrendelbaar met de 
schrijfbeschermingsschakelaar. 

De meetomvormer kan met een van voren afleesbaar LCD-scherm (optioneel, ook naderhand 
monteerbaar) zijn uitgevoerd. 

In combinatie met dit LCD-scherm is de meetomvormer met de belangrijkste functies / data 
geheel via de "plaatselijke" bedieningsunit van buiten te parametreren en configureren (zie 
hoofdstuk "Ingebruikname"). 
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Afb. 5: Meetomvormer 265VS voor absolute druk 

1 Meetcel 
2 Overbelastingsmembraan 
3 Procesaansluiting 
4 Vloeistofvulling 
5 Pabs-sensor 
6 Scheidingsmembraan 
7 Referentie-vacuüm 

 8 Schrijfbeveiliging 
9 Meetschaal 
10Meetbegin  
11Uitgang / stroomvoorziening 
12Testinstrument 
13 Microprocessor-gestuurde elektronica 
14 Aanpaselektronica 
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4 Montage 
 
 

4.1 Algemeen 
 
 

Voordat de meetomvormer wordt gemonteerd, moet worden gecontroleerd of deze uitvoering 
van het apparaat voldoet aan de meettechnische en veiligheidstechnische vereisten van de 
meetplaats. Dit geldt voor: 

• Meetbereik 

• Drukbestendigheid 

• Temperatuur 

• Explosiebescherming 

• Bedrijfsspanning 

De materialen moet gecontroleerd worden of deze geschikt zijn voor de media. Dit geldt voor: 

• Afdichting 

• Procesaansluiting, scheidingsmembraan, enz. 

Bovendien moeten de geldende richtlijnen, verordeningen, normen en 
ongevallenpreventievoorschriften worden nageleefd! (bijv. VDE / VDI 3512, DIN 19210, VBG, 
Elex V, enz.). 

De precisie van de meting hangt in hoge mate af van de correcte inbouw van de meetomvormer 
en de event. bijbehorende meetleiding(en). Kritische omgevingsomstandigheden zoals grote 
temperatuurverschillen, trillingen en schokken moeten zoveel mogelijk worden vermeden. 

 

 

BELANGRIJK (AANWIJZING) 

Kunnen deze omstandigheden om bouw- of meettechnische redenen niet worden vermeden, 
dan kan dit invloed hebben op de meetkwaliteit! (zie hoofdstuk "Technische gegevens"). 

 

Is de meetomvormer uitgerust met een druksonde met capillaire buis, dan dient u ook de 
bedrijfshandleiding voor druksondes en de bijbehorende gegevensbladen in acht te nemen. 
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4.2 IP-markering 
 
 

De behuizingen van de meetomvormer 265 .. / 267 .. / 269 .. zijn voor de beschermklasse IP 67 
getest overeenkomstig de norm IEC 60529. 

Het eerste cijfer van het typenummer is een indicatie van de beschermklasse van de 
ingebouwde elektronica ten opzichte van binnendringende vaste vreemde voorwerpen, met 
inbegrip van stof. De toegekende "6" duidt een stofdichte behuizing aan (geen binnendringend 
stof). Het tweede cijfer duidt op de bescherming van de ingebouwde elektronica t.o.v. 
binnendringend water. De toegekende "6" duidt op een waterdichte behuizing, beschermd 
tegen spuitende waterstralen onder gestandaardiseerde omstandigheden. De toegekende "7" 
betekent een waterdichte behuizing beschermd tegen de werking bij tijdelijke onderdompeling in 
water onder gestandaardiseerde omstandigheden van waterdruk en tijdsduur. 

 
 

4.3 Verschildrukmeetomvormer 
 
 

De drukmeetomvormer kan direct op de afsluitkraan worden gemonteerd. Eventueel is een 
bevestigingsbeugel voor wand- of buismontage (2"-buis) als accessoire verkrijgbaar. 

De drukmeetomvormer moet bij voorkeur verticaal worden gemonteerd, zodat 
nulpuntverschuivingen worden vermeden. 

 

 

BELANGRIJK (AANWIJZING) 

Bij een scheef ingebouwde drukmeetomvormer zou, afhankelijk van het meetbereik het 
gemeten medium met bijbehorende hydrostatische druk op het meetmembraan werken, en zo 
een nulpuntverschuiving teweeg brengen! Dan is een nulpuntcorrectie vereist. 

 

In principe werkt de drukmeetomvormer in elke inbouwstand. Deze wordt volgens dezelfde 
richtlijnen als een manometer gemonteerd. 

Zie het hoofdstuk "Technische gegevens" voor montagemogelijkheden met bevestigingsbeugel. 

 



 Montage 

IM/265D/V-NL-04 265Dx, 265VS 27 

 
 

4.4 Vochtigheid 
 
 

Gebruik een passende kabel en de kabelwartel goed vastdraaien. De meetomvormer wordt 
extra tegen indringen van vocht beschermd wanneer de aansluitkabel vóór de kabelwartel 
omlaag wordt gevoerd. Regen- en condenswater kunnen er dan zo afdruipen. Dit geldt vooral 
voor montage buiten, in ruimtes met veel vocht (bijv. door reinigingsprocessen) of bij gekoelde 
c.q. verwarmde ketels. 

 

M00387  

Afb. 6: Maatregelen tegen het binnendringen van vocht 

 
 

4.5 Meetleidingen 
 
 

Voor een deskundige plaatsing moeten de volgende punten in acht worden genomen: 

• Meetleidingen zo kort mogelijk en zonder scherpe hoeken aanleggen. 

• De meetleidingen zo aanleggen dat daarin geen afzettingen mogelijk zijn; gradiënten niet 
minder dan ca. 8%. 

• De meetleidingen moeten voor aansluiting met perslucht of nog liever met het de meetstof 
worden uitgeblazen c.q. uitgespoeld. 

• Bij vloeibare / dampvormige meetstof moet de vloeistof in beide meetleidingen op hetzelfde 
peil staan. Bij toepassing van scheidingsvloeistof moeten beide meetleidingen tot op 
hetzelfde peil gevuld worden (265Dx). 

• Bij een dampvormige meetstof zijn compensatietanks niet dwingend vereist, maar er mag 
geen damp in de meetkamers van de meter terechtkomen (265Dx). 

• Bij kleine meetschalen en dampvormige meetstof en onder omstandigheden 
condensaattanks inzetten (265Dx). 

• Bij inzet van condensaattanks (dampmeting) moet ook op dezelfde hoogte van de tanks in 
de bedrijfsdrukleidingen worden gelet (265Dx). 

• Beide meetleidingen mogelijk op dezelfde temperatuur houden (265Dx). 

• De meetleidingen bij een vluchtige meetstof volledig ontluchten. 

• De meetleidingen zo aanleggen dat gasbelletjes bij een vloeistofmeting of condensaat bij 
een gasmeting niet terug kunnen stromen in de procesleiding. 

• Letten op de juiste aansluiting van de meetleidingen (+ en - drukzijde aan meter, 
afdichtingen, ...). 

• Let erop dat de aansluiting goed is afgedicht. 

• De meetleidingen zo aanleggen dat niet via de meter kan worden uitgeblazen. 
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5 Elektrische aansluitingen 
 
 

 

WAARSCHUWING - Algemene Gevaren! 

Bij de elektrische installatie moet u de betreffende voorschriften opvolgen! Alleen in 
spanningsloze toestand aansluiten! Omdat de meetomvormer geen uitschakelende elementen 
bezit, dient de installatie te worden voorzien van overstroombeveiligingen, bliksemafleiding 
resp. netscheidingsmogelijkheden (overspannings- / bliksemafleiding optioneel). 

Controleer of de aanwezige bedrijfsspanning overeenkomt die van de bedrijfsspanning op het 
typeplaatje. 

Dezelfde leidingen worden gebruikt voor het uitgangssignaal en de stroomvoorziening. 

 
 

5.1 Aansluiting van de kabel 
 
 

De elektrische aansluiting vindt plaats volgens de geleverde uitvoering per kabelinvoer resp. 
M20 x 1,5 of 1/2-14 NPT of stekker Han 8D (8U) - (PROFIBUS PA en FOUNDATION fieldbus: 
stekker M12 x 1 of 7/8). 

De schroefklemmen zijn geschikt voor draaddiameters tot 2,5 mm2 (AWG 14). 

 

 

BELANGRIJK (AANWIJZING) 

Voor meetomvormers van de categorie 3 voor inzet in “Zone 2” moet de klant zorgen voor de 
kabelwartels (zie hoofdstuk "Inzet in explosiegevaarlijke bereiken"). In de behuizing van de 
elektronica bevindt zich daartoe de draadopening, maat M20 x 1,5. 

Bij meetomvormers in de ontstekingscategorie "Drukvaste kapseling" (Ex d) moet het deksel 
van de behuizing met de vergrendelingsschroef (Afb. 14) worden vastgezet. 

Bij drukmeetomvormers in de uitvoering "Canadian Standard (CSA) Explosion-Proof" moet bij 
de elektrische aansluiting via de kabelbeschermingsbuis het volgende worden aangehouden: 

Om de beveiligingsklasse (type 4X, IP 67) te verzekeren, moet de kabelbeschermingsbuis met 
een geschikt afdichtmiddel worden vastgeschroefd. De vastgeschroefde bevestigingsbout is 
door de fabriek met "Molykote DX" afgedicht. Bij gebruik van een ander afdichtmiddel ligt de 
verantwoordelijkheid bij de installateur. 

Op deze plaats willen wij erop wijzen dat bij het afschroeven van het deksel van de behuizing 
meer kracht is vereist bij het losdraaien als dit na verloop van meerdere weken gebeurt. Dit 
effect heeft niets te maken met de schroefdraad, maar uitsluitend met de manier van 
afdichten. 
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5.2 Elektrische aansluiting in het kabelaansluitcompartiment 
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Afb. 7: Kabelaansluitcompartiment (afbeelding DIN-behuizing) 

1 Aardings- / potentiaalcompensatieklem 
2 Vergrendelingsschroef “Ex d” 
3 Uitgangssignaal, voeding 
4 Schroefklemmen voor 0,5 ... 2,5 mm2 

(AWG 20 … AWG 14) 

 5 Testklemmen voor 4 … 20 mA (niet 
aanwezig bij Fieldbus meetomvormers) 

6 Kabelinvoer (bijv. via M20 x 1,5) 

 

De elektrische aansluiting vindt plaats in het aansluitcompartiment. Daartoe moet het deksel 
van de behuizing afgeschroefd worden. 

De door de fabriek meegeleverde kabelwartels M20 x 1.5 zijn alleen maar los in de 
elektronicabehuizing geschroefd. Voor het bereiken van de beveiligingsgraad IP 67 moeten de 
kabelwartels met een geschikt werktuig (buitenzeskant, SW 22) handvast worden ingeschroefd. 

 

Leveromvang 

HART-apparaten Wartel / Contrastekker 

M20 x 1,5 kabelinvoer Kunststof kabelwartel (klemmenbereik 
6 … 12 mm) 

1/2-14 NPT niet in de leveromvang 

Apparaatstekker Han 8D (8U) Apparaatcontactdoos 

 

Busapparaten (PA / FF) Wartel / Contrastekker 

M20 x 1,5 kabelinvoer Metalen kabelwartel (klemmenbereik 
6 … 12 mm) 

1/2-14 NPT niet in de leveromvang 

Connector M12 x 1 niet in de leveromvang 

Connector 7/8“ niet in de leveromvang 
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Klemmentoewijzing 

Klemmen Benaming 

SIGNAAL (+) en (-) Bedrijfsspanning 

TEST (+) en (-) Testklemmen voor 4 … 20 mA (HART), niet 
bij Fieldbus meetomvormers 
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Afb. 8: Aansluitschema links: Stroomuitgang 4 … 20 mA met communicatieprotocol HART en 
voeding; rechts: PROFIBUS PA of FOUNDATION fieldbus 

1 Bijv. stroommeetapparaat in de 
4 ... 20 mA kring 

2 Stroomvoorziening / voedingsapparaat:  
 bij niet Ex-toepassingen: 

10,5 (14) ... 45 V 
 bij Ex-toepassingen 1) : 10,5 (14) … max. 

30 V (intrinsiek veilig) 
3 PROFIBUS PA of FOUNDATION 

fieldbus 

 4 PROFIBUS PA: 
 Via segmentkoppelaar / 

Verbindingsapparaat aansluiting op PLC 
of PC 

 FOUNDATION fieldbus: 
 Via FF-voedingseenheid aansluiting op 

PLC of PC 

 
 
1) Belangrijk: Als bij meetomvormers met ontstekingscategorie 'intrinsieke veiligheid' bij explosiegevaar een 

stroommeter in de uitgangskring geschakeld wordt, of een modem parallel geschakeld wordt, dan moet de som van 
de capacitanties en inductanties van alle stroomkringen, inclusief meetomvormer (zie EG-
typegoedkeuringscertificaat) gelijk of kleiner zijn dan de toegestane capacitanties en inductanties van de intrinsiek 
veilige signaalstroomkring (zie EG-typegoedkeuringscertificaat van het voedingsapparaat). Alleen passieve of 
explosiebeveiligde testapparatuur of weergave-instrumenten mogen worden aangesloten. 
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5.3 Elektrische aansluiting via stekker 
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Afb. 9: Fieldbus connector 

 

 

BELANGRIJK (AANWIJZING) 

Contrastekker (bus) niet meegeleverd. 

 

Pinconfiguratie (stiften) 

Pinnummer FOUNDATION fieldbus PROFIBUS PA 

1 

2 

3 

4 

FF - 

FF + 

Afscherming 

Aarde 

PA+ 

Aarde 

PA- 

Afscherming 

 

2

- +

1 2
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Afb. 10: Stekkeraansluiting (HART) Han 8D (8U) 

1 Barrel-type 
2 DIN-type 

 3 Harting Han 8D (8U)-buselement van 
meegeleverde contrastekker (zicht op 
bus) 
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5.4 Montage en aansluiting op de stekkerdoos van het apparaat 
 
 

De stekkerdoos voor de aansluiting van de kabel wordt als afzonderlijke delen als accessoire bij 
de meetomvormer geleverd. 

 

 

BELANGRIJK (AANWIJZING) 

U moet zich houden aan de specificaties van de elektrische aansluiting die bij de stekker zijn 
gevoegd! 

 

De montage wordt in de volgende afbeelding weergegeven. 

1. De contactbussen (2) worden op de 1,5 … 2 cm (0.59 … 0.79 inch) afgeschermde en ca. 
8 mm (0.32 inch) geïsoleerde aderuiteinden (doorsnede leider 0,75 … 1 mm2 
(AWG 18 … AWG 17)) gekrompen of gesoldeerd en van achteren in het buselement (1) 
ingevoerd. 

2. Drukschroef (6), drukring (5), dichtring (4) en tulebehuizing (3) moeten voor montage in de 
aangegeven volgorde op de kabel worden geschoven (event. dichtring (4) aanpassen aan 
kabeldiameter). 

 

 

BELANGRIJK (AANWIJZING) 

Voordat de bussen volledig in het buselement worden gedrukt, moet u nogmaals de 
aansluitpunten controleren. Foutief ingezette bussen kunnen alleen met uitpersgereedschap 
(artikelno.: 0949 813) of in geval van nood met een standaard balpenvulling weer worden 
uitgedrukt. 

 

Afb. 11: Montage van de apparaatstekkerdoos Han 8D (8U) 

1 Buselement 
2 Contactbus 
3 Tulebehuizing 
4 Dichtring (kan worden uitgesneden) 

 5 Drukring 
6 Drukschroef PG 11 
7 Kabel (diameter 5 ... 11 mm 

(0.20 ... 0.43 inch)) 

 
 

Aarding 

Voor de aarding (PE) van de meetomvormer is op de buitenkant van de behuizing en bovendien 
in de stekker een aansluiting beschikbaar. Beide aansluitingen zijn galvanisch met elkaar 
verbonden. 
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5.5 Aansluiting aardleiding /aarding 
 
 

De meetomvormer werkt binnen de gespecificeerde nauwkeurigheid bij common-mode 
spanningen tussen signaalleidingen en behuizing tot 250 V. 

In principe moet de meetomvormer worden gevoed door een van het net gescheiden 
spanningsbron met een uitgangsspanning van max. 60 V DC. Om te zorgen dat de 
veiligheidsdoeleinden van de laagspanningsrichtlijn en de betreffende EN 61010-voorschriften 
voor de installatie van elektrische bedrijfsmiddelen behaald worden, moet de behuizing in een 
veilige schakeling opgenomen worden (bijv. aarding, aardleiding), wanneer spanningen 
> 60 V DC kunnen optreden. 

 
 

5.6 Geïntegreerde bliksemafleiding (optioneel)  
 
 

De behuizing van de meetomvormer moet via de aardingsklem (PA) en een korte verbinding 
worden aangesloten op de potentiaalequalisatie. Een potentiaalequalisatie (minimum diameter: 
4 mm2 (AWG 12)) is in het gehele bereik van de bekabeling vereist. 

 

Bij meetomvormers met een geïntegreerde bliksemafleiding (optie) is een intrinsiek veilige 
stroomkring voor de veiligheid met de potentiaalequalisatie (PA) verbonden. 

 

 

BELANGRIJK (AANWIJZING) 

De testspanningsbestendigheid is bij inzet van deze veiligheidsschakeling niet meer gegeven! 

 
 

5.7 Opbouw van de communicatiekring 
 
 

(4 … 20 mA; HART-protocol) 

De meetomvormer kan via een modem op een pc of laptop worden bediend. Het modem kan op 
een willekeurige plaats in de signaalstroomkring op de meetomvormer worden aangesloten. De 
communicatie tussen meetomvormer en modem vindt plaats via wisselstroomsignalen die op 
het analoge 4 ... 20 mA uitgangssignaal worden gemoduleerd. Deze opmodulatie vindt zonder 
bepaling van gemiddelden plaats en beïnvloedt het meetsignaal dus niet. 

Om de communicatie tussen de meetomvormer en de PC of laptop mogelijk te maken, moet de 
signaalstroomkring worden aangelegd volgens Afb. 12. De weerstand tussen aansluitpunt van 
het FSK-modem en de voeding moet inclusief de interne weerstand van het voedingsapparaat 
minimaal 250 Ω bedragen. Als deze waarde bij normale installatie niet wordt bereikt, moet een 
extra weerstand worden gebruikt. 

Bij voedingsmodules met HART-communicatie is de extra weerstand al vaak vanaf de fabriek 
permanent ingebouwd. Enkele van deze modules beschikken over de mogelijkheid om in 
bedrijfsmodus "FSK-bus" direct via de voedingsmodule te communiceren. 

Voor de stroomvoorziening kunnen voedingsunits, batterijen of netapparatuur worden gebruikt, 
die zo moeten zijn ontworpen dat de bedrijfsspanning UB van de meetomvormer altijd tussen 
DC 10,5 V en 45 V (bij backlit LCD-scherm: 14 … 45 V DC). 

Daarbij moet de maximale stroom van 20 ... 22,5 mA, die kan optreden bij oversturing op grond 
van de betreffende parameterinstellingen, in acht worden genomen. Hieruit resulteert de 
minimale waarde voor US. Worden er nog meer signaalontvangers (bijv. indicatoren) in het 
signaalcircuit aangesloten, dan dient men rekening te houden met hun weerstand. 
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Afb. 12: Communicatiebedrijfsmodus: punt-tot-punt 

A Drukmeetomvormer 
2 Voedingsapparaat 

 1 FSK-modem 
2 tussen A en B mogelijke aansluitplaatsen 

voor modem 
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Afb. 13: Communicatiebedrijfsmodus: FSK-bus 

1 FSK-bus 
2 Voedingsmodule met HART-scheiding 

 3 FSK-modem 
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5.8 Aansluitkabel 
 
 

Communicatie tussen meetomvormer en pc/laptop is alleen mogelijk als de bekabeling aan de 
volgende eisen voldoet: 

Het wordt aanbevolen afgeschermde en tweeaderige TP-kabel te gebruiken. 

De minimale aderdiameter is afhankelijk van de leidinglengte. 

Leidinglengtes tot 1500 m (4921 ft): 0,51 mm (0,02 inch) 

Leidinglengtes boven 1500 m (4921 ft): 0,81 mm (0,03 mm) 

De maximale leidinglengte is begrensd. 

Tweeaderige kabel: 3000 m (9842 ft) 

Meeraderige kabel: 1500 m (4921 ft) 

De werkelijk mogelijke leidinglengte van de stroomkring hangt af van de totale capaciteit en van 
de totale weerstand en kan met de onderstaande formule worden geschat: 

C

10000fC

CR

61065
L







  

L = leidinglengte in m 

R = totale weerstand in Ω (Ohm) 

C = leidingcapaciteit in pF/m 

Cf = max. inwendige capaciteit van de in de kring bevindende HART-veldapparaten in pF 

Een plaatsing samen met andere stroomleidingen (met inductieve last, enz.), of in de buurt van 
grote elektrische installaties moet worden vermeden. 

 
 

 

BELANGRIJK (AANWIJZING) 

De afscherming van de aansluitkabels moet maar aan een zijde geaard zijn. 
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5.9 PROFIBUS PA-verschildrukmeetomvormer 
 
 

De PROFIBUS PA-meetomvormer zijn ontworpen voor aansluiting op de 
segmentkoppelaar / linking device DP / PA. De toegelaten klemspanning ligt in het bereik van 
10,2 ... 32 VDC. 

Afgeschermde kabel wordt aanbevolen. De aansluiting van de afscherming vindt plaats in de 
metalen kabelwartel. 

 

 

BELANGRIJK (AANWIJZING) 

De meetomvormer moet geaard worden. 

 

Het inschakelgedrag voldoet aan het ontwerp DIN IEC 65C/155 /CDV van juni 1996. Bij gebruik 
aan een Ex-segment koppelaar / Linking device volgens DIN EN 61 158-2 van oktober 1994 
kan het max. aantal apparaten door een tijdsafhankelijke stroombegrenzing gereduceerd 
worden. 

In het cyclische dataverkeer wordt de variabele "OUT" (uit) verzonden. Deze bestaat uit de 
uitgangswaarde en 1-byte statusinformatie. De uitgangswaarde wordt met 4 byte als "IEEE-
754 floating point type" verzonden. 

Andere aanwijzingen over PROFIBUS PA, bijv. over het onderwerp "Ident-nummer", kunnen 
worden ontleend aan de "Zusatzanweisung 41/15-110" en het informatieblad 
"Installationsvorschläge 10/63-0.40". Deze informatie bevindt zich op de website www.abb.de 
en andere instructies op www.profibus.com. 
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6 Inbedrijfstelling 
 
 

Wanneer de installatie van de drukmeetomvormer is voltooid, vindt inbedrijfstelling plaats door 
het inschakelen van de bedrijfsspanning. 

Controleer vóór het inschakelen van de bedrijfsspanning: 

• Procesaansluitingen 

• Elektrische aansluiting 

• Volledige vulling van de meetleiding en meetkamer van de meetunit met de meetstof. 

Daarna volgt de inbedrijfstelling. De afsluitkleppen moeten in deze volgorde worden bediend (in 
de basisinstelling zijn alle kleppen gesloten): 

 

265Dx 

1. Afsluitkranen bij de drukaftappunten openen indien aanwezig. 

2. Drukcompensatieventiel van de afsluitkraan openen. 

3. Plus-afsluitkraan openen. 

4. Drukcompensatieventiel sluiten. 

5. Min-afsluitkraan openen. 

 

265VS 

1. Aftap-afsluitkraan, voorzover aanwezig, openen. 

2. Afsluitkraan van het afsluitarmatuur openen. 

De buitenbedrijfstelling vindt in omgekeerde volgorde plaats. 

 

 

BELANGRIJK (AANWIJZING) 

Bij drukmeetomvormer 265VS voor absolute druk met meetbereik van 400 mbar abs. moet in 
aanmerking worden genomen dat de drukmeetcel tijdens het transport en de opslag langdurig 
overbelast is geweest door de atmosferische druk. Daarom is na inbedrijfstelling een 
inloopperiode van ca. 30 min. noodzakelijk, totdat de sensor zich zover heeft gestabiliseerd 
dat de gespecificeerde precisie gewaarborgd is. 

 

Als bij meetomvormers met ontstekingscategorie 'intrinsieke veiligheid' bij explosiegevaar een 
stroommeter in de uitgangskring geschakeld wordt, of een modem parallel geschakeld wordt, 
dan moet de som van de capacitanties en inductanties van alle stroomkringen, inclusief 
meetomvormer (zie EG-typegoedkeuringscertificaat) gelijk of kleiner zijn dan de toegestane 
capacitanties en inductanties van de intrinsiek veilige signaalstroomkring (zie EG-
typegoedkeuringscertificaat van het voedingsapparaat). Alleen passieve of explosiebeveiligde 
testapparatuur of weergave-instrumenten mogen worden aangesloten. 

Wanneer het uitgangssignaal maar langzaam stabiel wordt, is er waarschijnlijk een grote 
dempingstijdconstante in de meetomvormer ingesteld. 
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6.1 Uitgangssignaal 
 
 

Als de aangesloten druk binnen de op het typeplaatje aangegeven waarde ligt, wordt de 
uitgangsstroom ingesteld tussen 4 en 20 mA. 

Wanneer de aangesloten druk buiten het ingestelde bereik ligt, is de uitgangsstroom tussen 
3,5 mA en 4 mA bij ondersturing of tussen 20 mA en 22,5 mA (op grond van de respectievelijke 
parameterinstelling) bij oversturing. 

Standaard instelling voor normale modus 

3,8 mA / 20,5 mA 

Om storingen bij de debietmetingen (265Dx) in het onderste drukbereik te vermijden, is naar 
keuze via de grafische gebruiksinterface (DTM) een "Nulterugkeerfunctie" en/of een "Lin./Rad. 
overgangspunt" instelbaar. Als geen andere opgaven zijn gedaan, is door de fabrikant het 
"Lin./Rad.-overgangspunt" op 5 % en de "Nulterugkeer" op 6 % van de debiet eindwaarde 
ingesteld, d.w.z. de meetomvormer 265Dx functioneert alleen met de "Nulterugkeerfunctie". 

Een stroom <4 mA of >20 mA kan ook betekenen dat de microprocessor een interne storing 
heeft gedetecteerd. 

Standaardinstelling voor storingsdetectie 

21 mA 

Via de grafische bedieningsinterface (DTM) kan een storingdiagnose plaatsvinden. 

 

 

BELANGRIJK (AANWIJZING) 

Een kortstondige onderbreking van de stroomvoorziening heeft een initialisatie van de 
elektronica (herstart van het programma) tot gevolg. 

 
 

6.2 Schrijfbeveiliging 
 
 

De schrijfbeveiliging voorkomt een niet toegestaan overschrijven van de configuratiegegevens. 
Als de schrijfbeveiliging is geactiveerd, is de functie van de bedieningstoetsen "0 %" en "100 %" 
buiten werking gezet. 

Maar het uitlezen van de configuratiegegevens met behulp van de grafische 
bedieningsinterface (DTM) of een andere vergelijkbare communicatiemiddel is verder mogelijk. 

Indien nodig kan de bedieningseenheid met loodjes verzegeld worden. 

De schrijfbeveiliging wordt als volgt geactiveerd (zie ook de symbolen op het plaatje): 

1. Met een geschikte schroevendraaier de schakelaar eerst naar beneden drukken. 

2. Dan de schakelaar 90° rechtsom draaien. 

 

 

BELANGRIJK (AANWIJZING) 

Voor het deactiveren de schakelaar iets indrukken en vervolgens 90° tegen de linksom 
draaien. 
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6.3 Correctie meetbegin / Scheefstand meetcel (scheefstand meetunit) 
 
 

Bij de installatie van de meetomvormer kunnen er nulpuntverschuivingen door de montage 
optreden (bijv. een iets schuine inbouwpositie of door druksondes, enz.), die moeten worden 
verholpen. 

 

 

BELANGRIJK (AANWIJZING) 

De meetomvormer moet op bedrijfstemperatuur zijn (ca. 5 min. bedrijfsduur, wanneer de 
meetomvormer al de omgevingstemperatuur heeft aangenomen) om dit te kunnen corrigeren. 
De correctie moet worden uitgevoerd bij debiet "Null" (dp = 0)! 

 

Er zijn dan twee mogelijkheden (punt A of B) om de correctie van het 4 ... 20 mA-
uitgangssignaal direct op de meetomvormer uit te voeren. 

 

 

BELANGRIJK (AANWIJZING) 

De toetsenunit moet aanwezig zijn. Het bedienen van de toetsen met een magnetische 
schroevendraaier is niet toegestaan. 

 

A. Instelling meetbegin 

1. Druk meetbegin (4 mA) – van proces of drukgever – instellen. De druk moet stabiel zijn en 
met uiterste precisie << 0,05 % worden ingevoerd (let op ingestelde demping). 

2. Op de drukmeetomvormer de toets "0 %" indrukken – Het uitgangssignaal stelt zich in op 
4 mA. De meetschaal blijft onveranderd. 

 

 

BELANGRIJK (AANWIJZING) 

Het zo ingestelde meetbegin wordt < 25 s bij HART, < 110 s bij PROFIBUS PA en < 15 s bij 
FOUNDATION fieldbus na het laatste indrukken van de "0 %"-toets tegen stroomuitval 
beveiligd opgeslagen. 

 

B. Scheefstand meetunit corrigeren 

1. Met het als optie ingebouwde LCD-scherm de menukeuze “SHIFTZERO” via de 
bedieningstoetsen “M” en “+” openen. 

2. De correctie vindt plaats door het indrukken van de toets “M” (zie hoofdstuk “Configuratie 
met het LCD-scherm”). 

3. Daarna moet de meetomvormer, zoals aan het begin van dit hoofdstuk beschreven, in de 
bedrijfsmodus worden gezet. 

 

 

BELANGRIJK (AANWIJZING) 

Het bovengenoemde proces volgens “A” heeft geen invloed op het afbeelden van de fysieke 
druk, maar corrigeert alleen het analoge uitgangssignaal. Daarom kan er een verschil 
optreden tussen het analoge uitgangssignaal en de weergave van de fysieke druk in de 
digitale weergave of de communicatietool. 

Om dit verschil te vermijden, moet de vereiste nulpuntverschuiving (scheefstand meetcel / 
scheefstand meetunit) met behulp van de grafische bedieningsinterface (DTM) worden 
uitgevoerd. 

Menupad: „Configure_Differential Pressure Measurement_Process Variable” (configureren 
drukmeting procesvariabele) 
Maar er mag vooraf met de toets "0 %" geen correctie van het meetbegin zijn uitgevoerd. 
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6.4 Draaing van behuizing t.o.v. de meetcel 
 
 

De elektronicabehuizing is 360° draaibaar en laat zich in elke stand fixeren waarbij een aanslag 
het apparaat beschermd tegen overmatig verdraaien. 

• Daartoe moet de bevestigingsschroef aan de hals van de behuizing (inbusbout SW 2,5) met 
ca. 1 slag losgedraaid worden (niet eruit draaien) en na het bereiken van de positie weer 
handvast aandraaien. 

 
 

6.5 Montage / Demontage van de toetsenunit 
 
 

1. Schroef van de beschermkap losdraaien en de kap opzij klappen. 

2. Bijvoorbeeld met een geschikte schroevendraaier de sluitstrip geheel uit de toetsenunit 
drukken. 

3. De zo vrijgekomen vierkante moer uit de toetsenunit nemen. 

4. Met een torx-schroevendraaier (maat T10) de bevestigingsschroef van de toetsenunit 
losdraaien en deze uit de elektronicabehuizing trekken. 

5. Indien nodig vulstuk plaatsen en met de bijgeleverde schroef bevestigen
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Afb. 14: Toetsenunit demontage / montage 

1 Bevestigingsschroef  2 Sluitstrip 
 

 

BELANGRIJK (AANWIJZING) 

De bevestigingsschroef bevindt zich onder de toetsenunit. 
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6.6 Montage / Demontage van het LCD-scherm 
 
 

1. Deksel behuizing elektronicacompartiment (zie afbeelding “Bevestiging behuizingdeksel” in 
de volgende paragraaf) losschroeven. 

 

 

BELANGRIJK (AANWIJZING) 

Het LCD-scherm is uitgevoerd met een ontstekingscategorie van “Intrinsieke veiligheid” en 
bestanddeel van het EG-typegoedkeuringscertificaat van de meetomvormer.  
Bij de Ex d-uitvoering moet u de paragraaf “Behuizingdeksel bevestigen bij Ex d” in acht 
nemen. 

 

2. LCD-scherm insteken. Het LCD-scherm kan afhankelijk van de inbouwstand van de 
drukmeetomvormer in vier verschillende posities worden ingestoken. Daardoor zijn rotaties 
van ± 90 ° of ± 180 ° mogelijk. 

 

 

BELANGRIJK (AANWIJZING) 

Bij het backlit LCD-scherm (optie) bevindt zich aan de achterzijde van het LCD-scherm een 
3-aderige kabel met stekker. Deze stekker voor het insteken van het scherm aansluiten op de 
3-polige connector in het elektronica compartiment (zie Afb. 15) 

 

3. Als de 3-polige connector bezet is met een steekbrug (Fieldbus-meetomvormers hebben 
geen steekbrug), moet u deze verwijderen en in de "Houder voor steekbrug" steken. 

4. LCD-scherm met de beide schroeven vastschroeven. 

5. Deksel behuizing weer handvast inschroeven. 

 

 

BELANGRIJK (AANWIJZING) 

Eventueel paragraaf “Behuizingdeksel bevestigen bij Ex d” in acht nemen. 
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Afb. 15: Elektronicacompartiment – montage van het LCD-scherm 

1 Positie van de steekbrug of van de 
kabelstekker voor backlit LCD-scherm. 

2 Bevestiging voor de steekbrug bij backlit 
LCD-scherm. 

 3 10-polige connector voor 
verbindingskabel naar het LCD-scherm. 

 

 

BELANGRIJK (AANWIJZING) 

De steekbrug (pos. 1) moet aanwezig zijn als geen achtergrondverlichting bij het LCD-scherm 
werd geselecteerd. 
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6.7 Deksel behuizing vastzetten bij Ex d 
 
 

Aan de kopse kanten van de elektronicabehuizing bevindt zich rechtsboven steeds een 
vergrendelingsschroef (inbusbout SW 3). 

1. Deksel van behuizing handvast in de behuizing draaien. 

2. Het deksel van de behuizing vastzetten door linksomdraaien van de vergrendelingsschroef. 
Daarbij moet de bout tot aan de aanslag van de kop tegen het deksel van de behuizing 
worden uitgeschroefd. 

 

M00044

1

 

Afb. 16: Vastzetten deksel behuizing 

1 Vergrendelingsschroef   
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6.8 Bediening 
 
 

6.9 Bediening met de bedieningstoetsen aan de meetomvormer 
 
 

De bedieningseenheid aan de meetomvormer bestaat uit 2 bedieningstoetsen voor de instelling 
van de parameters "Meetbegin" (0 %) en "Meeteinde" (100 %) van buiten, evenals een 
schrijfbeveiligingsschakelaar. 

 

 

BELANGRIJK (AANWIJZING) 

Voor de bedieningstoetsen of de schakelaar zijn geen openingen in de behuizing nodig. 

 

Om toegang te krijgen tot de bedieningstoetsen moet de bout losgedraaid en de beschermkap 
opzij geklapt worden (zie Afb. 17). 
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Afb. 17: Bedieningselementen 

1 Beschermkap 
2 Modusbedieningstoets (M) 

 3 Bedieningstoetsen 
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Afb. 18: Plaatje met toetsenopschrift 

 

 

ATTENTIE – Beschadiging van onderdelen! 

Het indrukken van de bedieningstoetsen met een magnetische schroevendraaier is niet 
toegestaan. 
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K 

7 Configuratie 
 
 

 

WAARSCHUWING - Materiële schade door elektronische oplading! 

Bij geopend behuizingsdeksel is er geen bescherming tegen aanraken. 

Geen geleidende delen aanraken. 

 
 

7.1 Fabrieksinstellingen 
 
a 

De meetomvormers worden door de fabriek op een door de klant opgegeven meetbereik 
gekalibreerd. Het gekalibreerde bereik en het meetlocatienummer staan vermeld op het 
typeplaatje. Als deze data niet werden opgegeven, wordt de meetomvormer met de volgende 
configuratie geleverd: 

 

7.1.1 Meetomvormer met HART-communicatie en 4 ... 20 mA-uitgangssignaal 
 

Parameter Fabrieksinstellingen 

4 mA Nulpunt 

20 mA Bovengrens meetbereik (URL) 

Uitgang lineair 

Demping 0,125 s 

Meetomvormer in storingsmodus 21 mA 

Optioneel LCD-scherm 0 … 100 % lineair 

 

Afzonderlijke, of alle hierboven aangegeven configureerbare parameters, inclusief meetbegin 
en meeteinde, kunnen eenvoudig met een draagbare HART handheld-terminal of met 
configuratiesoftware op een pc – SMART VISION – met de DTM voor 2600T worden veranderd. 
De opgaven over het flenstype en de -materialen, het materiaal van de O-ringen en het type 
vulvloeistof zijn in het apparaat opgeslagen. 
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7.1.2 Meetomvormer met PROFIBUS PA-communicatie 
 

Parameter Fabrieksinstellingen 

Meetprofiel Druk 

Fysieke eenheid mbar / bar 

Uitgangsschaling 0% Ondergrens meetbereik (LRL) 

Uitgangsschaling 100% Bovengrens meetbereik (URL) 

Uitgang lineair 

Bovengrens alarm Bovengrens meetbereik (URL) 

Bovengrens waarschuwing Bovengrens meetbereik (URL) 

Ondergrens waarschuwing Ondergrens meetbereik (LRL) 

Ondergrens alarm Ondergrens meetbereik (LRL) 

Grenswaarde hysteresis 0,5 % de uitgangsschaling 

PV-filter 0,125 s 

Adres 126 

 

Afzonderlijke of alle hierboven aangegeven configureerbare parameters, inclusief meetbegin en 
meeteinde, kunnen eenvoudig met configuratiesoftware op een pc – SMART VISION – met de 
DTM voor 2600T worden veranderd. De opgaven over het flenstype en flensmaterialen, het 
materiaal van de O-ringen en het type vulvloeistof zijn in het apparaat opgeslagen. 
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7.1.3 Meetomvormer met FOUNDATION fieldbus-communicatie 
 

Parameter Fabrieksinstellingen 

Meetprofiel Druk 

Fysieke eenheid mbar / bar 

Uitgangsschaling 0% Ondergrens meetbereik (LRL) 

Uitgangsschaling 100% Bovengrens meetbereik (URL) 

Uitgang lineair 

Bovengrens alarm Bovengrens meetbereik (URL) 

Bovengrens waarschuwing Bovengrens meetbereik (URL) 

Ondergrens waarschuwing Ondergrens meetbereik (LRL) 

Ondergrens alarm Ondergrens meetbereik (LRL) 

Grenswaarde hysteresis 0,5 % de uitgangsschaling 

PV-filter 0,125 s 

Adres Niet vereist 

 

Individuele of alle hierboven aangegeven configureerbare parameters, inclusief "lower range 
value" (Meetbegin) en "upper range value“ (Meeteinde) kunnen met iedere FOUNDATION 
fieldbus compatibele configurator gewijzigd worden. De opgaven over het flenstype en 
flensmaterialen, het materiaal van de O-ringen en het type vulvloeistof zijn in het apparaat 
opgeslagen. 

 
 

7.2 Manieren van configureren 
 
 

De drukmeetomvormer heeft de volgende configuratieopties: 

• Configuratie van de parameters "lower range value" (Meetbegin) en "upper range value“ 
(Meeteinde) zonder LCD-scherm. 

• Configuratie van de drukmeetomvormer met het LCD-scherm (menugestuurd). 

• Configuratie met een handheld terminal. 

• Configuratie met PC / laptop door de grafische bedieningsinterface (DTM). 
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7.3 Configuratie van de parameters zonder LCD-scherm 
 
 

De parameters “lower range value” (meetbegin) en “span” (meetschaal) kunnen direct op de 
meetomvormer via toetsen worden ingesteld. De meetomvormer is door de fabrikant ingesteld 
aan de hand van de bestelinformatie. De ingestelde waarden voor “lower range value” 
(meetbegin) en “upper range value” (meeteinde) staan op het typeplaatje vermeld. 

In principe geldt: 

De 1ste drukwaarde (bijv. 0 mbar) is altijd het 4 mA-signaal en de 2de drukwaarde 
(bijv. 400 mbar) altijd aan het 20 mA-signaal toegekend. 

Voor het opnieuw instellen van de meetomvormer worden “lower range value” (meetbegin) en 
“upper range value” (meeteinde) als druk aan het meetinstrument doorgegeven. Daarbij mogen 
de meetgrenzen niet worden overschreden. 

 

 

BELANGRIJK (AANWIJZING) 

Als drukgevers kunnen reduceerstations met instelbare druk en vergelijkend scherm benut 
worden. 

 

Men moet er bij het aansluiten op letten dat restvloeistoffen (bij gasvormige teststoffen) of 
luchtbelletjes (bij vloeibare teststoffen) niet in de aansluitleidingen komen, omdat deze fouten bij 
het controleren kunnen opleveren. 

De mogelijke meetafwijking van de drukgever moet minimaal 3 maal kleiner zijn dan de 
gewenste meetafwijking van de meetomvormer. 

Het wordt aanbevolen, de demping met de druktoetsen en het LCD-scherm of met de grafische 
bedieningsinterface (DTM) op de waarde “Nul” te zetten. Daarbij moet de ingestelde 
tijdconstante bekend zijn. 

 

 

BELANGRIJK (AANWIJZING) 

Bij de meetomvormer 265A voor absolute druk met de meetbereiken 400 mbar abs moet men 
erop letten dat de meetunit tijdens transport en opslag langdurig door atmosferische druk 
wordt overbelast. Daarom is na de inbedrijfstelling een inloopperiode van ca. 30 uur 
noodzakelijk, totdat de sensor zich zover heeft gestabiliseerd dat de gespecificeerde precisie 
gewaarborgd is. 
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Configuratie van de parameters 

1. Druk voor “meetbegin” instellen en 30 sec laten stabiliseren. 

2. De toets 0 % indrukken – De uitgangsstroom stelt zich in op 4 mA. 

3. Druk voor “meeteinde” instellen en 30 sec laten stabiliseren. 

4. 100 %-toets indrukken – De uitgangsstroom stelt zich in op 20 mA. 

5. Indien gewenst, de demping weer op de oorspronkelijke waarde instellen. 

6. Nieuwe instelwaarden documenteren. 10 s na het laatste indrukken van de toetsen 0 % 
resp. 100 % wordt de betreffende parameter beveiligd tegen stroomuitval opgeslagen. 

 

 

ATTENTIE - Beschadiging van onderdelen! 

Het indrukken van de bedieningstoetsen met een magnetische schroevendraaier is niet 
toegestaan. 

 

 

BELANGRIJK (AANWIJZING) 

Dit configuratieproces verandert alleen het 4 … 20 mA-stroomsignaal. De weergave van de 
fysische procesdruk op het digitale display of de bedieningsinterface wordt daardoor niet 
veranderd. Ter vermijding van een eventueel verschil kan via de bedieningsinterface en het 
daarin opgenomen menupad “Calibrate-Differential Pressure Measurement-Enter Adjustment” 
(kalibreren, drukmeting, afstelpunten) een correctie uitgevoerd. 

Na zo'n correctie moet de configuratie van het apparaat worden gecontroleerd. 

 



Configuratie  

50 265Dx, 265VS IM/265D/V-NL-04 

 
 

7.4 Configuratie met het LCD-scherm 
 
 

Met het LCD-scherm kunt u de meetomvormer met de bedieningstoetsen (-/+/M) als volgt 
configureren: 

 

 

ATTENTIE - Beschadiging van onderdelen! 

Het indrukken van de bedieningstoetsen met een magnetische schroevendraaier is niet 
toegestaan. 

 

 

BELANGRIJK (AANWIJZING) 

De opgaven tussen haken duiden de menukeuze aan. De afbeelding van de menupunten 
vindt plaats in de 1ste en 2de regel van het LCD-scherm. In de paragraaf “Menustructuur” 
bevindt zich de volledige menustructuur. 

 

• (EXIT) het menu verlaten. 

• (VIEW) geselecteerde meet- en rekenwaarden bekijken. 

• (GET 0 %) meetbegin met drukinstelling. 

• (GET 100 %) meetbegin met drukinstelling. 

• (SET 0 %) Meetbegin zonder drukinstelling. 

• (SET 100 %) Meetbegin zonder drukinstelling. 

• (SHIFTZERO) nulpuntdrift (bijv. scheefstand meetcel / scheefstand meetunit) corrigeren. 

• (OFFSET SHIFT) parallelverschuiving. 

• (OUT 0 %) schaling uitgangsvariabele – beginwaarde. 

• (OUT 100 %) schaling uitgangsvariabele – eindwaarde. 

• (DAMPING) demping. 

• (ALARM CURRENT) uitgangsstroom bij storing; alleen beschikbaar bij 4 … 20 mA 
apparaten met HART-protocol. 

• (DISPLAY) schermwaarde. 

• (UNIT) eenheden, “p” en “OUT”. 

• (FUNCTION) karakteristiek. 

• (ADDRESS) veldbusadres; alleen verkrijgbaar bij apparaten met PROFIBUS PA - of 
FOUNDATION fieldbus-protocol. 

De volgende paragrafen bevatten uitleg over enige van de bovengenoemde menukeuzes. 
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7.4.1 (OFFSET SHIFT) parallelverschuiving 
 

Deze functie voert een parallelle verschuiving van de karakteristiek door, zodat deze door een 
door de gebruiker opgegeven punt loopt. Dan kan het uitgangssignaal van meerdere 
meetapparaten die dezelfde procesvariabele meten, op dezelfde waarde worden gebracht, 
zonder een kalibratie met drukinstelling te moeten uitvoeren. 
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Afb. 19: Parallelle verschuiving 

1 Oud nulpunt 
2 Nieuw nulpunt 
3 Nieuw afstelpunt 
4 Parallelle verschuiving 

 5 Nieuwe eindwaarde 
6 Oude eindwaarde 
7 Oud afstelpunt 

 

De functie kan onder de volgende voorwaarden op elk willekeurig punt van de karakteristiek 
worden uitgevoerd: 

• De meetwaarde bevindt zich binnen het ingestelde meetbereik. De drukmeetomvormer heeft 
een lineair transmissiegedrag. 

• Door de invoer van de gewenste waarde van de uitgangsstroom in procenten wordt een 
offsetverschuiving van het meetbereik uitgevoerd. 

• De drukmeetomvormer beeldt bij toegepaste druk px de genormeerde uitgangswaarde x1 in 
procenten af. Op grond van de huidige applicatie moet echter de waarde x2 worden 
getoond. Via de lokale bediening / het LCD-scherm wordt nu de waarde x2 ingesteld. De 
meetomvormer berekent het nieuwe nulpunt en de nieuwe eindwaarde en neemt deze 
nieuwe afstemwaarde over (zie Afb. 19 "Parallelverschuiving"). 
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7.4.2 Demping (DAMPING) 
 

Een door het proces veroorzaakt onrustig uitgangssignaal van de druk-meetomvormer kan 
elektrisch worden gedempt. 

De extra tijdconstante is tussen 0 s en 60 s instelbaar in stappen van 0,001 s. 

De zo ingestelde demping heeft geen invloed op de digitaal aangegeven meetwaarde in 
fysische eenheden, maar alleen op de daarvan afgeleide grootheden, zoals analoge 
uitgangsstroom, vrije procesvariabele, ingangssignaal voor de regelaar, etc. 

 

7.4.3 Karakteristiek (FUNCTION) 
 

Bij deze menukeuze kan tussen de functies “linear” (lineair) en “frei programmierbar”(vrij 
programmeerbaar) worden omgeschakeld. 

De individuele waarden zoals “Nullrücker” (nulterugkeer), “Lin/Rad-Übergangspunkt” (Lin./Wort. 
overgangspunt) of “einzelne Werte der freiprogrammierbaren Kennlinie” individuele waarden 
van de vrij programmeerbare karakteristiek zijn op deze plaats niet te wijzigen. Om wijzigingen 
uit te voeren moet een handheld terminal of de grafische bedieningsinterface (DTM) worden 
ingezet. 

 

7.4.4 Veldbusdres (ADDRESS) 
 

Bij deze menukeuze kan het veldbus-slave-adres worden gewijzigd. Voor de geselecteerde 
drukmeetomvormer moet een getal tussen 0 en 126 worden ingevoerd. 

Alle nieuwe apparaten krijgen af-fabriek het adres "126" toegekend! De drukmeetomvormers 
moeten verschillende adressen hebben, zodat alleen een gericht aanspreken mogelijk is. Als na 
een wijziging van het adres bijv. de apparaatgegevens via de grafische bedieningsinterface 
(DTM) worden geladen, dan wordt de verbinding opnieuw opgebouwd en verschijnt er onder 
omstandigheden een foutmelding. Deze foutmelding moet met “Wiederholung” (Herhaling) 
bevestigd worden. Vervolgens worden de gegevens probleemloos geladen. 
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7.5 Opbouw en inhoud van het LCD-scherm 
 
 

Het display bestaat uit een alfanumeriek scherm van 2-regels, 7-tekens, 19-segmenten, met 
aanvullende balkindicatie. Als optie, kan het een backlit LCD-scherm zijn, voorzien van 
achtergrondverlichting. 

 

7.5.1 Weergave van een fysieke waarde 
 

M00053

1

2

3

4

 

Afb. 20 

1 Teken voor 
 • Transmissiefunctie; bijv. lineair 
 • Modus 
 • Status / code 

 2 Balken ter weergave van de 
proceswaarde in % 

3 Actuele meetwaarde (1ste regel) 
4 Eenheid (2de regel) 

 

Eerste regel 

In de eerste regel, van de eerste kolom staat het voorteken en wordt op de andere zes posities 
de meetwaarde afgebeeld. 

Weergave van de komma 

De positie van de komma wordt door de geselecteerde eenheid bepaald en kan niet worden 
gewijzigd. De komma wordt automatisch zo geplaatst, dat de maximale waarde in zes posities 
kan worden afgebeeld. Een komma op de zesde positie wordt niet afgebeeld. Daarmee kan 
maximaal +/- 999999 worden afgebeeld. Als deze waarde wordt overschreden wordt "Overflow" 
gemeld. 
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Tweede regel 

In der tweede regel wordt in de laatste vijf kolommen de eenheid afgebeeld. In de eerste kolom 
worden de volgende tekens afgebeeld. Als het nodig is, worden deze tekens ook na elkaar 
afgebeeld. Het knipperen gebeurt per seconde. 

 

Verklaring van tekens 

Indicatie voor Teken Opmerking 

Transmissiefunctie 
,  of  

Een van deze tekens wordt 
altijd afgebeeld. 

Schrijfbeveiliging 
 

Alleen wanneer de 
schrijfbescherming is 
ingeschakeld. 

Cyclische communicatie . . . . Alleen bij PROFIBUS PA. 

Status beschikbaar (bijv. 
meetbereikoverschrijding of 
hardwarestoring) 

 Alleen wanneer een status 
beschikbaar is. 

Code van de schermwaarde 1 … 9 Menuweergave (paragraaf 
"Menustructuur"). 

De meetomvormer is bezig.  Dit teken staat over een ander 
teken heen. 

 

Teken voor de transmissiefunctie 

Teken Beschrijving 

 
Lineair. 

 
Wortel. 

 
Vrij programmeerbare karakteristiek. 
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Weergave van de procentuele waarde op het LCD-scherm 

Positie Weergave 

1. Regel Procentuele waarde, grenzen: -25 … 125 %, 

2 decimalen 

2. Regel 1ste plaats: 

Transmissiefunctie (zie tabel hiervoor) 

2de plaats: 

Schrijfbeveiliging (zie tabel hiervoor) 

7de plaats: 

% 

Balken 2%-stappen, van -2 … 100 %, 

geen hysteresis 

 
 

7.5.2 Menustructuur 
 
 

De parameters zijn als menu gestructureerd. Het menu bestaat uit maximaal drie niveaus. 
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Het menu wordt geopend met de modustoets “M”. 

Hoofdmenu  Ondermenu (Andere parameters of verklaringen)  
         

   

EXIT      

         

 

VIEW 
(Tijdelijke afbeelding van 
de schermwaarden  1  tot 
 9  ) 

 Uitgangssignaal in de fysieke eenheid 
(265Dx: actuele meetwaarde van de verschildruk of 
daaruit afgeleide meetwaarde, zoals die van het debiet / 
niveau. 
265VS: actuele meetwaarde van de absolute druk, 
steeds met gebruikersspecifieke eenheid). 
Komt overeen met parameter “OUT” bij Profibus PA  1  . 

 

         

  
 

Procentwaarde van het uitgangssignaal  2  . 
 

         

  
 

Uitgangsstroom (niet bij veldbusmeetomvormers) 
 3  .  

 

         

  
 

Statische druk   6 .   
 

         

  
 

Druk / Verschildruk   8  . 
 

         

  
 

Sensortemperatuur   9  . 
 

         

 

GET 0 %  Instelling met drukinstelling. 
 

         

 

GET 100 %  Instelling met drukinstelling. 
 

         

 

SET 0 %  Instelling zonder drukinstelling. 
 

         

 

SET 100 %  Instelling zonder drukinstelling. 
 

         

 

SHIFT ZERO  Scheefstandcorrectie meetunit / nulpunktcorrectie. 
 

         

 

OFFSET SHIFT  Parallelle verschuiving. 
 

         

 

OUT 0 %  Instelling van de uitgangsvariabelen. 
 

         

 

OUT 100 %  Instelling van de uitgangsvariabelen. 
 

         

 

 
 

DAMPING 
       

         

  

ALARM CURRENT 
(niet bij 
veldbusmeetomvormers) 

 HIGH ALARM 
Instelling van de alarmstroomwaarde. 

 

         

  
 

LOW ALARM Instelling van de alarmstroomwaarde. 
 

         

  
 

LAST VALUE 
 

         

 

DISPLAY 
(Selectie van de LCD-
schermwaarde [beveiligd 
tegen stroomuitval]) 

 Uitgangssignaal in de fysieke eenheid 
(zie parameter “VIEW” boven) 

 

         

  
 

Procentwaarde van het uitgangssignaal   2 . 
 

         

  
 

Uitgangsstroom (niet bij veldbusmeetomvormers) 
  3 . 

 

         

 

UNIT  p/dp (Selectie van de eenheden voor 
weergavecode nr. 8) 

 

         

  
 

OUT Selectie van de eenheden 
(voor uitgangsvariabelen, bijv. kg/h, m [weergavecode 
nr. 1]) 

 

         

 

FUNCTION 
 

Lineair (lineaire karakteristiek  ) 
  

         

  
 

Square root (wortelkarakteristiek √) 
 

         

  
 

Custom (activering / deactivering van een vrij 

programmeerbare karakteristiek  ) 

 

         

 

ADDRESS 
(alleen bij 
veldbusmeetomvormers) 

  
 

         

 
De invers afgebeelde 
getallen van  1  tot 
 9  geven de code 
van de 
schermwaarde weer.
Deze getallen 
bevinden zich op het 
scherm op de 
2de regel aan de 
linkerrand. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eenheden van de 
parameters 
„UNIT -> p/dp“ 
 
Pa 
GPa 
MPa 
KPa 
mPa 
uPa 
HPa 
bar 
mbar 
Torr 
Atm 
Psi 
g/cm2 
kg/ cm2 
in H2O 
mm H2O 
ft H2O 
in Hg 
mm Hg 
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7.6 Menugestuurde programmering van de drukmeetomvormer 
 
 

Functie Beschrijving 

Start De menugestuurde programmering wordt met de 
modus-bedieningstoets "M" gestart. 

Volgend menukeuze De volgende menukeuze wordt door het indrukken van 
de bedieningstoets "+" geopend. 

Menukeuze terug Terug met de bedieningstoets "-". 

Ondermenukeuzes / 
Selectielijsten activeren 

Ondermenukeuzes en selectielijsten worden met de 
modusbedieningstoets "M" geactiveerd. 

Wijziging van een getalwaarde De wijziging van een getalwaarde vindt uitsluitend 
plaats met de bedieningstoetsen "+" en "-". Hierbij moet 
erop worden gelet dat de bedieningstoets "+" de 
waarde wijzigt (iedere toetsdruk verhoogt de waarde 
met 1), terwijl u met de bedieningstoets "-" naar de 
positie van de andere waarde gaat. 

Wijzigingen bevestigen Wijzigingen worden met de modus-bedieningstoets "M" 
bevestigd. De daarop volgende bevestiging met "OK" 
schrijft de nieuwe waarde in het tegen stroomuitval 
beveiligd geheugen. 

Verlaten Na het voltooien van de instelactiviteiten kan het 
programma via de menukeuze "EXIT" verlaten worden 
(met de modus-bedieningstoets "M" bevestigen). 

 

De volgende paragraaf bevat de volledige menustructuur, die een overzicht over de selectie- en 
programmeermogelijkheden geeft. 

 

 

BELANGRIJK (AANWIJZING) 

De toetsenunit moet aanwezig zijn. Het bedienen van de toetsen met een magnetische 
schroevendraaier is niet toegestaan. 

 



Configuratie  

58 265Dx, 265VS IM/265D/V-NL-04 

 
 

7.6.1 Parameterbeschrijving 
 
 

7.6.1.1 Parameter “VIEW” 

Tijdelijke weergave van de indicatiewaarden 1 tot 9. (De instelling is niet tegen stroomuitval 
beveiligd). 

De volgende meetwaarden zijn instelbaar: 

• Uitgangssignaal in de fysieke eenheid. 

 265Dx: actuele meetwaarde van de verschildruk of daaruit afgeleide meetwaarde, zoals die 
van het debiet / niveau, steeds met gebruikersspecifieke eenheid. 

 265VS: Actuele meetwaarde van de absolute druk; voldoet aan “OUT” bij PROFIBUS PA. 

 Wijzigingen van de instellingen onder “OUT 0 %” en “OUT 100 %”, gewenste eenheid onder 
“UNIT_OUT”. 

• Procentwaarde van het uitgangssignaal. 

• Uitgangsstroom (niet bij veldbus meetomvormers). 

• Statische druk 

• Druk / Verschildruk 

 Huidige, aanliggende druk- / verschildrukwaarde in het bereik tussen het ingestelde 
meetbegin en meeteinde. 

 Wijzigingen van de instelwaarde onder “GET 0 % / 100 %” of “SET 0 % / 100 %”, gewenste 
eenheid onder “UNIT_p/dp”. 

• Sensortemperatuur 

 

7.6.1.2 Parameter “GET 0 %” en GET 100 % 

Instelling met drukinstelling. 

 

7.6.1.3 Parameter “SET 0%” en SET 100 % 

Instelling zonder drukinstelling. 

 

7.6.1.4 Parameter “SHIFT ZERO” 

Scheefstandcorrectie meetunit en nulpunktcorrectie. 

 

7.6.1.5 Parameter “OFFSET SHIFT” 

Parallelverschuiving (zie ook “Configuratie”). 

 

7.6.1.6 Parameter “OUT 0 %” en “OUT 100 %” 

Instelling van de uitgangsvariabelen (o.a. LCD-“VIEW” schermwaarde no. 1 en “DISPLAY” 
schermwaarde no. 1). 
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7.6.1.7 Parameter (Damping) 

De extra tijdconstante is instelbaar tussen 0 s en 60 s in stappen van 0,001 s. 

 

7.6.1.8 Parameter “ALARM CURRENT” 

Niet bij veldbusmeetomvormers. 

 

7.6.1.9 Parameter “DISPLAY” 

Selectie (tegen stroomuitval beveiligd) van de LCD-schermwaarde 1, 2 of 3 (permanente 
afbeelding). 

De volgende meetwaarden zijn instelbaar: 

• Uitgangssignaal in de fysieke eenheid. 

 265Dx: actuele meetwaarde van de verschildruk of daaruit afgeleide meetwaarde, zoals die 
van het debiet / niveau, steeds met gebruikersspecifieke eenheid. 

 265VS: Actuele meetwaarde van de absolute druk; voldoet aan “OUT” bij PROFIBUS PA. 

 Wijzigingen van de instellingen onder “OUT 0 %” en “OUT 100 %”, gewenste eenheid onder 
“UNIT_OUT”. 

• Procentwaarde van het uitgangssignaal. 

• Uitgangsstroom (niet bij veldbus meetomvormers). 

 

7.6.1.10 Parameter “UNIT - p/dp” 

Keuzelijst van de drukeenheden voor de door de sensor gedetecteerde druk / verschildruk voor 
de LCD-weergavecode nr. 8 onder “VIEW”. 

 

7.6.1.11 Parameter “UNIT - OUT” 

Keuzelijst van de “OUT”-eenheden (voor de uitgangsvariabelen, bijv.: kg/h, m, l/h, mbar) voor 
de LCD-weergave code no. 1 onder “VIEW” of “DISPLAY”. 

 

7.6.1.12 Parameter “FUNCTION” 

Bij deze menukeuze kan tussen de functies “linear” (lineair), “square root” (wortel) en “freely 
programmable”(vrij programmeerbaar) worden omgeschakeld. De parameter zoals “zero reset” 
(nulterugkeer), "lin./sq. root transition point" (Lin/Wort-overgangspunt) of “individual values of 
the freely programmable characteristic” (individuele waarden van de vrij programmeerbare 
karakteristiek) zijn op deze plaats niet aan te passen. Om wijzigingen uit te voeren is een 
handheld terminal of de grafische bedieningsinterface (DTM) worden vereist. 

 

7.6.1.13 Parameter “ADDRESS” 

Alleen bij veldbusmeetomvormers. 
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7.7 Configuratie met pc / laptop of handheld-terminal 
 
 

De configuratie van de meetomvormer via pc / laptop moet met de grafische 
bedieningsinterface (DTM) plaatsvinden. Bedieningsinstructies vindt u in de beschrijving van de 
software. 

 

Overige instructies Gegevensblad bij SMART VISION / DTM 

Communicatieprotocol HART® 

PROFIBUS PA® 

FOUNDATION fieldbus 

Hardware (voor HART®) FSK-modem voor pc/notebook 

HART handheld terminal (HHT): bijv. 691HT, HHT275/375, DHH800-MFC 
 

Met een handheld terminal kan de meetomvormer worden uitgelezen of 
geconfigureerd/gekalibreerd. Is in het aangesloten voedingsapparaat al een 
communicatieweerstand ingebouwd, kan de handheld-terminal direct overal langs de 
4 ... 20 mA-leiding worden aangeklemd. 

Als de communicatieweerstand (min. 250 ) niet aanwezig is, dan moet deze beslist in de 
leiding worden geplaatst. De handheld terminal wordt tussen weerstand en meetomvormer 
aangesloten, niet tussen weerstand en voedingsapparaat! 

 

M00028

p
UB US

+

+ +

– –#

Automation ProductsABB

I + FSKA

A B

 

Afb. 21: Communicatie-opbouw met handheld terminal 

A Meetomvormer  B Voedingsapparaat 
(communicatieweerstand in het 
voedingsapparaat aanwezig) 

 

 

BELANGRIJK (AANWIJZING) 

Communicatie / Configuratie / Parametrering via handheld-terminal / PC in de 
ontstekingscategorie “Intrinsiek veilig”: In dit geval moet de HHT / PC overeenkomstig 
gecertificeerd zijn; dat geldt ook voor de kortstondige aansluiting. Dit aantonen van de 
“Intrinsieke veiligheid” moet bovendien voor de meetomvormer worden uitgevoerd. 
Bij de beschermklasse “Explosieveilige kapseling Ex d” mag u de handheld terminal niet in de 
explosiegevaarlijke omgeving aansluiten. 
De batterij van de handheld terminal mag niet in de explosiegevaarlijke omgeving worden 
vervangen! 
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M00029

p
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Afb. 22: Aansluitvoorbeelden met communicatieweerstand in de aansluitleiding 

A Meetomvormer  B Voedingsapparaat 
(communicatieweerstand niet in het 
voedingsapparaat aanwezig) 

 

Meer informatie vindt u in de bijgeleverde bedrijfshandleiding van de handheld terminal. 

Werd de meetomvormer in de fabriek volgens de informatie van de gebruiker voor de 
meetlocatie geconfigureerd, dan is verdere actie dan de meetomvormer volgens de 
voorschriften monteren niet nodig (eventuele scheefstand meetcel / scheefstand meetunit 
corrigeren: zie paragraaf “Scheefstand meetcel / Scheefstand meetunit corrigeren”), in te 
schakelen en is de meetlocatie gereed voor gebruik. 

Indien de meetomvormer met een LCD-scherm is uitgerust, wordt direct de actuele 
druk/absolute druk in % (fabrieksinstelling, indien niet anders besteld) weergegeven. 

Wanneer toch wijzigingen bijv. met betrekking tot de configuratie moeten worden uitgevoerd, is 
een handheld terminal of liever nog de grafische bedieningsinterface (DTM) noodzakelijk. Met 
deze DTM-tool is het apparaat volledig configureerbaar. Deze tool ondersteunt het HART-
protocol en ook het veldbus protocol PROFIBUS PA en functioneert op een pc / notebook c.q. 
in een automatiseringssysteem. Voor FOUNDATION fieldbus is voor de configuratie de 
beschrijving van het apparaat nodig, die in verschillende configuratietools kan worden geladen. 

De te nemen stappen voor installatie van de bedieningstool kunt u vinden in de 
installatiehandleiding, die bijgevoegd is bij de software. Onder het pad “Configure_Differential 
Pressure Measurement” (configureren, drukmeting) zijn de belangrijkste parameters instelbaar. 

Het programma biedt de mogelijkheid de meetomvormer te configureren, te scannen en te 
testen. Daarnaast kan door een interne databank een offline configuratie worden uitgevoerd. 
Elke configuratiestap wordt onderworpen aan een aannemelijkheidstest. Op elke plaats in het 
programma is via toets “F1” omvangrijke contextgevoelige hulpinformatie toegankelijk. 

Wij raden aan om direct na levering van de meetomvormer c.q. vóór een wijziging van de 
configuratie, de bestaande configuratiegegevens op een opslagmedium op te slaan onder het 
pad “File_Save” (bestand, opslaan). 
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7.8 Configuratie met de grafische bedieningsinterface (DTM)  
 
 

7.8.1 Systeemeisen 
 

• Bedieningssoftware (bijv. SMART VISION vanaf versie 4.01) 

• DTM (Device Type Manager, grafische bedieningsinterface) 

• Besturingssysteem (waarop het betreffende softwareprogramma kan worden gedraaid) 

 

De DTM wordt met de rechter muistoets of via menukeuze “Device” (apparaat) steeds in drie 
stappen gestart. 

1. “More” (meer)  

2. “Edit” (bewerken) 

3. “Connect” (verbindingsopbouw)  

Na een “Connect” (verbindingsopbouw) moeten eerst de gegevens van de meetomvormer 
volledig worden geladen. Gewijzigde gegevens worden blauw onderstreept weergegeven. Met 
"Save to device" (gegevens in het apparaat opslaan) worden deze gegevens naar het apparaat 
gezonden. 

 

 

BELANGRIJK (AANWIJZING) 

Na het opslaan van de gegevens in de meetomvormer worden de gegevens automatisch 
tegen stroomuitval beveiligd opgeslagen. 

Hiertoe moet de meetomvormer twee langer op de voeding aangesloten zijn. Als dit niet wordt 
gedaan, dan zijn bij het eerstvolgende gebruik de eerdere gegevens weer actief. 

 

Bij PROFIBUS-apparaten is het uitschakelen van de "Lokale bediening" alleen bij cyclische 
communicatie werkzaam. Als de schrijfbeveiliging met de grafische bedieningsinterface wordt 
ingesteld, kan de instelling van de meetomvormer niet meer gewijzigd worden met de 
bedieningstoetsen. 

Voor PROFIBUS-apparaten moet het slave-adres in de projectinstellingen van de 
bedieningsinterface correct worden aangegeven. De communicatienaam en de beschrijving 
worden bij het laden van de gegevens automatisch door het apparaat geactualiseerd. 

Hierna in het kort de belangrijkste kalibratie- en parametreermogelijkheden in de 
bedieningsinterface. Overige instructies voor de menukeuzes vindt u in de contextgevoelige 
helpteksten. Voor de instelactiviteiten moet worden gezorgd, dat noch aan de drukomvormer 
zelf (toets met slotsymbool) noch binnen de bedieningsinterface de schrijfbeveiliging, via het 
menupad de “Configure_Basic Parameters_General_Local Operation” (configureren, 
basisparameters, algemeen, lokale bediening) werd geactiveerd. 
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7.8.2 Instelling van de demping 
 

Menupad: 

“Configure_Differential Pressure Measurement_Output” (configureren, verschildrukmeting, 
uitgang) 

De gewenste waarde in het veld “Output parameter” (uitgangsparameters) in de regel 
“Dämpfung” (demping) invoeren. 

 

7.8.3 Correctie van scheefstand meetcel (scheefstand meetunit) 
 

Menupad: 

“Configure_Differential Pressure Measurement_Process Variable” (configureren 
verschildrukmeting procesvariabele) 

De knop “Adjust” (afstellen) in het veld “Oblique sensor” (scheefstand meetunit) indrukken. 

De afstelling wordt direct uitgevoerd en tegen stroomuitval beveiligd opgeslagen in de 
drukmeetomvormer. 

 

7.8.4 Instellen van meetbegin en meeteinde 
 

Menupad: 

“Configure_Differential Pressure Measurement_Process Variable” (configureren 
verschildrukmeting procesvariabele) 

Hier zijn in het veld “Scaling” (schaling) twee instelmogelijkheden: 

1. Waarde-invoer 

In de invoervelden “Lower range value” (meetbegin) en “Upper range value” (meeteinde) de 
gewenste waarden invoeren. 

2. Procesdrukovername 

Voor de instelling worden de “lower range value” (meetbegin) en het “upper range value” 
(meeteinde) als druk op de meetunit ingevoerd. Daarbij mogen de meetgrenzen niet worden 
overschreden. 

Als drukgevers kunnen reduceerstations met instelbare druk en vergelijkend scherm benut 
worden. 

Men moet er bij het aansluiten op letten dat restvloeistoffen (bij gasvormige teststoffen) of 
luchtbellen (bij vloeibare teststoffen) niet in de aansluitleidingen komen, omdat deze fouten bij 
het controleren kunnen opleveren. 

De meetafwijking van de drukgever moet minimaal drie maal kleiner zijn dan de gewenste 
meetafwijking van de drukmeetomvormer. 
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8 Ex-relevante technische gegevens 
 
 

8.1 Explosiegevaarlijke atmosferen 
 
 
Wechsel ein-auf zweispaltig 
 

ATEX - Meetomvormer met de ontstekingscategorie “Intrinsieke 
veiligheid Ex ia” volgens richtlijn 94/9/EG 
 
Meetomvormer met 4 ... 20 mA-uitgangssignaal met HART-
communicatie: 
 
Certificaatnr.  ZELM 01 ATEX 0064 
Markering: II 1/2G Ex ia IIC T6 resp. T4 
 II 1D Ex iaD 20 T50°C resp. T95 °C 
 Ta -40 °C...40 °C resp. 85 °C 
 
Voedings- en signaalstroomkring met ontstekingscategorie 
“Intrinsieke veiligheid Ex ib IIB/IIC” resp. “Intrinsieke 
veiligheid Ex ia IIB/IIC” voor aansluiting van voedingsapparaten met 
de volgende max. waarden: 
 
Ui = 30 V 
Ii = 200 mA 
Temperatuurklasse T4 resp. T95°C: 
Pi = 0,8 W voor T4 bij Ta = -40 ... 85 °C 
Pi = 1,0 W voor T4 bij Ta = -40 ... 70 °C 
 
Voor de temperatuurklasse T6 resp. T50°C: 
Pi = 0,7 W voor T6 bij Ta = -40 ... 40 °C 
 
effectieve inwendige capaciteit: Ci  10 nF 
effectieve inwendige inductiviteit: Li  0 
 
Veldbus meetomvormer (PROFIBUS PA / FOUNDATION fieldbus): 
 
Certificaatnummer ZELM 01 ATEX 0063 
Markering: FISCO field device 

II 1/2 G Ex ia IIC T6  resp. T4 
II 1/2D Ex iaD 20 T50 °C resp. T95 °C 
Voedings- en signaalstroomkring met intrinsiek veilige 
ontstekingscategorie alleen voor aansluiting op een gecertificeerd 
voedingsapparaat volgens het FISCO-concept met de volgende max. 
waarden: 
Ui = 17,5 V 
Ii = 500 mA 
Pi = 8,75 W 
 
resp. voedingsapparaten of barrières met lineaire karakteristiek. 
Max. waarden: 
Ui = 24 V 
Ii = 250 mA 
Pi = 1,2 W 
 
effectieve inwendige inductiviteit: Li = 10 μH, 
effectieve inwendige capaciteit: Ci = 5 nF 
 

Toegelaten omgevingstemperatuurbereik afhankelijk van de 
temperatuurklasse: 
 

Temperatuurklasse 
 

Ondergrens van 
omgevings- 
temperatuur 

Bovengrens van 
omgevings- 
temperatuur 

T4 -40 °C (-40 °F) 85 °C (185 °F) 
T5, T6 -40 °C (-40 °F) 40 °C (104 °F) 

 
ATEX-meetomvormer van de categorie 3 voor de toepassing in 
“Zone 2” volgens richtlijn 94/9/EG 
Meetomvormer met 4 ... 20 mA-uitgangssignaal met HART-
communicatie: 
Certificaatnummer ZELM 01 ATEX 3059 

Markering:  II 3G  Ex nA [nL] IIC T6 resp. T4 
  II 3D  Ex tD A22 T50°C resp. T95 °C  IP6x 
Gebruikscondities: 
Voedings- en signaalstroomkring (klemmensignaal ±): 
U  45 V DC 
I  22,5 mA 
 
Goedgekeurde omgevingstemperatuurbereiken: 
 
Ontstekingscategorie "Niet vonkend nA" 
II 3G Ex nA [nL] IIC T6 resp. T4: 
Omgevingstemperatuur Temperatuurklasse 
      -40 ... 40 °C  T6 
      -40 ... 85 °C  T4 
 
Ontstekingscategorie "Bescherming door behuizing tD"   
II 3D Ex tD A22 T50°C resp. T95°C IP6x: 
Omgevingstemperatuur Oppervlaktetemperatuur 
      -40 ... 40 °C  T50 °C 
      -40 ... 85 °C  T95 °C 
 
ATEX-meetomvormer met de ontstekingscategorie 
“Explosieveilige kapseling Ex d” volgens richtlijn 94/9/EG 
Meetomvormer met 4 … 20 mA-uitgangssignaal en HART-
communicatie en veldbus meetomvormer (PROFIBUS PA / 
FOUNDATION fieldbus / MODBUS 232 / MODBUS 485): 
Certificaatnummer PTB 00 ATEX 1018 
Markering: II 1/2 G Ex d IIC T6 
 
Gebruikscondities: 
Voedings- en signaalstroomkring (klemmensignaal ±) 
Bedrijfswaarden: 
HART  Veldbus PA / FF Modbus 232/485 
U ≤ 45 VDC U ≤ 36 VDC U ≤ 30 V DC 
I ≤ 22,5 mA I ≤ 14 mA  I ≤ 25 mA 
Omgevingstemperatuurbereik:  -40 ... 75 °C 
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ATEX-meetomvormer volgens 94/9/EG met ontstekingscategorie 
“Intrinsieke veiligheid i” 
 
of 
 
de ontstekingscategorie “Explosieveilige kapseling d”  resp. 
de ontstekingscategorie “Veiligheid door behuizing tD” resp. 
de ontstekingscategorie “Niet vonkend nA” 
 
(Certificering met alternatieve ontstekingscategorieën) 
 
Certificaatnummer ZELM 04 ATEX 0227 X 
Meetomvormer met 4 ... 20 mA-uitgangssignaal en HART-
communicatie 
 
Markering:  II 1/2G  Ex ia IIC T6 resp. T4 
  II 1D  Ex iaD 20 T50 °C resp. T95 °C  IP6x 
(andere gegevens zie boven onder “ATEX Ex ia”) 
 
of 
 
II 1/2 G Ex d IIC T6 
(andere gegevens zie boven onder "ATEX Ex ia") of 
II 2D  Ex tD A21 T50 °C resp. T95 °C IP6x 
(andere gegevens zie boven onder "ATEX categorie 3") resp. 
II 3G  Ex nA [nL] IIC T6 resp. T4 
(andere gegevens zie boven onder "ATEX categorie 3") 
 
 
IECEx - meetomvormer met de ontstekingscategorieën: “Intrinsic 
safety i”, “non sparking nA”, “protection by enclosure tD” 
 
Meetomvormer met 4 ... 20 mA-uitgangssignaal met HART-
communicatie 
Certificaatnummer IECEx ZLM 09.0005X 
Markering: Ex ia IIC T6     or T4 Ga/Gb 
  Ex iaD 20 T50 °C     or T95 °C 
  Ex tD A21 T50 °C     or T 95 °C IP6x 
  Ex nA [nL] IIC T6     or T4 
  Ta = -40°C … 40 °C or 85 °C 
 
Toegelaten maximale omgevingstemperatuurbereik afhankelijk van de 
temperatuurklasse 

Omgevingstemperatuur Temperatuurkl. oppervlaktetemp. 

-40 … 85 °C (-40 … 185 °F) T4 95 °C (203 °F) 

-40 … 40 °C (-40 … 104 °F) T6 50 °C (122 °F) 
 
Volgens de markering Ex ia IIC T6 of T4 Ga / Gb respectievelijk 
Ex iaD 20 T50 °C of T95°C IP6x gelden de volgende elektrische 
gegevens: 

 

 
Voedings- en signaalstroomkring in ontstekingscategorie “Intrinsic 
Safety” 
Ex ia IIC of Ex ib IIC of Ex iaD of Ex ibD voor aansluiting op 
voedingsapparaten met de volgende max. waarden: 
 
(klemmensignaal ±):  Ui = 30 V 

   Ii = 200 mA 

Temperatuurklasse T4 resp. T95°C: 
Pi = 0,8 W voor T4 bij Ta = -40 ... 85 °C 
Pi = 1,0 W voor T4 bij Ta = -40 ... 70 °C 
 
Voor de temperatuurklasse T6 of T50°C: 
Pi = 0,7 W voor T6 bij Ta = -40 ... 40 °C 
effectieve inwendige capaciteit: Ci = 10 nF 

effectieve inwendige inductiviteit: Li ≈ 0 

 
Volgens de markering Ex nA [nL] IIC T6 of T4 gelden de volgende 
elektrische gegevens: 
Voedings- en signaalstroomkring (klemmensignaal ±) 
Bedrijfsspanning  U ≤ 45 V 
Bedrijfsstroom I ≤ 22,5 mA 
 
Volgens de markering Ex tD A21 T50°C of T95°C IP6x gelden de 
volgende elektrische gegevens: 
Voedings- en signaalstroomkring 
(klemmensignaal ±) 
Bedrijfsspanning  U ≤ 45 V 
Bedrijfsstroom I ≤ 22,5 mA 
 
IECEx-meetomvormer met de ontstekingscategorieën: “Intrinsic 
safety i”, “Limited energy” 
Veldbus meetomvormer (PROFIBUS PA / FOUNDATION fieldbus): 
Certificaatnummer IECEx ZLM 09.0004X 
Markering:  Ex ia IIC T6  or T4 Ga/Gb 
 Ex iaD 20 T50 °C  or T95 °C 
 Ex nL IIC T6 or T4 
 Ta = -40°C … 40 °C or 85 °C 
 
Toegelaten maximale omgevingstemperatuurbereik afhankelijk van de 
temperatuurklasse 
Omgevingstemperatuur Temperatuurkl. oppervlaktetemp. 
-40 … 85 °C (-40 … 185 °F) T4 95 °C (203 °F) 
-40 … 40 °C (-40 … 104 °F) T6 50 °C (122 °F) 
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Volgens de markering Ex ia IIC T6 of T4 Ga/Gb of Ex iaD 20 T50°C 
of T95°C IP6x gelden de volgende elektrische gegevens: 
Voedings- en signaalstroomkring met de ontstekingscategorie 
“Intrinsic Safety” (intrinsieke veiligheid) alleen voor aansluiting op 
gecertificeerde voedingen volgens het FISCO-concept met de 
volgende max. waarden: 
(klemmensignaal ±): Ui = 17,5 V 

 Ii = 500 mA 

 Pi = 8,75 W 

effectieve inwendige capaciteit: Ci = 5 nF 

effectieve inwendige inductiviteit: Li =10 µH 

 
resp. voedingsapparaten of barrières met lineaire karakteristiek. 
Max. waarden: 
 Ui = 24 V 

 Ii = 250 mA 

 Pi = 1,2 W 

effectieve inwendige capaciteit: Ci = 5 nF 

effectieve inwendige inductiviteit:  Li =10 µH 

 
Volgens de markering Ex nL IIC T6 of T4 gelden de volgende 
elektrische gegevens: 
Voedings- en signaalstroomkring met de ontstekingscategorie 
“Limited Energy” Ex nL IIC (beperkt vermogen) alleen voor aansluiting 
op gecertificeerde voedingen volgens het FISCO-concept met de 
volgende max. waarden: 
(klemmensignaal ±):  Ui = 17,5 V 

 Ii = 666 mA 

 Pi = 11,65 W 

effectieve inwendige capaciteit: Ci = 5 nF 

effectieve inwendige inductiviteit: Li =10 µH 

 
IECEx - meetomvormer met de ontstekingscategorieën: 
Flameproof Enclosure "d" en Protection by Enclosures "tD" 
 
Meetomvormer met 4 … 20 mA-uitgangssignaal en HART-
communicatie en veldbus meetomvormer (PROFIBUS PA / 
FOUNDATION Fieldbus / MODBUS 232 / MODBUS 485): 
Certificaatnummer IECEx ZLM 09.0003X 
Markering: Ex d IIC T6 
  Ex tD A21 T85 °C IP6x 
  Ta = -40 °C … 75 °C 
 
Volgens de markering Ex d IIC T6 of  Ex tD A21 T85°C IP6x 
gelden de volgende elektrische gegevens: 
Voedings- en signaalstroomkring (klemmensignaal ±) 
Bedrijfswaarden:     
HART  Veldbus PA / FF Modbus 232/485 
U ≤ 45 VDC U ≤ 36 VDC U ≤ 30 VDC 
I ≤ 22,5 mA I ≤ 14 mA  I ≤ 25 mA  
Omgevingstemperatuurbereik:  -40 ... 75 °C 
 

 
Factory mutual (FM) 
 
Meetomvormer met 4 ... 20 mA-uitgangssignaal met HART-
communicatie: 
Intrinsic Safety:  Class I; Division 1; Groups A, B, C, D; 

Class I; Zone 0; Group IIC; AEx ia IIC 
Degree of protection: NEMA type 4X (montage binnen 

of buiten) 
 
Toegelaten omgevingstemperatuurbereik afhankelijk van de 
temperatuurklasse: 
 

Umax = 30 V, Ci = 10,5 nF, Li = 10 μH 
Omgevingstemperat

uur 
Temperatuurkla

sse 
Imax Pi 

-40 ... 85 °C 
(-40 ... 185 °F) 

0,8 W 

-40 ... 70 °C 
(-40 ... 158 °F) 

T4 200 mA 

1 W 

T5 0,75 W -40 ... 40 °C 
(-40 ... 104 °F) T6 

25 mA 
0,5 W 

 
Veldbus meetomvormer (PROFIBUS PA / FOUNDATION fieldbus): 
Intrinsic Safety: Class I, II, and III; Division 1; 

Groups A, B, C, D; E, F, G; 
Class I, Zone 0, AEx ia Group IIC T6, T4; 
Non-Incendive Class I, II, and III; Division 2; 
Groups A, B, C, D, F, G 

 
Meetomvormer met 4 … 20 mA-uitgangssignaal en HART-
communicatie en veldbus meetomvormer (PROFIBUS PA / 
FOUNDATION fieldbus): 
Explosionproof:  Class I, Division 1, Groups A, B, C, D; 

Class II/III, Division 1, Groups E, F, G 
Degree of protection: NEMA type 4X (montage binnen 

of buiten) 
 
Canadese standaard (CSA) 
 
Meetomvormer met 4 … 20 mA-uitgangssignaal en HART-
communicatie en veldbus meetomvormer (PROFIBUS PA / 
FOUNDATION fieldbus) 
Explosionproof:  Class I, Division 1, Groups B, C, D; 

Class II, Division 1, Groups E, F, G 
Degree of protection: NEMA type 4X (montage binnen 

of buiten) 
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Standards Association of Australia (SAA) 
Meetomvormer met de ontstekingscategorie “Explosieveilige 
kapseling d” 
 
Meetomvormer met 4 … 20 mA-uitgangssignaal en HART-
communicatie en veldbus meetomvormer (PROFIBUS PA / 
FOUNDATION fieldbus, Modbus): 
 
Markering: 
Zone 1:  Ex d IIC T6 (Tamb +75 °C) IP 66 / IP 67 
Zone A21: Ex tD A21 T85 (Tamb +75 °C) IP 66 / IP 67 
 
NEPSI (China) 
Intrinsic Safety 
 
Meetomvormer met 4 ... 20 mA-uitgangssignaal met HART-
communicatie: 
 
Markering: Ex ia IIC T4/T6 
 
Toegelaten omgevingstemperatuurbereik afhankelijk van de 
temperatuurklasse: 
 

Temperatuurklasse Omgevingstemperatuur Pi 
T4 -40 … 85 °C (-40 … 185 °F) 0,8 
T4 -40 … 70 ° C (-40 ... 158 °F) 1,0 
T6 -40 … 40 ° C (-40 ... 104 °F) 0,7 

 
Voedings- en signaalstroomkring voor aansluiting op 
voedingsapparaten met de volgende max. waarden: 
 

Uimax = 30 V, Iimax = 200 mA 

Max. inwendige 
parameter 

Temperatuurklasse Pimax 

Ci (nF) Li (μH) 
T6 0,7 47 10 
T4 0,8 47 10 
T4 1,0 47 10 

 

 
Veldbus meetomvormer (PROFIBUS PA / FOUNDATION fieldbus) 
 
Markering: Ex ia IIB/IIC T4 … T6 
 
Toegelaten omgevingstemperatuurbereik afhankelijk van de 
temperatuurklasse: 
 

Temperatuurklasse Omgevingstemperatuur 
T4 -40 … 85 °C (-40 … 185 °F) 
T5 -40 … 50 °C (-40 ... 122 °F) 
T6 -40 … 40 °C (-40 ... 104 °F) 

 
Voedings- en signaalstroomkring voor aansluiting op 
voedingsapparaten met de volgende max. waarden: 
 

Ex-markering Karakteristiek 
Voedingsapparaat 

Uimax 

(V) 

Iimax 

(mA) 

Pimax 

(W) 
Ex ia IIC 
T4 … T6 

Rechthoek of 
trapezium 

17,5 360 2,52 

Ex ia IIB 
T4 … T6 

Rechthoek of 
trapezium 

17,5 380 5,32 

Ex ia IIC 
T4 … T6 

Lineair 24 250 1.2 

Cimax (nF) Limax (μH) 

0 10 

 
Explosionproof 
 
Meetomvormer met 4 … 20 mA-uitgangssignaal en HART-
communicatie en veldbus meetomvormer (PROFIBUS PA / 
FOUNDATION fieldbus): 
 
Markering: Ex d IIC T6 
 
Gebruikscondities 
Omgevingstemperatuurbereik: -40 … 75 °C (-40 … 167 °F) 
 
 

Overvulbeveiliging 
 
Model 265Dx als onderdeel van een overvulbeveiliging aan tanks voor 
de opslag van brandbare of onbrandbare vloeistoffen die door water 
in gevaar gebracht worden. 
 

Brandbare vloeistoffen Alleen in combinatie met Ex ia-
goedkeuring 

Totale druk Tot 4 MPa, 40 bar, 580 psi 
Sensorcode C, F of L 

Vulvloeistof siliconenolie 

Procestemperatuurgrenswaarden -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) 

Goedkeuring Z-65.11-271 
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9 Technische gegevens 
 
 

9.1 Functionele specificatie 
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Meetwaarde 
265Dx: Verschildruk, onderdruk, overdruk 
265VS: Absolute druk 
 
Meetbereik en grenswaarden meetschaal 

Kleinste meetschaal 

Sensor-
code 

Boven-
grens 

meetbereik 
(URL) 

Ondergrens 
meetbereik 

(URL) 265Dx 265VS 

A 

1 kPa 

10 mbar 

4 inH2O 

-1 kPa 

-10 mbar 

-4 inH2O 

0,05 kPa 

0,5 mbar 

0,2 inH2O 

 

C 

6 kPa 

60 mbar 

24 inH2O 

-6 kPa 

-60 mbar 

-24 inH2O 

0,2 kPa 

2 mbar 

0,8 inH2O 

 

F 

40 kPa 

400 mbar 

160 inH2O 

-40 kPa 

-400 mbar 

-160 inH2O 

0,4 kPa 

4 mbar 

1,6 inH2O 

2 kPa 

20 mbar 

15 mmHg 

L 

250 kPa 

2500 mbar  

1000 inH2O 

-250 kPa 

-2500 mbar  

-1000 inH2O 

2,5 kPa 

25 mbar 

10 inH2O 

12,5 kPa 

125 mbar 

93,76 mmHg 

N 

2000 kPa 

20 bar 

290 psi 

-2000 kPa 

-20 bar 

-290 psi 

20 kPa 

0,2 bar 

2,9 psi 

100 kPa 

1 bar 

14,5 psi 

R 

10000 kPa 

100 bar 

1450 psi 

-10000 kPa 

-100 bar 

-1450 psi 

100 kPa 

1 bar 

14,5 psi 



 

 

 

BELANGRIJK (AANWIJZING) 
De ondergrens van het meetbereik (LRL) voor 265VS is 0 
absoluut voor alle meetbereiken. 

 
Meetschaalgrenzen 
Maximaal meetbereik = URL = Bovengrens meetbereik 
265Dx 
Lineaire / vrij programmeerbare karakteristiek: Kan binnen de 

meetbereikgrenzen tot ± bovengrens 
meetbereik worden ingesteld, 
Instelvoorbeeld: -400 ... 400 mbar 

Wortelkarakteristiek: Instelvoorbeeld: 0 ... 400 mbar 
(Aanbeveling bij wortelfunctie: minstens 
10 % bovengrens meetbereik (URL)). 

265VS 
Lineaire / vrij programmeerbare karakteristiek: Instelvoorbeeld: 

0 ... 400 mbar abs. 
 
Het wordt aanbevolen om de sensor van de meetomvormer met de 
kleinst mogelijke turndown te selecteren om de prestatiegegevens te 
optimaliseren. 
 
Nulpuntonderdrukking en -verhoging 
(265VS: alleen nulpuntonderdrukking) 
Nulpunt en bereik kunnen op elke waarde ingesteld worden die valt 
binnen de grenzen van het meetbereik als aangegeven in de tabel, 
wanneer de volgende voorwaarde van toepassing is: 
- ingestelde schaal ≥ kleinste schaal 
 
Demping 
Instelbare tijdconstante: 0 … 60 s 
Deze tijden gelden bovendien voor de sensoraanspreektijd. 
 
Tweede sensor voor absolute drukmeting (265Dx) 
Meetbereik: 41 MPa, 410 bar, 5945 psi 

(0,6 MPa, 6 bar, 87 psi voor sensorcode A) 
 
Opwarmtijd 
Gereed voor gebruik volgens de technische gegevens binnen ≤ 2,5 s 
na het inschakelen van de meetomvormer, bij minimale demping. 
 
Isolatieweerstand 
>100 MΩ bij 500 V DC (tussen aansluitklemmen en aarde). 
 
 

Wechsel ein-auf zweispaltig 



 Technische gegevens 

IM/265D/V-NL-04 265Dx, 265VS 69 

 
 

9.2 Bedrijfsgrenswaarden 
 
 

9.2.1 Temperatuurgrenzen in °C (°F)  
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 Omgevingstemperatuurbereik 
Bedrijfstemperatuur -40 … 85 °C 

(-40 … 185 °F) 
LCD-scherm -20 … 70 °C 

(-4 … 158 °F) 
Viton pakkingen -20 ... 85 °C 

(-4 ... 185 °F) 
PTFE-pakking: -20 ... 85 °C 

(-4 ... 185 °F) 
 

 

BELANGRIJK (AANWIJZING) 
Voor toepassing in explosiegevaarlijke omgevingen moet het 
aangegeven temperatuurbereik van de betreffende 
goedkeuring in acht genomen worden. 

 

 

 Procestemperatuurbereik 
siliconenolie -40 ... 120 °C (-40 ... 248 °F) 1) 

voor bedrijfsdrukken 
≥ 10 kPa abs, 100 mbar abs, 
1,45 psia 

Fluorkoolstoff (alleen 265Dx) -40 ... 120 °C (-40 ... 248 °F) 2) 
voor bedrijfsdrukken 
≥ atmosferische druk 

Viton pakkingen 
 

-20 ... 120°C (-4 ... 248 °F) 

PTFE-pakking: -20 ... 85°C (-4 ... 185 °F) 
 
1) ≤ 85 °C (185 °F) voor bedrijfsdrukken onder 10 kPa, 

100 mbar abs, 1,45 psia tot 3,5 kPa abs, 35 mbar abs, 0,5 psia 
2) ≤ 85 °C (185 °F) voor bedrijfsdrukken onder de atmosferische 

druk tot 40 kPa abs, 400 mbar abs, 5,8 psia 
 

 Opslagtemperatuurbereik 
Opslagtemperatuur -50 ... 85 °C (-58 ... 185 °F) 

LCD-scherm -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) 
 

 Luchtvochtigheid bij opslag 
Relatieve luchtvochtigheid tot 75 % 
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9.2.2 Drukgrenzen 
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BELANGRIJK (AANWIJZING) 
Bij de druktest van de drukmeetomvormer s.v.p. de 
overdrukgrenzen aanhouden! 

 
 

Overdrukgrenzen 
(zonder beschadiging van de meetomvormer) 

Meetomvormer 265Dx: Overdrukgrenzen 

Siliconenolie voor 
sensorcode A 

0,5 kPa abs, 5 mbar abs, 0,07 psia 
tot 
0,6 MPa, 6 bar, 87 psi 

Fluorkoolstof voor 
sensorcode A 

40 kPa abs, 400 mbar abs, 5,8 psia 
tot 
0,6 MPa, 6 bar, 87 psi 

Siliconenolie voor 
sensorcode C ... R 

0,5 kPa abs, 5 mbar abs, 0,07 psia 
tot 
16 MPa, 160 bar, 2320 psi of 
25 MPa, 250 bar, 3625 psi of 
41 MPa, 410 bar, 5945 psi afhankelijk 
van de geselecteerde codevariant 

Fluorkoolstof voor 
sensorcode C ... R 

40 kPa abs, 400 mbar abs, 5,8 psia 
tot 
16 MPa, 160 bar, 2320 psi of 
25 MPa, 250 bar, 3625 psi of 
41 MPa, 410 bar, 5945 psi afhankelijk 
van de geselecteerde codevariant 

 

 
 

Meetomvormer 265VS Overdrukgrenzen 

Sensorcode F ... N 

0 absoluut 
tot 
16 MPa, 160 bar, 2320 psi of 
25 MPa, 250 bar, 3625 psi of 
41 MPa, 410 bar, 5945 psi afhankelijk 
van de geselecteerde codevariant 
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Statische druk 
De meetomvormers 265Dx functioneert binnen de specificaties bij de 
volgende grenswaarden: 

Meetomvormer 265Dx: Statische druk 

Siliconenolie voor 
sensorcode A 

3,5 kPa abs, 35 mbar abs, 0,5 psia 
tot 
0,6 MPa, 6 bar, 87 psi 

Fluorkoolstof voor 
sensorcode A 

40 kPa abs, 400 mbar abs, 5,8 psia 
tot 
0,6 MPa, 6 bar, 87 psi 

Siliconenolie voor 
sensorcode C ... R 

3,5 kPa abs, 35 mbar abs, 0,5 psia 
tot 
16 MPa, 160 bar, 2320 psi of 
25 MPa, 250 bar, 3625 psi of 
41 MPa, 410 bar, 5945 psi afhankelijk 
van de geselecteerde codevariant 

Fluorkoolstof voor 
sensorcode C ... R 

40 kPa abs, 400 mbar abs, 5,8 psia 
tot 
16 MPa, 160 bar, 2320 psi of 
25 MPa, 250 bar, 3625 psi of 
41 MPa, 410 bar, 5945 psi afhankelijk 
van de geselecteerde codevariant 
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Sensorcode F ... N 

0 absoluut 
tot 
16 MPa, 160 bar, 2320 psi of 
25 MPa, 250 bar, 3625 psi of 
41 MPa, 410 bar, 5945 psi afhankelijk 
van de geselecteerde codevariant 

 
 

Testdruk 
De meetomvormer 265Dx kan voor de drukproef tegelijkertijd op 
beide zijden met een testdruk van tot het 1,5-voudige van de 
nominale druk (statisch drukbereik) worden afgedrukt (265VS tot max. 
1,0 x nominale druk). 
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9.3 Grenswaarden voor invloed vanuit de omgeving 
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Elektromagnetische compliantie (EMC) 
De apparaten voldoen aan de vereisten en tests van de EMC richtlijn 
2004/108/EG evenals van de EN 61000-6-3 met betrekking tot 
storende emissie en EN 61000-6-1, EN 61000-6-2 met betrekking tot 
ongevoeligheid voor interferentie. 
Voldoet aan de NAMUR-aanbevelingen. 
 
Laagspanningsrichtlijn 
Voldoet aan 2006/95/EG 
 
Drukapparatenrichtlijn (PED) 
De instrumenten met maximale bedrijfsdruk van 25 MPa, 250 bar, 
3625 psi of 41 MPa, 410 bar, 5945 psi vervullen de richtlijn 
97/23/EG categorie III, module H. 
 
Vocht 

Relatieve luchtvochtigheid: tot 100 % 

Condensatie, ijsafzetting: toegelaten 

Trillingsbestendigheid 
Accelleraties tot 2 g bij frequenties tot 1000 Hz (volgens IEC 60068-2-
6). 
 
Schokbestendigheid (volgens IEC 60068-2-27) 

Acceleratie: 50 g 
Tijdsduur: 11 ms 

 
Beschermingsklasse (vochtige en stoffige atmosferen) 
De meetomvormer is stof- en zanddicht en bestand tegen 
onderdompelingseffecten conform de volgende normen: 
• IEC EN60529 (1989) met IP 67 (op aanvraag met IP 68) 
• NEMA 4X 
• JIS C0920 
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9.4 Elektrische gegevens en opties 
 
 

9.4.1 HART-digitale communicatie en 4 … 20 mA uitgangsstroom 
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aaaaaad 

Stroomvoorziening 
De meetomvormer werkt met spanningen van 10,5 ... 45 V DC zonder 
last en is tegen verkeerd om aansluiten beveiligd (lasten in de 
meetkring zijn geschikt voor werking bij spanningen boven 45 V DC). 
Bij backlit LCD-scherm bedraagt de minimum spanning 14 V DC. 
Voor Ex ia en andere intrinsiek veilige, toegelaten varianten mag de 
voedingsspanning niet hoger zijn dan 30 V DC. 
 
Rimpelfactor 
De maximaal toegestane rimpelfactor van de voedingsspanning 
tijdens de communicatie: Overeenkomstig de HART FSK "Physical 
Layer" specificatie, revisie 8.1. 
 
Lastbegrenzing 
Totale meetkringweerstand bij 4 ... 20 mA en HART: 
 

voedingsspanning – Minimale bedrijfsspanning (V DC) 
R (kΩ)= 

22,5 mA 
 

 

BELANGRIJK (AANWIJZING) 
Voor de HART communicatie is een minimale weerstand van 
250 Ω vereist. 

 
LCD-scherm (optioneel) 
Alphanumeriek 19-segmentsscherm (twee regels, zes tekens) met 
aanvullende balkendiagramindicatie, backlit-optie voor klantspecifieke 
weergave van: 
• Uitgangsstroom in procenten 
• Uitgangsstroom in mA 
• Vrij selecteerbare procesvariabele 
 
Op het scherm worden bovendien diagnosemeldingen, alarmen, 
meetbereikoverschrijdingen en configuratiewijzigingen afgebeeld. 
 

Uitgangssignaal 
Tweedraadsuitgang 4 ... 20 mA, lineair uitgangssignaal, 

een liggende cilindrische tank, een kogelvormige tank of een vrij 
programmeerbare karakteristiek met 20 referentiepunten. 

Bovendien kunnen bij 265Dx gekozen worden: 
Wortel uitgangssignaal of de exponenten 3/2 of 5/2. 

De HART-communicatie levert de digitale procesinformatie (%, mA of 
fysieke eenheden), die op het signaal (4 ... 20 mA) gemoduleerd 
wordt (protocol volgens Standard Bell 202 FSK). 
 
Grenswaarden uitgangsstroom (volgens NAMUR-standaard) 
Overlastvoorwaarde: 
 Ondergrens: 3,8 mA (tot op 3,5 mA te configureren) 
 Bovengrens: 20,5 mA (tot op 22,5 mA te configureren) 
 
Alarmstroom 

Minimale alarmstroom: te configureren van 
3,5 … 4 mA, 
Standaardinstelling: 3,6 mA 

Maximale alarmstroom: te configureren van 
20 … 22,5 mA, 
Standaardinstelling: 21 mA 

Standaardinstelling: maximale alarmstroom 
 
SIL – functionele veiligheid (optioneel)  
volgens IEC 61 508/61 511 
Apparaat met conformiteitscertificaat voor de toepassing in 
veiligheidsrelevante toepassingen tot en met SIL 2. 
 
 

Wechsel ein-auf zweispaltig 



Technische gegevens  

72 265Dx, 265VS IM/265D/V-NL-04 

 
 

9.4.2 PROFIBUS PA-uitgang 
 
 
Wechsel ein-auf zweispaltig 
 

Apparaattype 
Drukmeetomvormer conform aan profiel 3.0, klasse A en B; 
Identificatienummer 04C2 HEX 
 
Stroomvoorziening 
De meetomvormer wordt met 10,2 … 32 V DC gevoed (geen 
polariteit). 
Bij inzet in Ex ia-zones mag de voedingsspanning de 17,5 V DC niet 
overschrijden. 
Intrinsiek veilige installatie volgens het FISCO-model. 
 
Stroomverbruik 
Bedrijf (ruststroom): 11,7 mA 
Foutstroomgrenswaarde: maximaal 17,3 mA 
 
Uitgangssignaal 
Fysieke laag volgens IEC 1158-2/EN 61158-2, transmissie met 
Manchester II-modulatie met 31,25 kBit/s. 
 
Uitgangsinterface 
PROFIBUS PA-communicatie volgens Profibus DP50170 deel2/ 
DIN 19245 deel 1-3. 

Uitgangscyclustijd 
40 ms 
 
Functieblokken 
265Dx: 2 standard analog input function blocks, 
265VS: 1 standard analog input function block, 
1 transducer block, 
1 physical block 
 
LCD-scherm (optioneel) 
Alphanumeriek 19-segmentsscherm (twee regels, zes tekens) met 
aanvullende balkendiagramindicatie, backlit-optie. 
Toepassingsspecifieke weergave: 
Uitgangswaarde in procent of OUT (analog input) 
Op het scherm worden bovendien diagnosemeldingen, alarmen, 
meetbereikoverschrijdingen en configuratiewijzigingen afgebeeld. 
 
Bedrijfsmodus bij meetomvormerstoring 
Permanente zelfdiagnose, eventuele fouten worden in de 
diagnoseparameters en in de status van de proceswaarde afgebeeld. 
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9.4.3 FOUNDATION fieldbus uitgang 
 
 
Wechsel ein-auf zweispaltig 
 

Aansluitspanning 
De meetomvormer wordt met 10,2 … 32 V DC gevoed (geen 
polariteit). 
Bij inzet in Ex ia-zones mag de voedingsspanning de 17,5 V DC niet 
overschrijden. 
Intrinsiek veilige installatie volgens het FISCO-model. 
 
Stroomverbruik 
Bedrijf (ruststroom):  11,7 mA 
Foutstroomgrenswaarde: maximaal 17,3 mA 
 
Uitgangssignaal 
Fysieke laag volgens IEC 1158-2/EN 61158-2, transmissie met 
Manchester II-modulatie met 31,25 kBit/s. 
 
Functieblokken / cyclustijd 
265Dx: 2 standard analog input function blocks / maximaal 25 ms, 
265VS: 1 standard analog input function block / maximaal 25 ms, 
1 standard PID function block 
 
Extra blokken 
1 fabrikant-specifiek druk met kalibratie transducerblok 
1 uitgebreid resource block 

Aantal linkobjecten 
10 
 
Aantal VCR's 
16 
 
Uitgangsinterface 
FOUNDATION fieldbus digitaal communicatieprotocol volgens 
standaard H1, voldoet aan specificatie V. 1.5. 
FF registratienr.: IT023600 
 
LCD-scherm (optioneel) 
Alphanumeriek 19-segmentsscherm (twee regels, zes tekens) met 
aanvullende balkendiagramindicatie, backlit-optie. 
Toepassingsspecifieke weergave: 
Uitgangswaarde in procent of OUT (analog input) 
Op het scherm worden bovendien diagnosemeldingen, alarmen, 
meetbereikoverschrijdingen en configuratiewijzigingen afgebeeld. 
 
Bedrijfsmodus bij meetomvormerstoring 
Permanente zelfdiagnose, eventuele fouten worden in de 
diagnoseparameters en in de status van de proceswaarde afgebeeld. 
 
 

Wechsel ein-auf zweispaltig 
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9.5 Meetnauwkeurigheid 
 
 
Wechsel ein-auf zweispaltig 
 
 

Referentievoorwaarden volgens IEC 60770 
 
• Omgevingstemperatuur TU = constant, in het bereik: 18 ... 30 °C 

(64 ... 86 °F) 
• Relatieve vochtigheid = constant, binnen het bereik: 30 ... 80 % 
• Omgevingsdruk PU = constant, in het bereik: 950 ... 1060 mbar 
• Stand van de meetcel (scheidingsmembraanvlakken): 

verticaal ±1° 
• Meetschaal op het nulpunt gebaseerd 
• Scheidingsmembraanmateriaal: Hastelloy C276TM 
• Vulvloeistof: siliconenolie 
• Voedingsspanning: 24 V DC  
• Belasting bij HART: 250 Ω 
• Meetomvormer niet geaard 
• Karakteristiekinstelling: lineair, 4 ... 20 mA 
 
Indien niet anders aangegeven: 
- Gelden de referentieomstandigheden voor navolgende prestatie-

gerelateerde gegevens 
- De fouten worden in procenten van de meetschaal afgebeeld. 
De meetnauwkeurigheden, met betrekking tot de bovengrens van het 
meetbereik (URL), vallen onder de invloed van de turndown (TD), de 
verhouding van de bovengrens van het meetbereik tot de ingestelde 
meetschaal (URL/Span). 
 

 

BELANGRIJK (AANWIJZING) 
Meetomvormersensor met kleinst mogelijke turndown 
selecteren. Hierdoor wordt de meetnauwkeurigheid 
geoptimaliseerd. 

 

Dynamische verhouding (volgens IEC 61298-1) 
Apparaten in de standaardconfiguratie met een turndown tot 30:1 en 
lineaire uitgangskarakteristiek. 

Dode tijd: 30 ms 
Tijdconstante (63 %) 150 ms (sensoren F tot R) 

400 ms (sensor C) 
1000 ms (sensor A) 

 
meetafwijking (bij grenspuntinstelling) 
Percentagefactor van de ingestelde meetschaal, bestaande uit niet-
lineairiteit, hysteresis en niet-herhaalbaarheid. 
Bij veldbusapparaten heeft de SPANNE (SCHAAL) betrekking op de 
uitgangsschaling van het analoge input functieblok. 
 
Meetafwijking verschildruksensor (265Dx / 265VS) 

Turndown Meetafwijking 
1:1 tot 10:1 ± 0,04 % 
>10:1 ± (0,04 + 0,005 x TD - 0,05) % 

 
Meetafwijking absolute druksensor (265Dx) 

 Meetafwijking 
- 80 kPa, 800 mbar, 321 in H2O 

Voor sensorcode A met 
absolute druksensor 
0,6 kPa, 6 bar, 87 psi 

1,2 kPa, 12 mbar, 4,8 in H2O 
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9.6 Bedrijfsinvloeden 
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9.6.1 Bedrijfsinvloeden 265Dx 
 

Thermische verandering van de omgevingstemperatuur op het 
nulsignaal en het meetbereik (turndown tot 15:1), met betrekking 
tot het ingestelde meetbereik. 
Verschildruksensor: 

Bereik Maximale uitwerking op het nulsignaal 
en de meetschaal 

-10 ... 60 °C 
(14 ... 140 °F) 

± (0,06 % x TD + 0,05 %) 

-40 ... -10 °C 
(-40 … 14 °F) en 
60 ... 80 °C 
(140 ... 176 °F) 

± (0,025 % / 10 K x TD + 0,03 % / 10 K) 

 
Absolute druksensor: 
Voor het gezamenlijke temperatuurbereik van 120 K. 
– Nulpunt 

Voor de sensoren C, F, L, N, R: 
40 kPa, 400 mbar, 160 in H2O 

(Absolute druksensor 41 MPa, 410 bar, 5945 psi) 
Voor sensor A: 
0,6 kPa, 6 mbar, 2,4 in H2O 

(Absolute druksensor 0,6 MPa, 6 bar, 87 psi) 
– Meetschaal 

Voor de sensoren C, F, L, N, R: 
0,3 kPa, 3 bar, 43,5 psi 
(Absolute druksensor 41 MPa, 410 bar, 5945 psi) 
Voor sensor A: 
4,5 kPa, 45 mbar, 18 in H2O 

(Absolute druksensor 0,6 MPa, 6 bar, 87 psi) 
 

Statischer druk (nulpuntfouten kunnen onder bedrijfsdruk 
worden uitgekalibreerd) 

Meetberei
k 

Sensor A Sensor 
C, F, L, N 

Sensor R 

tot 2 bar: 
0,05 % URL 

tot 100 bar: 
0,05 % URL 

tot 100 bar: 
0,1 % URL 

Nulpunt 
> 2 bar: 
0,05 % URL/bar 

> 100 bar: 0,05 % 
URL/100 bar 

> 100 bar: 0,1 % 
URL/100 bar 

tot 2 bar: 
0,05 % schaal 

tot 100 bar: 
0,05 % schaal 

tot 100 bar: 
0,1 % schaal Meetscha

al > 2 bar: 0,05  
Schaal/bar 

> 100 bar: 0,05 % 
Schaal/100 bar 

> 100 bar: 0,1 % 
Schaal/100 bar 

 
Stroomvoorziening 
Binnen de opgegeven grenswaarden voor de spanning/last is de 
totale invloed minder dan 0,001% van de bovengrens van het 
meetbereik per Volt. 
 
Last 
Binnen de grenzen van de last / spanning is de totale invloed te 
verwaarlozen. 
 
Elektromagnetische velden 
Totale invloed: minder dan 0,05 % van het meetbereik, van 
80 … 1000 MHz en bij veldsterkten tot 10 V/m, bij test met 
onafgeschermde leidingen, met of zonder schermaanduiding. 
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Inbouwpositie 
Draaiingen op het membraanniveau hebben geen meetbaar effect. De 
kanteling uit het lood veroorzaakt een nulpuntverschuiving van 
sin a x 0,35 kPa (3,5 mbar, 1,4 in H2O) van de bovengrens van het 
meetbereik, wat door een overeenkomstige nulpuntinstelling kan 
worden gecorrigeerd. Geen invloed op de meetschaal. 
 
Stabiliteit over langere tijd 
Sensorcode C ... R: 
±(0,05 x TD) % / Jaar 
±(0,15 x TD) % / 5 jaar 
 
Sensorcode A: 
±(0,2 x TD) % / Jaar 
±(0,3 x TD) % / 5 jaar 
 
Invloed rimpelspanning 
± 0,10 % van bovengrens meetbereik (gemäß IEC 61298-3). 
 
Total Performance 
Overeenkomstig DIN 16086 
In het bereik van -10 ... 60 °C (14 ... 140 °F) temperatuurverandering, 
tot 10 MPa, 100 bar, 1450 psi statische druk (sensoren C ... R): 
± 0,13 % van het ingestelde meetbereik (TD 1:1) 
 
De opgave van de total performance omvat de meetafwijking (niet-
lineairiteit, inclusief hysteresis en niet-herhaalbaarheid) evenals de 
thermische verandering van de omgevingstemperatuur op het 
nulsignaal en de meetschaal en de invloed van de statische druk op 
het nulsignaal en de meetschaal. 
 

2222)( linPstat2Pstat12Δ1Δperf EEEEEE    

 

perfE  = nauwkeurigheid 

1ΔE   = invloed van de omgevingstemperatuur op het nulsignaal 

2ΔE   = invloed van de omgevingstemperatuur op de meetschaal 

Pstat1E  = invloed van de statische druk op het nulsignaal 

Pstat2E  = invloed van de statische druk op de meetschaal 

linE  = meetafwijking (bij grenspuntinstelling) 

 

 
 

9.6.2 Bedrijfsinvloeden 265VS 
 

Thermische verandering van de omgevingstemperatuur op het 
nulsignaal en de meetschaal 
(Turndown tot 15:1), 

Bereik Maximale uitwerking op het nulsignaal en de 
meetschaal 

-10 … 60 °C 
(14 … 140 °F) 

± (0,1 % x TD + 0,1 %) 

-40 … -10 °C 
(-40 … 14 °F) 
en 
60 … 80 °C 
(140 … 176 °F) 

± (0,05 % / 10 K x TD + 0,05 % / 10 K) 

 
Stroomvoorziening 
Binnen de opgegeven grenswaarden voor de spanning/last is de 
totale invloed minder dan 0,001% van de bovengrens van het 
meetbereik per Volt. 
 
Last 
Binnen de grenzen van de last / spanning is de totale invloed te 
verwaarlozen. 
 
Elektromagnetische velden 
Totale invloed: minder dan 0,05 % van het meetbereik, van 
80 … 1000 MHz en bij veldsterkten tot 10 V/m, bij test met 
onafgeschermde leidingen, met of zonder schermaanduiding. 
 
Inbouwpositie 
Draaiingen op het membraanniveau hebben geen meetbaar effect. 
De kanteling uit het lood veroorzaakt een nulpuntverschuiving van 
sin a x 0,35 kPa (3,5 mbar, 1,4 in H2O) van de bovengrens van het 
meetbereik, wat door overeenkomstige nulpuntinstelling kan worden 
gecorrigeerd. Geen invloed op de meetschaal. 
 
Stabiliteit over langere tijd 
±(0,05 x TD) % / Jaar 
±(0,15 x TD) % / 5 jaar 
 
Invloed rimpelspanning 
± (0,10 x TD) % volgens IEC 61298-3. 
 
Total Performance 
Overeenkomstig DIN 16086 
In het bereik -10 … 60 °C (14 … 140 °F) temperatuurverandering: 
± 0,2 % van het ingestelde meetbereik (TD 1:1) 
 
De opgave van de total performance omvat de meetafwijking (niet-
lineairiteit, inclusief hysteresis en niet-herhaalbaarheid) evenals de 
thermische verandering van de omgevingstemperatuur op het 
nulsignaal en de meetschaal. 
 

  22
21 linEEEperfE   

 

fperE  = nauwkeurigheid 

1E  = invloed van de omgevingstemperatuur op het nulsignaal 

2E  = invloed van de omgevingstemperatuur op de meetschaal 

linE  = meetafwijking (bij grenspuntinstelling) 
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9.7 Technische specificatie 
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BELANGRIJK (AANWIJZING) 
U moet in de bestellijsten de verkrijgbaarheid van de 
verschillende varianten van het betreffende model 
controleren. 

 
Materialen 

Scheidingsmembranen 1) Hastelloy C276TM; 
Niet-roestend staal (1.4435); 
Monel 400TM; Tantal 

Procesflens, 
Adapter, 
Sluitstoppen en uitlaat- / 
ontluchtingsventielen 1) 

Hastelloy C276TM; 
Niet-roestend staal (1.4404); 
Monel 400TM; 
Kynar (PVDF) 

Sensorvulvloeistof Siliconenolie, inerte vulling 
(fluorkoolstof) 

Sensorbehuizing Niet-roestend staal (316L / 1.4404) 
Bevestigingsbeugel Niet-roestend staal 
Pakkingen 1) VitonTM (FPM) - kleur: groen, 

Buna (NBR): Kleur: zwart, EPDM - 
kleur: zwart, 
PTFE - kleur: wit 
(voor sensoren C, F, L, N, R) 
of 
FEP-ommanteld VitonTM - 
kleur: grijs (voor sensor A) 

Schroeven en moeren Niet-roestend staal, 
Schroeven en moeten klasse A4-70 
volgens 
ISO 3506, in overeenstemming met 
NACE MR0175 klasse II 

Elektronicabehuizing en 
deksel 

Barrel-uitvoering 
• Aluminiumlegering met een 

kopergehalte < 0,1 %, 
epoxidelaklaag 

• Niet-roestend staal 
(316L / 1.4404) 

DIN-uitvoering 
• Aluminiumlegering met een 

kopergehalte < 0,1 %, 
epoxidelaklaag 

Deksel o-ring VitonTM 
Lokale nulpunt- en 
meetschaalinstellingen 

Glasvezelversterkt polycarbonaat 
kunststof (uitbouwbaar), geen 
instelmogelijkheden bij behuizingen 
uit niet-roestend staal. 

Typeplaatje Niet-roestend staal (304 / 1.4301) of 
plastic gegevensplaatje bevestigd 
aan elektronicabehuizing. 

 

TM Hastelloy is een handelsmerk van de Cabot Corporation. 
TM Monel is een handelsmerk van de International Nickel Co 
TM Viton is een handelsmerk van Dupont de Nemour 

 
1) Aan meetmedium blootstaande delen van de meetomvormer 

 
Kalibratie 

Standaard: 0 tot bovengrens meetbereik (URL), 
bij omgevingstemperatuur en 
atmosferische druk. 

Optioneel: Op gespecificeerde meetschaal 

Optionele accessoires 
Bevestigingsbeugel Voor verticale en horizontale 60 mm 

buis- (2") of wandmontage. 
LCD-scherm Steek- en draaibare uitvoering. 
Extra markeringsplaatje 
bijv. voor markering van 
de meetlocaties 

Label met draad (beide van niet-
roestend staal) aan meetomvormer 
bevestigd, max. 30 tekens, inclusief 
spaties. 

Bliksembeveiliging Tot 4 kV 
• Spanningsimpulsen 1,2 μs 

stijgtijd, 50 μs vertragingstijd op 
halve waarde. 

• Stroomimpulsen 8 μs stijgtijd, 
20 μs vertragingstijd op halve 
waarde. 

Niet leverbaar voor apparaten met 
ATEX-Ex nA of PROFIBUS 
PA/FOUNDATION fieldbus in 
intrinsiek veilige uitvoering ATEX-Ex i 
of FM intrinsically safe. 

 

Olie- en vetvrij voor zuurstoftoepassing 
Voorbereiding voor waterstoftoepassing 
Certificaten (test-, uitvoerings-, karakteristiek-, 
materiaalcertificaat) 
 

Procesaansluitingen 
Flens: 
1/4-18 NPT in proces-as, selecteerbaar met bevestigingsschroefdraad 
7/16- 20 UNF of aansluiting volgens DIN 19213 met 
bevestigingsschroefdraad M10 voor bedrijfsdrukken tot 16 MPa, 
160 bar, 2320 psi of bevestigingsschroefdraad M12 voor hogere 
bedrijfsdrukken tot 41 MPa, 410 bar, 6000 psi. 
Adapter: 
1/2-14 NPT in de proces-as aansluitschroefdraad-afstand tussen de 
flenzen: 54 mm (2,13 inch); 51, 54 of 57 mm (2,01, 2,13, of 2,24 inch) 
bij adapterarmaturen. 
 

Elektrische aansluitingen 
Twee 1/2 - 14 NPT of M20 x 1,5 - draadboringen voor kabelwartel 
direct aan behuizing, of stekkeraansluiting. 
• HART: Rechte of bochtstekker Harting Han 8D (8U) met een 

contrastekker. 
• FOUNDATION fieldbus / PROFIBUS PA; stekker 7/8" / M12 x 1 
 

Aansluitklemmen 
HART - versie: Vier aansluitingen voor signaal / externe weergave, 
voor draaddiameter tot 2,5 mm2 (14 AWG) en vier aansluitpunten voor 
test- en communicatiedoeleinden. 
Veldbus-versies: twee signaalaansluitingen (busaansluiting) voor 
draaddiameters tot 2,5 mm2 (14 AWG). 
 

Aarding 
Er zijn interne en externe aardingsklemmen voor draaddiameters tot 
4 mm2 (12 AWG) verkrijgbaar. 
 

Inbouwpositie 
De meetomvormer kan in de gewenste positie geïnstalleerd worden. 
De elektronicabehuizing kan 360° gedraaid worden. Een aanslag 
voorkomt dat het apparaat te sterk verdraaid wordt. 
 

Gewicht (zonder opties) 
Ca. 3,5 kg (7,72 lb), plus 1,5 kg (3,31 lb) bij edelstaalbehuizing, 
plus 0,65 kg (1,43 lb) verpakking 
 

Verpakking 
Kartonnen doos met afmetingen van ca. 230 x 250 x 270 mm 
(9,06 x 9,84 x 10,63 inch). 
 

Wechsel ein-auf zweispaltig 
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9.8 Montageafmetingen (geen constructiegegevens)  
 
 

9.8.1 Verschildrukmeetomvormer met barrelbehuizing 
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Afb. 23: Maten in mm (inch), afwijkingen in tekening mogelijk 

1 Aansluitzijde 
2 Bevestigingsschroef behuizing 
3 Meterpaneel (meetcelpaneel) 
4 Procesaansluiting (voldoet aan IEC 61518) 
5 met LCD-scherm 
6 Ruimte voor demontage deksel vereist 
7 Aanvullend markeringsplaatje bijv. voor meetlocatiemarkering 

(optie) 
8 Afvoer- / ontluchtingsventiel (optie) 
9 Draadopening voor bevestigingsschroef 
 (zie gegevens "Procesaansluitingen"). 

10 Elektrische aansluiting 
11 Typeplaatje 
12 Behuizingdeksel 
13 Plaatje, o.a. met de opdruk van de toetsen 
14 Bevestigingsschroef voor deksel toetsenpaneel, onverliesbaar 
15 Ruimte voor het opklappen van deksel toetsenpaneel vereist 
16 Draadopening boven of onder (optie), 1/4-18 NPT voor uitlaat- 

resp. ontluchtingsventiel 
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9.8.2 Verschildrukmeetomvormer met DIN-behuizing 
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Afb. 24: Maten in mm (inch), afwijkingen in tekening mogelijk 

1 Ruimte voor het opklappen van deksel toetsenpaneel vereist 
2 Aanvullend markeringsplaatje bijv. voor meetlocatiemarkering 

(optie) 
3 Elektrische aansluiting 
4 Meterpaneel (meetcelpaneel) 
5 Procesaansluiting (voldoet aan IEC 61518) 
6 Draadopening voor bevestigingsschroef 
 (zie gegevens "Procesaansluitingen"). 
7 Typeplaatje 

8 Behuizingdeksel 
9 Aansluitzijde 
10 Elektrische aansluiting (met blinddop) 
11 Ruimte voor demontage deksel vereist 
12 Bevestigingsschroef behuizing 
13 Bevestigingsschroef voor deksel toetsenpaneel, onverliesbaar 
14 Plaatje, o.a. met de opdruk van de toetsen 
15 met LCD-scherm 

 



Technische gegevens  

78 265Dx, 265VS IM/265D/V-NL-04 

 
 

9.9 Montagemogelijkheid met bevestigingshoek 
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Afb. 25: Maten in mm (inch), afwijkingen in tekening mogelijk 

 

1 2 3 4
M00139  

Afb. 26: Afwijkingen in tekening mogelijk 

1 Verticale buismontage: 
2 Horizontale buismontage: 

3 Verticale buismontage en meetomvormer boven de 
bevestigingsbeugel 

4 Horizontale buismontage en meetomvormer boven de 
bevestigingsbeugel 
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10 Onderhoud / reparatie 
 
 

De meetomvormer is bij reglementaire toepassing onder normaal gebruik onderhoudsvrij. Het is 
voldoende wanneer het uitgangssignaal met bepaalde tussenpozen – afhankelijk van de 
bedrijfsomstandigheden – volgens de aanwijzingen in het hoofdstuk Configuratie gecontroleerd 
wordt. Als rekening moet worden gehouden met afzetting binnenin de meetunit, dan moet de 
meetunit ook met bepaalde tussenpozen – afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden – 
gereinigd worden. Bij voorkeur moet de reiniging in een werkplaats worden uitgevoerd. 

 

 

ATTENTIE - Beschadiging van onderdelen! 

Als een druksensor is ingebouwd in de meetcel dan mag deze niet gedemonteerd worden! 

 

 

WAARSCHUWING - Algemene Gevaren! 

Explosiebeveiligde meetomvormers mogen slechts door de fabrikant onderhouden worden of 
moeten door een erkend expert na het onderhoud opnieuw gecertificeerd worden! U moet de 
betreffende veiligheidsmaatregelen voor, tijdens en na het onderhoud in acht nemen. 

 

De meetomvormer slechts zover demonteren als noodzakelijk voor reiniging, controle, 
onderhoud en vervanging van de defecte onderdelen. 

Retourzending 

Defecte meetomvormers mogelijk voor ieder apparaat met vormloze opgave van storing en 
oorzaak aan de reparatieafdeling opsturen. 

 

 

BELANGRIJK (AANWIJZING) 

Gebruik het retourformulier in het aanhangsel. 

 

Daardoor kan de reparatie snel en zonder verdere vragen worden uitgevoerd. Het apparaat 
moet voor inzending gereinigd en breukvast verpakt worden. Bij bestelling van onderdelen of 
vervangende apparaten graag het fabrieksnummer (S/N) van het oorspronkelijke apparaat en 
het bouwjaar (Bj. / Yr.) opgeven. 
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10.1 Demontage 
 
 

 

WAARSCHUWING - Algemene Gevaren! 

Voor de demontage, respectievelijk de uitbouw van het apparaat moet gelet worden op 
gevaarlijke procesomstandigheden, zoals bijv. druk op het apparaat, hoge temperaturen, 
agressieve of giftige media etc. 

Aanwijzingen in de hoofdstukken "Veiligheid" en "Elektrische aansluiting" in acht nemen en de 
daar aangegeven stappen in omgekeerde volgorde uitvoeren. 

 
 

10.1.1 Demontage / Montage van de procesflens 
 

 

ATTENTIE – Vernieling van het meetsysteem! 

Als bij de meetcel druksensoren zijn aangebouwd dan mogen de procesflenzen niet 
gedemonteerd worden! 

 

1. Procesflensbouten kruisgewijs losdraaien (buitenzeskant, SW 13 mm (0,51 inch)). 

2. Procesflenzen voorzichtig afnemen, zodat de scheidingsmembranen niet beschadigd raken. 

3. Met een zachte borstel en een geschikt oplosmiddel de scheidingsmembranen en eventueel 
de procesflenzen reinigen. 

 

 

ATTENTIE - Beschadiging van onderdelen! 

Geen scherpe of puntige gereedschappen benutten! 

 

4. Nieuwe procesflens-O-ringen in de procesflens aanbrengen. 

5. Procesflens op de meetcel plaatsen. 

 

 

ATTENTIE - Beschadiging van onderdelen! 

Scheidingsmembranen niet beschadigen! 

 

 De flensvlakken van de beide procesflenzen moeten in één vlak en haaks op de 
elektronicabehuizing liggen. 

6. Procesflensschroefdraad op lichtlopendheid te controleren: Moer met de hand tot de 
schroefkop aandraaien. Als dat niet mogelijk is, nieuwe schroeven en moeren gebruiken. 

7. Schroefdraad en oplagevlakken van de schroefverbinding smeren, bijv. met “Anti-seize AS 
040 P” (leverancier: P.W. Weidling & Sohn GmbH & Co. KG, D-Münster). 

 

 

BELANGRIJK (AANWIJZING) 

Bij olie- en vetvrije uitvoering eventueel de meetkamers na de montage van de procesflens 
weer reinigen. 
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8. Schroefaandraaikoppels
Bij procesflensschroeven resp. moeren gelden de volgende procedures: 

• Meetomvormer 265Dx / 265VS; alle meetbereiken 1): 

 Eerst aantrekken met 2 Nm (kruisgewijs). 

 Eerst aantrekken met 10 Nm / 1.0 kpm (kruisgewijs) en aansluitend met een aandraaihoek 
αA = 180°, verdeeld in twee stappen van elk 90° (bij M10: 3 x 90°) per schroef kruisgewijs 
aandraaien. 

• Adapterflens / sproeierbrug- / ventielblokaanbouw 

 Eerst aantrekken handvast (kruisgewijs). 

 Eerst aantrekken met 10 Nm / 1.0 kpm (kruisgewijs). 

 Tenslotte natrekken met 50 Nm / 5,0 kpm (kruisgewijs). 

 

9. Dichtheid controleren: 

265Dx met max. 1,3 x PN (nominale druk) afdrukken waarbij de druk gelijktijdig op beide zijden 
van de meetunit te geven is. 

265VS met max. 1,0 x PN (nominale druk) afdrukken. 

 

10.Controle van meetbegin en meeteinde 

 “lower range value” (meetbegin) en “upper range value” (meeteinde) volgens de paragraaf 
“Konfiguration” (configuratie) met de toetsen van de bedieningseenheid of, indien aanwezig, 
met het LCD-scherm of de grafische bedieningsinterface (DTM) controleren. 

 
1)  Meetomvormer 265Dx PN 6, meetbereik 10 mbar tot en met nov. 2007 (merkteken: middelste lasnaad van 

meetunit): 
 Eerst aantrekken met 2 Nm (kruisgewijs). 
 Tenslotte natrekken met 10 Nm / 1,0 kpm (kruisgewijs). 
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Afb. 27: Explosieweergave 

1 behuizing 
2 Procesflensschroeven 
3 Procesflens 
4 Meetcel 

 5 Scheidingsmembraan 
6 Moer 
7 Procesflens-O-ringen 
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10.1.2 Demontage van de elektronica 
 

Als de elektronicabehuizing van de meetcel moet worden afgeschroefd, dan moet eerst de 
elektronica uit de elektronicabehuizing getrokken worden om een beschadiging van de 
elektronica te vermijden. 

1. Daarna het deksel van de behuizing afschroeven. 

 

 

BELANGRIJK (AANWIJZING) 

Op vergrendelingsschroef letten (zie “Behuizingdeksel bevestigen bij Ex d”)! 

 

2. Vervolgens moet u het eventueel ingebouwde LCD-scherm van de elektronica aftrekken. 
Daartoe moet u twee schroeven losdraaien. 

3. De twee bevestigingsschroeven van de elektronica losdraaien en de elektronica voorzichtig 
uit de elektronicabehuizing trekken. 

4. De twee stekkers van de elektronica losmaken. Beide stekkers bezitten een mechanische 
verpolingsbescherming en heeft de kleinste van de twee bovendien nog een mechanische 
vergrendeling: 

5. Stekker aan kopse kant tussen duim en wijsvinger pakken en dichtknijpen. De vergrendeling 
opent zich. 

6. Daarna pas de stekker uit de connector trekken. De elektronica op een geschikte 
ondergrond leggen. 

7. De elektronicabehuizing van de meetcel afschroeven. 
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11 Bijlage 
 
 

11.1 Toelatingen en certificaten 
 
 Zu  

 Symbool Beschrijving 

CE-teken 

 

Het CE-merkteken symboliseert dat het apparaat met de volgende richtlijnen 
overeenstemt en dat het aan de daaraan ten gronde liggende veiligheidseisen 
voldoet: 

• CE-merkteken op het typeplaatje van de drukomvormer. 

 Conformiteit met de EMC-richtlijn 2004/108/EWG. 

 Conformiteit met de laagspanningsrichtlijn 2006/95/EWG. 

 Conformiteit met de richtlijn voor drukapparaten (DGRL) 97/23/EG. 

Met het aanbrengen van het CE-teken verklaart ABB Automation Products GmbH 
dat het apparaat overeenstemt met deze richtlijnen. 

Ex-
goedkeuringen 

 

Dit symbool kenmerkt apparaatuitvoeringen in de Ex-klasse. 

Voor apparaatuitvoeringen in de Ex-uitvoering volgens het kenmerk op het 
aanvullend typeplaatje geldt bovendien: 

 conformiteit met de ATEX-richtlijn 94/9/EWG. 

Met het aanbrengen van het Ex-teken verklaart ABB Automation Products GmbH 
dat het apparaat overeenstemt met deze richtlijn. 

 
 

 

BELANGRIJK (AANWIJZING) 

Alle documenten, conformiteitsverklaringen en certificaten staan ter beschikking in het 
download gebied van ABB. 

www.abb.com/pressure 
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Verklaring over de vervuiling van apparaten en onderdelen 
 

De reparatie en/of het onderhoud aan een apparaat en onderdelen wordt alleen uitgevoerd indien een volledig 
ingevulde verklaring wordt doorgegeven.  

Anders kan de zending terug worden gestuurd. Deze verklaring mag alleen door bevoegd personeel van de 
exploitant worden ingevuld en ondertekend. 

 

Gegevens van de opdrachtgever: 

Firma:  

Adres:  

Contactpersoon: Telefoon: 

Fax: E-Mail: 

 

Gegevens van het apparaat: 

Type: Serienr.: 

Reden voor retour/Beschrijving van het defect:  

  

  

 

Is dit apparaat gebruikt om te werken met substanties die vervuilend zijn of die gevaarlijk zijn voor de 
gezondheid? 

 Ja   Nee 

Zo ja,in welke mate zijn ze vervuilend (aankruisen) 

biologisch  bijtend/irriterend  brandbaar (licht/zeer licht ontvlambaar)  

toxisch   explosief   overig Schadelijke stoffen   

radioactief    

 

Met welke substanties is het apparaat in aanraking geweest? 

1.  

2.  

3.  

 

 

Hiermee bevestigen wij dat het opgestuurde apparaat / onderdeel gereinigd is en vrij is van gevaarlijke resp. giftige 
stoffen conform het besluit gevaarlijke stoffen. 

 

 

  

Plaats, Datum Handtekening en bedrijfsstempel 
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