
Deze handleiding is een beknopte handleiding en geen vervanging voor de bedieningshandleiding die hoort bij het instrument.

Zie voor gedetailleerde informatie de bedieningshandleiding en andere documentatie.

Beschikbaar voor alle instrumentversies via:
• Internet: www.endress.com/deviceviewer
• Smartphone/tablet: Endress+Hauser bedieningsapp

Fundamentele veiligheidsinstructies

Voorwaarden voor het personeel
Het personeel voor installatie, inbedrijfname, diagnose en onderhoud moet aan
de volgende voorwaarden voldoen:
‣ Getraind, gekwalificeerde specialisten moeten voldoende zijn gekwalificeerd

voor het uitvoeren van deze functie en taak
‣ Zijn geautoriseerd door de exploitant/eigenaar van de installatie
‣ Zijn bekend met de nationale/plaatselijke regelgeving
‣ Zij moeten de instructies in het handboek en de aanvullende documentatie

en de certificaten (afhankelijk van de applicatie) hebben gelezen en begrepen
voordat met de werkzaamheden wordt begonnen

‣ Zij moeten de volgende instructies opvolgen en voldoen aan de algemene
voorschriften

Het bedieningspersoneel moet aan de volgende eisen voldoen:
‣ Zij moeten voldoende zijn getraind en geautoriseerd door de exploitant van

de installatie om aan de voorwaarden voor de werkzaamheden te voldoen
‣ Zij moeten de instructies in deze handleiding opvolgen

Bedoeld gebruik
Het instrument is een universele en configureerbare temperatuurtransmitter met
een sensoringang voor weerstandsthermometers (RTD). De
koptransmitteruitvoering van het instrument is bedoeld voor montage in een
aansluitkop (vorm B) conform DIN EN 50446. Montage van het instrument is
ook mogelijk op een DIN-rail met de optioneel leverbare DIN-railclip.

Bedrijfsveiligheid
‣ Bedien het instrument alleen wanneer het in optimale technische conditie is,

vrij van fouten en storingen.
‣ De operator is verantwoordelijk voor een storingsvrije werking van het

instrument.

Explosiegevaarlijke omgeving

Teneinde gevaar voor personen of voor de installatie te voorkomen, wanneer het
instrument wordt gebruikt in een explosiegevaarlijke omgeving (bijv.
explosieveiligheid of drukvatveiligheid):
‣ Controleer aan de hand van technische gegevens op de typeplaat of het

instrument toegestaan is voor gebruik in de gevaarlijke omgeving. De
typeplaat bevindt zich op de zijkant van de transmitterbehuizing.

‣ Houd de specificaties in de afzonderlijke aanvullende documentatie aan,
welke een integraal onderdeel is van deze handleiding.

LET OP
‣ Het instrument mag alleen worden gevoed door een voedingseenheid die

met een energiebegrensd circuit werkt conform UL/EN/IEC 61010-1,
hoofdstuk 9.4 en de voorschriften in tabel 18.

Montage

Montagevoorwaarden
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 1 Koptransmitteruitvoering met schroefklemmen. Afmetingen in mm (in)

A Veerweg L ≥ 5 mm (niet voor US - M4 borgschroeven)
B Montage-elementen voor monteerbaar meetwaardedisplay
C Interface voor contact met meetwaardedisplay

Voor de uitvoering met veerklemmen gelden dezelfde afmetingen.

Montagelocatie
• In de aansluitkop, vorm B, conform EN 50446, directe montage op

meetelement met kabeldoorvoer (middengat 7 mm)
• Met clip op DIN-rail conform IEC 60715, TH35

Waarborg bij het installeren van het instrument in een aansluitkop, dat er
voldoende ruimte in de aansluitkop aanwezig is!
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Belangrijke omgevingscondities
• Omgevingstemperatuur. –40 … +85 °C (–40 … 185 °F)
• Koptransmitter conform klimaatklasse C1, DIN-railtransmitter conform B2

volgens EN 60654-1
• Condensatie conform IEC 60068-2-33 toegestaan voor koptransmitter, niet

toegestaan voor DIN-railtransmitter
• Max. rel. vochtigheid: 95% conform IEC 60068-2-30
• Beschermingsklasse:

Koptransmitter met schroefklemmen: IP 00, met veerklemmen : IP30.
Wanneer het instrument is geïnstalleerd, hangt de beschermingsklasse af van
de gebruikte aansluitkop of veldbehuizing.

Montage van het instrument
Een kruiskopschroevendraaier is nodig voor de montage van de koptransmitter:
• Maximaal aandraaimoment borgschroeven = 1 Nm (¾ foot-pound),

schroevendraaier: Pozidriv Z2
• Maximaal aandraaimoment schroefklemmen = 0,35 Nm (¼ foot-pound),

schroevendraaier: Pozidriv Z1
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 2 Montage koptransmitter

Procedure voor montage in een aansluitkop, pos. A:
1. Open het deksel van de aansluitkop (8).
2. Plaats de aansluitaders (4) van het meetelement (3) door het middengat

in de koptransmitter (5).
3. Plaats de montageveren (6) op de bevestigingsschroeven (7).
4. Plaats de montageschroeven (7) door de boringen aan de zijkant van de

koptransmitter en het meetelement (3). Zet vervolgens beide
montageschroeven vast met de borgringen (2).

5. Schroef vervolgens de koptransmitter (5) met het meetelement (3) vast
in de aansluitkop.

6. Sluit de deksel van de koptransmitter (8) weer na de bedrading .

Elektrische aansluiting

LVOORZICHTIG
‣ Schakel de voedingsspanning uit voordat het instrument wordt geïnstalleerd

of aangesloten. Indien dit niet wordt aangehouden kunnen onderdelen van
de elektronica onherstelbaar worden beschadigd.

‣ Sluit niets op de CDI-aansluiting aan. Een verkeerde aansluiting kan de
elektronica onherstelbaar beschadigen.

Handleiding snelle bedrading
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 3 Klembezetting van koptransmitter

1 RTD-sensoringang: 4-, 3- en 2-draads
2 Voedingsspanning
3 CDI-interface

LET OP
‣  ESD - elektrostatische ontlading. Bescherm klemmen tegen

elektrostatische ontlading. Indien dit niet wordt aangehouden kunnen
onderdelen van de elektronica onherstelbaar worden beschadigd of niet
meer correct functioneren.

Maximale aandraaimoment van de schroefklemmen = 0,35 Nm (¹⁄₄ lbf ft),
schroevendraaier: Pozidriv Z1
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