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1. Oznakowanie Ex

1. Oznakowanie Ex
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Niebezpieczeństwo dla życia wskutek utraty zabezpieczenia
przeciwwybuchowego
Nieprzestrzeganie tych wskazówek i ich treści może skutkować utratą
zabezpieczenia przeciwwybuchowego.
▶▶ Należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa w tym rozdziale i
pozostałych informacji dotyczących ochrony przeciwwybuchowej w
niniejszej instrukcji obsługi.
▶▶ Należy stosować się do wymogów dyrektywy ATEX.
▶▶ Należy postępować zgodnie z informacjami podanymi w odpowiednim
certyfikacie badania typu oraz właściwych przepisach krajowych w
zakresie instalowania i użytkowania w obszarach niebezpiecznych
(np. IEC 60079-11, IEC 60079-10 i IEC 60079-14).
Sprawdź, czy klasyfikacja odpowiada zastosowaniu. Należy uwzględnić właściwe przepisy
krajowe.
ATEX
II 1G
II 1/2G
II 2G
II 2G

IECEx
Ex ia IIC T1, T2 T3, T4, T5, T6 Ga
Ex ia IIC T1, T2, T3, T4, T5, T6 Ga/Gb
Ex ia IIC T1, T2, T3, T4, T5, T6 Gb
Ex ib IIC T1, T2, T3, T4, T5, T6 Gb

II 1D
II 1/2D
II 2D
II 2D

Ex ia IIIC T65 °C, T95 °C, T125 °C Da
Ex ia IIIC T65 °C, T95 °C, T125 °C Da/Db
Ex ia IIIC T65 °C, T95 °C, T125 °C Db
Ex ib IIIC T65 °C, T95 °C, T125 °C Db
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Dokumentacja uzupełniająca:
▶▶ Te dodatkowe informacje dotyczące obszarów niebezpiecznych obowiązują w
połączeniu z instrukcją obsługi „Termometry rezystancyjne (RTD) i termopary (TC)”
(numer artykułu 14150915).

1. Oznakowanie Ex
Dla zastosowań bez przetworników (wyświetlaczy cyfrowych), które wymagają przyrządów
grupy II (atmosfery gazowe potencjalnie wybuchowe), obowiązują następujące klasy
temperatury i zakresy temperatur otoczenia:
Tabela 1

Oznaczenie
ATEX

Klasa
temperatury

IECEx

Ex ia IIC T1, T2 T3, T1 ... T6
T4, T5, T6 Ga
II 1/2G Ex ia IIC T1, T2, T3,
T4, T5, T6 Ga/Gb
II 2G Ex ia IIC T1, T2, T3,
T4, T5, T6 Gb
II 2G Ex ib IIC T1, T2, T3,
T4, T5, T6 Gb
II 1G

Zakres
temperatur
otoczenia (Ta)

Maks. temperatura
powierzchni (Tmax) na
końcówce czujnika lub
osłony termometrycznej

(-50) 1) -40 ... +80 °C

TM (temperatura medium) +
samonagrzewanie
W tym celu należy
przestrzegać warunków
specjalnych (patrz rozdział
4 “Specjalne warunki
użytkowania (warunki X)”).

Dla zastosowań wymagających przyrządów grupy II (atmosfery pyłowe potencjalnie
wybuchowe) obowiązują następujące temperatury powierzchni i zakresy temperatur otoczenia:
Tabela 2

Oznaczenie

04/2017 PL based on 06/2016 EN

ATEX

IECEx

Moc Pi

Zakres
temperatur
otoczenia (Ta)
(-50) 1) -40 ... +40 °C

II 1D
II 1/2D
II 2D
II 2D

Ex ia IIIC T65 °C Da
Ex ia IIIC T65 °C Da/Db
Ex ia IIIC T65 °C Db
Ex ib IIIC T65 °C Db

750 mW

II 1D
II 1/2D
II 2D
II 2D

Ex ia IIIC T95 °C Da
Ex ia IIIC T95 °C Da/Db
Ex ia IIIC T95 °C Db
Ex ib IIIC T95 °C Db

650 mW

(-50) 1) -40 ... +70 °C

II 1D
II 1/2D
II 2D
II 2D

550 mW
Ex ia IIIC T125 °C Da
Ex ia IIIC T125 °C Da/Db
Ex ia IIIC T125 °C Db
Ex ib IIIC T125 °C Db

(-50) 1) -40 ... +80 °C

Maks. temperatura
powierzchni (Tmax) na
końcówce czujnika lub
osłony termometrycznej

TM (temperatura medium) +
samonagrzewanie
W tym celu należy
przestrzegać warunków
specjalnych (patrz rozdział
4 “Specjalne warunki
użytkowania (warunki X)”).

W przypadku wbudowanego przetwornika i/lub wyświetlacza cyfrowego obowiązują
specjalne warunki określone w certyfikacie badania typu (patrz rozdział 4 “Specjalne
warunki użytkowania (warunki X)”).
1) Wartości w nawiasach dotyczą specjalnych wersji konstrukcyjnych. Czujniki te są wykonane ze specjalnych tworzyw
uszczelniających. Ponadto posiadają one obudowy wykonane ze stali nierdzewnej i dławiki kablowe dla niskich zakresów
temperatur.
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1. Oznakowanie Ex / 2. Bezpieczeństwo
1.1 „Quasi-uziemiony” czujnik
Wersje o średnicy Ø 3 mm 2 x 4-przewodowe, Ø < 3 mm lub wersje „uziemione” nie
odpowiadają sekcji 6.3.13, EN/IEC 60079-11 i są określane jako „quasi-uziemione”.

PL Przestrzegać warunków specjalnych (patrz rozdział 4 “Specjalne warunki użytkowania
(warunki X)”, punkt 1).

1.2 Użytkowanie w atmosferach metanowych
Z powodu wyższej minimalnej energii zapłonu metanu przyrządy można stosować również
w środowiskach, w których metan wytwarza atmosferę gazową potencjalnie wybuchową.
Przyrządów z EPL Ga można używać też w zastosowaniach wymagających EPL Gb.
Jeżeli przyrząd z EPL Ga jest używany w zastosowaniu wymagającym EPL Gb, nie wolno
ponownie użyć tego przyrządu w zastosowaniu wymagającym EPL Ga.
Przyrządów z EPL Ga lub Gb można używać też w zastosowaniach wymagających EPL
Gc. Jeżeli przyrząd z EPL Ga lub Gb jest używany w zastosowaniu wymagającym EPL Gc,
nie wolno ponownie użyć tego przyrządu w zastosowaniu wymagającym EPL Ga lub Gb.

2. Bezpieczeństwo
2.1 Objaśnienie symboli
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
... wskazuje potencjalnie niebezpieczną sytuację w obszarze zagrożenia,
która może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią, jeżeli się
jej nie zapobiegnie.
2.2 Przeznaczenie
Opisane tu termometry służą do pomiaru temperatury w obszarach niebezpiecznych.

2.3 Odpowiedzialność użytkownika
Odpowiedzialność za właściwą klasyfikację stref spoczywa na użytkowniku, a nie na
producencie / dostawcy urządzenia.
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Nieprzestrzeganie wskazówek dotyczących użytkowania w obszarach niebezpiecznych
może skutkować utratą zabezpieczenia przeciwwybuchowego. Stosować się do wartości
granicznych i instrukcji (patrz karta katalogowa).

2. Bezpieczeństwo

TR10-B

1102AB

D-63911 Klingenberg

1 x Pt100 / B / 3 (F)
T32.1S.0NI 4 ... 20 mA

2.4 Kwalifikacje personelu
Wykwalifikowani elektrycy muszą posiadać wiedzę w zakresie typów
ochrony
HART ®
przeciwzapłonowej, przepisów i warunków użytkowania urządzeń
obszarach
Made w
in Germany
2014
niebezpiecznych.
2.5 Tablice, znaki bezpieczeństwa

TR10-B

D-63911 Klingenberg



1 x Pt100 / B / 3 (F)
T32.1S.0NI 4 ... 20 mA

TR10-B

HART ®
D-63911 Klingenberg

Made in Germany 2014

1 x Pt100 / B / 3 (F)
T32.1S.0NI 4 ... 20 mA

1102AB12
IEC 60751

-50 ... +250 °C
IEC 60751

Ex nA IIC T1 ... T6 Gc X

II 3D

Ex tc IIIC T440°C ... T80°C Dc X

L = 1 µH/m, C = 200 pF/m




-50 ... +250 °C
-50 ... +250 °C

WARNING! DO NOT OPEN WHILE ENERGIZED!

II 3G

Ex nA IIC T1 ... T6 Gc X

II 3D

Ex tc IIIC T440°C ... T80°C Dc X

Tamb T6/T5/T4-T1: -20 ... +55/+70/+80 °C

Tamb T6/T5/T4-T1: -20 ... +55/+70/+80 °C

Ex tc IIIC 
T440°C ... T80°C Dc X

Ex n / Ex d

Tamb T80/95/130-440°C: -20 ... +55/+70/+80 °

Tamb T80/95/130-440°C: -20 ... +55/+70/+80 °C

L = 1 µH/m, C = 200 pF/m

IIL 3G
Ex nA
T1pF/m
... T6 Gc X
= 1 µH/m,
C =IIC
200

■■ Tabliczka
znamionowa
wkładu °C
Tamb T6/T5/T4-T1:
-20 ... +55/+70/+80

■■ DodatkoweWARNING!
POTENTIAL
ELECTROSTATIC CHARGING HAZAR
informacje
dotyczące

pomiarowego
Ex tcTx10-A
IIIC T440°C ... T80°C Dc X
II 3D

Ex n / Exprzyrządów
d

WARNING! DO NOT OPEN WHILE ENERGIZED!

Tamb T80/95/130-440°C: -20 ... +55/+70/+80 °C

L = 1 µH/m, C = 200 pF/m
II 3G
Ex nA IIC T1 ... T6 Gc X



WARNING!
NOT OPEN WHILE
ENERGIZED!
TambDO
T6/T5/T4-T1:
-20 ...
+55/+70/+80 °C

Ex tc IIIC T440°C ... T80°C Dc X

Tamb T80/95/130-440°C: -20 ... +55/+70/+80 °C

Ex i

IIL 3G
Ex nA
T1pF/m
... T6 Gc X
= 1 µH/m,
C =IIC
200



Ex tc IIIC T440°C ... T80°C Dc X

TR10-A-IICZ

IEC 60751

1102AB12

1 x Pt100 / B / 3

EAC (landess




-50 ... +250 °C

Tamb T6/T5/T4-T1: -20 ... +55/+70/+80 °C

Tamb T80/95/130-440°C: -20 ... +55/+70/+80 °C

Ex

D-63911 Klingenberg

WARNING! POTENTIAL ELECTROSTATIC CHARGING HAZARD!

II 3D

II 3G

Tamb T80/95/130-440°C: -20 ... +55/+70/+80 °

1102AB12

HART ®

II 3D

PL

Tamb T6/T5/T4-T1: -20 ... +55/+70/+80 °C


-50 ... +250 °C

Made in
Germany
2014
II 3G
Ex nA
IIC T1 ... T6 Gc X
II 3D

IEC 60

-50 ... +250
-50 ... +250

Ex i

D = 6 mm

525 mm
(F)



Β
П
Э
С

L = 1 µH/m, C = 200 pF/m
WARNING! POTENTIAL ELECTROSTATIC CHARGING HAZARD!
D-63911 Klingenberg
EAC (landesspezifisches Zusatzschild)

TR10-A-IICZ

IEC 60751

1102AB12

1 x Pt100 / B / 3

D-63911 Klingenberg
-50 ...
+250 °C

TR10-A-IICZ
525 mm

II 3G Ex nA IIC T1 ... T6 Gc X

EAC (landesspezifisches Zusatzschild)

D = 6 mm

04/2017 PL based on 06/2016 EN



ΒΗИМАНИЕ!

IEC 60751
1102AB12
РИСК НАКОПЛЕНИЯ
(F)
Tabliczki
znamionowe
(przykłady) ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ
ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ЗАРЯДА!
1 x Pt100 / B / 3
СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ
-50Model
... +250 °C
seryjny
D = 6 Numer
mm
525 mm
ΒΗИМАНИЕ!
 Informacja o wersji
zakres pomiarowy...)
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ
РИСК НАКОПЛЕНИЯ
(F) (element pomiarowy,

Made in Germany 2014



ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ЗАРЯДА!

II 3G Ex nAzgodny
IIC T1 ... T6 Gc
X
СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ
Czujnik
z normą
(termometr rezystancyjny)
■■ F = cienkowarstwowy rezystor pomiarowy
■■ FT = cienkowarstwowy rezystor pomiarowy, czuła końcówka
Made in Germany 2014
■■ W = rezystor pomiarowy z drutu nawojowego
II 3G Ex nA IIC T1 ... T6 Gc X

Czujnik zgodny z normą (termopara)

■■ nieuziemiony
Made in Germany 2014
■■ uziemiony
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2. Bezpieczeństwo / 3. Uruchamianie, eksploatacja





PL

Model przetwornika (tylko dla wersji z przetwornikiem)
Rok produkcji
Dane związane z aprobatą

Symbol czujnika

■■ nieuziemiony

= nieuziemiony przyspawany

■■ uziemiony

= przyspawany do osłony (uziemiony)

■■ quasi-uziemiony

= ze względu na swój niski odstęp izolacyjny między czujnikiem
rezystancyjnym a osłoną termometr jest uważany za uziemiony.

Przed montażem i uruchomieniem przyrządu należy przeczytać
instrukcję obsługi!

3. Uruchamianie, eksploatacja
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Niebezpieczeństwo dla życia wskutek wybuchu
Stosowanie wkładu pomiarowego bez odpowiedniej główki przyłączeniowej
(obudowa) grozi ryzykiem wybuchu ze skutkiem śmiertelnym.
▶▶ Stosować wkład pomiarowy tylko w odpowiedniej główce przyłączeniowej.
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Zagrożenie dla życia wskutek braku uziemienia
Brak lub nieprawidłowe uziemienie grozi ryzykiem wystąpienia
niebezpiecznych napięć (prowadzących np. do uszkodzenia mechanicznego,
elektrostatyczności lub indukcji).
▶▶ Uziemić termometr!
Przestrzegać warunków specjalnych (patrz rozdział 4 “Specjalne warunki użytkowania
(warunki X)”, punkt 2).

3.1.1 Zespoły wielopunktowe
W tej wersji konstrukcyjnej kilka wymiennych (na życzenie) termopar lub termometrów
rezystancyjnych jest połączonych w jeden przyrząd, co umożliwia przeprowadzanie
pomiarów na różnych głębokościach zanurzenia. Zespoły wielopunktowe są zwykle
wyposażone w obudowę, w której zamontowane są przetworniki lub listwy zaciskowe.
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3.1 Montaż mechaniczny

3. Uruchamianie, eksploatacja
Przetworniki / wyświetlacze cyfrowe są mocowane za pomocą systemu szynowego
w obudowie lub uchwytu w główce przyłączeniowej oraz okablowane zgodnie z
EN/IEC 60079-11 i EN/IEC 60079-14. Opcjonalnie, w zależności od konstrukcji, obudowy
mogą być dostępne z zaciskami przyłączeniowymi lub bez (np. listwy zaciskowe itp.)
zgodnie z EN/IEC 60079-11 i EN/IEC 60079-14.
W przypadku stosowania kilku przetworników / wyświetlaczy cyfrowych używana jest
większa obudowa, która uwzględnia zwiększone samonagrzewanie. Zapobiega to
nadmiernemu wzrostowi temperatury powierzchniowej obudowy.
3.1.2 Czujnik kablowy
W przypadku stosowania czujników kablowych w połączeniu z dodatkową obudową (z
listwami zaciskowymi lub przetwornikami), używane komponenty muszą odpowiadać
ochronie przeciwwybuchowej czujnika kablowego.
Przestrzegać warunków specjalnych (patrz rozdział 4 “Specjalne warunki użytkowania
(warunki X)”, punkt 7).
3.2 Montaż elektryczny

Stosowanie przetwornika / wyświetlacza cyfrowego (opcja):
Uwzględnić instrukcję obsługi przetwornika / wyświetlacza cyfrowego (patrz zakres
dostawy).
Wbudowane przetworniki / wyświetlacze cyfrowe posiadają własne certyfikaty badania
typu WE. Dopuszczalne zakresy temperatur otoczenia wbudowanych przetworników
podane są w odpowiednich aprobatach technicznych przetworników.

04/2017 PL based on 06/2016 EN

Przestrzegać warunków specjalnych (patrz rozdział 4 “Specjalne warunki użytkowania
(warunki X)”, punkt 3).
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9

PL

3. Uruchamianie, eksploatacja
3.2.1 Wartości elektryczne
■■ Dane elektryczne bez wbudowanego przetwornika lub wyświetlacza cyfrowego

Parametry

Grupa przyrządów II

Potencjalnie wybuchowa Potencjalnie wybuchowa
atmosfera gazowa 3)
atmosfera pyłowa
DC 30 V

DC 30 V

550 mA

250 mA

Moc Pi (na czujniku)

1,5 W

Wartości - patrz „tabela 2”
(kolumna 2), rozdział 1
“Oznakowanie Ex” 2)

Pojemność wewnętrzna właściwa Ci
standardowych wkładów pomiarowych
zgodnie z DIN 43735

Marginalne

Marginalne

Indukcyjność wewnętrzna właściwa Li
standardowych wkładów pomiarowych
zgodnie z DIN 43735

Marginalne

Marginalne

Napięcie Ui

Prąd li

1)

Indukcyjność wewnętrzna (Li) i pojemność wewnętrzna (Ci) czujników kablowych
jest podana na tablice znamionowej i należy je uwzględnić przy podłączaniu do
iskrobezpiecznego układu zasillania napięciowego.
1) Dopuszczalna moc doprowadzana do czujnika zależy od temperatury medium TM, klasy temperatury i rezystancji
termicznej Rth, jednakże nie może przekraczać 1,5 W.
Przykłady kalkulacji – patrz rozdział 5 “Przykłady kalkulacji samonagrzewania końcówki czujnika / osłony termometrycznej”.
2) Dopuszczalna moc doprowadzana do czujnika zależy od temperatury medium TM, maksymalnie dopuszczalnej
temperatury powierzchni i rezystancji termicznej Rth, jednakże nie może przekraczać wartości z „tabeli 2” (kolumna 2),
rozdział 1 “Oznakowanie Ex”.
3) Użytkowanie w atmosferach metanowych
Z powodu wyższej minimalnej energii zapłonu metanu przyrządy można stosować również w środowiskach, w których
metan wytwarza atmosferę gazową potencjalnie wybuchową.

■■ Dane elektryczne z wbudowanym przetwornikiem lub wyświetlaczem cyfrowym

Ui
Ii
Pi
Ci
Li

=
=
=
=
=

zależnie od przetwornika / wyświetlacza cyfrowego
zależnie od przetwornika / wyświetlacza cyfrowego
w obudowie: zależnie od przetwornika / wyświetlacza cyfrowego
zależnie od przetwornika / wyświetlacza cyfrowego
zależnie od przetwornika / wyświetlacza cyfrowego

■■ Dane elektryczne z wbudowanym przetwornikiem zgodnie z modelem FISCO

Przetworniki / wyświetlacze cyfrowe używane w zastosowaniach zgodnie z modelem
FISCO są traktowane jako przyrządy polowe FISCO. Obowiązują wymagania zgodnie z
EN/IEC 60079-27 oraz warunki podłączania aprobat zgodnie z FISCO.
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3. Uruchamianie, eksploatacja
■■ Termopary wielopunktowe TC95 i TR95

Zespoły termopar wielopunktowych z oddzielnie osłoniętych elementów
Dla oddzielnie osłoniętych, nieuziemionych elementów obowiązują wartości podane
w 3.2.1. W przypadku uziemionych operacyjnie termopar wielopunktowych suma
wszystkich czujników musi odpowiadać podanym wyżej wartościom. W przypadku
zastosowań w atmosferach pyłowych uwzględnić wartości z „tabeli 2” (kolumna 2) w
rozdziale 1 “Oznakowanie Ex”.

PL

3.3 Klasyfikacja temperatur, temperatury otoczenia
Dopuszczalne temperatury otoczenia zależą od klasy temperatury, stosowanej obudowy i
opcjonalnie wybudowanego przetwornika i/lub wyświetlacza cyfrowego.
Jeżeli termometr jest podłączony do przetwornika i/lub wyświetlacza cyfrowego,
obowiązuje najniższa wartość graniczna temperatury otoczenia albo najwyższa klasa
temperatury. Dolny limit temperatury wynosi -40°C; -50°C dla specjalnych wersji
konstrukcyjnych.
Jeżeli nie są zamontowane przetworniki ani wyświetlacze cyfrowe, nie występuje
też dodatkowe nagrzewanie. W przypadku wbudowanego przetwornika (opcjonalnie
wyświetlacza cyfrowego) może powstawać ciepło podczas ich pracy.
Dla zastosowań bez przetworników (wyświetlaczy cyfrowych), które wymagają przyrządów
grupy II (atmosfery gazowe potencjalnie wybuchowe), obowiązują następujące klasy
temperatury i zakresy temperatur otoczenia:
Klasa temperatury
Zakres temperatur otoczenia (Ta)
T1 ... T6
(-50) -40 … +80 °C

04/2017 PL based on 06/2016 EN

Dopuszczalne temperatury otoczenia i temperatury powierzchni urządzeń obcych
producentów podane są w odpowiednich aprobatach i/lub kartach katalogowych oraz
należy ich przestrzegać.
Dla zastosowań wymagających przyrządów grupy II (atmosfery pyłowe potencjalnie
wybuchowe) obowiązują następujące zakresy temperatur otoczenia:
Moc Pi
Zakres temperatur otoczenia (Ta)
750 mW
(-50) -40 … +40 °C
650 mW
(-50) -40 … +70 °C
550 mW
(-50) -40 … +80 °C
Wartości w nawiasach dotyczą specjalnych wersji konstrukcyjnych. Czujniki te są
wykonane ze specjalnych tworzyw uszczelniających. Ponadto posiadają one główki
przyłączeniowe wykonane ze stali nierdzewnej i dławiki kablowe dla niskich zakresów
temperatur.
Zgodnie z aprobatą termometry te są przeznaczone do stosowania w klasach temperatury
T1 ... T6. Dotyczy to przyrządów z wybudowanymi przetwornikami / wyświetlaczami
cyfrowymi lub bez. Sprawdzić, czy nie jest przekroczona maksymalna temperatura
otoczenia wymagana do bezpiecznego użytkowania przyrządu.
Dodatkowe informacje WIKA dotyczące modeli RTD i TC, konstrukcje iskrobezpieczne (Ex i)
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3. Uruchamianie, eksploatacja
3.4 Przenoszenie ciepła z procesu
Zapobiegać przenikaniu ciepła z procesu!

Przegląd stref temperaturowych
Tx10

Tx10

Tx40

Opcja:
z wbudowanym
przetwornikiem, np. T32

Tx40

Opcja:
ze złączem
Przewód MI

Opcja:
ze złączem
Przewód
Ta = (-50) -40 ... +80 °C

Tx10-A

Tx10-A
Ta = (-50) -40 ... +150°C

04/2017 PL based on 06/2016 EN

Przyłącze procesowe

TProcess

14094976.00

TProcess = strefa temperatury nieokreślona

Przyłącze procesowe

Przyłącze procesowe

Ta = (-50) -40 ... +300 °C

Przyłącze procesowe

PL

Przestrzegać warunków specjalnych (patrz rozdział 4 “Specjalne warunki użytkowania
(warunki X)”, punkt 4).

12

Dodatkowe informacje WIKA dotyczące modeli RTD i TC, konstrukcje iskrobezpieczne (Ex i)

3. Uruchamianie, eksploatacja
3.5 Przykłady montażu

3.5.1 Możliwe metody montażu z oznakowaniem II 1G Ex ia IIC T6 Ga lub
II 1D Ex ia IIIC T65°C Da
Strefy 0, 1, 2 albo strefy 20, 21, 22

Podłączone
urządzenia elektryczne
Tx10-H

Przyłącze
procesowe

Osłony
termometryczna TWxx

Osłony
termometryczna TWxx

spawanych

Przyłącze
procesowe

Iskrobezpieczny
układ zasilania
lub odpowiednia
bariera

PL

Tx10-A

Opcja:
z wbudowanym
przetwornikiem
np. T32

Tx10-H

Złącze
zaciskowe

Obszar bezpieczny

14094977.00

Obszar niebezpieczny

Iskrobezpieczny
układ zasilania
lub odpowiednia
bariera

Tx10-A

Tx10-C
Tx10-D

Iskrobezpieczny
układ zasilania
lub odpowiednia
bariera

Tx10-B
Tx10-C

Iskrobezpieczny
układ zasilania
lub odpowiednia
bariera

Tx10-A

Tx10-A

Główka przyłączeniowa /
obudowa polowa

04/2017 PL based on 06/2016 EN

Czujnik wraz z obudową lub główką przyłączeniową jest umieszczony w strefie 0 (strefa
20). Musi być używany obwód prądu typu Ex ia. Główki przyłączeniowe / obudowy
wykonane z aluminium nie są zwykle dozwolone w strefie 0. WIKA zaleca w takim
przypadku główki przyłączeniowe / obudowy ze stali nierdzewnej.
Środki zabezpieczające dla zastosowań wymagających EPL Ga lub Da:
W przypadku stosowania obudowy z metalu lekkiego w strefie 0 obowiązują następujące
środki zabezpieczające:
Uwarunkowane operacyjnie tarcie lub uderzenia między komponentami przyrządu z metalu
lekkiego lub stopów (np. aluminium, magnez, tytan lub cyrkon) a komponentami przyrządu
z żelaza / stali nie są dozwolone. Uwarunkowane operacyjnie tarcie lub uderzenia między
metalami lekkimi są dozwolone.
Przestrzegać warunków specjalnych (patrz rozdział 4 “Specjalne warunki użytkowania
(warunki X)”, punkt 5 i 7).
Dodatkowe informacje WIKA dotyczące modeli RTD i TC, konstrukcje iskrobezpieczne (Ex i)
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3. Uruchamianie, eksploatacja
3.5.2 Możliwe metody montażu z oznakowaniem II 1/2 Ex ia IIC T1 ... T6 Ga/Gb lub
II 1/2D Ex ia IIIC T65 ... T125°C Da/Db

PL

Strefy 1, 2 albo
strefy 21, 22

Obszar niebezpieczny

Podłączone
urządzenia elektryczne
Tx10-H

Przyłącze
procesowe

Tx10-A

Opcja:
z wbudowanym
przetwornikiem
np. T32

Tx10-H

Złącze
zaciskowe

Osłony
termometryczna TWxx

Osłony
termometryczna TWxx

spawanych

Przyłącze
procesowe

Obszar bezpieczny

Iskrobezpieczny
układ zasilania
lub odpowiednia
bariera

14094977.00

Strefy 0, 1, 2 albo
strefy 20, 21, 22

Iskrobezpieczny
układ zasilania
lub odpowiednia
bariera

Tx10-A

Tx10-C
Tx10-D

Iskrobezpieczny
układ zasilania
lub odpowiednia
bariera

Tx10-B
Tx10-C

Iskrobezpieczny
układ zasilania
lub odpowiednia
bariera

Tx10-A

Tx10-A

Główka przyłączeniowa /
obudowa polowa

Odpowiednie przyłącza procesowe posiadają ustandaryzowane gazoszczelne kołnierze
przemysłowe, złączki gwintowane lub złączki rurowe.
Stosowane części spawane, przyłącza procesowe, złącza zaciskowe, osłony
termometryczne lub obudowy muszą być tak zaprojektowane, aby były odporne na
oddziaływanie wszystkich czynników wynikających z procesu, jak temperatura, siły
przepływu, ciśnienie, korozja, wibracje i uderzenia.

14

Dodatkowe informacje WIKA dotyczące modeli RTD i TC, konstrukcje iskrobezpieczne (Ex i)
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Końcówka czujnika lub osłony termometrycznej wystaje do strefy 0. Obudowa lub główka
przyłączeniowa znajduje się w strefie 1 (strefa 21) lub strefie 2 (strefa 22). Wystarczy
stosować obwód prądu typu Ex ib.
Separacja strefy jest zapewniona, jeżeli stosowane są dostatecznie szczelne (IP66 lub
IP67) przyłącza procesowe.

3. Uruchamianie, eksploatacja
3.5.3 Możliwe metody montażu z oznakowaniem II 2G Ex ia IIC T1 ... T6 Gb lub
II 2D Ex ia IIIC T65 ... T125°C Db
Strefy 1, 2 albo strefy 21, 22

Podłączone
urządzenia elektryczne
Tx10-H

Przyłącze
procesowe

Osłony
termometryczna TWxx

Osłony
termometryczna TWxx

spawanych

Przyłącze
procesowe

Iskrobezpieczny
układ zasilania
lub odpowiednia
bariera

PL

Tx10-A

Opcja:
z wbudowanym
przetwornikiem
np. T32

Tx10-H

Złącze
zaciskowe

Obszar bezpieczny

14094977.00

Obszar niebezpieczny

Iskrobezpieczny
układ zasilania
lub odpowiednia
bariera

Tx10-A

Tx10-C
Tx10-D

Iskrobezpieczny
układ zasilania
lub odpowiednia
bariera

Tx10-B
Tx10-C

Iskrobezpieczny
układ zasilania
lub odpowiednia
bariera

Tx10-A

Tx10-A

04/2017 PL based on 06/2016 EN

Główka przyłączeniowa /
obudowa polowa

3.5.4 Przegroda do stosowania w strefie 0 lub strefie 1/2 albo oddzielenie obszaru
niebezpiecznego od obszaru bezpiecznego
Jeżeli grubość ścianki jest mniejsza niż 1 mm, przyrząd musi być oznaczony znakiem “X”
lub instrukcją bezpieczeństwa zgodnie z sekcją 29.2 normy EN/IEC 60079-0, ze specjalnym
zastrzeżeniem, że bezpieczne użytkowanie wymaga ochrony przegrody przed szkodliwymi
czynnikami zewnętrznymi. Jeżeli przegroda jest ciągle wystawiona na oddziaływanie
wibracji (np. membrany wibracyjne), w dokumentacji musi być podana jej wytrzymałość
zmęczeniowa przy amplitudzie maksymalnej (patrz sekcja 4.2.5.2, EN/IEC 60079-26).
Należy przestrzegać warunków specjalnych (patrz rozdział 4 “Specjalne warunki
użytkowania (warunki X)”, punkt 5).
Alternatywnie użytkownik może stosować też osłonę termometryczną o odpowiedniej
minimalnej grubości ścianki. W tym celu, należy przestrzegać warunków specjalnych (patrz
rozdział 4 “Specjalne warunki użytkowania (warunki X)”, punkt 6).
Dodatkowe informacje WIKA dotyczące modeli RTD i TC, konstrukcje iskrobezpieczne (Ex i)
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4. Specjalne warunki użytkowania (warunki X)
4. Specjalne warunki użytkowania (warunki X)

2) Należy unikać elektrostatyczności w przyrządach, które ze względu na swoją budowę
nie spełniają wymogów elektrostatycznych zgodnie EN/IEC 60079-0.
3) Stosowane przetworniki i wyświetlacze cyfrowe muszą posiadać własne aprobaty
EN/IEC. Warunki instalacyjne, obciążenia elektryczne, klasy temperatur lub maksymalne
temperatury powierzchni dotyczące stosowania w potencjalnie wybuchowych
atmosferach pyłowych oraz dopuszczalne temperatury otoczenia są podane w
odpowiednich aprobatach i należy się do nich stosować.
4) Należy zapobiec powrotowi ciepła procesowego, które przekracza dopuszczalną
temperaturę otoczenia przetwornika. Należy temu zapobiec poprzez zainstalowanie
odpowiedniej izolacji termicznej lub zwężki rurowej o odpowiedniej długości.
5) Jeżeli grubość ścianki jest mniejsza niż 1 mm, przyrząd nie może być wystawiony na
oddziaływanie szkodliwych czynników zewnętrznych. Alternatywnie można zastosować
też osłonę termometryczną o odpowiedniej minimalnej grubości ścianki.
6) Jeżeli używana jest osłona termometryczna / zwężka rurowa, przyrządy powinny być tak
skonstruowane, aby umożliwić dostatecznie szczelne połączenie (IP67) lub połączenie
ognioszczelne (EN/IEC 60079-1) w kierunku mniej zagrożonego obszaru.
7) W przypadku używania obudowy musi posiadać ona własną aprobatę bądź spełniać
minimalne wymagania.
Stopień ochrony IP: co najmniej IP20 (co najmniej IP6x dla pyłów) dotyczy wszystkich
typów obudowy
Jednakże obudowy wykonane z metalu lekkiego należy zakawlifikować zgodnie z
EN/IEC 60079-0 sekcja 8.1. Ponadto obudowy niemetalowe lub powlekane proszkowo
muszą spełniać wymagania normy EN/IEC 60079-0 bądź być opatrzone odpowiednim
ostrzeżeniem.
Środki zabezpieczające dla zastosowań wymagających EPL Ga lub Da:
Uwarunkowane operacyjnie tarcie lub uderzenia między komponentami przyrządu z metalu
lekkiego lub stopów (np. aluminium, magnez, tytan lub cyrkon) a komponentami przyrządu
z żelaza / stali nie są dozwolone. Uwarunkowane operacyjnie tarcie lub uderzenia między
metalami lekkimi są dozwolone.
16

Dodatkowe informacje WIKA dotyczące modeli RTD i TC, konstrukcje iskrobezpieczne (Ex i)
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1) Wersje o średnicy Ø 3 mm 2 x 4-przewodowe, Ø < 3 mm lub wersje „uziemione”
nie odpowiadają sekcji 6.3.13, EN/IEC 60079-11. Dlatego też, z punktu widzenia
bezpieczeństwa, te samoistnie bezpieczne obwody należy traktować jako galwanicznie
połączone (“quasi-uziemione”
) z uziomem, ponieważ połączenie wyrównawcze
musi być zapewnione dla całej instalacji obwodów samoistnie bezpiecznych. Dodatkowo
należy przestrzegać oddzielnych warunków podłączania zgodnie z EN/IEC 60079-14.

5. Przykłady kalkulacji samonagrzewania końcówki ...
5. Przykłady kalkulacji samonagrzewania końcówki czujnika /
osłony termometrycznej
Samonagrzewanie na końcówce czujnika lub osłony termometrycznej zależy od typu
czujnika (TC/RTD), średnicy czujnika, konstrukcji osłony termometrycznej i mocy zasilania
przetwornika temperatury w razie awarii. Poniższa tabela przedstawia możliwe kombinacje.
Tabela przedstawia, że w razie awarii termopary wytwarzają znacznie mniej ciepła niż
termometry rezystancyjne.
Rezystancja termiczna [Rth w K/W]
Typ sensora

RTD

Bez osłony termometrycznej

245

110

75

225

105

60

20

5

Z osłoną termometryczną
(proste i stożkowe) np. TW22, TW35,
TW40, TW45 itd.

135

60

37

-

-

-

11

2.5

Z jednoczęściową osłoną
termometryczną
(prosta i stożkowa) np. TW10, TW15,
TW20, TW25, TW30, TW50, TW55,
TW60 itd.

50

22

16

-

-

-

4

1

Specjalna osłona termometryczna
zgodnie z EN 14597

-

-

33

-

-

-

-

2.5

Średnica wkładu pomiarowego

Tx55 (rurka ustalająca)

Wbudowana w otwór
nieprzelotowy
(minimalna grubość ścianki 5 mm)

TC

2.0 ... 3.0 ... 6.0 ... 3.0 ... 0.5 ... 1.5 ... 3.0 ... 6.0 ...
< 3.0 < 6.0 8.0
6.0 1) < 1.5 < 3.0 < 6.0 12.0

-

110

75

225

-

-

20

5

50

22

16

45

22

13

4

1

1) wrażliwa powierzchnia

04/2017 PL based on 06/2016 EN

W przypadku jednoczesnej pracy wielu czujników suma poszczególnych mocy nie może
przekroczyć wartości maksymalnie dopuszczalnej mocy. Maksymalnie dopuszczalna moc
musi być ograniczona do 1,5 W. Musi to zapewnić użytkownik.

Dodatkowe informacje WIKA dotyczące modeli RTD i TC, konstrukcje iskrobezpieczne (Ex i)

17

PL

5. Przykłady kalkulacji samonagrzewania końcówki ...
5.1 Kalkulacja dla punktu pomiarowego RTD z osłoną termometryczną
▶▶ Stosować w przegrodzie do strefy 0

Tmax uzyskuje się poprzez dodanie temperatury medium i samonagrzewania.
Samonagrzewanie się końcówki osłony termometrycznej zależy od mocy Po przetwornika i
rezystancji termicznej Rth.
Do obliczania stosuje się następujący wzór: Tmax = Po * Rth + TM
Tmax = temperatura powierzchni (maks. temperatura na końcówce osłony termometrycznej)
Po = z karty katalogowej przetwornika
Rth = Rezystancja termiczna [K/W]
TM = Temperatura medium
Przykład
Termometr rezystancyjny RTD
Średnica: 6 mm
Temperatura medium: TM = 150 °C
Moc: Po = 15,2 mW
Klasa temperatury T3 (200 °C) nie może być przekroczona
Rezystancja termiczna [Rth w K/W] z tabeli = 37 K/W
Samonagrzewanie: 0,0152 W * 37 K/W = 0,56 K
Tmax = TM + samonagrzewanie: 150 °C + 0,56 °C = 150,56 °C
Wynik wykazuje, że w takim przypadku samonagrzewanie końcówki osłony
termometrycznej jest marginalne. Jako margines bezpieczeństwa dla przyrządów z
certyfikatem badania typu (od T6 do T3) należy odjąć dodatkowych 5 °C od 200 °C; a
więc dopuszczalna jest temperatura 195 °C. Oznacza to, że w takim przypadku klasa
temperatury T3 nie jest przekroczona.
Informacje dodatkowe:
Klasa temperatury dla T3 = 200 °C
Margines bezpieczeństwa dla przyrządów z badaniem typu (do T3 do T6) 2) = 5 K
Margines bezpieczeństwa dla przyrządów z badaniem typu (do T1 do T2) 2) = 10 K
2) EN/IEC 60079-0: 2009 sekcja 26.5.1
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Obliczyć maksymalnie możliwą temperaturę, Tmax, na końcówce osłony termometrycznej
dla poniższej kombinacji:
▶▶ Wkład pomiarowy RTD Ø 6 mm z wbudowanym modelem T32.1S, przetwornik
główkowy, zamocowany w osłonie termometrycznej 3F
▶▶ Zasilanie jest zapewnione, na przykład, z izolowanej bariery modelu KFD2-STC4-EX1
(nr artykułu WIKA 2341268)

5. Przykłady kalkulacji samonagrzewania końcówki ...
Czujnik z przetwornikiem i barierą
Obszar niebezpieczny

Obszar bezpieczny

PL

ϑ

Ui
li
Pi
Ci + C c
Li + L c

≥
≥
≥
≤
≤

Uo
Uo
Po
Co
Lo

Ui
li
Pi
Ci + C c
Li + L c

≥
≥
≥
≤
≤

Uo
Uo
Po
Co
Lo

Cc / Lc = pojemność i indukcyjność przewodu elektrycznego

Uproszczona weryfikacja iskrobezpieczeństwa wymienionej wyżej kombinacji
Wkład pomiarowy
Ui: DC 30 V

Przetwornik w wersji główkowej

≥ Uo: DC 6,5 V

Ui: DC 30 V

Bariera izolacyjna

≥ Uo: DC 25,4 V

Ii: 550 mA

≥ Io: 9,3 mA

Ii: 130 mA

≥ Io: 88,2 mA

Ci: marginalne

≤ Co: 24 µF

Ci: 7,8 nF

≤ Co: 93 nF

Pi (max) na czujniku = 1,5 W ≥ Po: 15,2 mW
Li: marginalne

≤ Lo: 365 mH

Pi: 800 mW

Li: 100 µH

≥ Po: 560 mW

≤ Lo: 2,7 mH

Z porównania wartości wynika w sposób oczywisty, że połączenie przyrządów ze sobą jest
dozwolone. Jednakże użytkownik musi uwzględnić też wartości indukcyjności i pojemności
przewodów elektrycznych.

04/2017 PL based on 06/2016 EN

5.2 Kalkulacja dla osłoniętego elementu z czujnikiem RTD
▶▶ Stosować w przegrodzie do strefy 0
Obliczyć maksymalnie możliwą temperaturę, Tmax, na końcówce czujnika dla poniższej
kombinacji:
▶▶ RTD bez osłony termometrycznej (TR10-H), Ø 6 mm, bez przetwornika, zamontowany
za pomocą złącza zaciskowego z okuciem ze stali nierdzewnej.
▶▶ Zasilanie jest zapewnione, na przykład, z bariery Zenera, model Z954 (nr artykułu WIKA
3247938)
Tmax uzyskuje się poprzez dodanie temperatury medium i samonagrzewania.
Samonagrzewanie się końcówki osłony termometrycznej zależy od mocy Po bariery
Zenera i rezystancji termicznej Rth.
Dodatkowe informacje WIKA dotyczące modeli RTD i TC, konstrukcje iskrobezpieczne (Ex i)
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5. Przykłady kalkulacji samonagrzewania końcówki ...

Przykład
Termometr rezystancyjny RTD
Średnica: 6 mm
Temperatura medium: TM = 150 °C
Moc: Po = 1.150 mW
Klasa temperatury T3 (200 °C) nie może być przekroczona
Rezystancja termiczna [Rth w K/W] z tabeli = 75 K/W
Samonagrzewanie: 1,15 W * 75 K/W = 86,25 K
Tmax = TM + samonagrzewanie: 150 °C + 86,25 °C = 236,25 °C
Wynik wykazuje w tym przypadku znaczne samonagrzewanie końcówki czujnika. Jako
margines bezpieczeństwa dla przyrządów z certyfikatem badania typu (od T3 do T6)
należy odjąć dodatkowych 5 °C od 200 °C; a więc dopuszczalna jest temperatura 195 °C.
Oznacza to, że w takim przypadku klasa temperatury T3 jest znacznie przekroczona i
dlatego niedozwolona. Dodatkowa osłona termometryczna lub przetwornik mogą temu
zapobiec.
Informacje dodatkowe:
Klasa temperatury dla T3 = 200 °C
Margines bezpieczeństwa dla przyrządów z badaniem typu (do T3 do T6) 1) = 5 K
Margines bezpieczeństwa dla przyrządów z badaniem typu (do T1 do T2) 1) = 10 K
1) EN/IEC 60079-0: 2009 rozdz. 26.5.1

5.3 Kalkulacja dla powyższego RTD z osłoną termometryczną
▶▶ Wkład pomiarowy RTD Ø 6 mm bez przetwornika, zamocowany w osłonie
termometrycznej 3F
Rezystancja termiczna [Rth w K/W] z tabeli = 37 K/W
Samonagrzewanie: 1,15 W * 37 K/W = 42,55 K
Tmax = TM + samonagrzewanie: 150 °C + 42,55 °C = 192,55 °C
Wynik wykazuje w tym przypadku znaczne samonagrzewanie końcówki czujnika. Jako
margines bezpieczeństwa dla przyrządów z certyfikatem badania typu (od T3 do T6)
należy odjąć dodatkowych 5 °C od 200 °C; a więc dopuszczalna jest temperatura 195 °C.
Oznacza to, że w takim przypadku klasa temperatury T3 nie jest przekroczona.
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Do obliczania stosuje się następujący wzór: Tmax = Po * Rth + TM
Tmax = temperatura powierzchni (maks. temperatura na końcówce osłony termometrycznej)
Po = z karty katalogowej przetwornika
Rth = Rezystancja termiczna [K/W]
TM = Temperatura medium

5. Przykłady kalkulacji samonagrzewania końcówki ...
Czujnik bez przetwornika, z barierą
Obszar niebezpieczny

Obszar bezpieczny

PL

ϑ

Ui
li
Pi
Ci + C c
Li + L c

≥
≥
≥
≤
≤

Uo
Uo
Po
Co
Lo

Cc / Lc = pojemność i indukcyjność przewodu elektrycznego

Uproszczona weryfikacja iskrobezpieczeństwa wymienionej wyżej kombinacji
Wkład pomiarowy
Ui: DC 30 V
Ii: 550 mA

Bariera Zenera Z954

≥ Uo: DC 9 V

Ii: n/a

≤ Co: 4,9 µF

Ci: n/a

Pi (max) na czujniku = 1,5 W

≥ Po: 1150 mW

Li: marginalne

≤ Lo: 0.12 mH

Ci: marginalne

Um: AC 250 V

≥ Io: 510 mA

Pi: n/a

Li: n/a

n/a = nie dotyczy

Z porównania wartości wynika w sposób oczywisty, że połączenie przyrządów ze sobą jest
dozwolone. Jednakże użytkownik musi uwzględnić też wartości indukcyjności i pojemności
przewodów elektrycznych.

04/2017 PL based on 06/2016 EN

Kalkulacje te dotyczą bariery Zenera Z954 w połączeniu z termometrem rezystancyjnym
Pt100 w trybie 3-kanałowym bez uziemienia, np. jednoczesna praca termometru
rezystancyjnego w obwodzie 3-przewodowym na wyświetlaczu lub przyrządzie
weryfikującym.
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Załącznik: Deklaracja zgodności
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Przedstawicielstwa firmy WIKA na całym świecie podane są w Internecie na stronie www.wika.com.

