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Rychlý start

1

1.2

RYCHLÝ START

Rychlý start popisuje celý cyklus životnosti přístroje. Rychlý start
uchovávejte tak, aby byl každému uživateli dobře přístupný a byl
opět k disposici každému novému majiteli přístroje.

Platnost návodu k rychlému startu

Rychlý start platí pro následující přístroje:
• Průtokoměr typ 8026 od verze V2
• Průtokoměr typ 8036 od verze V2

Rychlý start obsahuje důležité informace o bezpečnosti.

• Průtokový převodník typ SE36 od verze V2

Nedodržení těchto instrukcí může zapříčinit nebezpečné
situace. Pozornost věnujte zejména kapitole Základní bezpečnostní pokyny a Zamýšlené použití.

Údaj V2 se nachází na typovém štítku přístroje. Viz kap. 5.

▶ Rychlý start si přečtěte nezávisle na variantě přístroje. Pokud
obsahu rychlého startu nerozumíte, obraťte se na společnost
Bürkert.
▶ Pokud je na vnitřní nebo vnější straně přístroje uveden symbol
, pečlivě si pročtěte návod k obsluze.
Rychlý start obsahuje ve zkrácené formě nejdůležitější informace
a upozornění pro používání přístroje.
Podrobný popis najdete v návodu k obsluze pro přístroj.
Návod k obsluze naleznete na internetové adrese:
country.burkert.com

1.1

Prostředek k zobrazení
NEBEZPEČÍ

Varuje před bezprostředním nebezpečím.
▶ Nedodržení způsobí smrt nebo těžké poranění.
VAROVÁNÍ
Varuje před možnou nebezpečnou situací.
▶ Nedodržení může mít za následek těžké poranění nebo smrt.
POZOR
Varuje před možným ohrožením.

Definice pojmu „přístroj“

Pojem přístroj, uvedený v tomto návodu k rychlému startu, se
týká následujících produktů:
• Průtokoměr typ 8026
• Průtokoměr typ 8036
• Průtokový převodník typ SE36
4

1.3
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▶ Při nedodržení hrozí středně těžké nebo lehké poranění.

Typ 8026, 8036, SE36 ELEMENT
Zamýšlené použití
UPOZORNĚNÍ
Varuje před věcnými škodami.
Označuje další důležité informace, tipy a doporučení.
Odkazuje na informace v tomto rychlém startu nebo
v jiných dokumentacích.
▶ Označuje pokyn k zabránění rizikům.
→ Označuje pracovní krok, který musíte provést.
Označuje výsledek.

2

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Při použití tohoto průtokoměru v rozporu s určeným účelem
mohou vzniknout rizika pro osoby, zařízení v okolí a pro
životní prostředí.
Průtokoměr typ 8026 a průtokoměr typ 8036 je určen k měření
průtoku v kapalinách.
Průtokový převodník typ SE36 kombinovaný s fitinkem senzoru
je určen k měření průtoku v kapalinách.
▶ Pro použití ve smluvních dokumentech a v návodu k obsluze
dbejte na specifická povolená data a podmínky provozu
a použití.
▶ Přístroj nepoužívejte pro bezpečnostní aplikace.
▶ Přístroj smí být provozován pouze v bezvadném stavu.
▶ Dbejte na řádné skladování, přepravu, instalaci a obsluhu
přístroje.
▶ Přístroj se smí používat jen v souladu s předepsaným účelem
použití.

česky
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Základní bezpečnostní pokyny
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ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ
POKYNY

Tyto bezpečnostní pokyny nezohledňují žádné náhody a události
vyskytující se při instalaci, provozu a preventivní údržbě.
Provozovatel odpovídá za to, že budou dodržena bezpečnostní ustanovení vztahující se k danému místu, a to i s ohledem na personál.

Nebezpečí zranění vlivem zásahu elektrickým proudem.
▶ Před prací na zařízení nebo přístroji vypněte napětí pro
všechny vodiče a zajistěte proti opětovnému zapnutí.
▶ Pokud je přístroj určen pro použití ve vlhkém prostředí nebo
pro venkovní použití, omezte maximální provozní napětí na
35 V DC.
▶ Každý přístroj připojený k zařízení musí být dvojitě izolován od elektrické rozvodné sítě v souladu s normou
UL/EN 61010-1.
▶ Dbejte na platné pokyny proti zamezení nehodám a na bezpečnostní pokyny pro elektrické přístroje.
Nebezpečí způsobené tlakem v zařízení.
▶ Před prací na zařízení nebo přístroji zastavte oběh kapaliny,
vypněte tlak a vyprázdněte potrubí.
▶ Před prací na zařízení zajistěte, aby potrubí už nebylo pod
tlakem.
▶ Zohledněte závislost mezi tlakem kapaliny a teplotou
kapaliny.
6

česky

Nebezpečí popálení v důsledku vysokých teplot kapaliny.
▶ Při manipulaci s přístrojem používejte ochranné rukavice.
▶ Před otevřením potrubí zastavte oběh kapaliny a vypusťte
potrubí.
▶ Před otevřením potrubí zajistěte, aby bylo potrubí úplně
prázdné.
Nebezpečí zranění vzhledem k druhu kapaliny.
▶ Při používání nebezpečných kapalin dodržujte informace
uvedené v bezpečnostním listu a příslušné bezpečnostní
předpisy.

Obecné rizikové situace.
K ochraně před zraněním dodržujte následující pokyny:
▶ Přístroj nepoužívejte v prostředí s nebezpečím výbuchu.
▶ Nepoužívejte přístroj v prostředí nekompatibilním s materiály,
z nichž je vyroben.
▶ Nepoužívejte žádné kapaliny, které jsou nekompatibilní
s materiály, z nichž je přístroj vyroben. Viz tabulku odolnosti
na naší domovské stránce: country.burkert.com
▶ Přístroj se nesmí mechanicky zatěžovat.
▶ Neprovádějte na přístroji žádné změny.

Typ 8026, 8036, SE36 ELEMENT
Všeobecné pokyny

Obecné rizikové situace
K ochraně před zraněním dodržujte následující pokyny:
▶ Zajistěte, aby někdo nemohl zařízení neúmyslně zapnout.
▶ Instalační a údržbářské práce smí provádět jen autorizovaný
odborný personál pomocí vhodného nástroje.
▶ Po přerušení elektrického napájení je třeba zajistit opětovné
definované nebo kontrolované spuštění procesu.

4

VŠEOBECNÉ POKYNY

4.1

Kontaktní adresa

Výrobce přístroje můžete informovat na následující adrese:
Bürkert SAS
Rue du Giessen
BP 21
F-67220 TRIEMBACH-AU-VAL

▶ Dodržujte obecná pravidla techniky.
UPOZORNĚNÍ
Elektrostaticky ohrožené konstrukční prvky nebo moduly
Přístroj obsahuje elektronické konstrukční prvky, které citlivě
reagují na elektrostatický výboj (ESD). Dotyk osob nebo
předmětů nabitých elektrostatickým nábojem tyto konstrukční
prvky ohrožuje. V nejhorším případě dojde k jejich okamžitému
zničení nebo výpadku po uvedení do provozu.
▶ Dodržujte všechny požadavky podle EN 61340-5-1, aby
se minimalizovala nebo předešlo riziku poškození rázovým
elektrostatickým výbojem.

Naše mezinárodní kontaktní adresy jsou k dispozici na internetu
na adrese: country.burkert.com

4.2

Záruka

Předpokladem pro záruku je použití přístroje k určenému účelu
se zohledněním specifických podmínek použití.

4.3

Informace na internetu

Návod k obsluze a datové listy k typu 8026, typu 8036
a typu SE36 najdete na internetu na: country.burkert.com

▶ Je zakázáno dotýkat se elektronických konstrukčních prvků,
do kterých je přivedeno napájecí napětí.

česky
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TYPOVÝ ŠTÍTEK
1

2

3

19
18
17
16
15
14

8026 Flow-Meter
V2
Supply: 14-36VDC 40W max.
Output: 1x4-20mA 2xTransistors 500 mA Max
Cell: HALL INSERTION SHORT
Process: Temp -15...+100°C, PN10 Bar
Limited by fitting material and fluid temp
IP65-IP67
W41MT

13
12

S-N:2024

2:NPN/PNP1

00560861
11

3:0V

1:V+

4:NPN/PNP2

10 9

1. Typ přístroje
2. Měřená veličina
3. Verze přístroje
4. Maximální příkon
5. Maximální proud na tranzistorovém výstupu
6. PN kapaliny
7. Výrobní kód
8. Obsazení pinů elektrického připojení
9. Atestace
10. Označení shody
11. Identifikační číslo
8
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4
5
6
7
8

12. Sériové číslo
13. Varování: Před použitím přístroje respektujte technické údaje
popsané v návodu k obsluze.
14. Druh krytí IP
15. Omezení pro teplotu kapaliny a tlak kapaliny
16. Rozsah teploty kapaliny
17. Charakteristiky senzoru
18. Výstupy
19. Provozní napětí
Obrázek 1: Typový štítek (příklad)

Typ 8026, 8036, SE36 ELEMENT
Technická data
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TECHNICKÁ DATA

6.2

6.1

Provozní podmínky

Použité normy, kterými se prokazuje shoda se směrnicemi EU, si
lze přečíst v EU kontrolním osvědčení o přezkoušení typu a/nebo
v prohlášení o shodě EU (pokud se používá).

Teplota prostředí
Vlhkost vzduchu
Oblast použití

-10…+60 °C
< 85 %, nekondenzující
V interiéru a v exteriéru

Druh krytí IP

▶ Chraňte přístroj před elektromagnetickým rušením, UV zářením
a při venkovním použití proti
vlivům počasí.
IP67 1) a IP65 1) dle IEC / EN 60529
Spojovací konektor musí být
zapojený, zasunutý a utažený.

1)

nehodnoceno UL

Provozní podmínka
Mobilita přístroje
Stupeň znečištění
Kategorie vestavby
Maximální nadmořská
výška

Víko pouzdra musí být úplně
utažené a uzamčené
Nepřetržitý provoz
Napevno zabudovaný přístroj
Stupeň 2 podle UL/EN 61010-1
Kategorie I podle UL/EN 61010-1
2 000 m

6.2.1

Dodržování norem a směrnic

Dodržování směrnice pro tlaková
zařízení

▶ Ujistěte se, že jsou materiály přístroje nebo materiály fitinku
kompatibilní s kapalinou.
▶ Ujistěte se, že DN potrubí je vhodná pro přístroj nebo pro fitink.
▶ Věnujte pozornost jmenovitému tlaku (PN) přístroje nebo
fitinku. Jmenovitý tlak (PN) kapaliny uvádí výrobce přístroje
nebo výrobce fitinku.
Měřicí přístroj typ 8026 a fitink typ S030, typ S070 a typ S077
jsou za následujících podmínek ve shodě s článkem 4,
odstavcem 1 směrnice pro tlaková zařízení 2014/68/EU:
• Přístroj pro použití v potrubí (PS = maximální povolený tlak,
DN = jmenovitý průměr potrubí)
Druh kapaliny
Kapalina skupiny 1, článek 4,
odstavec 1.c.i

Podmínky
DN ≤ 25

Kapalina skupiny 2, článek 4,
odstavec 1.c.i

DN ≤ 32 nebo
PS x DN ≤ 1 000 bar

Kapalina skupiny 1, článek 4,
odstavec 1.c.ii

DN ≤ 25 nebo
PSxDN ≤ 2 000 bar

česky
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Druh kapaliny
Kapalina skupiny 2, článek 4,
odstavec 1.c.ii

6.2.2

Podmínky
DN ≤ 200 nebo
PS ≤ 10 bar nebo
PS x DN ≤ 5 000 bar

Certifikace UL

Přístroje s variabilním klíčem PU01 nebo PU02 mají certifikaci UL
a splňují také následující normy:
• UL 61010-1
• CAN/CSA-C22.2 n°61010-1
Logo,
vyznačeno na přístroji

®

Measuring
Equipment
EXXXXXX

Certifikace

Variabilní klíč

UL recognized

PU01

UL listed

PU02

6.3
Table 1 :

Materiály
Materiály, všechny varianty přístroje

Díl
Pouzdro
Těsnění pouzdra
Víko pouzdra
Těsnění víka pouzdra
Displejový modul
Konektor M12, Pouzdro M12
Nosná deska konektoru M12
nebo pouzdra M12
Šrouby
Převlečná matice G2"
Table 2 :

česky

• ušlechtilá ocel na vyžádání
PPS CF30
Ušlechtilá ocel
PC

Materiály specifické pro typ 8026 a kontakt
s kapalinou

Díl
Armatura snímače průtoku
Těsnění armatury
Osa lopatkového kola a ložisko
lopatkového kola
Lopatkové kolo

10

Materiál
Ušlechtilá ocel 316L 1.4404,
PPS
EPDM
PC
Silikon
PC, PBT
• poniklovaná mosaz

Materiál
PVDF
FKM, standardně
Keramika (Al2O3)
PVDF

Typ 8026, 8036, SE36 ELEMENT
Technická data
Table 3 :

Materiál specifický pro typ SE36

Díl
Bajonetový systém

6.4

Typ fitinku
• Typ 8026
• Typ SE36

Materiál
PC

Data k fluidním médiím

Teplota kapaliny
• Typ 8026

A
P (bar)
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

PVDF + Kov
Kov (PN10)
PVC + PP

• Typ 8036, Typ SE36
Tlak kapaliny

PVC (PN10)
PVDF (PN10)

• Typ 8026

PP (PN10)
-10

+10

+30

+50

+70

+90 +110 T (°C)

A: Oblast použití

Obrázek 2:

Závislost mezi teplotou kapaliny a tlakem kapaliny,
typ 8026 v kombinaci s fitinkem typu S020

2)

nehodnoceno UL

• Typ 8036, Typ SE36
Druh kapaliny
• Typ 8026, Typ 8036
• Typ SE36 s fitinkem
typu S070 nebo fitinkem
typu S077

česky

• Typ S020
• Typ S030, typ S070 nebo
typ S077
• -15…+100 °C;
Zohledněte závislost mezi
teplotou kapaliny a tlakem
kapaliny. Viz Obrázek 2
• Viz návod k obsluze dodaný
s použitým fitinkem
Viz také požadavky směrnice
pro tlaková zařízení: viz
kap. 6.2.1
• PN102)
Zohledněte závislost mezi
teplotou kapaliny a tlakem
kapaliny. Viz Obrázek 2
• Viz návod k obsluze dodaný
s použitým fitinkem.
• Neutrální nebo mírně agresivní kapaliny
• Viskózní kapaliny bez
pevných částic
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Viskozita kapaliny
• Typ 8026, Typ 8036
• 300 cSt max.
• Typ SE36 s fitinkem
• Viz návod k obsluze dodaný
typu S070 nebo fitinkem
s použitým fitinkem.
typu S077
Koncentrace pevných částic v kapalině
• Typ 8026, Typ 8036
• ≤1 %
• Typ SE36 s fitinkem
• 0%
typu S070 nebo fitinkem
typu S077
Měření průtoku pro typ 8026 a typ 8036
• Rozsah měření
• 0,3…10 m/s
• Linearita
• ±0,5 % konce rozsahu
měření (10 m/s) 3)
• Opakovatelnost
• ±0,4 % hodnoty měření 3)
• Odchylka měření se stan• ±2,5 % hodnoty měření 3)
dardním K faktorem
• Odchylka měření s Teach-in • ±1 % hodnoty měření (na
Teach-In bodu) 3)

Měření průtoku pro typ SE36 s fitinkem typu S070 nebo
fitinkem typu S077
• Rozsah měření
- Viskozita >5 mPa.s
- Typ S070: 2…1 200 I/min
- Typ S077: 2…1 200 I/min
- Viskozita <5 mPa.s
- Typ S070: 3…616 I/min
- Typ S077: 3…616 I/min
• Odchylka měření
- se standardním K fakto- Typ S070: ±0,5 % hodnorem
ty měření 3)
- Typ S077: ±1 % hodnoty
měření 3)
- Typ S070: ±0,5 % hod- s Teach-In nebo specificnoty měření (pro Teach
kým K faktorem (lze odehodnotu průtoku) 3)
číst přímo z fitinku)
- Typ S077: ±0,5 % hodnoty měření (pro Teach
hodnotu průtoku) 3)
• Opakovatelnost
• ±0,03 % hodnoty měření 3)
Za následujících referenčních podmínek určuje: Kapalina = voda,
teplota kapaliny a teplota prostředí = 20 °C, dodrženy minimální vstupní
a výstupní vzdálenosti, vhodný průměr potrubí.
3)
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6.5

Elektrotechnické údaje

Provozní napětí
• Varianta přístroje se
2 nebo 3 výstupy
(2vodičové připojení)

• 14…36 V DC
• Připojení k jednotce napájení:
permanentní prostřednictvím
ochranného nízkého napětí (SELV)
a omezeným zdrojem proudu
(LPS)
• Filtrované a regulované

• Varianta přístroje se
4 výstupy (3vodičové
připojení)

• Tolerance: ±10 %
• 12…36 V DC
• Připojení k jednotce napájení:
permanentní prostřednictvím
ochranného nízkého napětí (SELV)
a omezeným zdrojem proudu
(LPS)
• Filtrované a regulované

Jednotka napájení
(není součástí dodávky)

• Tolerance: ±10 %
• Zdroj s omezeným výkonem v
souladu s normou UL/EN 60950-1
• nebo omezený energetický okruh
v souladu s odst. 9.4 normy
UL/EN 61010-1

Spotřeba energie
• Varianta přístroje se
2 nebo 3 výstupy
(2 vodičové připojení)
• Varianta přístroje se 4
výstupy (3 vodičové
připojení)
Spotřeba se zátěží na
tranzistorech
Příkon
Ochrana před
přepólováním
Ochrana proti špičkám
napětí
Proudový výstup

• Varianta přístroje
s 1 proudovým
výstupem (2 vodičové
připojení)
• Varianta přístroje se
2 proudovými výstupy
(3 vodičové připojení)

česky

• 25 mA max. (při 14 V DC)

• 5 mA max. (při 12 V DC)

1 A max.
40 W max.
ano
ano
4…20 mA, sink nebo source, prostřednictvím kabelového spojení
a nastavení softwaru, 22 mA k zobrazení chyby (nastavení softwaru)
• Maximální impedance smyčky:
1100 W při 36 V DC, 610 W při
24 V DC, 180 W při 14 V DC
• Maximální impedance smyčky:
1 100 W při 36 V DC, 610 W při
24 V DC, 100 W při 12 V DC
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Tranzistorový výstup
• Varianta přístroje
• NPN, max. 700 mA, 1…36 V DC
s 1 tranzistorovým
výstupem
• Varianta přístroje se 2 tranzistorovými výstupy
- Typ
- NPN (/sink) nebo PNP (/source),
kabelovým spojením a nastavením softwaru
- Výstup NPN
- 1…36 V DC, 700 mA max.
(nebo 500 mA max., pokud jsou
kabelem spojené 2 tranzistorové výstupy)
- Výstup PNP
- Napájecí napětí, 700 mA max.
(nebo 500 mA max., pokud jsou
kabelem spojené 2 tranzistorové výstupy)
- Ochrana
- Galvanicky izolované, chráněné proti přepětí, přepólování
a zkratem

7

INSTALACE A KABELÁŽ

7.1

Bezpečnostní pokyny
NEBEZPEČÍ

Nebezpečí zranění vlivem zásahu elektrickým proudem.
▶ Před prací na zařízení nebo přístroji vypněte napětí pro
všechny vodiče a zajistěte proti opětovnému zapnutí.
▶ Pokud je přístroj určen pro použití ve vlhkém prostředí nebo
pro venkovní použití, omezte maximální provozní napětí na
35 V DC.
▶ Každý přístroj připojený k zařízení musí být dvojitě izolován od elektrické rozvodné sítě v souladu s normou
UL/EN 61010-1.
▶ Dbejte na platné pokyny proti zamezení nehodám a na bezpečnostní pokyny pro elektrické přístroje.
Nebezpečí způsobené tlakem v zařízení.
▶ Před prací na zařízení nebo přístroji zastavte oběh kapaliny,
vypněte tlak a vyprázdněte potrubí.
▶ Před prací na zařízení zajistěte, aby potrubí už nebylo pod
tlakem.
▶ Zohledněte závislost mezi tlakem kapaliny a teplotou
kapaliny.

14
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NEBEZPEČÍ
Nebezpečí popálení v důsledku vysokých teplot kapaliny.
▶ Při manipulaci s přístrojem používejte ochranné rukavice.
▶ Před otevřením potrubí zastavte oběh kapaliny a vypusťte
potrubí.
▶ Před otevřením potrubí zajistěte, aby bylo potrubí úplně
prázdné.
Nebezpečí zranění vzhledem k druhu kapaliny.
▶ Při používání nebezpečných kapalin dodržujte informace
uvedené v bezpečnostním listu a příslušné bezpečnostní
předpisy.
VAROVÁNÍ
Nebezpečí zranění při nesprávné instalaci.
▶ Fluidní a elektrické instalace smí provádět pouze autorizovaný odborný personál pomocí vhodného nástroje!
▶ Používejte výhradně vhodná bezpečnostní zařízení (správně
dimenzované pojistky a/nebo jističe).
▶ Postupujte podle pokynů k instalaci použitého fitinku.

VAROVÁNÍ
Pokud nebude zohledněna závislost teploty kapaliny a tlaku
kapaliny, hrozí nebezpečí zranění.
▶ Zohledněte diagramy závislosti mezi teplotou kapaliny a tlakem kapaliny. Viz kap. 6.4.
▶ U použitého fitinku zohledněte diagramy závislosti mezi
teplotou kapaliny a tlakem kapaliny. Viz příslušný návod k
obsluze.
VAROVÁNÍ
Nebezpečí zranění neúmyslným zapnutím přístroje a nekontrolovaným opětovným spuštěním.
▶ Zajistěte zařízení proti neúmyslnému zapnutí.
▶ Po každém zásahu na přístroji zajistěte opětovné kontrolované spuštění.

7.2

Instalace typu 8026 do potrubí

Pro správnou instalaci průtokoměru typu 8026 je nutné provést
následující kroky.

7.2.1

Montáž fitinku typu S020 na potrubí

→ Vyberte fitink, který je vhodný pro rychlost toku kapaliny. Viz
datový list příslušného fitinku.
→ Vyberte na trubce pro fitink takové místo, aby byly splněny
následující podmínky:

česky
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- Zabránit tvorbě vzduchových bublin na senzoru v potrubí
(Obrázek 3).
- Potrubí na senzoru musí být vždy naplněné (Obrázek 3).
Správně

Nesprávně

POZOR
Riziko poškození při instalaci fitinku.
▶ Dodržujte pokyny k instalaci, které jsou uvedené v návodu
k obsluze fitinku.
→ Fitink instalujte do potrubí tak, aby osa lopatkového kola
ležela horizontálně (viz Obrázek 4).

Správně

Nesprávně

Obrázek 4:
Směr průtoku

Správně
Obrázek 3:

16

Nesprávně

Vzduchové bubliny v potrubí / Naplnění potrubí

česky

Montážní polohy pro horizontální osu lopatkového
kola

Typ 8026, 8036, SE36 ELEMENT
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7.2.2

Vsaďte přístroj do fitinku
→ Ujistěte se, že je těsnění usazeno
na přístroji a je neporušené.
V případě potřeby těsnění vyměňte.
→ Nasaďte na fitink převlečnou matici
A a do drážky vsaďte rozpěrný
kroužek B.
→ Opatrně vsaďte přístroj do fitinku.
B
A

Obrázek 5:

7.2.3

Je-li instalace provedena správně,
přístroj už se nemůže otáčet kolem
vlastní osy.
→ Jednotku zajistěte převlečnou
maticí A, kterou utáhněte pouze
rukou.

Instalace průtokoměru do fitinku

7.3.1

Montáž typu S030 na potrubí

→ Vyberte fitink senzoru, který je vhodný pro rychlost toku
kapaliny. Viz datový list příslušného fitinku.
→ Vyberte na trubce pro fitink senzoru takové místo, aby byly
splněny následující podmínky:
- Zabránit tvorbě vzduchových bublin na senzoru v potrubí
(Obrázek 3, kap. 7.2.1).
- Potrubí na senzoru musí být vždy naplněné (Obrázek 3,
kap. 7.2.1).
POZOR
Riziko poškození při instalaci fitinku.
▶ Dodržujte pokyny k instalaci, které jsou uvedené v návodu
k obsluze fitinku.
→ Fitink senzoru instalujte do potrubí tak, aby osa lopatkového
kola ležela horizontálně (viz Obrázek 4, kap. 7.2.1)

Dokončení instalace

→ Propojte přístroj kabelem (viz kap. 7.5).
→ Připojte přístroj k napětí.
→ S pomocí displejového modulu nastavte K faktor nebo jej
určete s pomocí Teach-In (viz kap. 8.11).

7.3

Instalace typu 8036 do potrubí

Průtokoměr typ 8036 sestává z jednoho průtokového převodníku
typu SE36 a jednoho fitinku typu S030. Pro správnou instalaci
průtokoměru typu 8036 je nutné provést následující kroky:

česky
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7.3.2

Instalace typu SE36 na typ S030

7.4

→ 1: Vsaďte průtokový převodník do
armatury fitinku senzoru.

SE36

→ 2: Průtokový převodník otočte
o čtvrt otáčky.

1
2
S030

→ 3: Pro spojení průtokového
převodníku a fitinku senzoru
utáhněte šroub točivým
momentem max. 1 Nm.

7.3.3

Instalace průtokoměru

7.4.1

Montáž typu S070 nebo typu S077 na
potrubí

POZOR
Riziko poškození při instalaci fitinku.

Dokončení instalace

▶ Dodržujte pokyny k instalaci, které jsou uvedené v návodu
k obsluze fitinku.

→ Propojte přístroj kabelem (viz kap. 7.5).
→ Připojte přístroj k napětí.
→ S pomocí displejového modulu nastavte K faktor nebo jej
určete s pomocí Teach-In (viz kap. 8.11).
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Pro správnou instalaci průtokového převodníku typu SE36
s fitinkem senzoru typu S070 nebo typu S077, proveďte následující kroky:

→ Vyberte fitink senzoru, který je vhodný pro viskozitu kapaliny.
Viz datový list příslušného fitinku.

3
Obrázek 6:

Instalace průtokového převodníku
typu SE36 s fitinkem senzoru typu
S070 nebo typu S077 do potrubí

česky
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→ Fitink senzoru instalujte do potrubí tak, aby se osy oválného
kola nacházely v horizontální úrovni, jak zobrazuje Obrázek 7.

7.4.2

Montáž typu SE36 na typ S070 nebo
typ S077
→ 1: Vsaďte průtokový převodník
do armatury fitinku senzoru.

správně

SE36

1

2

3

→ 2: Průtokový převodník otočte
o čtvrt otáčky.
→ 3: Pro spojení průtokového
převodníku a fitinku senzoru
utáhněte šroub (-y) točivým
momentem max. 1 Nm.

nesprávně

S077
S070

Obrázek 7:

Osy oválného kola musí ležet horizontálně (pohled
zepředu)

Obrázek 8:

7.4.3

Instalace průtokového převodníku na fitink senzoru

Dokončení instalace

→ Propojte přístroj kabelem (viz kap. 7.5).
→ Připojte přístroj k napětí.
→ S pomocí displejového modulu nastavte K faktor nebo jej
určete s pomocí Teach-In (viz kap. 8.11).

česky
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7.5

Kabelové spojení

7.5.1

NEBEZPEČÍ
Nebezpečí zranění vlivem zásahu elektrickým proudem.
▶ Před prací na zařízení nebo přístroji vypněte napětí pro
všechny vodiče a zajistěte proti opětovnému zapnutí.
▶ Pokud je přístroj určen pro použití ve vlhkém prostředí nebo
pro venkovní použití, omezte maximální provozní napětí na
35 V DC.
▶ Každý přístroj připojený k zařízení musí být dvojitě izolován od elektrické rozvodné sítě v souladu s normou
UL/EN 61010-1.
▶ Dbejte na platné pokyny proti zamezení nehodám a na bezpečnostní pokyny pro elektrické přístroje.
• Použijte kvalitní zdroj napájení. Napájení musí být
filtrované a regulované.
• Zajistěte vyrovnání potenciálů instalace. Viz kap. 7.5.2.
• Napájení přístroje zabezpečte 100 mA pomalou
pojistkou a jističem.
• Napájení každého výstupu tranzistoru musí být
chráněno pojistkou 750 mA.
• Jakmile je vytvořeno kabelové spojení přístroje, nastavte
parametr „HWMode“, v závislosti na provedeném kabelovém spojení, sink/NPN nebo source/PNP. Viz kap. 8.6.
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česky

Spojovací konektor s identifikačním
číslem 917116

Pro kabelové spojení výrobku můžete použít spojovací konektor
Bürkert. Můžete například použít 5-pinové pouzdro M12 s identifikačním číslem 917116.
Table 4 :

Specifikace kabelu a vodiče pro pouzdro M12
s identifikačním číslem 917116
Specifikace
Doporučená hodnota
• Elektromagnetická ochrana (EMV) • Stínění
• Průměr vodiče
• max. 0,75 mm2
• Průměr kabelu
• 3…6,5 mm
• Maximální provozní teplota
• rovná se nebo je vyšší
kabelu
než 80 °C

7.5.2

Vyrovnání potenciálů instalace

Chcete-li zajistit vyrovnání potenciálů instalace (napájecí napětí –
přístroj – kapalina),
→ Připojte různé uzemňovací body instalace k sobě, abyste
eliminovali potenciálové rozdíly, které mohou vznikat mezi
dvěma uzemňovacími body.
→ Dbejte na řádné uzemnění stínění napájecího kabelu. Viz
Obrázek 9 a Obrázek 10.
→ Pokud je přístroj instalován na plastových trubkách, připojte
všechna kovová zařízení umístěná v blízkosti přístroje, jako
jsou ventily nebo čerpadla, ke stejnému uzemňovacímu bodu.
Viz Obrázek 10.

Typ 8026, 8036, SE36 ELEMENT
Instalace a kabeláž

Zdroj
napájení

12-36 V DC

7.5.3
+

Varianta přístroje s 1 elektrickým
připojením, 1 NPN tranzistorovým
výstupem a 1 proudovým výstupem
NPN tranzistorový výstup (TR1)
2

0V

1

3

V+ (14…36 V DC)

4

12-36 V DC

Obrázek 9:

Základní schémata ekvipotenciality u kovového
potrubí

+

4)

Neobsazeno
Obrázek 11: Obsazení pinů konektoru přístroje
Pin kabelu pouzdra M12, který
je k dostání jako příslušenství
(identifikační číslo 438680)
1

Zdroj
napájení

hnědá

2

bílá

3

modrá

4

černá
zelená/žlutá nebo šedá

5
4)

Barva žil

Přístroje jako čerpadlo, ventil…

Obrázek 10: Základní schémata ekvipotenciality u plastového
potrubí

česky
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7.5.4

Zátěž

Varianta přístroje s 1 elektrickým
připojením, 2 tranzistorovými výstupy
a 1 proudovým výstupem
Tranzistorový výstup 1 (TR1)

bílá
2

modrá
3

2

hnědá
4

0V

1

zelená/žlutá
nebo šedá

1

3

V+ (14…36 V DC)

4

Tranzistorový výstup 2 (TR2)
Obrázek 13: Obsazení pinů konektoru přístroje

- +
Vstup 4…20 mA
(externí přístroj)

Pin kabelu pouzdra M12, který
je k dostání jako příslušenství
(identifikační číslo 438680)
1

- +
14-36 VDC
Zdroj napájení

Obrázek 12: Tranzistorový výstup, NPN připojení, a proudový
výstup, připojení jako sink (neměnné nastavení
softwaru „NPN/sink“), varianta přístroje s 1
elektrickým připojením, 1 NPN tranzistorovým
výstupem a 1 proudovým výstupem
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Barva žil
hnědá

2

bílá

3

modrá

4

černá
zelená/žlutá nebo šedá

5
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Vstup 4…20 mA
(externí přístroj)
Zátěž 1

2
3

Zátěž 1

- +

bílá
černá

Vstup 4…20 mA
(externí přístroj)
bílá
2

hnědá
4

černá

1

zelená/žlutá
nebo šedá

modrá

14-36 V DC
Zdroj napájení

Obrázek 14: Tranzistorové výstupy, NPN připojení, a proudový
výstup, připojení jako sink (nastavení softwaru
„NPN/sink“), varianta přístroje s 1 elektrickým
připojením, 2 tranzistorovými výstupy
a 1 proudovým výstupem

3

- +

hnědá
4

1

zelená/žlutá
nebo šedá
- +

- +

Zátěž 2

modrá

Zátěž 2

14-36 V DC
Zdroj napájení

Obrázek 15: Tranzistorové výstupy, PNP připojení, a proudový
výstup, připojení jako sink (nastavení softwaru
„PNP/source“), varianta přístroje s 1 elektrickým
připojením, 2 tranzistorovými výstupy
a 1 proudovým výstupem

česky
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7.5.5

Varianta přístroje se 2 elektrickými
přípojkami
Zástrčka přístroje
Tranzistorový výstup 1 (TR1)

Pin kabelu pouzdra M12 nebo
kabelu konektoru M12, které jsou
k dispozici jako příslušenství
(identifikační číslo 438680 a 559177)
1

2
0V

1

3

V+ (12…36 V DC)

4

Proudový výstup (AC1)
Zdířka přístroje
Tranzistorový výstup 2 (TR2)
2
V+ (12…36 V DC)

1

3

0V

4

Proudový výstup 2 (AC2)
Obrázek 16: Obsazení pinů elektrických připojení
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Připojte zdroj napájení přístroje k zástrčce přístroje
M12; napájecí napětí je pak k dispozici na pinech
1 a 3 pouzdra přístroje, aby se usnadnilo zapojení zátěže
do pouzdra přístroje.

česky

Barva žil
hnědá

2

bílá

3

modrá

4

černá

5

zelená/žlutá nebo šedá
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Zátěž 1

Zátěž 2

bílá

Zátěž 1

Zátěž 2

bílá

bílá

bílá
2

modrá
3

černá

- +

hnědá
4

2

hnědá
1

1

zelená/žlutá
nebo šedá

- +

4

3

3

černá

černá

- +

- +

12-36 V DC
1. Vstup 4…20 mA
(externí přístroj)

Obrázek 17:

Zdroj napájení

2

modrá

2

hnědá
4

1

1

zelená/
žlutá nebo
šedá

- +

4

modrá
3

černá

- +

12-36 V DC
2. Vstup 4…20 mA
(externí přístroj)

Tranzistorové výstupy, NPN připojení, a proudové
výstupy, připojení jako sink (nastavení softwaru „NPN/
sink“), varianta přístroje se 2 elektrickými připojeními

1. Vstup 4…20 mA
(externí přístroj)

Zdroj napájení

2. Vstup 4…20 mA
(externí přístroj)

Obrázek 18: Tranzistorové výstupy, PNP připojení, a proudové
výstupy, připojení jako source (nastavení softwaru „PNP/
source“), varianta přístroje se 2 elektrickými připojeními

česky

25

Typ 8026, 8036, SE36 ELEMENT
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8

NASTAVENÍ A UVEDENÍ DO
PROVOZU

Pro nastavení parametrů přístroje potřebujete displejový modul.
Displejový modul není k dispozici u všech přístrojů. Displejový
modul lze objednat jako příslušenství.

8.1

Bezpečnostní pokyny

VAROVÁNÍ
Nebezpečí zranění při nesprávném uvedení do provozu.
Nesprávný provoz může vést ke zraněním, jakož i poškození
přístroje a jeho okolí.
▶ Před uvedením do provozu musí být zajištěno, že se personál obsluhy seznámil s obsahem tohoto návodu k rychlému
startu a plně jej pochopil.
▶ Především je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny a použití
v souladu s určeným účelem použití.

VAROVÁNÍ
Nebezpečí zranění při nesprávné obsluze.
Nesprávná obsluha může vést ke zraněním, jakož i poškození
přístroje a jeho okolí.
▶ Obsluha musí znát obsah tohoto návodu k rychlému startu
a porozumět mu.
▶ Je nutné obzvláště dodržovat bezpečnostní pokyny a použití
v souladu s určeným účelem použití.
▶ Nastavení smí provádět jen dostatečně vyškolený personál.

▶ Přístroj/zařízení smí uvádět do provozu pouze dostatečně
vyškolený personál.
▶ Před uvedením do provozu zadejte K faktor použitého fitinku.
Viz kap. 8.11.

8.2

Displejový modul

UPOZORNĚNÍ
Po odstranění víka není zaručena těsnost přístroje.
▶ Zabraňte vniknutí kapaliny do vnitřku pouzdra.
Nebezpečí poškození přístroje při kontaktu elektroniky
s kovovým předmětem.
▶ Zabraňte, aby se elektronika dostala do kontaktu s kovovým
předmětem.
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8.2.1

Montáž displejového modulu
→ Displejový modul
vyrovnejte v úhlu cca
20° vůči požadované
poloze.

→ Displejový modul lze
zapojit do čtyř různých
poloh pod úhlem 90°.

b)

Symboly a LED diody

→ Sundejte víko pouzdra.

20°

a)

8.2.2

c)

EN
OP

Flow_L

600.0l/h
Flow_m3
0.60/h   
ERR
Červená LED dioda:
Chybové hlášení.

Žlutá LED: signalizuje
přepnutí tranzistoru 1
Žlutá LED: signalizuje
přepnutí tranzistoru 1

d)

LO
CK

Nepoužívá se

Žlutá LED: signalizuje
přepnutí tranzistoru 2
Zelená LED: přístroj
je pod napětím

→ Pro zablokování
zatlačte displejový
modul dolů a otočte
ve směru hodinových
ručiček.
→ Nasaďte víko pouzdra
zpět.
Obrázek 19: Montáž displejového modulu

Žlutá LED: signalizuje
přepnutí tranzistoru 2

Červená LED dioda:
Chybové hlášení.

Obrázek 20: Symboly a LED diody

česky
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Typ 8026, 8036, SE36 ELEMENT
Nastavení a uvedení do provozu
• LED diody displejového modulu jsou na vodící desce
pod displejovým modulem duplikovány: Tyto LED
diody jsou viditelné, když displejový modul není instalován na přístroji.

Navigační tlačítko

V tomto návodu k rychlému startu
symbolicky znázorněno jako

V tomto návodu k rychlému
startu symbolicky znázorněno

jako

Symbol Význam a alternativy
Vstupní frekvence senzoru v rámci stanoveného
rozsahu.

V tomto návodu
k rychlému startu
symbolicky zná-

Alternativami na tomto místě (pokud je monitorování
vstupní frekvence senzoru aktivní) jsou:
•



• Žlutá LED dioda tranzistorového výstupu je deaktivována, pokud byl tranzistorový výstup konfigurován
jako impulzní výstup („Pulse“).

8.2.3

zorněno jako

a
ERR

•
a
Přístroj provede měření.

V tomto návodu
k rychlému startu
symbolicky znázorněno

Alternativy symbolů na tomto místě jsou:
•

!

blikající: Aktivní typ provozu HOLD.
T
•
: Je aktivní kontrola správného fungování nebo
správného chování výstupů.
Událost „varování“ („warning“).
ERR

28

HOLD

Událost „chyba“ („error“).

česky

V tomto návodu k rychlému
startu symbolicky znázorněno jako

Obrázek 21: Použití navigačního tlačítka

jako

Typ 8026, 8036, SE36 ELEMENT
Nastavení a uvedení do provozu

Chcete…
… se pohybovat v procesní
úrovni

Stiskněte…
• další obrazovku:



• … zobrazit menu
Parametrizování
… se pohybovat v menu
nastavovací úrovně

alespoň dvě sekundy
v procesní úrovni
• další menu:
• předchozí menu:

… se pohybovat ve funkcích
menu



… zvolit vybrané menu

… se pohybovat na liště dynamických funkcí (MEAS, BACK, • další funkce:
ABORT, OK, YES, NO)
• předchozí funkce:
… potvrdit zvýrazněnou dynamickou funkci
… změnit číselnou hodnotu
- zvýšit vybrané číslo

-

- snížit vybrané číslo
- vybrat předchozí číslo
- vybrat další číslo
- přiřadit číselné hodnotě
znaménko „+“ nebo „-“

-

• další funkce:
• předchozí funkce:

až po levý konec
číselné hodnoty, potom
dokud se nezobrazí
požadované znaménko

- přemístit čárku



… zvolit zvýrazněnou funkci

Stiskněte…



• předchozí obrazovku:
• … vstoupit do nastavovací
úrovně

Chcete…

-

až po pravý konec
číselné hodnoty, potom
dokud se čárka nenachází na požadovaném
místě

česky
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Typ 8026, 8036, SE36 ELEMENT
Nastavení a uvedení do provozu

8.2.4

Dynamické funkce

Chcete…
… vrátit se do procesní úrovně
… potvrdit zadání
… se vrátit do nadřazeného
menu
… zrušit aktuální proces
a vrátit se do nadřazené
úrovně menu
… odpovědět na položenou
otázku

8.3

→ Pro listování procesní úrovní viz kap. 8.2.3.

Stiskněte…
dynamickou funkci „MEAS“
dynamickou funkci „OK“
dynamickou funkci „BACK“
dynamickou funkci „ABORT“

dynamickou funkci „YES“ nebo
„NO“

Úrovně obsluhy

Přístroj má 2 úrovně obsluhy: procesní úroveň a nastavovací
úroveň.
Když je zařízení zapnuto a když je vložen displejový modul,
zobrazí se na displeji softwarová verze displeje a poté procesní
úroveň.
Pokud se zobrazí hlášení „ERROR – This display does
not support this Element – Contact Bürkert“, není verze
displejového modulu kompatibilní se softwarovou verzí
přístroje. Kontaktujte svého prodejce Bürkert.

30

česky

→ Pro přístup do nastavovací úrovně a listování v menu viz
kap. 8.2.3. Nastavovací úroveň má 5 menu: „Param“, „Calib“,
„Diagnostic“, „Test“, „Info“.
Přístupové kódy pro menu „Param“, „Calib“, „Diagnostic“ a „Test“
jsou vyžadovány, pouze pokud byl přístupový kód pro nabídku
personalizován.
V tomto popisu rychlého startu jsou popsané jen nejčastěji
používané funkce. Nastavení ostatních funkcí je popsáno v příslušných návodech k obsluze, které jsou dostupné na internetu
na country.burkert.com.
Displejový modul během nastavování přístroje
nevyjímejte.

Typ 8026, 8036, SE36 ELEMENT
Nastavení a uvedení do provozu

8.4

Nastavení zobrazených hodnot v procesní úrovni
Display

Param
This is
when the
device is being parametered............
....................

Line1/Line2:
This is
when the
device is being parametered............
....................

Line 1/Line2:

Enabled
Disabled

PVar:

Flow_L
Flow_m3
Flow_gal
Flow_Igal
Freq.

Unit:

/h
/min

Když PVar ≠ Freq.

/s

Když PVar = Freq.

Hz
Filter:

Slow
Fast
None

česky
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Typ 8026, 8036, SE36 ELEMENT
Nastavení a uvedení do provozu

8.5

Volba jednotek počítadel množství zobrazených v procesní úrovni
Počítadla množství se při výpadku proudu uloží.
Display

Param
This is
when the
device is being parametered............
....................

Totalizers

Total 1/Total 2

Unit

Liter
m3

This is
when the
device is being parametered............
....................

gal
Igal

8.6

Volba způsobu připojení výstupů

Param

Outputs
This is
when the
device is being parametered............
....................

HWMode
This is
when the
device is being parametered............
....................

sinkNPN
sourcePNP

U varianty přístroje s jedním NPN tranzistorovým výstupem a jedním proudovým výstupem je možný pouze výběr „sink/NPN“.
U varianty přístroje s 1 elektrickým připojením, 2 tranzistorovými výstupy a 1 proudovým výstupem nemá toto nastavení žádný
vliv, pokud je připojen pouze proudový výstup.
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česky

Typ 8026, 8036, SE36 ELEMENT
Nastavení a uvedení do provozu

8.7

Parametrizování proudových výstupů

Druhý proudový výstup „AC2“ je k dispozici jen u varianty přístroje se dvěma proudovými výstupy.
Param

Outputs
This is
when the
device is being parametered............
....................

AC1/AC2

PVar:

Flow_L
Flow_m3

This is
when the
device is being parametered............
....................

Flow_gal
Flow_Igal
Freq.
Tot1_L
Tot1_m3
Tot1_gal
Tot1_Igal
Tot2_L
Tot2_m3
Tot2_gal
Tot2_Igal

4mA:

INPUT

20mA:

INPUT

Filter:

Slow
Fast
None

Diag. mode:

None
22mA

česky
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Typ 8026, 8036, SE36 ELEMENT
Nastavení a uvedení do provozu

8.8

Parametrizování tranzistorových výstupů

Druhý tranzistorový výstup „TR2“ je k dispozici jen u varianty přístroje se dvěma tranzistorovými výstupy.
Outputs

Param
This is
when the
device is being parametered............
....................

TR1/TR2

PVar:

Flow_L
Flow_m3

This is
when the
device is being parametered............
....................

Flow_gal
Flow_Igal
Freq.
Tot1_L
Tot1_m3

Když „Mode“ ≠ „Pulse“

Tot1_gal
Tot1_Igal
Tot2_L
Tot2_m3
Tot2_gal
Tot2_Igal
Lit/Pulse
m3/Pulse
Gal/Pulse
Igal/Pulse
Warning

34

česky

Když „Mode“ = „Pulse“

Typ 8026, 8036, SE36 ELEMENT
Nastavení a uvedení do provozu
Outputs

Param
This is
when the
device is being parametered............
....................

TR1/TR2

Mode:

Hysteresis
Window

This is
when the
device is being parametered............
....................

Pulse
Low:

INPUT

High:

INPUT

Contact:

Normally open

Když „PVar“ ≠ „Warning“

Když „Mode“ ≠ „Pulse“

Normally closed

8.9

Delay:

INPUT

Pulse:

INPUT

Když „Mode“ = „Pulse“

Aktivace nebo deaktivace typu provozu Hold
• Po přerušení elektrického napájení se typ provozu Hold při opětovném náběhu přístroje deaktivuje.
• Typ provozu Hold nemá žádný vliv na tranzistorové výstupy, pokud pracují v impulzním provozu.

Calib

System

Hold

Hold: Disable
Hold: Enable

česky

35

Typ 8026, 8036, SE36 ELEMENT
Nastavení a uvedení do provozu

8.10

Seřízení proudových výstupů
VAROVÁNÍ

Nebezpečí zranění při nesprávné obsluze.
▶ Zajistěte, aby byl typ provozu Hold deaktivován (viz kap. 8.9).
Calib

Outputs

AC1/AC2

4mA:

INPUT

20mA:

INPUT

Zadané hodnoty se v tomto menu neuloží. Nastaví se pouze hodnoty vydané na proudových výstupech, poté co při hlášení
„Recalibrate AC outputs?“ stisknete „OK“.

36
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Typ 8026, 8036, SE36 ELEMENT
Nastavení a uvedení do provozu

8.11
Calib

Zadání K faktoru nebo stanovení pomocí Teach-in
Senzor

K.fact.

INPUT

Vol.Teach

PVar:

Litre
m3
gal
Igal

Start Teach

Meas.Progress
Input Vol.
Cal. Result

Flow Teach

PVar:

Flow_L
Flow_m3
Flow_gal
Flow_Igal
Freq.

Start Teach

Measure
Flow Teach
Cal. Result

česky
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Typ 8026, 8036, SE36 ELEMENT
Preventivní údržba, odstraňování závad

9
9.1

PREVENTIVNÍ ÚDRŽBA,
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

NEBEZPEČÍ
Nebezpečí popálení v důsledku vysokých teplot kapaliny.
▶ Při manipulaci s přístrojem používejte ochranné rukavice.

Bezpečnostní pokyny

▶ Před otevřením potrubí zastavte oběh kapaliny a vypusťte
potrubí.

NEBEZPEČÍ
Nebezpečí zranění vlivem zásahu elektrickým proudem.
▶ Před prací na zařízení nebo přístroji vypněte napětí pro
všechny vodiče a zajistěte proti opětovnému zapnutí.
▶ Pokud je přístroj určen pro použití ve vlhkém prostředí nebo
pro venkovní použití, omezte maximální provozní napětí na
35 V DC.
▶ Každý přístroj připojený k zařízení musí být dvojitě izolován od elektrické rozvodné sítě v souladu s normou
UL/EN 61010-1.
▶ Dbejte na platné pokyny proti zamezení nehodám a na bezpečnostní pokyny pro elektrické přístroje.
Nebezpečí způsobené tlakem v zařízení.
▶ Před prací na zařízení nebo přístroji zastavte oběh kapaliny,
vypněte tlak a vyprázdněte potrubí.
▶ Před prací na zařízení zajistěte, aby potrubí už nebylo pod
tlakem.
▶ Zohledněte závislost mezi tlakem kapaliny a teplotou
kapaliny.

38
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▶ Před otevřením potrubí zajistěte, aby bylo potrubí úplně
prázdné.
Nebezpečí zranění vzhledem k druhu kapaliny.
▶ Při používání nebezpečných kapalin dodržujte informace
uvedené v bezpečnostním listu a příslušné bezpečnostní
předpisy.
VAROVÁNÍ
Nebezpečí zranění při nesprávné preventivní údržbě.
▶ Údržbářské práce smí provádět pouze autorizovaný odborný
personál pomocí vhodného nástroje.
▶ Po každém zásahu na zařízení zajistěte opětovné kontrolované spuštění.
→ V případě problémů, viz návod k obsluze dostupný na
internetu na adrese: country.burkert.com

Typ 8026, 8036, SE36 ELEMENT
Balení, přeprava

10

BALENÍ, PŘEPRAVA

UPOZORNĚNÍ
Poškození při přepravě.

12

LIKVIDACE

→ Přístroj a obal zlikvidujte v souladu s ekologickými předpisy.
UPOZORNĚNÍ

Nedostatečně chráněné přístroje se mohou přepravou
poškodit.

Škody na životním prostředí způsobené díly, které byly kontaminovány kapalinami.

▶ Přístroj přepravujte v nárazuvzdorném obalu, chráněný před
vlhkem a nečistotami.

▶ Dodržujte platné předpisy k likvidaci, národní předpisy
k odstranění odpadů a ustanovení k životnímu prostředí!

▶ Vyhněte se překročení nebo nedosažení teploty k uskladnění.
▶ Elektrická rozhraní je nutné chránit ochrannými krytkami před
poškozením.

11

SKLADOVÁNÍ

UPOZORNĚNÍ
Nesprávné skladování může způsobit škody na přístroji.
▶ Přístroj uchovávejte v suchém a neprašném prostředí.
▶ Teplota skladování typu 8026: -10…+60 °C.
▶ Teplota skladování typu SE36: -10…+60 °C.
▶ Teplota skladování fitinku: viz příslušný návod k obsluze.

česky
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