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NOTIFICARE

Acest document prezintă indicaţii de instalare de bază pentru sistemul de debitmetru 
magnetic Rosemount® 8750W. Pentru instrucţiuni complete, pentru configuraţia detaliată, 
diagnostic, întreţinere, service, instalare sau depanare, consultaţi manualul de referinţă al 
sistemului Rosemount 8750W (numărul documentului 00809-0100-4750 Rev. BA). Manualul 
şi acest ghid de pornire rapidă sunt, de asemenea, disponibile în format electronic la adresa 
www. rosemount.com.

AVERTISMENT
Nerespectarea acestor instrucţiuni de instalare ar putea cauza decesul sau accidentări grave:
 Instrucţiunile de instalare şi service pot fi utilizate exclusiv de personal calificat. Nu efectuaţi 

alte operaţiuni de service în afară de cele incluse în instrucţiunile de operare, cu excepţia 
cazului în care aveţi calificarea necesară. 

 Verificaţi dacă instalarea respectă regulile de siguranţă şi corespunde mediului de operare.

 Nu conectaţi un traductor Rosemount la un senzor non-Rosemount care se află într-o 
atmosferă explozivă.

 Căptuşeala senzorului este vulnerabilă la deteriorarea cauzată prin manipulare. Nu treceţi 
niciodată nimic prin senzor cu scopul de a-l ridica sau obţine un mijloc de ridicare. 
Deteriorarea căptuşelii poate duce la defectarea senzorului.

 Nu trebuie utilizate garnituri metalice sau în spirală, deoarece acestea vor deteriora 
suprafaţa căptuşelii senzorului. 

 Dacă se preconizează o scoatere frecventă, luaţi măsuri de precauţie pentru a proteja 
capetele căptuşelii. Pentru protecţie se folosesc frecvent şpuluri mici ataşate la capetele 
senzorului.

 Debitmetrele magnetice Rosemount comandate cu opţiuni de vopsire non-standard pot 
fi expuse descărcării electrostatice. Pentru a evita acumularea de sarcină electrostatică, 
nu frecaţi debitmetrul cu o lavetă uscată şi nu îl curăţaţi cu solvenţi.

 Strângerea corectă a bolţului flanşei are o importanţă foarte mare pentru funcţionarea 
normală şi durata de viaţă utilă a senzorului. Toate bolţurile trebuie să fie strânse în 
ordinea corectă, conform specificaţiilor de cuplu menţionate. Nerespectarea acestor 
instrucţiuni poate avea drept rezultat deteriorarea gravă a căptuşelii senzorului şi 
eventuala înlocuire a senzorului.
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Pasul 1: Preinstalarea
Înainte de instalarea debitmetrului Rosemount 8750W, există câţiva paşi de 
preinstalare care trebuie urmaţi pentru facilitarea procesului de instalare:
 Identificarea opţiunilor şi configuraţiilor valabile pentru aplicaţia 

dumneavoastră.
 Setarea comutatoarelor hardware, dacă este necesar
 Luarea în considerare a cerinţelor mecanice, electrice şi de mediu.

Consideraţii mecanice
Locul de montare a traductorului Rosemount 8750W trebuie să asigure 
suficient spaţiu pentru montarea în siguranţă, accesul facil la orificiile de tub, 
deschiderea completă a capacelor traductorului şi citirea cu uşurinţă 
a ecranului LOI (consultaţi Figura 1 şi Figura 2).

Dacă traductorul Rosemount 8750W este montat separat de senzor, este 
posibil să nu facă obiectul aceloraşi limitări care se aplică senzorului.

Figura 1.  Desen la scară al traductorului montat pe teren

NOTIFICARE

*Filet non-standard pentru intrarea de tub. Conexiunile M20 sunt disponibile cu utilizarea 
adaptoarelor de tub filetate.

148
(5,82)

165 (6,48)

190 (7,49)

Capac LOI

126 
(4,97)

224 
(8,81)

76
(3,00)

78 (3,07)

126 
(4,97)

1/2"–14 NPT (3 locuri)*

1/2"–14 NPT (2 locuri)*
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Figura 2.  Desen la scară al traductorului montat pe perete

109
(4,31)

Capac tastatură LOI

229
(9,01)

283
(11,15)

71
(2,81)

79
(3,11)

305
(12,02)

11
(0,44)

Bornă de 
împământare

Conexiune tub 1/2–14 NPT 
(4 locuri)

CU CAPAC STANDARD

NOTĂ
Dimensiunile sunt exprimate în milimetri (inci).

75
(2,96)

CU CAPAC LOI
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Consideraţii de mediu
Pentru a asigura o durată de viaţă utilă maximă a traductorului, evitaţi 
temperaturile extreme şi vibraţiile excesive. Zone problematice tipice:
 conductele cu vibraţii mari, cu traductoare montate integral
 instalaţiile din zone cu climă caldă, sub acţiunea directă a razelor soarelui
 instalaţiile de exterior în zone cu climă rece. 

Traductoarele montate la distanţă pot fi instalate în camera de comandă pentru 
a proteja componentele electronice de condiţiile climatice aspre şi pentru 
a asigura accesul facil în vederea configurării sau service-ului.

Traductoarele Rosemount 8750W, atât cele montate la distanţă, cât şi cele 
montate integral, necesită o sursă de alimentare externă, astfel încât trebuie 
să se asigure accesul la o sursă adecvată de alimentare cu energie electrică.

Proceduri de instalare
Instalarea Rosemount 8750W include proceduri de instalare detaliate, 
atât mecanice, cât şi electrice. 

Montarea traductorului
La distanţă, traductorul poate fi montat pe o conductă cu diametrul de până 
la doi inci sau pe o suprafaţă plană.

Montarea pe conductă

Pentru a monta traductorul pe o conductă: 
1. Fixaţi consola de montaj pe conductă folosind dispozitivele de montaj.

2. Fixaţi traductorul Rosemount consola 8750W pe consola de montaj 
folosind şuruburile de montaj.

Identificarea opţiunilor şi configuraţiilor
Aplicaţia standard a sistemului 8750W include o ieşire de 4–20 mA şi comanda 
bobinelor şi electrozilor senzorului. Alte aplicaţii pot necesita una sau mai 
multe dintre următoarele configuraţii sau opţiuni:
 Configuraţie HART Multidrop
 Ieşire discretă
 Intrare discretă
 Ieşire de impulsuri

Aveţi grijă să identificaţi orice opţiuni şi configuraţii suplimentare care se aplică 
instalării. Menţineţi o listă cu aceste opţiuni în apropiere pentru analiză în 
timpul procedurilor de instalare şi configurare.
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Comutatoare/cuple hardware
Panoul cu elementele electronice 8750W este dotat cu comutatoare hardware 
care pot fi selectate de utilizator, în funcţie de modelul de traductor comandat. 
Aceste comutatoare setează Modul alarmă defecţiune, Alimentare analogică 
internă/externă, Putere de transmitere impulsuri internă/externă şi Securitatea 
traductorului. Configuraţia standard pentru aceste comutatoare atunci când 
sunt livrate din fabrică este următoarea:

Schimbarea setărilor comutatoarelor hardware

În majoritatea cazurilor, nu va fi necesară schimbarea setări comutatoarelor 
hardware. Dacă setările comutatoarelor trebuie schimbate, urmaţi paşii 
descrişi în manual.

Consideraţii electrice
Înainte de efectuarea oricăror conexiuni electrice la Rosemount 8750W, luaţi 
în considerare cerinţele naţionale, locale şi la nivel de fabrică privind instalaţiile 
electrice. Asiguraţi-vă că aveţi sursa de alimentare adecvată, tubul şi alte 
accesorii necesare pentru a respecta aceste standarde.

Rotirea carcasei traductorului
Carcasa traductorului montat pe teren poate fi rotită pe senzor în trepte de 90°, 
îndepărtând cele patru şuruburi de montaj din partea de jos a carcasei. 
Nu rotiţi carcasa la mai mult de 180° în orice direcţie. Înainte de strângere, 
asiguraţi-vă că suprafeţele de îmbinare sunt curate, inelul de etanşare este 
poziţionat în canelură şi nu există niciun joc între carcasă şi senzor. 

Mod alarmă defecţiune: HIGH (RIDICAT)

Alimentare analogică 
internă/externă:

INTERNAL (INTERNĂ)

Putere de transmitere impulsuri 
internă/externă:

EXTERNAL (EXTERNĂ [doar 
montarea pe teren])

Securitate traductor: OFF (OPRITĂ)

AVERTISMENT
Utilizaţi un instrument nemetalic pentru a muta poziţiile comutatoarelor.
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Pasul 2: Manipularea
Manipulaţi toate componentele cu atenţie pentru a preveni deteriorarea lor. 
Ori de câte ori este posibil, transportaţi sistemul la locul de instalare în 
containerele de livrare originale. Senzorii de debit Rosemount sunt expediaţi 
cu capace de capăt care îi protejează împotriva deteriorării mecanice. Pentru 
senzorii căptuşiţi cu PTFE, capacul previne, de asemenea, relaxarea normală 
a căptuşelii. Scoateţi capacele de capăt doar înainte de instalare.

Figura 3.  Suport de senzor cu flanşă Rosemount 8750W pentru manipulare

Senzori de ½ până la 4 inci Senzori de 5 inci şi mai mari
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Pasul 3: Montarea

Sistem de conducte în amonte/aval
Pentru a asigura acurateţea specificaţiilor în toate condiţiile de proces cu 
variaţii considerabile, instalaţi senzorul cu cel puţin cinci diametre de ţeavă 
dreaptă în amonte şi cu două diametre de ţeavă în aval de planul electrozilor 
(a se vedea Figura 4).

Figura 4.  Diametre de ţevi drepte în amonte şi în aval

Sunt posibile modalităţi de instalare cu traseu drept redus în amonte şi în aval. 
În modalităţile de instalare cu traseu drept redus, performanţa absolută poate 
varia. Debitele raportate vor continua să aibă un grad ridicat de repetabilitate.

Senzorul trebuie montat astfel încât capătul ÎNAINTE al săgeţii pentru debit să 
indice direcţia de curgere prin senzor (a se vedea Figura 5).

Figura 5.  Direcţie de curgere 

5 diametre de ţevi 2 diametre de ţevi

Curgere
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Senzorul trebuie instalat într-un loc în care să se asigure că senzorul 
rămâne plin pe toată durata funcţionării. Instalarea pe verticală cu o curgere 
ascendentă a fluidului de proces păstrează zona transversală plină, indiferent 
de debit. Instalarea pe orizontală trebuie limitată la secţiunile de conductă 
inferioare care sunt în mod normal pline.

Figura 6.  Orientarea senzorului

Poziţia de montaj
Electrozii din senzor sunt orientaţi corect atunci când cei doi electrozi de 
măsurare se află în poziţiile corespunzătoare orelor 3 şi 9 sau la mai puţin 
de 45° faţă de axa verticală, după cum se arată în partea dreaptă a Figura 7. 
Evitaţi orice orientare de montaj în care cei doi electrozi de măsurare se află 
în poziţia corespunzătoare orelor 6 şi 12, după cum se arată în partea stângă 
a Figura 7.

Figura 7.  Poziţie de montare a senzorului

CURGERE

CURGERE

Incorectă Corectă
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Pasul 4: Instalarea

Senzori cu flanşă
Garnituri de etanşare

Senzorul necesită o garnitură de etanşare la fiecare dintre conexiunile sale cu 
dispozitivele sau conductele adiacente. Materialul garniturii de etanşare selectat 
trebuie să fie compatibil cu fluidul de proces şi condiţiile de funcţionare. Garniturile 
de etanşare sunt necesare de fiecare parte a unui inel de împământare. Toate 
celelalte aplicaţii (inclusiv senzorii cu elemente de protecţie a căptuşelii sau un 
electrod de împământare) necesită doar o singură garnitură la fiecare 
conexiune de capăt.

Figura 8.  Amplasarea garniturii cu flanşe

AVERTISMENT
Nu trebuie utilizate garnituri metalice sau în spirală, deoarece acestea vor deteriora 
suprafaţa căptuşelii senzorului. Dacă sunt necesare garnituri în spirală sau metalice 
pentru aplicaţie, trebuie să se utilizeze elemente de protecţie a căptuşelii.

GARNITURĂ ASIGURATĂ 
DE CLIENT

INEL DE ÎMPĂMÂNTARE ŞI
GARNITURĂ OPŢIONALĂ

CURGERE
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Bolţuri pentru flanşe
Nu înşurubaţi câte o parte pe rând. Strângeţi fiecare parte simultan. Exemplu:
1. Fixare în amonte

2. Fixare în aval

3. Strângere în amonte

4. Strângere în aval

Nu fixaţi şi nu strângeţi partea din amonte şi apoi fixaţi şi strângeţi partea din aval.

Dacă nu alternaţi între flanşele din amonte şi cele din aval atunci când 
strângeţi bolţurile, se poate produce deteriorarea căptuşelii.
Valorile sugerate pentru cuplu după dimensiunea liniei senzorului şi tipul de 
căptuşeală sunt prezentate în Tabelul 1 la pagina 12. Luaţi legătura cu fabrica 
dacă dimensiunea nominală a flanşei senzorului nu este în listă. Strângeţi 
bolţurile pentru flanşe de pe partea din amonte a senzorului în ordinea 
crescătoare arătată în Figura 9 la pagina 11 până la 20% din valorile sugerate 
pentru cuplu. Repetaţi procesul pe partea din aval a senzorului. Pentru 
senzorii cu mai multe sau mai puţine bolţuri pentru flanşe, strângeţi bolţurile 
în ordine transversală similară. Repetaţi întreaga ordine de strângere la 40%, 
60%, 80% şi 100% din valorile sugerate pentru cuplu sau până când scurgerile 
dintre flanşele de proces şi flanşele senzorului se opresc. 

Dacă scurgerea nu s-a oprit la valorile sugerate pentru cuplu, bolţurile pot 
fi strânse în paşi adiţionali de 10% până când îmbinarea încetează să mai 
prezinte scurgeri sau până când cuplul măsurat atinge valoarea maximă de 
cuplu a bolţurilor. Aspecte practice ce ţin de integritatea căptuşelii, determină 
adeseori utilizatorul să aplice valori de cuplu diferite pentru a opri scurgerea, 
date fiind combinaţiile unice de flanşe, bolţuri, garnituri de etanşare şi 
materiale ale căptuşelii senzorului.

După strângerea bolţurilor, asiguraţi-vă că nu există scurgeri la flanşe. 
Neutilizarea metodelor de strângere corecte poate avea drept rezultat 
defecţiuni grave. Senzorii necesită o a doua strângere la 24 de ore după 
instalarea iniţială. În timp, materialul căptuşelii senzorului se poate deforma 
sub presiune.

Figura 9.  Ordinea de strângere a bolţurilor pentru flanşe

Pentru valorile de cuplu neprezentate în Tabelul 1, Tabelul 2 sau Tabelul 3, 
contactaţi serviciul de asistenţă tehnică. 
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Tabelul 1.  Valori sugerate ale cuplului bolţurilor pentru flanşe pentru ASME

Cod 
dimensiune

Dimensiunea 
liniei

Căptuşeală din PTFE Căptuşeală din neopren

Clasa 150
(livre-picioare)

Clasa 300
(livre-picioare)

Clasa 150
(livre-picioare)

Clasa 300
(livre-picioare)

005 15 mm
(0,5 inci) 8 8 - -

010 25 mm
(1 inci) 8 12 - -

015 40 mm
(1,5 inci) 13 25 7 18

020 50 mm
(2 inci) 19 17 14 11

025 65 mm
(2,5 inci) 22 24 17 16

030 80 mm
(3 inci) 34 35 23 23

040 100 mm
(4 inci) 26 50 17 32

050 125 mm
(5 inci) 36 60 25 35

060 150 mm
(6 inci) 45 50 30 37

080 200 mm
(8 inci) 60 82 42 55

100 250 mm
(10 inci) 55 80 40 70

120 300 mm
(12 inci) 65 125 55 105

140 350 mm
(14 inci) 85 110 70 95

160 400 mm
(16 inci) 85 160 65 140

180 450 mm
(18 inci) 120 170 95 150

200 500 mm
(20 inci) 110 175 90 150

240 600 mm
(24 inci) 165 280 140 250

300 750 mm
(30 inci) 195 415 165 375

360 900 mm
(36 inci) 280 575 245 525
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Tabelul 2.  Valori sugerate ale cuplului bolţurilor pentru flanşe pentru EN1092-1

 Cod 
dimensi-

une
Dimensiunea 

liniei

Căptuşeală din PTFE

PN10 PN 16 PN 25 PN 40

(Newton-metru) (Newton-metru) (Newton-metru) (Newton-metru)

005 15 mm
(0,5 inci) 10

010 25 mm
(1 inci) 20

015 40 mm
(1,5 inci) 50

020 50 mm
(2 inci) 60

025 65 mm
(2,5 inci) 50

030 80 mm
(3 inci) 50

040 100 mm
(4 inci) 50 70

050 125 mm
(5 inci) 70 100

060 150 mm
(6 inci) 90 130

080 200 mm
(8 inci) 130 90 130 170

100 250 mm
(10 inci) 100 130 190 250

120 300 mm
(12 inci) 120 170 190 270

140 350 mm
(14 inci) 160 220 320 410

160 400 mm
(16 inci) 220 280 410 610

180 450 mm
(18 inci) 190 340 330 420

200 500 mm
(20 inci) 230 380 440 520

240 600 mm
(24 inci) 290 570 590 850
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Tabelul 2.  (continuare) Valori sugerate ale cuplului bolţurilor pentru flanşe 
pentru EN1092-1

Cod 
dimensiune

Dimensiunea 
liniei

 Căptuşeală din neopren

PN 10 PN 16 PN 25 PN 40

(Newton-metru) (Newton-metru) (Newton-metru) (Newton-metru)

010 25 mm
(1 inci) 20

015 40 mm
(1,5 inci) 30

020 50 mm
(2 inci) 40

025 65 mm
(2,5 inci) 35

030 80 mm
(3 inci) 30

040 100 mm
(4 inci) 40 50

050 125 mm
(5 inci) 50 70

060 150 mm
(6 inci) 60 90

080 200 mm
(8 inci) 90 60 90 110

100 250 mm
(10 inci) 70 80 130 170

120 300 mm
(12 inci) 80 110 130 180

140 350 mm
(14 inci) 110 150 210 280

160 400 mm
(16 inci) 150 190 280 410

180 450 mm
(18 inci) 130 230 220 280

200 500 mm
(20 inci) 150 260 300 350

240 600 mm
(24 inci) 200 380 390 560

Tabelul 3.  Cuplul bolţurilor pentru flanşe şi specificaţii de sarcină pentru 
dimensiunile de linie mari

AWWA C207
(picioar
e-livre) EN1092-1 (N-m)

1000 mm (40-in.)
Clasa D 757

1000 mm (40-in.)

PN6 208

Clasa E 757 PN10 413

1050 mm (42-in.)
Clasa D 839 PN16 478

Clasa E 839
1200 mm (48-in.)

PN6 375

1200 mm (48-in.)
Clasa D 872 PN10 622

Clasa E 872

AS2129 (N-m) AS4087 (N-m)

1000 mm (40-in.)
Tabelul D 614

1000 mm (40-in.)
PN16 612

Tabelul E 652 PN21 515

1200 mm (48-in.)
Tabelul D 786

1200 mm (48-in.)
PN16 785

Tabelul E 839 PN21 840
14
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Pasul 5: Împământarea
Folosiţi Tabelul 4 pentru a stabili ce opţiune de împământare de proces trebuie 
să urmaţi pentru o instalare adecvată. Carcasa senzorului trebuie să fie 
împământată în conformitate cu codurile electrice naţionale şi locale. 
Neefectuarea acestei operaţiuni poate afecta protecţia asigurată de echipament.

Figura 10.  Benzi de împământare în ţevi conductoare căptuşite sau electrod 
de referinţă în ţeavă căptuşită

Figura 11.  Împământare cu inele de împământare sau elemente de protecţie 
a căptuşelii în ţeavă conductoare

Tabelul 4.  Instalaţia de împământare proces

Opţiuni de împământare pentru proces

Tip de conductă
Benzi de 

împământare
Inele de 

împământare
Electrod de 

referinţă

Elemente de 
protecţie a 
căptuşelii

Ţeavă conductoare 
necăptuşită

Consultaţi 
Figura 10

Consultaţi 
Figura 11

Consultaţi 
Figura 13

Consultaţi 
Figura 11

Ţeavă conductoare 
căptuşită

Împământare 
insuficientă

Consultaţi 
Figura 11

Consultaţi 
Figura 10

Consultaţi 
Figura 11

Ţeavă 
neconductoare

Împământare 
insuficientă

Consultaţi 
Figura 12

Nerecomandat 
Consultaţi 
Figura 12

Inele de împământare sau elemente de 
protecţie a căptuşelii
15
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Figura 12.  Împământare cu inele de împământare sau elemente de protecţie 
a căptuşelii în ţeavă neconductoare

Figura 13.  Împământare cu electrod de referinţă în ţeavă conductoare 
necăptuşită 

Inele de împământare sau elemente 
de protecţie a căptuşelii
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Pasul 6: Cablaj
Această secţiune referitoare la cablare acoperă conexiunea dintre traductor 
şi senzor, bucla de 4-20 mA şi puterea de alimentare a traductorului. 
Urmăriţi informaţiile referitoare la tub, cerinţele referitoare la cablu şi 
cerinţele de deconectare din secţiunile de mai jos.

Orificii de tub şi conexiuni
Atât cutia de joncţiune a senzorului, cât şi cea a traductorului au orificii de 
admisie pentru conexiuni de tub NPT de 1/2 inci sau este disponibilă o conexiune 
M20 opţională. Aceste conexiuni trebuie să fie realizate în conformitate cu 
codurile electrice naţionale, locale şi ale fabricii. Orificiile neutilizate trebuie 
etanşate cu presetupe metalice. O instalaţie electrică adecvată este necesară 
pentru a preveni erorile cauzate de zgomotul electric şi interferenţe. Nu este 
nevoie de tuburi separate pentru sistemul bobinei şi cablurile de electrod, însă 
este nevoie de un tub de cablu separat între fiecare traductor şi senzor. Pentru 
cele mai bune rezultate trebuie să se folosească cablu ecranat în mediile cu 
zgomot electric. La pregătirea tuturor conexiunilor de cablu, îndepărtaţi izolaţia 
doar atât cât este necesar pentru a potrivi firele complet sub conexiunea de la 
borne. Îndepărtarea izolaţiei în exces poate avea drept rezultat un scurtcircuit 
nedorit la carcasa traductorului sau la alte conexiuni. Pentru senzorii cu flanşe 
instalaţi într-o aplicaţie care necesită protecţie clasa IP68, este nevoie de 
garnituri de etanşare cablu, tuburi etanşate şi presetupe din clasa IP68. 
Codurile de opţiune R05, R10, R15, R20, R25 şi R30 asigură o cutie de 
joncţiune în carcasă precablată şi sigilată ca protecţie suplimentară pentru 
a preveni pătrunderea apei. Aceste opţiuni necesită în continuare utilizarea 
de tuburi etanşate pentru a îndeplini cerinţele de protecţie IP68.

Cerinţe privind tuburile
Pentru sistemul bobinei şi cablul de electrod este nevoie de un singur traseu 
de tub între senzor şi traductorul de la distanţă. Consultaţi Figura 14. Cablurile 
legate în fascicule în acelaşi tub pot cauza interferenţe şi probleme legate de 
zgomot în sistem. 

Cablurile de electrozi nu trebuie să fie instalate împreună şi nu trebuie să fie în 
acelaşi pat de cablu cu cablurile de alimentare. 

Cablurile de ieşire nu trebuie să fie instalate împreună cu cablurile de alimentare.

Selectaţi dimensiunea de tub adecvată pentru trecerea cablurilor până la 
debitmetru. 
17
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Figura 14.  Pregătirea tubului

Treceţi cablul de mărime potrivită prin conexiunile tubului din sistemul 
dumneavoastră de debitmetru magnetic. Instalaţi cablul de alimentare de 
la sursa de alimentare la traductor. Instalaţi cablurile de acţionare bobină 
şi cele de electrod între senzorul debitmetrului şi traductor. 
 Cablurile de semnal instalate nu trebuie să fie instalate împreună şi nu 

trebuie să fie în acelaşi pat de cablu cu cablul de curent alternativ sau 
de curent continuu.

 Dispozitivul trebuie să fie corect legat la pământ, în conformitate cu 
codurile electrice naţionale şi locale.

 Pentru a respecta cerinţele de compatibilitate electromagnetică trebuie 
să se folosească cablul combinat Rosemount, număr componentă 
08732-0753-2004 (m) sau 08732-0753-1003 (ft).

Cablarea traductor – senzor
Traductorul poate fi integrat în senzor sau poate fi montat la distanţă, 
respectând instrucţiunile de cablare. 

Cerinţe referitoare la cablu şi pregătirea pentru montarea 
la distanţă

Pentru modalităţile de instalare în care se utilizează cablul sistemului de 
bobină şi cablul de electrod individual, lungimile trebuie limitate la mai puţin 
de 300 metri (1000 picioare). Este nevoie de lungimi de cablu egale pentru 
fiecare. Consultaţi Tabelul 5 la pagina 19.

Pentru modalităţile de instalare în care se utilizează cablul sistemului de 
bobină şi cablul de electrod în combinaţie, lungimile trebuie limitate la mai 
puţin de 100 metri (330 picioare). Consultaţi Tabelul 5 la pagina 19.

Pregătiţi capetele cablului bobinei şi cablului de electrod după cum se arată 
în Figura 15. Limitaţi lungimea de conductor neecranat la 1 inch atât pe cablul 
bobinei, cât şi pe cablul de electrod. Orice conductor neecranat ar trebui izolat 
corespunzător. Lungimea excesivă a conductoarelor sau neconectarea 
ecranelor de cablu pot cauza zgomot electric ce are drept rezultat citiri 
instabile ale debitmetrului.

Putere Putere

Ieşiri

Sistem de 
bobină şi cabluri 
de electrozi Putere

Greşită

Sistem de bobină 
şi cabluri de 
electrozi

Ieşiri

Putere

Ieşiri

Corectă
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Figura 15.  Detaliu pregătire cablu

Pentru a comanda cablu, specificaţi lungimea şi cantitatea dorită.
25 picioare = Cant. (25) 08732-0753-1003

Cablarea traductorului la senzor
Atunci când se utilizează cabluri individuale pentru sistemul de bobină şi 
pentru electrod, consultaţi Tabelul 6. Dacă se utilizează cablul sistemului de 
bobină şi cablul de electrod în combinaţie, consultaţi Tabelul 7. Consultaţi 
Figura 16 la pagina 20 pentru schemele de cablare specifice traductorului.
1. Conectaţi cablul sistemului de bobină folosind bornele 1, 2 şi 3. 

2. Conectaţi cablul de electrod folosind bornele 17, 18 şi 19.

 Tabelul 5. Cerinţe cablu

Descriere Lungime Număr piesă

Cablu sistem bobină (14 AWG)
Belden 8720, Alpha 2442 sau echivalent

m
ft

08712-0060-2013
08712-0060-0001

Cablu de electrod (20 AWG)
Belden 8762, Alpha 2411 sau echivalent

m
ft

08712-0061-2003
08712-0061-0001

Cablu combinat
Cablu sistem bobină (18 AWG) şi Cablu 
de electrod (20 AWG)

m
ft

08732-0753-2004
08732-0753-1003

AVERTISMENT
Posibile pericole de electrocutare la bornele 1 şi 2 (40 V c.a).

Ecran cablu

26
(1,00)

NOTĂ
Dimensiunile sunt exprimate în mm (inci).
19
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 Tabelul 6. Cabluri pentru bobină şi electrod individuale

 Tabelul 7. Cablu pentru bobină şi cablu de electrod în combinaţie

Figura 16.  Scheme de cablare pentru montarea la distanţă

Bornă traductor Bornă senzor Calibru pentru cablu Culoare de cablu

1 1 14 Transparent

2 2 14 Negru

3 3 14 Ecran

17 17 20 Ecran 

18 18 20 Negru

19 19 20 Transparent

Bornă traductor Bornă senzor Calibru pentru cablu Culoare de cablu

1 1 18 Roşu

2 2 18 Verde

3 3 18 Ecran

17 17 20 Ecran 

18 18 20 Negru

19 19 20 Alb
20
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Notă
Atunci când se utilizează cablul combinat furnizat de Rosemount, cablurile de electrod pentru 
bornele 18 şi 19 conţin un cablu ecranat în plus. Aceste două cabluri ecranate trebuie legate 
cu cablul ecranat principal la borna 17. Consultaţi Figura 17.

Figura 17.  Schemă de cablare pentru cablu combinat de bobină şi electrod

Traductoare montate integral

Cablajul de interconectare pentru un traductor montat integral este instalat 
din fabrică. Consultaţi Figura 18. Nu utilizaţi alt cablu decât cel furnizat de 
Emerson Process Management, Rosemount, Inc.

Figura 18.  Schemă de cablare pentru montarea integrală a sistemului 8750W

Coil Drive Cable Electrode Cable

17 Shield 18 Black 19 White1 Red 2 Green 3 Shield

Cablu sistem bobină Cablu de electrod

19 Alb1 Roşu 2 Verde 3 Ecran 18 Negru17 Ecran
21
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Conectarea semnalului analogic de 4–20 mA

Observaţii privind cablarea

Dacă este posibil, utilizaţi un cablu pereche ecranat, răsucit individual, fie ca 
o singură pereche sau ca perechi multiple. Cablurile neecranate pot fi 
utilizate pe distanţe scurte, cu condiţia ca zgomotul ambiental şi diafonia să 
nu afecteze negativ comunicaţia. Mărimea minimă a conductorului este de 
0,51 mm diametru (nr. 24 AWG) pentru traseuri de cablu mai mici de 1500 metri 
(la 5000 picioare) şi 0,81 mm diametru (nr. 20 AWG) pentru distanţe mai mari. 
Rezistenţa în buclă trebuie să fie de 1000 ohmi sau mai mică.

Semnalul analogic de ieşire în buclă de 4–20 mA poate fi alimentat intern 
sau extern. Poziţia implicită a comutatorului de alimentare analogică 
internă/externă este poziţia internă. Comutatorul de alimentare care poate fi 
selectat de utilizator este situat pe panoul cu elemente electronice.

Figura 19.  Schemă de cablare pentru semnalul analogic cu montare pe teren

Ieşire analogică – legaţi negativul (–)CC la borna 1 şi pozitivul (+)CC la borna 
2. Consultaţi Figura 19.

-4–20 mA 
+4–20 mA 
22
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Figura 20.  Schemă de cablare pentru semnalul analogic cu montare pe perete

Ieşire analogică – legaţi negativul (–)CC la borna 8 şi pozitivul (+)CC la 
borna 7. Consultaţi Figura 20.

Sursă de alimentare internă

Bucla de semnal analogic de 4–20 mA este alimentată de traductor. 

Sursă de alimentare externă 

Bucla de semnal analogic de 4–20 mA este alimentată de la o sursă de alimentare 
externă. Modalităţile de instalare HART Multidrop necesită o sursă de alimentare 
analogică externă de 10–30 V c.c.

Notă:
Dacă se va folosi un Field Communicator HART sau un sistem de comandă, acesta trebuie 
conectat în buclă printr-o rezistenţă de minim 250 ohmi.

Pentru a conecta orice alte opţiuni de ieşire (ieşire de impulsuri şi/sau 
intrare/ieşire discretă), consultaţi manualul extins al produsului.

-4–20 mA +4–20 mA
23
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Alimentarea traductorului
Traductorul 8750W este conceput pentru a fi alimentat la 90-250 V c.a., 
50–60 Hz sau 12–42 V c.c. Înainte de a conecta Rosemount 8750W la sursa de 
alimentare, trebuie să aveţi în vedere următoarele standarde şi să vă asiguraţi 
că aveţi sursa de alimentare adecvată, tubul şi alte accesorii necesare. Cablaţi 
traductorul conform cerinţelor electrice naţionale, locale şi la nivel de fabrică în 
ceea ce priveşte tensiunea de alimentare. Consultaţi Figura 21 şi Figura 22.

Figura 21.  Cerinţe privind sursa de alimentare de curent continuu
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Figura 22.  Cerinţe de alimentare cu curent alternativ

Figura 23.  Putere aparentă

Cerinţe privind conectarea sursei de alimentare

Folosiţi cablu de 10–18 AWG omologat pentru temperatura adecvată a 
aplicaţiei. Pentru cabluri de 10–14 AWG, folosiţi borne sau alţi conectori 
adecvaţi. Pentru conexiuni în temperaturi ambiante de peste 60°C (140°F), 
folosiţi cablu omologat pentru 80°C (176°F). Pentru temperaturi ambiante mai 
mari de 80°C (176°F), folosiţi cablu omologat pentru 110°C (230°F). Pentru 
traductoarele alimentate cu curent continuu cu lungimi de cablu extinse, 
asiguraţi-vă că există cel puţin 12 V c.c. la bornele traductorului. Deconectări

Conectaţi dispozitivul printr-un element de decuplare extern sau un disjunctor. 

Categoria de instalare

Categoria de instalare a sistemului 8750W este Categoria (de supratensiune) II.
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Protecţie la supracurent

Traductorul debitmetrului Rosemount 8750W necesită protecţia la supracurent 
a liniilor de alimentare. Clasele maxime ale dispozitivelor de protecţie la 
supracurent sunt prezentate în Tabelul 8.

Sursă de alimentare pentru montarea pe teren

Pentru aplicaţiile cu curent alternativ (90–250 V c.a., 50–60 Hz), conectaţi 
nulul de c. a. la borna 9 (c.a. N/L2) şi conectaţi linia de c.a. la borna 
10 (c.a./L1). Pentru aplicaţiile cu curent continuu, conectaţi negativul la borna 
9 (c.c. –) şi pozitivul la borna 10 (c.c. +). Unităţile alimentate de surse de 
alimentare de 12–42 V c.c. pot trage până la 1 amp. de curent. Consultaţi 
Figura 24 pentru conexiunile la blocul de borne.

Figura 24.  Conexiuni electrice ale traductorului montat pe teren 

Sursă de alimentare pentru montarea pe perete

Pentru aplicaţiile cu curent alternativ (90–250 V c.a., 50–60 Hz) conectaţi 
nulul de c. a. la borna N şi conectaţi linia de c.a. la borna L1. Pentru aplicaţiile 
cu curent continuu, conectaţi negativul la borna N (c.c. –) şi pozitivul la 
borna L1 (c.c. +). Împământaţi cutia traductorului prin intermediul ştiftului 
de împământare situat în partea de jos a carcasei traductorului. Unităţile 
alimentate de surse de alimentare de 12–42 V c.c. pot trage până la 1 amp. 
de curent. Consultaţi Figura 25 pentru conexiunile la blocul de borne. 

 Tabelul 8. Limite supracurent

Sistem de alimentare Clasă siguranţă Producător

95-250 V c.a. 2 Amp, acţionare rapidă Bussman AGC2 sau echivalent

12–42 V c.c. 3 Amp, acţionare rapidă Bussman AGC3 sau echivalent
26
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Figura 25.  Conexiuni electrice ale traductorului montat pe perete

Şurub de blocare a capacului pentru montarea 
pe teren 

Pentru carcasele traductoarelor livrate cu un şurub de blocare a capacului, 
şurubul trebuie instalat adecvat odată ce traductorul a fost cablat şi legat la 
reţeaua de alimentare cu energie electrică. Urmaţi paşii de mai jos pentru a 
instala şurubul de blocare a capacului:
1. Verificaţi dacă şurubul de blocare a capacului este complet înfiletat în carcasă.

2. Instalaţi capacul carcasei traductorului şi verificaţi dacă acesta este strâns 
pe carcasă.

3. Folosind o cheie hexagonală de 2,5 mm, slăbiţi şurubul de blocare până 
când acesta face contact cu capacul traductorului.

4. Răsuciţi şurubul de blocare încă 1/2 în sens invers acelor de ceasornic 
pentru a fixa capacul. (Notă: Aplicarea unui cuplu excesiv poate deteriora 
fileturile.)

5. Asiguraţi-vă că nu este posibilă scoaterea capacului.

Cablul de alimentare al 
traductorului

Nul de c.a. sau c.c.–

Linie de
c.a. sau c.c.+

Împământare 
c.a. sau 
împământare 
c.c.

Siguranţă
27
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Pasul 7: Configuraţie de bază
După ce debitmetrul magnetic este instalat şi legat la sursa de alimentare, 
traductorul trebuie configurat cu ajutorul configuraţiei de bază. Aceşti 
parametri pot fi configuraţi fie printr-o interfaţă de operator locală. fie printr-un 
dispozitiv de comunicaţie HART. Un tabel cu toţi aceşti parametri este 
disponibil la pagina 29. Descrieri ale funcţiilor mai avansate sunt incluse în 
manual complet al produsului.

Configuraţie de bază

Etichetă
Eticheta este cea mai rapidă şi mai scurtă metodă de identificare şi deosebire 
a traductoarelor. Traductoarele pot fi etichetate în funcţie de cerinţele aplicaţiei 
dumneavoastră. Eticheta poate avea până la opt caractere lungime.

Unităţi pentru debit (PV)
Variabila aferentă unităţilor pentru debit specifică formatul în care debitul va fi 
afişat. Unităţile trebuie alese astfel încât să corespundă nevoilor 
dumneavoastră specifice de măsurare.

URV (Valoare superioară de domeniu)
Valoarea superioară de domeniu (URV) setează punctul de 20 mA pentru 
ieşirea analogă. Această valoare este setată de obicei la debit maxim. Unităţile 
care apar vor fi aceleaşi cu cele selectate la parametrul de unităţi. URV poate 
fi setată între –12 m/s până 12 m/s (–39,3 ft/s până la 39,3 ft/s). Între URV şi 
LRV trebuie să fie un interval de cel puţin 0,3 m/s (1 ft/s). 

LRV (Valoare inferioară de domeniu)
Resetaţi valoarea inferioară de domeniu (LRV), setând punctul de 4 mA pentru 
ieşirea analogică. Această valoare este setată de obicei la debit zero. Unităţile 
care apar vor fi aceleaşi cu cele selectate la parametrul de unităţi. LRV poate fi 
setată între –12 m/s şi 12 m/s (de la –39,3 ft/s până la 39,3 ft/s). Între URV şi 
LRV trebuie să fie un interval de cel puţin 0,3 m/s (1 ft/s). 

Dimensiunea liniei
Dimensiunea liniei (dimensiunea senzorului) trebuie setată astfel încât să se 
potrivească senzorului efectiv conectat la traductor. Dimensiunea trebuie 
menţionată în inci.

Număr de calibrare
Numărul de calibrare al senzorului este un număr din 16 caractere generat în 
fabrica Rosemount în timpul calibrării debitului şi este unic pentru fiecare senzor.
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Interfaţa operatorului local
Pentru a activa interfaţa operatorului local (LOI), apăsaţi săgeata JOS de două 
ori. Folosiţi săgeţile SUS, JOS, STÂNGA şi DREAPTA pentru a naviga prin 
structura meniului. Afişajul poate fi blocat pentru a preveni modificările de 
configuraţie nedorite. Blocarea afişajului poate fi activată prin dispozitivul 
de comunicaţie HART sau ţinând apăsată săgeata SUS timp de 10 secunde. 
Când este activată blocarea afişajului, DL apare în colţul din dreapta jos al 
ecranului. Pentru a dezactiva blocarea ecranului (DL), ţineţi săgeata SUS 
apăsată timp de 10 secunde. Odată cu dezactivarea, pe ecran nu va mai 
apărea DL în colţul din dreapta jos.

Tabelul 9.  Taste rapide ale Field communicator HART pentru montarea pe 
teren

Funcţia Taste rapide HART

Variabile de proces 1, 1

Variabilă primară (PV) 1, 1, 1

Procent din domeniu PV 1, 1, 2

Ieşire analogică (AO) PV 1, 1, 3

Configurare totalizator 1, 1, 4

Unităţi totalizator 1, 1, 4, 1

Total brut 1,1,4,2

Total net 1,1,4,3

Total inversat 1,1,4,4

Start totalizator 1,1,4,5

Stop totalizator 1,1,4,6

Resetare totalizator 1,1,4,7

Ieşire de impulsuri 1,1,5

Diagnosticare 1,2

Comenzi de diagnosticare 1,2,1

Diagnostice de bază 1,2,2

Autotest 1,2,2,1

Test în buclă AO 1,2,2,2

Test buclă ieşire de impulsuri 1,2,2,3

Limitări ale ţevii goale 1,2,2,4

Valoare a ţevii goale (EP) 1,2,2,4,1

Nivel de declanşare EP 1,2,2,4,2

Numărători EP 1,2,2,4,3

Temp. componente electronice 1,2,2,5
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Diagnostice avansate 1,2,3

Verificarea calibrării 8714i 1,2,3,1

Rulare verificare 8714i 1,2,3,1,1

Rezultate 8714i 1,2,3,1,2

Condiţie de test 1,2,3,1,2,1

Criterii de testare 1,2,3,1,2,2

Rezultat de test 8714i 1,2,3,1,2,3

Viteză simulată 1,2,3,1,2,4

Viteză reală 1,2,3,1,2,5

Deviaţie viteză 1,2,3,1,2,6

Rezultatul testului de calibrare a traductorului 1,2,3,1,2,7

Deviaţie de calibrare a senzorului 1,2,3,1,2,8

Rezultatul testului de calibrare a senzorului 1,2,3,1,2,9

Rezultatul testului circuitului de bobină1 1,2,3,1,2,10

Rezultatul testului circuitului de electrod1 1,2,3,1,2,11

Semnătura senzorului 1,2,3,1,3

Valori semnătură 1,2,3,1,3,1

Debitmetru repetare semnătură 1,2,3,1,3,2

Reapelare ultimele valori salvate 1,2,3,1,3,3

Setare criterii de admitere/respingere 1,2,3,1,4

Fără limită de debit 1,2,3,1,4,1

Limită de curgere 1,2,3,1,4,2

Limitare a ţevii goale 1,2,3,1,4,3

Măsurători 1,2,3,1,5

Verificare 4–20 mA 1,2,3,2

Verificare 4–20 mA 1,2,3,2,1

Rezultat de verificare 4–20 mA 1,2,3,2,2

Autorizare 1,2,3,3

Stare licenţă 1,2,3,3,1

Cheie licenţă 1,2,3,3,2

ID dispozitiv 1,2,3,3,2,1

Cheie licenţă 1,2,3,3,2,2

Variabile de diagnostic 1,2,4

Valoare EP 1,2,4,1

Funcţia Taste rapide HART
30



Ghid de pornire rapidăMartie 2014
Temp. componente electronice 1,2,4,2

Zgomot linie 1,2,4,3

Raport semnal-zgomot (SNR) 5 Hz 1,2,4,4

Raport semnal-zgomot 37 Hz 1,2,4,5

Putere semnal 1,2,4,6

Rezultate 8714i 1,2,4,7

Condiţie de test 1,2,4,7,1

Criterii de testare 1,2,4,7,2

Rezultat de test 8714i 1,2,4,7,3

Viteză simulată 1,2,4,7,4

Viteză reală 1,2,4,7,5

Deviaţie viteză 1,2,4,7,6

Rezultatul testului de calibrare a traductorului 1,2,4,7,7

Deviaţie de calibrare a tubului 1,2,4,7,8

Rezultatul testului de calibrare a tubului 1,2,4,7,9

Rezultatul testului circuitului de bobină1 1,2,4,7,10

Rezultatul testului circuitului de electrod1 1,2,4,7,11

Ajustări 1,2,5

Ajustare digital/analogic 1,2,5,1

Ajustare pe alt domeniu de măsură 1,2,5,2

Ajustare digitală 1,2,5,3

Auto-aducere la zero 1,2,5,4

Ajustare universală 1,2,5,5

Vizualizare stare 1,2,6

Configuraţie de bază 1,3

Etichetă 1,3,1

Unităţi pentru debit 1,3,2

Unităţi PV 1,3,2,1

Unităţi speciale 1,3,2,2

Unitate volum 1,3,2,2,1

Unitate volum de bază 1,3,2,2,2

Număr conversie 1,3,2,2,3

Unitate timp de bază 1,3,2,2,4

Unitate debit 1,3,2,2,5
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Dimensiunea liniei 1,3,3

PV Valoare superioară de măsură (URV) 1,3,4

PV Valoare inferioară de măsură (LRV) 1,3,5

Număr de calibrare 1,3,6

Amortizare PV 1,3,7

Configuraţie detaliată 1,4

Parametri suplimentari 1,4,1

Frecvenţă sistem de bobină 1,4,1,1

Valoare densitate 1,4,1,2

Limită superioară a senzorului (USL) PV 1,4,1,3

Limită inferioară a senzorului (LSL) PV 1,4,1,4

Interval minim PV 1,4,1,5

Configurare ieşire 1,4,2

Ieșire analogică 1,4,2,1

PV URV 1,4,2,1,1

PV LRV 1,4,2,1,2

PV AO 1,4,2,1,3

Tip alarmă cu ieşire analogică 1,4,2,1,4

Test în buclă AO 1,4,2,1,5

Ajustare digital/analogic 1,4,2,1,6

Ajustare pe alt domeniu de măsură 1,4,2,1,7

Nivel de alarmă 1,4,2,1,8

Ieşire de impulsuri 1,4,2,2

Scalare impuls 1,4,2,2,1

Lăţime impuls 1,4,2,2,2

Mod impuls 1,4,2,2,3

Test buclă ieşire de impulsuri 1,4,2,2,4

Ieşire DI/DO 1,4,2,3

Intrare digitală 1 1,4,2,3,1

Ieşire digitală 2 1,4,2,3,2

Debit inversat 1,4,2,4

Configurare totalizator 1,4,2,5

Unităţi totalizator 1,4,2,5,1

Funcţia Taste rapide HART
32



Ghid de pornire rapidăMartie 2014
Total brut 1,4,2,5,2

Total net 1,4,2,5,3

Total inversat 1,4,2,5,4

Start totalizator 1,4,2,5,5

Stop totalizator 1,4,2,5,6

Resetare totalizator 1,4,2,5,7

Nivel de alarmă 1,4,2,6

Ieşire HART 1,4,2,7

Reprezentare variabile 1,4,2,7,1

TV este 1,4,2,7,1,1

4V este 1,4,2,7,1,2

Adresă de interogare 1,4,2,7,2

Număr de preamplificatori necesari 1,4,2,7,3

Număr de preamplificatori resp. 1,4,2,7,4

Mod rafală 1,4,2,7,5

Opţiune rafală 1,4,2,7,6

Config. LOI 1,4,3

Limba 1,4,3,1

Afişaj debit 1,4,3,2

Afişaj totalizator 1,4,3,3

Blocare afişaj 1,4,3,4

Procesare semnal 1,4,4

Mod de operare 1,4,4,1

Configurare manuală DSP 1,4,4,2

Stare 1,4,4,2,1

Eşantioane 1,4,4,2,2

% limită 1,4,4,2,3

Limită de timp 1,4,4,2,4

Frecvenţă sistem de bobină 1,4,4,3

Întrerupere debit scăzut 1,4,4,4

Amortizare PV 1,4,4,5

Ajustare universală 1,4,5

Info dispozitiv 1,4,6
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Producător 1,4,6,1

Etichetă 1,4,6,2

Descriptor 1,4,6,3

Mesaj 1,4,6,4

Dată 1,4,6,5

ID dispozitiv 1,4,6,6

Număr de serie senzor PV 1,4,6,7

Etichetă senzor 1,4,6,8

Protecţie la scriere 1,4,6,9

Nr. revizuire 1 1,4,6,10

Rev. universală1 1,4,6,10,1

Rev. traductor1 1,4,6,10,2

Rev. software1 1,4,6,10,3

Asamblare finală nr. 1 1,4,6,10,4

Materiale de construcţii1 1,4,6,11

Tip flanşă1 1,4,6,11,1

Material flanşă1 1,4,6,11,2

Tip electrod1 1,4,6,11,3

Material electrod1 1,4,6,11,4

Material căptuşeală1 1,4,6,11,5

Verificare 1,5

1. Derulaţi prin meniul de pe Field Communicator pentru a accesa acest element.
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Tabelul 10.  Taste rapide ale Field communicator HART pentru montarea pe 
perete

Funcţia Taste rapide HART

Variabile de proces (PV) 1,1

Valoare variabilă primară 1,1,1

Variabilă primară% 1,1,2

Curent buclă PV 1,1,3

Configurare totalizator 1,1,4

Unităţi totalizator 1,1,4,1

Total brut 1,1,4,2

Total net 1,1,4,3

Total inversat 1,1,4,4

Start totalizator 1,1,4,5

Stop totalizator 1,1,4,6

Resetare totalizator 1,1,4,7

Ieşire de impulsuri 1,1,5

Diagnosticare 1,2

Comenzi de diagnosticare 1,2,1

Diagnostice de bază 1,2,2

Autotest 1,2,2,1

Test în buclă AO 1,2,2,2

Test buclă ieşire de impulsuri 1,2,2,3

Ajustare ţeavă goală 1,2,2,4

Valoare EP 1,2,2,4,1

Nivel de declanşare EP 1,2,2,4,2

Numărători EP 1,2,2,4,3

Temp. componente electronice 1,2,2,5

Limită de debit 1 1,2,2,6

Comandă 1 1,2,2,6,1

Mod 1 1,2,2,6,2

Limită superioară 1 1,2,2,6,3

Limită inferioară 1 1,2,2,6,4
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Histereza limitei de debit 1,2,2,6,5

Limită de debit 2 1,2,2,7 

Comandă 2 1,2,2,7,1

Mod 2 1,2,2,7,2

Limită superioară 2 1,2,2,7,3

Limită inferioară 2 1,2,2,7,4

Histereza limitei de debit 1,2,2,7,5

Limită totală 1,2,2,8

Comandă totală 1,2,2,8,1

Mod total 1,2,2,8,2

Limită superioară totală 1,2,2,8,3

Limită inferioară totală 1,2,2,8,4

Histereză limită totală 1,2,2,8,5

Diagnostice avansate 1,2,3

Verificare debitmetru 8714i 1,2,3,1

Executare 8714i 1,2,3,1,1

Rezultate 8714i 1,2,3,1,2

Condiţie de test 1,2,3,1,2,1

Criterii de testare 1,2,3,1,2,2

Rezultat de test 8714i 1,2,3,1,2,3

Viteză simulată 1,2,3,1,2,4

Viteză reală 1,2,3,1,2,5

Deviaţie viteză 1,2,3,1,2,6

Rezultatul testului de calibrare Xmtr 1,2,3,1,2,7

Deviaţie de calibrare senzor 1,2,3,1,2,8

Rezultatul testului de calibrare a senzorului 1,2,3,1,2,9

Rezultatul testului circuitului de bobină1 1,2,3,1,2,10

Rezultatul testului circuitului de electrod1 1,2,3,1,2,11

Semnătura senzorului 1,2,3,1,3

Valori semnătură 1,2,3,1,3,1
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Rezistenţa bobinei 1,2,3,1,3,1,1

Semnătură bobină 1,2,3,1,3,1,2

Rezistenţa electrodului 1,2,3,1,3,1,3

Debitmetru semnătură Re 1,2,3,1,3,2

Reapelare ultimele valori salvate 1,2,3,1,3,3

Setare criterii de admitere/respingere 1,2,3,1,4

Fără limită de debit 1,2,3,1,4,1

Limită de curgere 1,2,3,1,4,2

Limitare a ţevii goale 1,2,3,1,4,3

Măsurători 1,2,3,1,5

Rezistenţa bobinei 1,2,3,1,5,1

Semnătură bobină 1,2,3,1,5,2

Rezistenţa electrodului 1,2,3,1,5,3

Autorizare 1,2,3,2

Stare licenţă 1,2,3,2,1

Cheie licenţă 1,2,3,2,2

ID dispozitiv 1,2,3,2,2,1

Cheie licenţă 1,2,3,2,2,2

Variabile de diagnostic 1,2,4

Valoare EP 1,2,4,1

Temp. componente electronice 1,2,4,2

Zgomot linie 1,2,4,3

Raport semnal-zgomot (SNR) 5 Hz 1,2,4,4

Raport semnal-zgomot 37 Hz 1,2,4,5

Putere semnal 1,2,4,6

Rezultate 8714i 1,2,4,7

Condiţie de test 1,2,4,7,1

Criterii de testare 1,2,4,7,2

Rezultat de test 8714i 1,2,4,7,3

Viteză simulată 1,2,4,7,4

Viteză reală 1,2,4,7,5
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Deviaţie viteză 1,2,4,7,6

Rezultatul testului de calibrare Xmtr 1,2,4,7,7

Deviaţie de calibrare senzor 1,2,4,7,8

Rezultatul testului de calibrare a senzorului 1,2,4,7,9

Rezultatul testului circuitului de bobină 1,2,4,7,10

Rezultatul testului circuitului de electrod 1,2,4,7,11

Ajustări 1,2,5

Ajustare digital/analogic 1,2,5,1

Ajustare pe alt domeniu de măsură 1,2,5,2

Ajustare digitală 1,2,5,3

Auto-aducere la zero 1,2,5,4

Ajustare universală 1,2,5,5

Vizualizare stare 1,2,6

Configuraţie de bază 1,3

Etichetă 1,3,1

Unităţi pentru debit 1,3,2

Unităţi PV 1,3,2,1

Unităţi speciale 1,3,2,2

Unitate volum 1,3,2,2,1

Unitate volum de bază 1,3,2,2,2

Număr conversie 1,3,2,2,3

Unitate timp de bază 1,3,2,2,4

Unitate debit 1,3,2,2,5

Dimensiunea liniei 1,3,3

PV URV 1,3,4

PV LRV 1,3,5

Număr de calibrare 1,3,6

Amortizare PV 1,3,7

Configuraţie detaliată 1,4

Parametri suplimentari 1,4,1
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Frecvenţă sistem bobină 1,4,1,1

Valoare densitate 1,4,1,2

PV USL 1,4,1,3

PV LSL 1,4,1,4

PV interval minim 1,4,1,5

Configurare ieşire 1,4,2

Ieșire analogică 1,4,2,1

PV URV 1,4,2,1,1

PV LRV 1,4,2,1,2

Curent buclă PV 1,4,2,1,3

Tip alarmă PV 1,4,2,1,4

Test în buclă AO 1,4,2,1,5

Ajustare digital/analogic 1,4,2,1,6

Ajustare pe alt domeniu de măsură 1,4,2,1,7

Nivel de alarmă 1,4,2,1,8

Ieşire de impulsuri 1,4,2,2

Scalare impuls 1,4,2,2,1

Lăţime impuls 1,4,2,2,2

Test buclă ieşire de impulsuri 1,4,2,2,3

Ieşire DI/DO 1,4,2,3

DI/DO 1 1,4,2,3,1

Configurare I/O 1 1,4,2,3,1,1

Comandă DIO 1 1,4,2,3,1,2

Intrare digitală 1 1,4,2,3,1,3

Ieşire digitală 1 1,4,2,3,1,4

DO 2 1,4,2,3,2

Limită de debit 1 1,4,2,3,3

Comandă 1 1,4,2,3,3,1

Mod 1 1,4,2,3,3,2

Limită superioară 1 1,4,2,3,3,3
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Limită inferioară 1 1,4,2,3,3,4

Histereza limitei de debit 1,4,2,3,3,5

Limită de debit 2 1,4,2,3,4

Comandă 2 1,4,2,3,4,1

Mod 2 1,4,2,3,4,2

Limită superioară 2 1,4,2,3,4,3

Limită inferioară 2 1,4,2,3,4,4

Histereza limitei de debit 1,4,2,3,4,5

Limită totală 1,4,2,3,5

Comandă totală 1,4,2,3,5,1

Mod total 1,4,2,3,5,2

Limită superioară totală 1,4,2,3,5,3

Limită inferioară totală 1,4,2,3,5,4

Histereză limită totală 1,4,2,3,5,5

Alertă stare diagnostic 1,4,2,3,6

Debit inversat 1,4,2,4

Configurare totalizator 1,4,2,5

Unităţi totalizator 1,4,2,5,1

Total brut 1,4,2,5,2

Total net 1,4,2,5,5

Total inversat 1,4,2,5,4

Start totalizator 1,4,2,5,5

Stop totalizator 1,4,2,5,6

Resetare totalizator 1,4,2,5,7

Nivel de alarmă 1,4,2,6

Ieşire HART 1,4,2,7

Reprezentare variabile 1,4,2,7,1

TV este 1,4,2,7,1,1

QV este 1,4,2,7,1,2

Adresă de interogare 1,4,2,7,2

Număr de preamplificatoare necesare 1,4,2,7,3

Nr. preamplificatoare resp. 1,4,2,7,4
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Mod rafală 1,4,2,7,5

Opţiune rafală 1,4,2,7,6

Config. LOI 1,4,3

Limba 1,4,3,1

Afişaj debit 1,4,3,2

Afişaj totalizator 1,4,3,3

Blocare afişaj 1,4,3,4

Procesare semnal 1,4,4

Mod de operare 1,4,4,1

Configurare manuală DSP 1,4,4,2

Stare 1,4,4,2,1

Eşantioane 1,4,4,2,2

% limită 1,4,4,2,3

Limită de timp 1,4,4,2,4

Frecvenţă sistem bobină 1,4,4,3

Întrerupere debit scăzut 1,4,4,4

Amortizare PV 1,4,4,5

Ajustare universală 1,4,5

Info dispozitiv 1,4,6

Producător 1,4,6,1

Etichetă 1,4,6,2

Descriptor 1,4,6,3

Mesaj 1,4,6,4

Dată 1,4,6,5

ID dispozitiv 1,4,6,6

PV senzor S/N 1,4,6,7

Etichetă senzor PV 1,4,6,8

Protecţie la scriere 1,4,6,9
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Tabelul 11.  Date electrice

Nr. revizuire 1 1,4,6,10

Rev. universală 1 1,4,6,10,1

Rev. traductor1 1,4,6,10,2

Rev. software1 1,4,6,10,3

Asamblare finală nr. 1 1,4,6,10,4

Materiale de construcţii1 1,4,6,11

Tip flanşă1 1,4,6,11,1

Material flanşă1 1,4,6,11,2

Tip electrod1 1,4,6,11,3

Material electrod1 1,4,6,11,4

Material căptuşeală1 1,4,6,11,5

Verificare 1,5

1.Derulaţi prin meniul de pe Field Communicator pentru a accesa acest element.

Rosemount 8750W cu traductor de debit 8732

Sursa de alimentare: 250 V c.a., 1 A sau 50 V c.c., 2,5 A, 20 W maxim

Circuit de ieşire cu impulsuri: 30 V c.c. (cu impulsuri), 0,25 A, 7,5 W maxim

Circuit de ieşire de 4–20 mA: 30 V c.c., 30 mA, 900 mW maxim

 Senzori

Circuit de excitaţie bobină: 40 V c.c. (cu impulsuri), 0,5 A, 20 W maxim

Circuit de electrod:
în tipul de siguranţă intrinsecă cu protecţie împotriva exploziilor 
EEx ia IIC, Ui = 5 V, li = 0,2 mA, Pi = 1 mW, Um = 250 V
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