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1.   Algemeen 
 
 De in de gebruikshandleiding beschreven bypass niveau-aanwijzer wor-

den geconstrueerd en gefabriceerd volgens de nieuwste inzichten. Alle 
componenten zijn onderworpen aan strenge kwaliteits- en milieucriteria 
tijdens de productie. Onze managementsystemen zijn gecertificeerd vol-
gens ISO 9001. 

 Deze gebruikshandleiding verstrekt belangrijke informatie over de om-
gang met dit instrument. Een voorwaarde voor veilige werking is nale-
ving van alle aangegeven veiligheids- en gebruikshandleidingen. 

 Alle lokale ongevalspreventievoorschriften en algemene veiligheidsvoor-
zieningen voor het instrument in acht nemen. 

 De gebruikshandleiding maakt deel uit van het product en moet voor ge-
kwalificeerd personeel te allen tijde bewaard worden in de directe nabij-
heid van het instrument. De gebruikshandleiding moet aan de navol-
gende gebruikers of eigenaars van het instrument worden doorgegeven. 

 Het gekwalificeerde personeel moet deze gebruikshandleiding vóór het 
begin van de werkzaamheden zorgvuldig lezen en begrijpen. 

 De Algemene Bedrijfsvoorwaarden in de verkoopdocumentatie zijn van 
toepassing. 

 Onder voorbehoud van technische modificaties. 
 Nadere informatie: 

- Website: www.ksr-kuebler.com or www.wika.nl 
- Relevante datasheet: BNA / LM 10.01 
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2.   Indeling en functie 
 

2.1 Functiebeschrijvingen 
De bypass niveau-aanwijzers werken volgens het principe van de communicerende 
buizen. Een vlotter met een geïntegreerde permanente magneet wordt in de bypass-
kamer geplaatst. Dit verandert de positie ervan, afhankelijk van het vulniveau van 
het medium. Magnetische displays, schakelaars en meettransducers aangebouwd 
aan de buitenkant van de bypassbuis worden door het magnetische veld geacti-
veerd. Met een geleide radar kan het vulniveau worden gemeten. 

De aanbouw of montage van deze opties wordt af fabriek klantspecifiek voltooid. De 
belangrijkste configuratie wordt beschreven in hoofdstuk 5.3 “Inbedrijfstelling”. Klant-
specifieke versies worden in overeenstemming met de bestelling doorgevoerd. 

Bypass niveau-aanwijzers BNA-...C zijn goedgekeurd voor gebruik in EX-zones. 

Type Beschermings-
graad 

Gebruik in geva-
renzones 

EU-typekeuringscerti-
ficaat 

BNA-...C Ex h (c - construc-
tieve veiligheid) 

Zone 0/1, 1 en 2 
Zone 21 en 22 IBExU20ATEX1066X 

 
 
2.2 Inhoud van de levering 
Inhoud van de levering aan de hand van de pakbon controleren. 
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3.   Veiligheid 
 

3.1 Legenda pictogrammen 
 

 

GEVAAR! 
... verwijst naar een dreigend gevaar dat, indien niet ver-
meden, tot de dood of ernstig letsel kan leiden. 

 

WAARSCHUWING! 
... verwijst naar een mogelijk gevaar dat, indien niet ver-
meden, tot de dood of ernstig letsel kan leiden. 

 

PAS OP! 
... verwijst naar een potentieel gevaarlijke situatie die, in-
dien niet vermeden, tot gering letsel of materiële en milieu-
schade kan leiden. 

 

INFORMATIE 
... markeert nuttige tips, aanbevelingen en informatie voor 
een efficiënt alsook probleemloos gebruik. 

 

Opmerking voor Ex-instrumenten 
... markeert de relevante en/of benodigde informatie die 
vereist is voor bediening in potentieel explosieve gebie-
den. 
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3.2 Beoogd gebruik 
De bypass niveau-aanwijzers zjn uitsluitend bedoeld voor de niveaubewa-
king van vloeistoffen. Het toepassingsbereik komt voort uit de technische 
vermogensbeperkingen en materialen. 
 De vloeistoffen moeten geen sterk vervuilde of grove deeltjes bevatten 

en geen neiging tot kristalliseren hebben. De materialen van de bypass 
niveau-aanwijzer die in contact komen met het medium moeten vol-
doende resistent zijn tegen het te bewaken medium. Niet geschikt voor 
dispersies, schurende vloeistoffen, hoog visceuze media en verf. 

 De bedrijfsomstandigheden gespecificeerd in de gebruikshandleiding 
moeten in acht worden genomen. 

 Het instrument niet bedienen in de directe nabijheid van ferromagneti-
sche omgevingen (afstand min. 50 mm). 

 Het instrument niet bedienen in de directe nabijheid van sterke elektro-
magnetische velden, of in de directe nabijheid van apparatuur die beïn-
vloed kan worden door magnetische velden (afstand min. 1 m). 

 De bypass niveau-aanwijzers niet blootstellen aan sterke mechanische 
belastingen (stoten, draaiingen, trillingen). Het instrument is uitsluitend 
ontworpen en gebouwd voor het hier beschreven beoogde doel en dient 
uitsluitend dienovereenkomstig te worden gebruikt. 

 Verplichte naleving van de geldende veiligheidsvoorschriften voor ge-
bruik. 

 De technische specificaties in deze gebruikshandleiding moeten in acht 
genomen worden. Onrechtmatige omgang of bediening van het instru-
ment buiten de technische specificaties vereist zorgvuldige uitschakeling 
en toezicht door een geautoriseerde WIKA servicemonteur. 
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Opmerking voor Ex-instrumenten 
BNA-...C bypass niveau-aanwijzers zijn goedgekeurd als explo-
siebestendige apparatuur binnen het toepassingsgebied van 
EG-richtlijn 2014/34/EU voor gebruik in potentieel explosieve at-
mosferen. Zij voldoen aan de eisen van elektrische apparatuur 
voor potentieel explosieve atmosferen. 

De technische gegevens in deze gebruikshandleiding moeten in 
acht genomen worden. 

De montage- en gebruikshandleiding van voorzetstukken (meet-
transducer, magnetische schakelaar) moet in acht genomen 
worden. 

 
Het instrument is uitsluitend ontworpen en gebouwd voor het hier beschre-
ven beoogde doel en dient uitsluitend dienovereenkomstig te worden ge-
bruikt. 
Claims die voortkomen uit oneigenlijk gebruik zijn uitgesloten. 
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GEVAAR! 
Tijdens het werken aan tanks bestaat het gevaar voor ver-
giftiging of verstikking. Werkzaamheden moeten uitslui-
tend worden doorgevoerd met gebruik van adequate per-
soonlijke veiligheidsmaatregelen (bijv. ademhalingsap-
paratuur, beschermende kleding). 
De bypasstank kan onder druk staan. Mogelijk bevindt 
zich hete, gfitige, corrosieve of explosieve media in de by-
passtank. Er bestaat kans op letsel door spuitende vloei-
stof, verbrandingen aan handen, armen, voeten en ge-
zicht alsook corrosies, vergiftigingen of explosies. De tank 
vóór het openen drukloos maken. 

 

De bypass niveau-aanwijzers uitsluitend gebruiken con-
form de maximumwaarden voor druk en temperatuur zo-
als vermeld op het label. Een overschrijding van deze pa-
rameters kan leiden tot een slecht werkende of kapotte 
bypass niveau-aanwijzer en persoonlijk letsel of materiële 
schade. 
Alle materialen van de bypassbuis en vlotter moeten be-
stand zijn tegen het te bewaken medium. Voor een sto-
ringsvrije werking moeten de maximale waarden die ver-
meld staan op het label in acht worden genomen. 
Er moet een waarschuwingslabel met duidelijke waar-
schuwingen op flenzen, pijpleidingen, behuizingen e.d. 
bevestigd zijn indien er kans is op verbrandingen door 
temperaturen boven 60°C. 

 

Opmerking voor Ex-instrumenten 
Pas op, explosiegevaar! 
In de tank bestaat het risico op potentieel explosieve at-
mosfeer. Er moeten passende maatregelen worden geno-
men om vonkvorming te voorkomen. Het werken in deze 
omgeving is uitsluitend toegestaan voor gekwalificeerd 
personeel en in overeenstemming met de betreffende vei-
ligheidsvoorschriften. 

  



KSR KUEBLER gebruikshandleiding bypass niveau-aanwijzer BNA-...C 11 

3.21 Markering 
 Goedkeuring IBExU20ATEX1066X 
BNA…C 
Rolindicator 
Deksel van mine-
raalglas 

 
 

 

II 1/2G Ex h IIC T6…T1 Ga/Gb  
II  -/2D Ex h IIIC T68°C…T360°C -/Db 
-50°C ≤ Ta ≤ 68°C...80°C 

BNA…C 
Rolindicator 
Deksel van Makro-
lon of plexiglas 

 
 

 

II 1/2G Ex h IIB T6…T1 Ga/Gb 
II  -/2D Ex h IIIC T68°C…T360°C -/Db 
-50°C ≤ Ta ≤ 68°C...80°C 

BNA…C 
Rolindicator 
beide versies 

 
 

 

II 3/3G Ex h IIC T6…T1 Gc/Gc 
II  -/3D Ex h IIIC T80°C…T440°C -/Dc 

-50°C ≤ Ta ≤ 80°C 
 
3.22 Verklaringen bij de tabel: 
Instrumenten-
groep II 

Geen mijnbouw 

Instrumenten-
categorie 1/ 

Instrumenten die een zeer hoge mate aan veiligheid ga-
randeren, geschikt voor Zone 0 (binnenin) 

Instrumenten-
categorie 3/ 

Instrumenten die een normale mate aan veiligheid ga-
randeren, geschikt voor Zone 2 (binnenin) 

Instrumenten-
categorie /2 

Instrumenten die een zeer hoge mate aan veiligheid ga-
randeren, geschikt voor Zone 1 of 21 (buiten) 

Instrumenten-
categorie /3 

Instrumenten die een normale aan veiligheid garande-
ren, geschikt voor Zone 2 of 22 (buiten) 

D Stof 
G Gassen en dampen 
Ex h niet-elektrische explosiebeveiliging  
IIIC elektrisch geleidende stofdeeltjes in Groep IIIC (inclusief 

IIIA en IIIB) 
IIC Gassen en dampen in Groep IIC (inclusief IIA en IIB) 
IIB Gassen en dampen in Groep IIB (inclusief IIA) 
T6...T1  Temperatuurklasse, afhankelijk van de maximale media-

temperatuur, de warmteoverdracht mediumtemperatuur 
en de omgevingstemperatuur 
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T68°C…T360°C of T80°C…T440°C 
 maximale oppervlaktetemperatuur, afhankelijk van de maximale me-

diatemperatuur, de warmteoverdracht mediumtemperatuur en de om-
gevingstemperatuur 

-50°C ≤ Ta ≤ 68°C...80°C of -50°C ≤ Ta ≤ 80°C 
 Toegestane omgevingstemperatuur 

Ga/Gb of Gc/Gc of -/Db of -/Dc 
 Beschermingsniveau van het materiaal binnen/buiten 

3.23 Temperatuurspecificaties en voorwaarden voor veilig gebruik 
Voor veilig gebruik van de niveau-aanwijzer moet aan de onderstaande 
voorwaarden worden voldaan: 
De niveau-aanwijzers zelf veroorzaken geen temperatuurstijging. De maxi-
male oppervlaktetemperatuur van de niveau-aanwijzer waarmee rekening 
moet worden gehouden is afhankelijk van de omgevingstemperatuur, de 
maximumtemperatuur van het medium in de tank en de maximumtempera-
tuur van de warmteoverdracht van het medium in het ontwerp met een 
warmtemantel (BNA-J...C). De maximale oppervlaktetemperatuur waarmee 
rekening moet worden gehouden is de hoogste van de drie waarden. 
Afhankelijk van de temperatuurklasse van de gassen of dampen die wor-
den gegenereerd dient de maximale oppervlaktetemperatuur de onder-
staande waarden niet overschrijden: 

 

Temperatuurspecificaties 
De maximumwaarden voor nominale druk en temperatuur zo-
als vermeld op het label dient niet te worden overschreden. 

Tempera-
tuurklasse 

Maximumtemperatuur (omgevingstemperatuur, 
temperatuur van het medium in de tank of tem-
peratuur van het warmtetransportmedium) 

Categorie 1 / 2 G Categorie 3 / 3 G 
T6 68 °C 80 °C 
T5 80 °C 95 °C 
T4 108 °C 130 °C 
T3 160 °C 195 °C 
T2 240 °C 290 °C 
T1 360 °C 440 °C 
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De gloeitemperatuur (minimale ontstekingstemperatuur van de opgebouwde 
stoflaag) van optredend stof moet ten minste 75 K boven de maximale op-
pervlaktetemperatuur liggen. De ontstekingstemperatuur (minimale ontste-
kingstemperatuur van de stofwolk) moet ten minste 1,5 keer de maximale 
oppervlaktetemperatuur bedragen. 
De voorziening van het warmtetransportmedium voor het ontwerp met de 
warmtemantel (BNA-J...C) maakt geen deel uit van de niveau-aanwijzer. Het 
warmtetransportmedium moet van derden worden betrokken. De tempera-
tuur van het warmtetransportmedium moet veilig beperkt zijn in overeen-
stemming met de vereiste instrumentencategorie en oppervlaktetempera-
tuur. 
Zeer hoge of lage temperaturen en/of hoge drukken in de tank beïnvloeden 
de veiligheidsparameters van de voorkomende stoffen. Indien drukken of 
temperaturen in de tank ontstaan in het niet-atmosferische gebied dan moet 
de operator zelf controleren welke invloeden deze omstandigheden hebben 
op de veiligheidsparameters van de voorkomende stoffen en welke ontste-
kingsgevaren hieruit voortkomen. 
De niveau-aanwijzers moeten in de potentiaalsvereffening van de gehele in-
stallatie worden opgenomen. 
Stofafzettingen > 5 mm op de niveau-aanwijzers moeten worden voorkomen 
door het nemen van adequate maatregelen (bijv. regelmatig reinigen). 
Niveau-aanwijzers aangeduid met IIB dienen niet te worden gebruikt bij de 
aanwezigheid van gassen en dampen in explosiegroep IIC. 

3.3 Foutief gebruik 
Onrechtmatig gebruik is elk gebruik dat de technische vermogensgrenzen 
overschrijdt of niet compatibel is met de materialen. 
 

 

WAARSCHUWING! 
Letsel door foutief gebruik 
Onrechtmatig gebruik van het instrument kan leiden tot ge-
vaarlijke situaties en letsel 
Geen eigenmachtige modificaties aan het apparaat uitvoeren. 

 
Ieder gebruik dat van het beoogd gebruik afwijkt of het te boven gaat geldt 
als foutief gebruik. 
 
Gebruik dit instrument niet in veiligheids- of noodstopapparatuur. 
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3.4 Verantwoordelijkheid van de eigenaar 
Het instrument wordt gebruikt in de commerciële sector. Daarom is de ope-
rator onderworpen aan de wettelijke verplichtingen voor veiligheid en ge-
zondheid op het werk. 
 
De veiligheidinformatie in deze gebruikshandleiding en de voor het toepas-
singsbereik van het instrument geldende veiligheids-, arbo- en milieuvoor-
schriften dienen in acht te worden genomen. 
 
Voor veilige bediening van het instrument moet de operator ervoor zorgen: 
 dat het bedieningspersoneel regelmatige training krijgt op alle van toe-

passing zijnde gebieden van arbeidsveiligheid en milieubescherming. 
 dat deze gebruikshandleiding en in het bijzonder de hierin vermelde vei-

ligheidsinformatie in acht wordt genomen. 
 dat het instrument geschikt is voor de toepassing op grond van het be-

oogd gebruik ervan. 
 
 

3.5 Kwalificatie van het personeel 
 

 

WAARSCHUWING! 
Letselrisico in geval van onvoldoende kwalificatie 
Onrechtmatig gebruik kan leiden tot aanzienlijk letsel en 
materiële schade. 

• De handelingen in deze gebruikshandleiding dienen uit-
sluitend te worden doorgevoerd door gekwalificeerd 
personeel met de hieronder beschreven kwalificaties. 

 
Gekwalificeerd personeel 
Gekwalificeerd personeel geautoriseerd door de operator moet in staat zijn 
de beschreven werkzaamheden door te voeren en zelf mogelijke gevaren 
kunnen identificeren gebaseerd op zijn beroepsopleiding, zijn kennis van 
meet- en regeltechnologie en ervaring, alsook kennis van de landspecifieke 
bepalingen en geldende normen en richtlijnen. 
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3.6 Persoonlijke beschermingsmiddelen 
Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn bedoeld om gekwalificeerd perso-
neel tijdens hun werk te beschermen tegen risico's die negatieve impact 
kunnen hebben op hun veiligheid of gezondheid. Tijdens hun werkzaamhe-
den aan en met het instrument moet het gekwalificeerde personeel per-
soonlijke beschermingsmiddelen dragen 

De informatie die ten aanzien van persoonlijke beschermingsmiddelen 
is aangebracht in het werkgebied dient te worden opgevolgd! 
De vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen moeten door de operator 
ter beschikking worden gesteld.  
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3.7 Labels, veiligheidsmarkeringen 
 
Voorbeeld label 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 - Type, naam 
2 - Codering instrument 
3 - Materiaal 
4 - Nominale druk 
5 - Testdruk 

6 - Temperatuur 
7 - Tag-nummer 
8 - Serienummer 
9 - Productiejaar 

 
Pictogrammen 
 

 

Lees de gebruikshandleiding vóór montage en inbe-
drijfstelling van het instrument en houd rekening 
met het EU-typekeuringscertificaat! 

  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

IBExU20ATEX1066X 
II 1/2G Ex h IIC T6…T1 Ga/Gb 
II -/2D Ex h IIIC T68°C…T360°C -/Db 
-50°C ≤ Ta ≤ 68°C … 80°C 
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4.   Transport, verpakking en opslag 
 

4.1 Transport 
Controleer Bypass niveau-aanwijzer op eventueel bestaande transport-
schade! Zichtbare schade onmiddellijk rapporteren. 
 

 

PAS OP! 
Beschadigingen door onvakkundig transport 
Onvakkundig transport kan leiden tot aanzienlijke materi-
ele schade. 
 Houd rekening met de pictogrammen op de verpakking 
 Ga behoedzaam met de pakketten om 

 

4.2 Verpakking en opslag 
Verwijder de verpakking slechts onmiddellijk voor de inbedrijfstelling. 
 
 

5.   Inbedrijfstelling, gebruik 
 
 Neem alle informatie op het pakket voor het verwijderen van de trans-

portvergrendelingen in acht. 
 Haal voorzichtig de Bypass niveau-aanwijzer uit de verpakking! 
 Controleer tijdens het uitpakken behoedzaam alle onderdelen op ex-

terne schade. 
 Voer vóór de installatie een werkingstest door 
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5.1 Controle werking 
 

 

WAARSCHUWING! 
Zorg ervoor dat de werkingstest geen onbedoelde processen in 
werking stelt. 
 

 

Opmerking voor Ex-instrumenten 
Gebruik voor de werkingstest geschikte apparatuur, of goedge-
keurd voor gebruik in potentieel explosieve atmosferen. Deze 
handelingen dienen uitsluitend te worden doorgevoerd door ge-
kwalificeerd personeel. 
 

 
 Haal de vlotter bevestigd aan de bypass niveau-aanwijzer van de bypas-

stank en verwijder de transporthoes. 
 Haal de beschermkappen van de procesaansluitingen. 
 Controleer of de oppervlakken van de pakkingen van de tank of de by-

pass niveau-aanwijzer schoon zijn en geen mechanische schade verto-
nen. 

 Controleer de aansluitingsafmetingen (middenafstand) en de uitlijning 
van de procesaansluitingen aan de tank. 

 
Initialisatie magneetdisplay en magneetschakelaar 
Beweeg langzaam de vlotter die zich op de magneetdisplay bevindt van on-
deren naar boven en vervolgens weer naar onderen. Lijn de extra beves-
tigde magneetschakelaars volgens hetzelfde principe uit. Bij bypass ni-
veau-aanwijzers met isolatie of magneetdisplays met voorzetstukken uit 
acrylglas moet de vlotter in de buis op en neer worden bewogen. 
Bij magneetdisplays met spoelgasaansluitingen moeten deze luchtdicht 
worden afgesloten. Neem hiervoor de montage- en gebruikshandleiding 
voor de magneetdisplay met spoelgasaansluitingen in acht. 
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5.2 Montage 
 
 Houd rekening met de koppelwaar-

den in de pijpleidingconstructie. 
 De bypass niveau-aanwijzer moet 

spanningsvrij worden ingebouwd. 
 Neem bij het kiezen van montage-

materiaal (pakkingen, schroeven, 
sluitringen en moeren) de proces-
voorwaarden in acht. De pakking 
moet geschikt zijn wat betreft het 
medium en de dampen ervan. Te-
vens moet rekening worden gehou-
den met de betreffende corrosie-
weerstand. 

 
 
T = bovenste uitsteeksel 
M = afstand tot middelpunt 
U = onderste uitsteeksel 
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Opmerking voor Ex-instrumenten 
Zeer hoge of lage temperaturen en/of hoge drukken in de 
tank beïnvloeden de veiligheidsparameters van de voorko-
mende stoffen. Indien drukken of temperaturen in de tank 
ontstaan in het niet-atmosferische gebied dan moet de 
operator zelf controleren welke invloeden deze omstandig-
heden hebben op de veiligheidsparameters van de voorko-
mende stoffen en welke ontstekingsgevaren hieruit voort-
komen. 
De niveau-aanwijzers moeten in de potentiaalsvereffening 
van de gehele installatie worden opgenomen. 
Stofafzettingen > 5 mm op de niveau-aanwijzers moeten 
worden voorkomen door het nemen van adequate maatre-
gelen (bijv. regelmatig reinigen). 
Niveau-aanwijzers aangeduid met IIB dienen niet te wor-
den gebruikt bij de aanwezigheid van gassen en dampen 
in explosiegroep IIC. 
Chemische reacties of spontane ontbrandingsprocessen 
dienen uitsluitend vanuit het medium zelf te ontstaan, niet 
vanuit het instrument. De operator moet rekening houden 
met de ontstekingsgevaren van het medium zelf en deze 
voorkomen. 
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Inbouw van de vlotter 
 Eventueel vastplakkend materiaal in het bereik van het vlottermagneet-

systeem verwijderen 
 Bodemflens (7) wegnemen en de vlotter (6) van onderen af in de buis 

voeren (etiket “top” of een leesbare typecode geven de bovenzijde van 
de vlotter aan) 

 Dichting (9) op de bodemflens leggen. De bodemflens er weer op plaat-
sen en vastzetten met schroeven (8) 

 

5.3 Inbedrijfstelling 
 
Indien de bypass niveau-aanwijzer voorzien is van afsluitventielen tussen 
de procesaansluitingen en de tank, dient u als volgt te werk te gaan: 
 Afvoer- en ventilatiemechanisme aansluiten op de bypass niveau-aan-

wijzer 
 Afsluitventiel aan de bovenste procesaansluiting langzaam openen 
 Afsluitventiel aan de onderste procesaansluiting langzaam openen. De 

vlotter gaat omhoog waarbij de vloeistof in de bypasstank stroomt. Het 
magneetsysteem draait de elementen in het magneetdisplay van de 
“lichte” naar de “donkere” kant. Na het balanceren van de vloeistof tus-
sen de tank en de bypass niveau-aanwijzer wordt het huidige vulniveau 
weergegeven. 

 Bij de ingebruikname van toebehoren moet de betreffende montage- en 
gebruikshandleiding in acht worden genomen 

 Potentiaalvereffening 
Het instrument moet in de potentiaalvereffening van de gehele installatie 
worden opgenomen. 
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Bypass niveau-aanwijzer met warmtemantel 
In dit ontwerp wordt de bypassbuis omgeven door een tweede buis. Door 
de resterende ruimte tussen de beide kan via twee aansluitingen opge-
warmde vloeistof of stoom (warmtetransportmedium) stromen. De materia-
len moeten voor deze omstandigheden ontworpen zijn. 
 

 

WAARSCHUWING! 
De warmtemantel van de bypass niveau-aanwijzer uitslui-
tend gebruiken conform de gespecificeerde maximum-
waarden voor druk en temperatuur. 

 
Opmerking voor Ex-instrumenten 
Om het risico van explosie uit te sluiten zijn de volgende 
voorwaarden van toepassing op zijn gebruik en dat van het 
warmtetransportmedium: 

1. De voorziening van het warmtetransportmedium voor 
het ontwerp met de warmtemantel (BNA-J...C) maakt 
geen deel uit van de niveau-aanwijzer. Het warmte-
transportmedium moet van derden worden betrokken. 
De temperatuur van het warmtetransportmedium moet 
veilig beperkt zijn in overeenstemming met de vereiste 
instrumentencategorie en oppervlaktetemperatuur. 

2. Door constant toezicht en bedrijfsinspectie moet de 
operator ervoor zorgen dat de ontstekingstemperatuur 
gespecificeerd onder punt 1 niet overschreden wordt. 
Daarbij moet ook rekening worden gehouden met tem-
peraturen als gevolg van chemische reacties. 

 
Aanbouw van toebehoren aan de bypass niveau-aanwijzer 
Bij het aanbouwen van toebehoren (bijv. meettransducer, magneetscha-
kelaar) aan de BNA...C moeten de betreffende maximumwaarden in de zin 
van explosiebeveiliging in acht worden genomen. De voor het gebruik of 
beoogde gebruik van toepassing zijnde wetten of richtlijnen moeten in acht 
worden genomen. Uitsluitend evaluatie-instrumenten gecertificeerd onder 
de bedrijfsvoorwaarden door ATEX aansluiten. De EU-typekeuringscertifi-
caten moeten in acht worden genomen. 
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6.   Storingen 
 

 

De meest voorkomende storingsgevallen en vereiste te-
genmaatregelen staan vermeld in de onderstaande tabel-
len. 

 

Fout Oorzaak Maatregel 
Bypass kan niet in 
de bedoelde loca-
tie op de tank wor-
den ingebouwd 

Procesaansluiting van de 
bypass past niet op de pro-
cesaansluiting van de tank. 

Aanpassing van de 
tank 
Retourzending aan de 
fabriek 

Procesaansluiting op tank 
is defect 

Nabewerking van het 
schroefdraad of ver-
vanging van de beves-
tigingsmof 

Schroefdraad op bypass is 
defect 

Retourzending aan de 
fabriek 

Afstand tot middelpunt van 
de tank komt niet overeen 
met dat van de bypass 

Retourzending aan de 
fabriek 

Procesaansluitingen zijn 
niet parallel ten opzichte 
van elkaar aangebracht 

Retourzending aan de 
fabriek 
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PAS OP! 
Lichamelijk letsel, materiële en milieuschade 
Het instrument onmiddellijk buiten bedrijf stellen indien de 
hierboven vermelde maatregelen de storing niet kunnen 
verhelpen. 
 Controleren of er geen druk meer aanwezig is en te-

gen onbedoelde inbedrijfstelling beschermen. 
 Contact opnemen met de fabrikant. 
 Bij terugzendingen moeten de aanwijzingen in hoof-

stuk 8.2 “Terugzendingen” in acht worden genomen. 
 
 

7.   Onderhoud en reiniging 
 

7.1 Onderhoud 
De bypass niveau-aanwijzer werkt bij beoogd gebruik onderhouds- en slij-
tagevrij. In het kader van regelmatig onderhoud moeten ze echter een visu-
ele inspectie ondergaan die opgenomen moet zijn in de druktest van de 
tank. 

 

GEVAAR! 
Tijdens het werken aan tanks bestaat het gevaar voor 
vergiftiging of verstikking. Werkzaamheden moeten uit-
sluitend worden doorgevoerd met gebruik van adequate 
persoonlijke veiligheidsmaatregelen (bijv. ademhalings-
apparatuur, beschermende kleding). 

Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door de fabrikant. 

 

LET OP! 
De juiste werking van de niveausensor kan uitsluitend wor-
den gegarandeerd bij gebruik van toebehoren en reserve-
onderdelen van KSR Kuebler 
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7.2 Reiniging 
 

 

PAS OP! 
Lichamelijk letsel, materiële en milieuschade 
Ondeskundige reiniging leidt tot lichamelijk letsel, materi-
ele en milieuschade. Achtergebleven media in verwij-
derde instrumenten kunnen gevaar opleveren voor perso-
nen, het milieu en de uitrusting. 
 Het verwijderde instrument spoelen of reinigen. 
 Er moeten passende voorzorgsmaatregelen worden 

genomen. 
1. Vóór het reinigen van het instrument het instrument naar behoren 

loskoppelen van het proces en de voedingsspanning. 
2. Het instrument zorgvuldig reinigen met een vochtige doek. 
3. Elektrische aansluitingen niet in contact brengen met vocht! 

 

 

PAS OP! 
Materiële schade 
Een onvakkundige reiniging van het apparaat leidt tot be-
schadiging van het apparaat! 
 Geen agressieve reinigingsmiddelen gebruiken. 
 Geen harde en puntige voorwerpen gebruiken voor 

de reiniging. 
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8.   Demontage, teruggave en verwijdering 
 

 

WAARSCHUWING! 
Lichamelijk letsel, materiële en milieuschade van achter-
gebleven media 
Achtergebleven media in verwijderde instrumenten kunnen 
gevaar opleveren voor personen, het milieu en de uitrusting. 
 Draag de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen 
 Het verwijderde instrument spoelen of reinigen om men-

sen en het milieu te beschermen tegen gevaren die voort-
komen uit achtergebleven media. 

 

8.1 Demontage 
Het instrument uitsluitend ontmantelen in een drukloze en spanningsvrije 
staat! 
Indien nodig moet de druk uit de tank worden vrijgelaten.  
 
 

8.2 Terugzendingen 
De verwijderde bypass niveau-aanwijzer spoelen of reinigen om werkne-
mers en het milieu te beschermen tegen gevaren die voortkomen uit ach-
tergebleven media. 

 

 
Informatie voor retourzendingen is te vinden onder de ru-
briek “Service” op onze lokale internetsite. 

 

8.3 Verwijdering 
Niet correcte verwijdering kan een risico vormen voor het milieu. Verwijder 
componenten van het product en verpakkingsmateriaal op een milieuvrien-
delijke wijze en conform de nationale regels voor de verwijdering van afval. 
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9.   Technische gegevens 
9.1 Technische gegevens (1G en 2G) 

Bypass niveau-
indicator 

Materiaal Max. 
druk 
in bar 

Max.  
temperatuur 
in °C 

Compacte versie, 
model BNA-C 

Roestvast staal 1.4571 (316Ti) 40 -196 ... +150 

Standaardversie, 
model BNA-S 

Roestvast staal 1.4571 (316Ti), 
1.4404 (316L), 1.4401/1.4404 
(316/316L) 

64 -196 ... +360 

Hogedrukuitvoe-
ring, model BNA-H 

Roestvast staal 1.4571 (316Ti), 
1.4404 (316L) 

400 -196 ... +360 

DUPlus-versie, 
standaard, 
Type BNA-SD 

Roestvast staal 1.4571 (316Ti), 
1.4404 (316L), 1.4401/1.4404 
(316/316L) 

64 -196 ... +360 

DUPlus-versie, 
hoge druk,  
Type BNA-HD 

Roestvast staal 1.4571 (316Ti), 
1.4404 (316L), 1.4401/1.4404 
(316/316L) 

160 -196 ... +360 

Vloeibaar 
gas/KOPlus-versie,  
Type BNA-L 

Roestvast staal 1.4571 (316Ti), 
1.4404 (316L) 

25 -196... +300 

Speciale materia-
len, 
Model BNA-X 

Roestvrij staal 6Mo 1.4547 
(UNS S31254) 

250 -29 ... +360 

Roestvrij staal 1.4571 (316Ti) 
met E-CTFE*, ETFE* of PTFE* 
interne coating  
* anti-statisch 

16 afhankelijk 
van het me-
dium 

Titanium 3.7035 64 -60 ... +360 

Hastelloy C276 (2.4819) 160 -29 ... +360 

Versie met warmte-
mantel,  
Type BNA-J 

Roestvast staal 1.4571 (316Ti), 
1.4404 (316L) 

64 -196... +360 
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9.2 Technische gegevens (3G) 
 

Bypass niveau-in-
dicator 

Materiaal Max. 
druk 
in bar 

Max.  
temperatuur 
in °C 

Compacte versie, 
model BNA-C 

Roestvast staal 1.4571 
(316Ti) 

40 -196 ... +150 

Standaardversie, 
model BNA-S 

Roestvast staal 1.4571 
(316Ti), 1.4404 (316L), 
1.4401/1.4404 (316/316L) 

64 -196 ... +440 

Hogedrukuitvoering, 
model BNA-H 

Roestvast staal 1.4571 
(316Ti), 1.4404 (316L) 

400 -196 ... +440 

DUPlus-versie, stan-
daard, 
Type BNA-SD 

Roestvast staal 1.4571 
(316Ti), 1.4404 (316L), 
1.4401/1.4404 (316/316L) 

64 -196 ... +440 

DUPlus-versie, hoge 
druk,  
Type BNA-HD 

Roestvast staal 1.4571 
(316Ti), 1.4404 (316L), 
1.4401/1.4404 (316/316L) 

160 -196 ... +440 

Vloeibaar gas/KOP-
lus-versie,  
Type BNA-L 

Roestvast staal 1.4571 
(316Ti), 1.4404 (316L) 

25 -196 ... +300 

Speciale materialen, 
Model BNA-X 

Roestvrij staal 6Mo 1.4547 
(UNS S31254) 

250 -29 ... +440 

Roestvrij staal 1.4571 (316Ti) 
met E-CTFE*, ETFE* of 
PTFE* interne coating  
* anti-statisch 

16 afhankelijk van 
het medium 

Titanium 3.7035 64 -60 ... +440 

Hastelloy C276 (2.4819) 160 -29 ... +440 

Versie met warmte-
mantel,  
Type BNA-J 

Roestvast staal 1.4571 
(316Ti), 1.4404 (316L) 

64 -196 ... +440 
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9.3 Markering 
 Goedkeuring IBExU20ATEX1066X 
BNA…C 
Rolindicator 
Deksel van mine-
raalglas 

 
 

 

II 1/2G Ex h IIC T6…T1 Ga/Gb  
II  -/2D Ex h IIIC T68°C…T360°C -/Db 
-50°C ≤ Ta ≤ 68°C...80°C 

BNA…C 
Rolindicator 
Deksel van Makro-
lon of plexiglas 

 
 

 

II 1/2G Ex h IIB T6…T1 Ga/Gb 
II  -/2D Ex h IIIC T68°C…T360°C -/Db 
-50°C ≤ Ta ≤ 68°C...80°C 

BNA…C 
Rolindicator 
beide versies 

 
 

 

II 3/3G Ex h IIC T6…T1 Gc/Gc 
II  -/3D Ex h IIIC T80°C…T440°C -/Dc 

-50°C ≤ Ta ≤ 80°C 
 Voor uitleg over het merkteken, zie hoofdstuk 3.22 
 

9.4 Temperatuurspecificaties 

 

Temperatuurspecificaties 
De maximumwaarden voor nominale druk en temperatuur zo-
als vermeld op het label dient niet te worden overschreden. 

Tempera-
tuurklasse 

Maximumtemperatuur (omgevingstemperatuur, 
temperatuur van het medium in de tank of tem-
peratuur van het warmtetransportmedium) 

Categorie 1 / 2 G Categorie 3 / 3 G 
T6 68 °C 80 °C 
T5 80 °C 95 °C 
T4 108 °C 130 °C 
T3 160 °C 195 °C 
T2 240 °C 290 °C 
T1 360 °C 440 °C 

 

 Informatie over veilig gebruik van de niveau-aanwijzer, zie hoofdstuk 3.2.3 
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9.5 Type code -BNA...C 
 
BNA- 
Veld nr. Code Omschrijving 
Ontwerp 

1 

C Compact 
S Standaard 
H Hoge druk 
L Vloeibaar gas / KOPlus 
X Speciale materialen 
J Warmtemantel 

Hol dubbel profiel (optioneel) 
2 D Hol dubbel profiel / DUPlus 
PED-module 

3 

00 regels van goed vakmanschap 
PED niet van toepassing 

A1 Module A 
A2 Module A2 
BC Module B+C2 
BD Module B+D 
GE Module G 

Goedkeuring (optioneel) 
4  zonder 

C ATEX 2014/34/EU 
   

 
 

 (1)  (2)  (3)  (4)  
Type:  BNA-       C  
         

 
Voorbeeld: 
BNA-S00C 
 
Zie voor nadere technische gegevens datasheet BNA and LM 10.01. 
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10.   Bijlage 

 
Ex c EG-conformiteitsverklaring 
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Ex i EG-typekeuringscertificaat 
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KSR Kuebler-vestigingen wereldwijd vindt u op www.ksr-kuebler.com. 
WIKA-vestigingen wereldwijd vindt u op www.wika.nl. 
 

 
 

 

KSR Kuebler Niveau-Messtechnik GmbH 
Heinrich-Kuebler-Platz 1 
69439 Zwingenberg am Neckar • Germany 
Tel. +49 6263/87-0 
Fax +49 6263/87-99 
info@ksr-kuebler.com 
www.ksr-kuebler.com 
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