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Przetworn i k tem peratu ry
Te m pe ratu re tra n sd u ce r

il:i;l:
APT-z00oALW

lnformacje o urządzeniu
lnformation about the device

Przetwornik jest plzeznaczony do pracy jako częśó przelicznika objętości gazu typu 2. Pzelicznik
zdefiniowany w normie PN-EN 12405-1:2019-01jest podzespołem (gazomierza) w myśl dyrektywy
dla puyrządów pomiarowych 2014l32lUE, Pzelicznik, aby mógł zostać wprowadzony do obrotu
lub użytkowania w krajach UE musi posiadaó Ceńyfikat Badania typu UE.

Wszelkie właściwości przetworników, niezależnie czy zostały w tym ceńyfikacie wymienione, nie
mogą stać w sprzeczności z prawem i nie mogą pogarszaó właściwości metrologicznych
przeliczników, z którymi współpracują

Elektroniczne pzetworniki temperatury APT-2000ALW pracują na zasadzie przetwazania
proporcjonalnych do miezonej temperatury zmian rezystancji czujnika Pt-100 klasy A z wyjściem
czteropzewodowym na standardowy sygnał prądowy 4..20mA z cyfrowym sygnałem HART rev, 5.'l.

Podstawowymi zespołami pzetwornika są: czujnik pomiarowy, w którym zmiany temperatury
pzeŃazane są na sygnał elektryczny oraz zespół elektroniczny pzekształcający sygnał z
czuj n i ka n a wysta nd ary zow any sy g n ał wyj ści owy.
Dwukomorowe obudowy przetworników APT ... z otworami na wpusty kablowe ( gwint M2Ox1,5
lub % NPT) wykonane są z wysokociśnieniowego odlewu stopu aluminium lub ze stali
kwasoodpornej. Plombowane, nakręcane pokrywy boczne umoźliwiają dostęp do zacisków
przyłączeniowych pzetworników oraz do elektroniki głownej z przyciskami lokalnymi do
konfiguracji przetwornikow i blokowania przed nieuprawną ingerencją. Obudowa wyposażona jest
w zaciski uziemiające: wewnętrzny i zewnętrzny.
Czujnik temperatury posiada gwintowane przyłącze do zamontowania 90 w osłonie pomiarowej
izolującej zespoły pomiarowe przetwornika od medium procesowego.

Transducer is meant to work as a pań of volume conversion device - type 2. The conversion device defined
in standardPN-EN12405-1:2019-01 is asub-assembly(of gasmeter) assfafedbymeasuringinstruments
directive 2014/32/EU. The gas volume conversion device before putting into circulation or use in EU
countries should obtain EU-Ępe examination ceńificate.

All the transducers characteristics regardless of whether they have been indicated in this certificate, cannot
stand in contradiction with the law and they cannot lower the metrological characteristics of volume
conversion devices with which they work.

APT-2000ALW electronic temperature transducers work on the principle of convefting changes in the
resistance of the Pt-100, c/ass A senso,i proportional to the measured temperature, with a four-wire output
into a standard 4..20mA current signal with a digital HART signal rev. 5.1

The basic components of the transducer are: the measuring sensol in which the temperature changes are
convefted into an electrical signal, and an the electronic unit conveńing the signal from the sensor to the

standardized si
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The double-chamber housings of the APT,.. transducers with openings for cable inlets (thread M2Ox1.5 or
%NPT) are made of high-pressure die-cast aluminum alloy or of acid-proof steel.
screwed and sealed side covers allow access to the transmitter terminal connections and to the main electronic
board with local buttons for transmitters configuring and blocking them against unauthorized intefference. The
casing is equipped with eafthing terminals: internal and external.
The temperature sensor has a threaded connection for mounting its to the processing shield, which isolates the
measuring unit of the transmitter from the process medium.

Dokumentacja:
Wykaz dokumentacji pzetworników temperatury APT-2000ALWMlD/do aplikacjiw przelicznikach

gazu typu 2 wg normy EN 12405-1:2018 nr rys. APT2000-A670-00,
instrukcja obsługi ozn. PL.lO.APT.ALW.MlD

Documentation:
Documentation list of temperature transducers APT-2000ALW / MlD /for applications in gas conver7ers

type 2 acc. to EN 12405-1:2018 Fig. No. APT2000-A670-00,
ope rati n g i n stru ctio n symbol : P L. l O. APT, ALW, M l D

Rysunek zestawieniowy / technical drawing

1
Przetwornik tem peratu ry APT-200OALW

Te m pe ratu re tra n sdu ce r APT-2000ALW
Rys, nr APT2000-A07 1 -T A
Fig. No. APT2000-A071 -TA

Dane techniczne- -riińń,i d;t;-

Pzetworniki temperatury APT-2000ALW przeznaczone są do pomiaru temperatury paliw gazowych 1

i 2 rodziny zgodnych z EN 437. Stosuje się czujnik rezystancyjny typu Pt-'l00, który jest integralną
częścią przetworn i ka APT-2000ALW.

Przetworniki są wyposażone w szereg rodzajów przyłączy procesowych (kroccow), umozliwiających
stosowanie ich w róznorodnych warunkach montażowych na stanowiskach pomiarowych.

APT-2000ALW temperature transducers are meant to measure the temperature of gaseous fuels of 1st and 2nd

family according to EN 437. Transducers have the resistance sensor type Pt-100, which is integrated part of it.

Transducers are equipped with the set of process connection (adaptors) that enable fo use it in different
assembly conditions on the measuring staflons.

Przetworniki temperatury typu APT-2000ALW / temperature transducers type APT-2000ALW

Zakres
pomiarowy
measuring

range

Sygnał
wyjściowy

Output
signal

Konstrukcja
mechaniczna

/konstrukcja czujnika
pomiarowego

mechanical
co n structi on/me a su ń ng

sensor construction

Konstrukcja zespołu elektroniki (hardware)
construction of electńcal unit (hardware)

Wersja
opro9ra-
mowania
(software)

Układ elektryczny
electical circuit

Płytka
electical bard

-20+40oC
do

-20+60oC *

4+20mA
plus HART

APT2000-B005-TĄ
WGBl-B024_TĄ03

APc2000-s671_TA
MPC5-M-rev3 lub MPC5-

Md wg APC2000-8671-TA

7APc2000-S672-TA
MPCS-rev1

wg APC2000-B612-TA

APT2000_S071-01
MPT3-AD-rev3

wg APT2000-B004-01

*) Pzetworniki mają pzestawialny zakres pomiarowy: w granicach od -20+40oC do -20+60oC.
The transducers have an adjustable measuring range: within the limits from -20ł4trC to -20+6trC.
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Błąd graniczny dopuszczalny / maximum permissible error

,/ w warunkach odniesienia 20+3oC (tloC podczas pomiaru)... .........,....,.Q,loń;
under reference conditions 20t3oC (źloC during test)

,/ w znamionowym zakresie warunków uzytkowania -25oC+55oC............ .0,2oń;
within range of rated operating conditions

warunki środowiskowe / environmental conditions
,/ zakres temperatur otoczenia.. ...-25oC+55oC;

a m b ie nt tem pe rat u re ra ng e

./ wilgotność względna.. ......,......,..10+98% z kondensacją;
relative humidity range

Stopień ochrony obudowy.. . .. ....,,....lP66
case protection rating

Parametry elektryczne / etectrical parameters

,/ sygnał wyjściowy
output signal

with condensation

4+ZOmAw systemie dwupzewodowym +

HART rev. 5.1,
4+20mA in current loop system + HART rev, 5.1.

tran sd uce r su p ply voltag e 13,5*+45VDC dlalforExd

./ dopuszczalna rezystancja obciązenia Dr^] - Uzas [V1-13,5V"
wlazz rezystancją linii sygnałowej """""'N[\łl - 0,0235A
permissible load resistance together with the resistance of signal line
* 

) włączenie podświetlenia wskazania podwyższa minimalne napięcie zasilania o 3V
turning on the backlight of indicator will increase the minimum supply voltage by 3V

./ Parametry wejściowe: Ci = 30nF, Li = 0,75mH
input parameters
pozostałe parametry wejściowe w dok.: PL.IO.APT.ALW.MlD
all the others input parameters in PL.IO.APT.ALW,MID document

./ Stała czasowa 0,3 s lub inna zgodnie zzamowieniem.
Time constant 0,3 s or different according to order's request.

./ napięcie próby wytzymałościowej izolacji.............,.....500 VAC lub 750 VDC
dielectric strength insulation test or

M ate riały konstru kcyjne / co n stru cti o n m ate ri a l s

obudowa... .,..............dwukomorowa, wysokociśnieniowy odlew ze stopu
aluminium, lakierowany. Oznaczenie stopu: AK 11 B 1 c
(ENAC-44200) lub YZAlSi12 lub ZL 102 (ZAlSi12)
double-chamber, high pressure cast made of aluminium
alloys, varnished. Alloy denomination: AK 11 B 1 c
(ENAC-44200) or YZAlSil2, or ZL 102 (ZAlSi12)y
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Osłony czujników: Osłona czujnika typu WGB1 z gwintem zewnętżnym M2Ox1,5 lub G%lubYłNPT,
przystosowana jest do wkręcenia w osłonę termometryczną instalacji gazowej i w zależności od
średnicy rurociągu (DN40... DN600), minimalna długośó L=150 mm.

Sensors' head cover: The cover of sensor type WGB1 with male thread M2Ox1,5 or Gl/2 or 1/2NPT is adapted
to screw into thermometer cover of gas installation and depending on pipeline diameter (DN40 ... DN600),
minimum length L=150 mm.

Przewody przyłączeniowe: wykorzystywane są pzewody elektryczne dwuźyłowe, elastyczne,
nieekranowanelubekranowane,ośrednicyzewnętrznej5mm<0<
iskrobezpiecznym. Maksymalna dopuszczalna długość pzewodów: 1 500 m.

Connection cables: flexible, unshielded or shielded, twisted pair cable are used with external diameter
5 mm ś ó < 7 mm, in intrinsically safe version. Maximum acceptable length of cables is: 1500 m.

lnteńejsy i warunki kompatybilności
l nterfaces and compatibility conditions

Przetworniki temperatury są pzewidziane do zastosowań w przelicznikach objętości gazu typu 2,
wyposazonych w Żrodło podtrzymania zasilania elektrycznego (bateria, UPS). W układach instalacji
pomiarowych zgodnych z PN-EN 12405-'1,.2019-01 przyłączenie pzetworników APT-2000ALW do
instalacj i zasilająco-pom iarowej (kalku latora) jest zawsze dwu pzewodowe.

Do komunikaĄi z kalkulatorem przelicznika objętości słuzy jeden z dwóch sygnałów rozliczeniowych:
analogowy prądowy 4...2O mA lub cyfrowy HART rev. 5.1.

Pozostałe warunki kompatybilności zostały określone powyzej w punkcie dot, danych technicznych
popżez podan ie parametrów elektrycznych przetworn ika.

Temperature transducers are destined for use in gas volume conversion devices type 2, equipped with an
electric supply source (battery, UPS) ln measuring sysfems according to PN-EN 12405-1:2019-01 the
connection of APT-2000ALW transducer's to power-measuring system (calculator) is always two wire.

One of the two billing signals is used for communication with the volume converter calculator: analog current
4 ... 20 mA or digital HART rev. 5.1.

All the other compatibility conditions are given above in technical data as electrical pŹrameters of transducers.

Wymagania dotyczące produkcji, uruchomienia i eksploatacji
Requirements on production, putting into use and utilisation

Produkcja pzetworników prowadzona jest zgodnie z instrukcją wytwarzania przetworników dla
metrologii nr lS-09.04.

Kalibracja wykonywana jest w 2 skrajnych punktach zakresu pomiarowego temperatury, w warunkach
odniesienia (temperatura 20+3oC, [RH] 60t15%), błąd graniczny dopuszczalny wg
PN-EN 12405-1.2019-01 dla warunków odniesienia. Kalibracja jest wykonywana dla każdego z dwoch
sygnałow rozliczeniowych (4...2OmA i HART). Podczas kalibracji wykonywane jest również
sprawdzenie poMarzalności wańości podanej w kryteriach zgodnie z pkt. A.17,
PN-EN 12405-1 :2019-01.

Wymagania dotyczące instalacji, eksploatacji i napraw zawańe są w instrukcji obsługi dołączonej do
przetwornika.
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Manufacturing process of transducers is carried out according to the transducers for metrology production
instruction No. I 5-09.04.

Calibration is performed at reference condition (temperature 20ź3C, [RH] 60ź15%) in 2 extreme points of
temperature measuring range. Maximum permissible error according to PN-EN 12405-1:2019-01. Calibration is
peiormed for each of two accounting slgna/s (4...20mA & HART). During calibration the repeatabilĘ according to
point A.17, of PN-EN 124051:2019-01 is also verified.

Requirements concerning installation, maintenance and repairs are included in user's manual attached to the
transducer.

Kontrola funkcji pomiarowych użytkowanego przyrządu
Control of the measuring tasks of the instrument in use

W celu sprawdzenia poprawności pracy przetwornika na stanowisku wykorzystuje się nazędzia
diagnostyczne systemu HART przetwornika:
- konweńer HART/RS 232lub inny np. HART/USB/Conveńer;
- komputer PC z oprogramowaniem Windows 7 lub wyższym, z co najmniej 512 MB RAM;
- oprogramowanie Rapoń 2 APL|SENS.

Komputer z konweńerem nalezy pzyłączyc do przetwornika zgodnie z lnstrukcją obsługi ozn.
PL.IO.APT.ALW.MlD. Po uruchomieniu oprogramowania Rapoń 2 odczytać dane z pamięci
przetwornika. Parametry instalacyjne oraz biezące parametry pracy przetwornika są zarejestrowane
w zakładkach programu Rapoń 2:

- ldentyfikacja - odczytuje się dane identyfikacyjne przetwornika;
- Parametry podstawou/e - sprawdza się lub zmienia zakres pomiarowy, jednostkę temperatury,

stałą czasową;
- Zmienne procesowe - sprawdza się biezące parametry pracy przetwornika;
- Blokada zapisu - odczytuje się ustawionąbieżącą blokadę przed wpisami;
- Sfafus przetwornika - odczytuje się biezący status przetwornika, jego wyjścia analogowego
i cyfrowego z zaznaczonymi błędami przekroczenia zakresów pomiarowych, lub błędami
poszczegól nych bloków pzetworn i ka, jeśl i takie wystąpiły.

Po zmianie nastaw należy dane zapisać w pamięci przetwornika oraz założyc blokadę pzed
nieuprawnionymi wpisami.

To verify the correct operation of the transducer on the stand, use the diagnostic tools of the HART system of the
transducer:
- HART / RS 232 converter or other, eg HART / USB / Conveńer;
- PC with Windows 7 or higher software, with at least 512 MB RAM;
- Rapoń 2 APLISENS sofrware.
The computer with the converter should be connected to the transducer in accordance with the User's Manual
marked PL.IO.APT.ALW.MID. After stańing the Raport 2 software, read the data from the transducer memory.
The installation parameters and the current operating parameters of the transducer are registered in the tabs of
the Rapoft 2 program:
- Identification - the identification data of the transducer is read;
- Basic parameters - the measuring range, temperature unit and are checked or changed time constant;
- Process variables - the current operating parameters of the transducer are checked;
- Write protection - reads the current lock against entries;
- Transducer status - reads the current sfafus of the transducer, its analog and digital outputs with marked
errors of exceeding the measuring ranges, or errors of individual transducer blocks, if any.

After changing the sefflngs, the data should be saved in the transducer memory and a lock against unauthorized
entries should be made.
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Środki bezpieczeństwa
Security measures

Blokowanie przetworników
Dostęp do lokalnych przycisków konfiguracyjnych oraz do podzespołów wewnętznych przetwornikow
blokowany jest pzez plombowanie pokrywy bocznej obudowy wspólnie z wkrętem blokującym
połączenie głowicy pomiarowej z przetwornikiem (blokada mechaniczna). Tabliczki znamionowe
przetworników wykonane są z materiałów samoniszczących podczas odklejania, a tabliczki metalowe
mają jeden z wkrętów mocujących plombowany z obudową. Blokada dostępu MlD chroni pzetworniki
pzed niepowołaną ingerencjąpoprzez system HART. Producent pzetworników serii APT-2000ALW
wyposaza je w plomby plastikowe. Zmianę statusu blokady MlD wykonuje się przy pomocy przyciskow
lokalnych (,,ON" lub ,,OFF"). Zmiana mozliwa jest po usunięciu plomby producenta z pokrywy
przycisków lokalnych. Plombowanie przetworników wykonuje się zgodnie z przepisami
obowiązującymi w miejscu/kraju ich stosowania.

Locking of the transducers

Access to the local configuration buttons and to the transducer internal components is locked by the sealing of
the display cover and a measuring head locking screw to the housing of the transducer. The transducer rated
plates are made of materials self-destructive during detachment, or alternative used metal rated plates have one
of the screws sealed to the casing. The MlD access lock protects the transducers against unauthorised
intefference through the HART sysfem. APT-2000ALW series transducers manufacturer use a plastic sea/ ln /fs
MlD version, The lock up status change af the MlD is made with the local buttons ("ON" or'OFF'). The change
is possń/e after removing the manufacturer's seal from the cover of local buttons. The transducers are sealed in
accordance with the regulations valid in the place/country of their use.

Wymagania dotyczące oznakowania
Marking requirements

Każdy przetwornik temperatury powinien być tnłale, w sposób czytelny i widoczny oznakowany
i podawac co najmniej następujące informacje:

a) numer i znakzatwierdzenia typu (eśli dotyczy);

b) znak identyfikacyjny lub nazwa wytwórcy;
c) numer seryjny przetwornika i rok produkcji;

d) oznaczenie przetwornika;

e) nastawiony zakres pomiarowy;

f) nominalnatemperatureuzytkowania;
g) temperatury ekstremalne klasy środowiskowej podane w postaci:

+ - orĄ.- tamb, max - ... v,
- tamo, min = ... 

oCi

h) klasa przestzeni zagrożonĄ wybuchem dla pzetwornika temperatury, jezeli ma zastosowanie;
i) odniesienie do normy EN 12405-1;

Wydanie 8, zastępuje wyd. 7 z dnia 07 .O7 .2022r. l &h issue, replaces lh issue of 07.07.2022 7tg
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Each temperature transducer shall be permanently marked at least with the following information in legible and
visible characters:

a) the type approval mark and number (if appropriate);

b) the identification mark or name of the manufacturer;

c) the serial number of the instrument and the year of manufacture;

d) the transducer denomination;

e) the adjusted specified measurement range;

f) the operating rated temperature;
g) the extreme temperatures of the environmenfal c/ass in the form:

ł _ or1,LamD,max -... v,

tambc, min = ... oC)

h) the hazardous area cIassification of the temperature transducer, if applicable;
i) an indication of the reference to European Standard EN 12405-1;

Etykiety inapisy
Labell i n g an d in scri ptio n s

Przykład oznakowania / marking example

APLISEN§' ;1F.".;.L' ((,n,,
r T frrwal4tłt,tffiapl§trs.p|

APusENs sA, ProdJkcja Prr€mysi}ffej
AParafu ry PoflliarDw€j i 

=lemenióWAutcrnatyk|

TYP: APT-20@ALW

zakres pomiarotł/y: -2G ,.. 60

laftó.mfi --.J v .aTb.lB-9J 9

zasilani6:

sygnał Wyjścioły:

ąemeń pomiarowy:

Typ 6łony czujnika:

Mateńł oslony całnika:
NUmersgryjny:

Rok Produkcji :

4...20mA + tlART
fi 1c0

WGB1

lP 6€
Wykonants zgodne z PN- ĘN 12rt0$1:2019o1

Nr certyfikafu części * - -

oznaczenia certyf ikatóW ATEX
Exiz parametrami: Ui, li. Li, ci
lub Exd

4PLISEN§' l,=łi.t**" C€,n,,
l Ę 1^8a1140lłl
-Wapllsensp| F _ł8u 8!a0l78

smań temperature transmitter
TYPE: APT-2000ALW

€ r* = _20..,5c "c

€ tamo,nin = -25"C tą16,* =5§"C

€ usupl. ...-voc
e>| ou$ut = 4...2ornA Dc + HART

s€nsor type Pl100
sensor lhermowell \nłGgl

ser.-No

Year cf prduction

Mai. lP66

R€alizaton in accordancewith eN t24c&t:2ota

Pań s Certificate No. - -- -

onaczenia ceńyf ikaióY ATEX
Exiz parametrami] Ui, li. Li, ci
lub Exd

Kraków, 09.03.2023
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Tabela zmian w ceńyfikacie części nr 28112
Table of parts ceńificate's revisions No. 28/12

nr wyd.
/lssue No.

Opis wprowadzonej zmiany
desciption of introduces changes Data / Date

1 10.07.2012

2

Rozszerzenie zakresu ceńyfikatu o wykonanie przetworników do
zastosowania w instalacjach ognioszcze|nych zgodnie z ATEX Exd
z wykozystaniem kabli ekranowanych do łączeń pzetworników z

przelicznikami
Extension of the scope of ceńficate by the version of transducers for
fireproof installations according to ATEX Exd with the use of shielded

connection cables to connect the transducers with the volume conversion
devices

24.04.2015

3
Nowe wydanie sprawozdania z badań nr ,18/GM/20,15p

(korekta sprawozdania)
New edition of test repoń No. 18/GM/2015p (correction of report)

08.05.2015

4

Rozszezenie zakresu ceńyfikatu o zakres pomiarowy nastawiany
(-20oC++40oC), aktual izacja Dyrektywy MlD 20 1 4 l 32l UE

Extension of the scope of certificate by the adjustable measuńng range
(20oC++40oC), updating of Directive MlD 2014BaEU

04.09.2017

5

Aktualizacja dokumentacji technicznej do wyrobu, usunięcie zapisu
dotyczącego gatunków stali osłony czujnika, modyfikacja zapisu w

zakresie długości zanurzeniowych pzetwornika (wykreślenie gornej
granicy długości), dodanie znaku akredytacji, aktualizacja

dokumentu WELMEC 8.8., wyd. 2017
Updating of technical documentation of product, removing the record
concerning sfee/ for sensols head cover, modification of the record

conceming the immersion length of transducer (cancellation of upper limit ąt
length), accreditation symbol added, updating of document

WELMEC 8.8. edition 2017

01.o4.2020

6 Aktualizacja oprogramowania
Software update

02.11.2020

7 Pzedłuzenie terminu wazności ceńyfikatu na kolejne 10 lat
Extending the ceftificate validĘ for another 10 years 07.07.2022

8 Aktualizacja dokumentacji
Updating of the documentations

09.03.2023
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