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Artikelnummer 110278 

Kabeldiameter 5,0 – 12,0 mm 
 
 
170

68

283

60

150

4 x Ø4 mm

 
 
 

Figur 1.  Kapslingsdimensioner för BILT 4.  
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Inledning  
Allmänt  
BILT 4 är en mätvärdesomvandlare med tvåtrådsanslutning, avsedd för 
industriell mätning med hjälp av trådtöjningsgivare. Ett yttre likspännings-
aggregat matar mätvärdesomvandlaren och trådtöjningsgivaren, och 
strömmen i tvåtrådsslingan är proportionell mot lasten på givaren.  

Med hjälp av en områdesväljare och potentiometrar för förstärkning och 
nollställning kan lämpligt mätområde för givaren lätt ställas in.  
En omkopplare finns också för kompensering av olinjäritet hos givaren.  

Elektronikmodulen är väl skyddad i en polykarbonatkapsling med intern 
skärm. Kabelförskruvningar och lock med tätning ger skydd mot damm 
och fukt, och kapslingen kan enkelt monteras på plana ytor.  

BILT 4 är godkänd som egensäker apparat för användning i explosionsfarlig 
atmosfärisk gasblandning i zon 1 eller zon 2, och att anslutas till givare som 
är godkänd för zon 0 till zon 2. Anslutningskabeln till säkert område skall då 
gå via lämpliga barriärer eller isolatorer.  
Se vidare under avsnittet 'Installation'.  

 

Explosionsfarligt område. 
Ex. zon 0 - 2.        Ex. zon 1 - 2.

Säkert område.

BILT 4

DC

4-20 mABarriärer

F
+

A

 
Figur 2.  Då BILT 4 och givaren finns inom explosionsfarligt område måste kabeln  

ut till instrumentet i det säkra området gå via särskilda skyddsbarriärer.  



Teknisk Manual 

4 

Ex. säkerhetsbeskrivning  
Ex typgodkännande CENELEC  

1180  II 2(1) G  Ex  ia  IIC  T4  
 
SP 03ATEX3602  ATEX-produkt, certifierad av SP, Sweden. Se Bilaga 2.  
1180   Produktionen certifierad av Baseefa (2001), UK.  

 II 2(1) G  Ex  ia  IIC  T4  
  Grupp II kategori 2 för användning i zon 1 – 2  
  (anslutning till zon 0).  
  Egensäkert utförande för explosionsgrupp IIA – IIC,  
  temperaturklass T1 – T4.  
Anslutningsplintarna J1-J2 (givaringång, spänningsmatning och analogutgång) utgör 
tillsammans en egensäker ingång med indata:  
Säkerhetsdata:  Ui:  30,0 V  
  Pi: 1,2 W  
  Ii: 200 mA  
  Ci: 30,0 nF  
  Li: 10 µH  
  Tamb:  -20 till +60 °C  
Omgivande tryck  0,8 till 1,1 bar  
 
 

 
VARNING för elektrostatisk uppladdning av höljet. Använd endast fuktad 
duk, ladda inte upp genom att gnida med torr duk eller genom att använda 
lösningsmedel.  
 

!
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Tekniska data  
Givaringång  
Givare  350 – 1000 ohm  
Givarmatning  0,96 VDC  
Signalingång  0,4 – 3,8 mV/V  
Nollställningsområde  ±0,58 mV/V för 350 ohms givare  

Spänningsmatning  
Oreglerade spänningsaggregat kan ej användas.  

Matningsspänning  8 – 30 VDC  
Förbrukning  4–20 mA  

Analogutgång  
Ström  4–20 mA  
Last, maximal  0 ohm   vid matningsspänning  8 VDC  
resistans i slingan 100 ohm   -”-  10 VDC  
  200 ohm   -”-  12 VDC  
  500 ohm   -”-  18 VDC  
  800 ohm   -”-  24 VDC  
  1000 ohm   -”-  28 VDC  

Olinjäritet  <0,1 % av mätområdet 

Bandbredd Ca. 500 Hz (-3 dB) 

Miljö  
Temperaturområde  -25 till +70 °C  
 i egensäker krets  -20 till +60 °C  
CE-anpassning  Industriell processtyrning, ATEX  

Mekaniska data  
Skyddsklass  IP 67  

Dimensioner:  
Art.nr. 110 278  280 x 80 x 68 mm inkl. isolation över kabelförskruvningarna  
Kabeldiameter  5,0 – 12,0 mm  

Kalibrering  
Kalibreringsmetoder  Dödviktskalibrering, shuntkalibrering,  
 kalibrering med givarsimulator  
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Installation  
Allmänt  
Kapslingen för BILT 4 har en inre skärm som är ansluten till kabelförskruvningarna 
och som via kontaktfjädrar i förskruvningarna ansluts till kablarnas skärmar. 
Därigenom erhålls en obruten skärmning, och genom utvändiga isolationshylsor  
på kabelförskruvningarna förhindras jordning av skärmen.  
I den skärmade kapslingen är alla elektroniska komponenter monterade på ett kretskort 
och skyddas av ytterligare en skärmbox av metall. Omkopplare och potentiometrar kan 
manövreras genom öppningar i skärmboxens lock.  
Skruvplintar för ledningsanslutning är monterade på kretskortet.  
Installation i explosionsfarligt område skall utföras enligt gällande 
bestämmelser och av därför utbildad personal. Kabelförskruvningarnas 
isolationshylsor måste monteras för att förhindra jordning av skärmen och ge 
överensstämmelse med certifikatet. Ett dokument som beskriver 
installationen skall upprättas av systemkonstruktören. 
Tillämplig installations och underhållsstandard är EN 60079-14 och  
EN 60079-17 i europeiska länder som är anslutna till CENELEC.  
Dessa finns i SEK HB 427.  
 

Mekanisk installation  
Kapslingen skall monteras med hjälp av fästskruvar genom de hål som finns under 
lockets skruvar.  
Skärmade kablar skall användas och fästas stadigt i kabelförskruvningarna.  
Kablarna skall förläggas så att elektromagnetiska störningar från andra kablar undviks.  

  
Kabel med inre mantel och skärmfläta:  Kabel med folieskärm:  
1. Tag bort lagom mycket av den yttre  1. Tag bort lagom mycket av den yttre  
 kabelmanteln och skärmflätan.   kabelmanteln.  
2. Skär genom den yttre kabelmanteln  2. Kapa bort en del folieskärm, men lämna  
 c:a 10 mm från kanten.   kvar c:a 20 mm utanför yttre manteln.  
3. För in kabeln genom förskruvningen.  3. Vik försiktigt tillbaka skärmfolien  
4. Tag bort den avskurna delen av manteln.   över kabelmanteln. 
5. Drag tillbaka kabeln tills fjädrarna i  4. För in kabeln i förskruvningen tills  
 förskruvningen vilar mot skärmflätan.   fjädrarna vilar mot skärmfolien. 
6. Drag åt toppmuttern så att kabeln  5. Drag åt toppmuttern så att kabeln  
 spänns fast i förskruvningen.   spänns fast i förskruvningen.  

Figur 4.  Anslutning av kabelskärmen till kontaktfjädrar i kabelförskruvningen.  
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Elektrisk installation  
Kabelförskruvningarna har invändiga kontaktfjädrar för anslutning av kabelskärmen.  
Kabelns yttermantel och skärm skall prepareras, varefter kabeln monteras i sådant 
läge att kontaktfjädrarna kommer i kontakt med skärmen. Se Figur 4.  
Alla övriga elektriska anslutningar görs till skruvplintar på kretskortet.  
Se märkningen på modulens skärmbox och schemana på nästa sida.  
 

Givaringång  
Plint 1 – 4.  
Givaranslutningen skall göras omsorgsfullt för att bästa möjliga mätnoggrannhet 
skall erhållas. 4-trådsanslutning skall användas, och den kabel som levereras 
tillsammans med givaren skall anslutas direkt till BILT 4.  
Denna kabel bör inte förkortas.  
OBS! Givarkablar skall förläggas minst 200 mm från kraftkablar.  
 

Matningsspänning / analog utgång  
Plint 5 och 6. (Se nästa sida.) 
Matningsspänningen till BILT 4 kan vara från 8 till 30 V likspänning, beroende på 
resistansen i strömslingan. Se Tekniska data.  
Utsignalen utgörs av strömmen, 4–20 mA, i ledningen från spänningsaggregatet  
till BILT 4. Strömmen är proportionell mot kraften i mätriktningen på den anslutna 
givaren.  
 
  

4

2
1

3
Matning +

Matning -

Signal +

Signal -

Givare

4-trådsanslutning BILT 4

POSITIVE SIGNAL
NEGATIVE EXCITATION
NEGATIVE SIGNAL
POSITIVE EXCITATION

kabelförskruvningen
Kontaktfjädrar i

J1
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Exempel på installation i explosionsfarligt område:  
BILT 4 i egensäker krets. Förbindelsen till spänningsaggregat och mätinstrument 

kopplas via en isolerande IS-enhet. Jordning av kabelskärmen sker vid den  
isolerande IS-enheten eller i annan lämplig punkt.  
 

BILT 4 i egensäker krets. Förbindelsen till spänningsaggregat och mätinstrument 
kopplas via en säkerhetsbarriär med dioder. Då får kabelskärmen jordas endast  
vid barriären.  

 
Installation i säkert område:  

BILT 4 i icke egensäker krets. Matningsspänning och mätinstrument ansluts  
via en skärmad kabel som en strömslinga enligt ovanstående schema.  

 

Stabiliserat

20 - 35 V

4-20 mA

Säkert 
område

Explosionsfarligt
område

1
2

14
13

12
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MTL 
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+
-

6
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RETURN
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5
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Kalibrering  
Allmänt  
I BILT 4 styr givarens signal modulens strömförbrukning så att den blir proportionell 
mot kraften på givaren. Utsignalens område för BILT 4 är 4–20 mA. De krafter som 
motsvarar dessa värden bestäms av applikationen.  
En givare skall väljas som är lämplig för det aktuella kraftområdet och de överlaster 
som förekommer.  
Datablad för givaren, med uppgifter om känslighet och shuntkalibreringsdata, kan 
behövas för kalibrering av applikationen.  
Man använder vridomkopplare och trimpotentiometrar för att ställa in förstärkning och 
nollförskjutning hos utsignalen och kompensering för olinjäritet hos givaren.  
Om givarens olinjäritet enligt databladet är över 0,4 % kan kompensering  
göras i BILT 4. För detta krävs separata anvisningar.  
OBS! Vid kalibrering skall omkopplaren ’LIN’ stå i mittläge, pilen skall peka på LIN.  
Tre metoder kan användas för kalibrering av BILT 4:  
Dödviktskalibrering, Shuntkalibrering och Kalibrering med givarsimulator.  
De två senare metoderna utgår från givarens datablad och förutsätter ideala förhållanden. 
Dödviktskalibrering kompenserar för både avsiktlig påverkan och oavsiktlig inverkan från 
ett felaktigt givarmontage.  
Kunskap om möjliga felkällor vid givarmontage och metoder för att eliminera dem är 
nödvändig för att tillförlitliga mätvärden skall erhållas vid drift efter kalibreringen.  
För att förenkla förstärkningsinställningen bör omkopplaren ‘GAIN’ förinställas i ett läge 
som beräknas med värden från givarens datablad.  
Exempel: (Värdena från detta exempel används även i kommande exempel.)  

Givarens område:  5000 N 
Kraft för 4 mA:  120 N 
Kraft för 20 mA:  2800 N 

 Kraftområdet är 2680 N för utsignaler från 4 till 20 mA, dvs. signalområdet 16 mA.  
 Databladet anger att utsignalen är 2,044 mV/V för 5000 N. Detta ger  
 2,044 · 2680 / 5000 = 1,096 mV/V för kraftområdet. Välj det högsta  
 omkopplarläge som omfattar detta värde, se illustration på nästa sida.  
 Välj i detta fall ‘GAIN’ inställd på 1,02 – 1,41, (pilen pekande på LOW).  

 
Figur 3.  Varje givare från Nobel Weighing Systems levereras  

med ett detaljerat data- och kalibreringsblad.  
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Dödviktskalibrering  
Vid dödviktskalibrering används kända vikter tillsammans med gravitationskraften för 
att generera kända krafter på givaren. Normalt behövs endast en vikt för att göra 
kalibreringen. Vikten bör motsvara skillnaden mellan kraftområdets övre och undre 
gräns, men den kan också ha ett lägre värde.  
Nollställningen påverkar inte förstärkningen, så den kan utföras efter kalibreringen.  
Till exempel medför borttagning av hanteringshjälpmedel för kalibreringsvikten att en 
ny nollställning måste göras.  
Före kalibreringen skall den önskade utsignalen för kalibreringsvikten beräknas.  
Exempel:  

200 kg finns för att utföra kalibreringen. Om gravitationen är 9,82 m/s²,  
blir det önskade strömvärdet 4 + 16 · 200 · 9,82 / 2680 = 15,73 mA.  

 

Trimning  
Utan belastning på givaren ställs utsignalen in på 4 mA med potentiometern ‘ZERO’.  
Därefter lastas givaren med kalibreringsvikten och utsignalen ställs in på det beräknade 
värdet med potentiometern ’GAIN’.  
(’ZERO’ och ’GAIN’ är 20-varviga potentiometrar utan mekaniska ändlägesstopp.)  
Om det beräknade värdet inte kan ställas in, ändra omkopplaren ’GAIN’ och upprepa  
hela trimningen.  
 
Efter trimningen kan potentiometern ’ZERO’ användas för att förskjuta området.  
 
Exempel:  

120 N på givaren skall ge 4 mA, men efter ovanstående trimning kommer 0 N att  
ge 4 mA så en förskjutning av mätområdet måste göras.  
120 N motsvarar 16 · 120 / 2680 = 0,72 mA. Belasta därför givaren så att 
utsignalen blir strax över 4,72 mA. Läs av utsignalen och justera sedan ner  
den med potentiometern ZERO till ett värde som är 0,72 mA lägre.  
Avlägsna slutligen belastningen.  

 
 

Insignalsområden i mV/V för GAIN-omkopplaren  
0,72 – 0,99  0,63 – 0,86 0,58 – 0,79  

0,80 – 1,10   0,54 – 0,73  

0,90 – 1,24   0,50 – 0,68  

1,02 – 1,41   0,45 – 0,62  

1,30 – 1,80   0,43 – 0,58  

1,58 – 2,18   0,40 – 0,55  

2,02 – 2,79  2,79 – 3,85  0,38 – 0,52  

GAIN 

HIGH LOW 
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Shuntkalibrering  
Inkoppling av shuntmotstånd mellan anslutningarna för negativ matning och negativ 
givarsignal ger upphov till utsignalsändringar.  
I databladet för givare från Vishay Nobel anges de krafter, uttryckta i Newton, som ger 
samma utsignalsändringar som inkoppling av vissa shuntmotstånd (40 kohm, 80 kohm, 
etc.). Om något av dessa angivna kraftvärden är mindre än det önskade kraftområdet 
för 4–20 mA (2680 N i vårt exempel) kan det användas för kalibrering. Annars kan ett 
annat motståndsvärde användas, beräknat med hjälp av särskild anvisning.  
Shuntmotståndets noggrannhet påverkar kalibreringsmetodens noggrannhet.  
 

Trimning  
Ställ in utsignalen på 4 mA med potentiometern ‘ZERO’.  
Koppla därefter in shuntmotståndet mellan anslutningarna ’NEGATIVE EXCITATION’ och 
‘NEGATIVE SIGNAL’ i BILT 4.  
Ställ in utsignalen med potentiometern ’GAIN’ på ett värde som motsvarar den 
shuntkalibreringskraft som anges i databladet för det använda motståndsvärdet.  
Koppla bort motståndet från BILT 4.  
Om det önskade värdet inte kan uppnås upprepas trimningen med en annan inställning 
på omkopplare ’GAIN’.  
Exempel:  

Shuntkalibreringsvärdet för 80 kohm är 2490 N enligt databladet.  
Önskad utsignal för trimning blir: 4 + 16 · 2490 / 2680 = 18,87 mA.  

 
Efter trimningen kan potentiometern ‘ZERO’ användas för att förskjuta området.  
 
Exempel:  

120 N på givaren skall ge 4 mA. Efter ovanstående trimning kommer  
0 N att ge 4 mA, så en förskjutning av mätområdet måste göras.  
120 N motsvarar 16 · 120 / 2680 = 0,72 mA. Koppla in ett motstånd mellan 
anslutningarna ’NEGATIVE EXCITATION’ och ‘NEGATIVE SIGNAL’ i BILT 4, eller belasta 
givaren så att utsignalen blir strax över 4,72 mA.  
Läs av utsignalen och justera sedan ner den med potentiometern ’ZERO’ till  
ett värde som är 0,72 mA lägre.  
Avlägsna därefter motståndet eller belastningen.  
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Kalibrering med givarsimulator  
För denna kalibrering krävs givarens datablad och en givarsimulator med samma 
impedans som givaren och som kan ställas in på minst två kända värden (eller två 
simulatorer med fasta kända värden). Givarsimulatorernas värden omräknas till 
Newton, ett av värdena bör vara 0.  
Givarsimulatorn skall ersätta givaren vid kalibreringen.  
 

Trimning  
Med simulatorn inställd på 0 ställs utsignalen från BILT 4 in på 4 mA  
med potentiometern ’ZERO’.  
Därefter ställs givarsimulatorn om (eller byts ut mot en annan givarsimulator) varefter 
utsignalen från BILT 4 ställs in på det önskade värde med potentiometern ’GAIN’.  
Om det önskade värdet inte kan uppnås upprepas trimningen med en annan inställning 
för omkopplaren ’GAIN’.  
Exempel:  

Givarsimulatorsignalerna 0 och 1 mV/V kan ställas in.  
1 mV/V motsvarar 5000 · 1 / 2,044 = 2446 N, vilket är mindre  
än kraftområdet, 2680 N.  
Önskad utsignal för 1 mV/V blir:  4 + 16 · 2446 / 2680 = 18,60 mA.  

 
Efter denna trimning kan potentiometern ’ZERO’ användas för att förskjuta 
kraftområdet. Detta måste göras då givaren är ansluten till BILT 4 för att obalansen  
i givaren skall bli kompenserad.  
Se exemplen under dödviktskalibrering och shuntkalibrering.  
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Drift  
Matningsspänning  
Mätvärdesomvandlaren drivs med likspänning från ett yttre spänningsaggregat och 
skall inte stängas av under helger och nätter. Kontinuerlig spänningsmatning till 
elektronik och givare förhindrar att fukt kondenserar i enheterna.  
Då matningsspänningen är ansluten till BILT 4 kommer strömförbrukningen att 
motsvara den aktuella lasten på mätanordningen.  
 

Utsignal  
Utsignalen kan anta värden mellan 3 – 3,5 mA och 25 – 30 mA. Vid värden mellan  
3,8 mA och 21 mA råder ett normalt samband mellan kraften och utsignalen, men vid 
värden utanför detta område kan inga slutsatser dras angående storleken på 
överlasten eller underlasten.  
 

Service  
Mätvärdesomvandlaren innehåller inga delar som kan repareras av användaren utan 
att överensstämmelsen med certifikatet riskeras. Därför skall service ske hos 
tillverkaren eller av denne utsedd reparatör.  
Tillverkare: Vishay Nobel AB  

Skrantahöjdsvägen 40  
Karlskoga  
Sverige  
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Vishay Nobel AB 
Box 423, SE-691 27 Karlskoga, Sweden 
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