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1. Allmänt
Tack för att du valde flödesmätare mjk 713

Flödesmätare 713 är en modern konstruktion, där förhållandet mellan 
funktioner, användarvänlighet och mätnoggrannhet är optimal. För att 
få mesta möjliga glädje av utrustningen, vill vi råda er att läsa igenom 
instruktionsboken. 

Skulle det under installationen eller under användning uppstå problem, 
kontakta oss för teknisk assistans.

Flödesmätare 713 är avsedd för mätning av flöde i öppna rännor och 
kanaler. Mätmetoder och beräkningar följer normen ISO 1438. Normen 
ger anvisningar för hur mätöverfall och kanaler, mätrännor ska vara 
utförda samt anger hur beräkningsformler ska vara upplagda. 

De förprogrammerade formler som används i MJK713 tar hänsyn 
till variationer på strömningsmotstånd i mätkanalen som beror på 
förhållanden mellan överfallsbredd / kanalbredd samt mäthöjd / djup 
före kant. Formeln anpassas således till aktuellt mätställe. 

Flödet beräknas i som en funktion av nivå:

Flöde Q = k × (nivåexp)

där exponenten och konstanten härleds till olika typer av mätöverfall 
och mätrännor.

Flödesmätaren har tre av varandra oberoende linjäriseringssystem, 
beroende på hur flödet mäts.

1.1 Förinställda formler
Används flödesmätaren i ett mätsystem med en mätanordning 
som följer standardiserade normer, ISO 1438, kan linjäriseringen 
utföras med en av flödesmätarens förinställda beräkningsformler. Vid 
inställning väljer man mellan V-fomat eller Rektangulärt mätöverfall, 
Palmer&Bowlus eller Parshall mätränna.
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1.2 Egen formel
Avviker mätsystemet, mätanordningen från normen eller vid mätning 
på andra typer av överfall etc. ska konstant och exponent anges i den 
så kallade valfria formeln som finns som val i flödesmätarens program-
inställning. Vid inställning väljer man i menyn, programmering av flödes-
beräkning, ”Valfri formel”. 

1.3 Egen punktlinjärisering
Vid några tillfällen kan det vara önskvärt att linjärisera en nivåsignal som 
inte följer en definierad matematisk beräkning.

Vid inställning väljer man i menyn, programmering av flödesberäkning, 
”Egen linjärisering”. 

Exempelvis kan ett flöde mätas över ett specialarrangerat mätöverfall 
som inte följer en förprogrammerad beräkningsformel.

MJK 713 är en mycket komplett mätutrustning med många flexibla 
funktioner. 

Stor vikt har lagts vid mätarens användarvänlighet med alla inställningar 
och avläsningar på svenska samt med funktionsval. 

Menyerna är självinstruerande i sin utformning.

För avläsning är mätaren försedd med funktionsknappar.

Tryck på knappen för summaräkneverk, etc.
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2. Rektangulärt mätöverfall
För rektangulärt mätöverfall gäller att ett fritt fall råder efter 
överfallskanten (dvs. luft under vattenstrålen).

Rektangulärt överfall finns i två typer: 

•	 Med sidokontraktion 
där det centrerade mätöverfallet har en mindre bredd än tillopps-
kanalen.

•	 Utan sidokontraktion 
där mätöverfallets bredd är lika som kanalbredden (B = b).

2.1 Rektangulärt mätöverfall med sidokontraktion
Kanalen ska vara horisontell och dess sidor ska vara vertikala, 
plana och parallella. Kanalen skall vara rak med en längd som är 
≥ 5 × överfallets bredd vid max nivå (hmax). Mätöverfallet ska ha plana, 
fina ytor, dess godstjocklek ska vara 1 - 2 mm. Om godstjockleken är 
> 2 mm skall kanten i flödesriktningen vara avfasad i ≥ 45° vinkel.

Uppgifter överensstämmer med ISO 1438 samt Naturvårdsverkets 
allmänna råd 90:2

L

B

p

h
b

p Djup före kant i m

B Kanalens bredd i m

L Avstånd till sensor, 3 — 4 × hmax före mätöverfallet

hmax Mäthöjd vid max mätområde (flöde)
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β ≥ 45°

t 1 - 2 mm; om T > 2 mm  krävs avfasning = β

Begränsningar 

t

T

β

Följande begränsningar av värden ska gälla:

h/p < 2,5

h > 0,03 m

b > 0,15 m

p > 0,10 m

(B − b) 
2 > 0,10 m eller =0

Universell formel: (Kindsvater/Carter)

Q = 3600 $Ce $ 3
2 $ 2 $ g $ be $ he

1,5

Q Flöde i m3/h

b Mätöverfallets bredd i m

be Mätöverfallets effektiva bredd i m; be = b + kb

h Uppdämningshöjd i m

he Effektiv uppdämningshöjd i m; he = h + kh = h + 0,001

g Jordaccelerationen = 9,81 m/s2

kb och kh  är korrektionsfaktorer i enheten m, för influens av ytspänning 
och täthet.

kh sätts generellt till 0,001 m och kan anses som försumbar i praktiska 
förhållanden.

Alltså he = h

Ce = Strömningsmotståndskonstant (ingen enhet), beroende av 
förhållandet mellan b/B och h/p
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b/B kb [m] Ce

0 0,0024 0,587-0,0023 h/p
0,2 0,0024 0,588-0,0018 h/p
0,4 0,0027 0,591+0,0058 h/p
0,6 0,0036 0,593+0,018 h/p
0,7 - 0,594+0,030 h/p
0,8 0,0042 0,596+0,045 h/p
0,9 - 0,598+0,064 h/p
1,0 -0,0090 0,602+0,075 h/p

0,56

0,58

0,6

0,62

0,64

0,66

0,68

0,7

0,72

0,74

0,76

0,78

0,8

0 0,4 0,8 1,2 1,6 2 2,4

Ce

b/B=1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,4

0,2

0,0

h/p

2.2 Rektangulära överfall utan sidokontraktion
Vid rektangulära överfall där överfallet är lika brett som kanalen är det 
extra viktigt att kanalens sidor är vertikala, raka, plana och parallella.

För rektangulärt mätöverfall utan sidokontraktion är det viktigt att 
anordningen utformas för att säkerställa  luft bakom vattenstrålen 
(atmosfärstryck skall gälla).

Kanalens sidor ska fortsätta minst 0,3 × hmax efter överfallet. I övrigt lika 
som rektangulärt överfall med sidokontraktion.

Kanalen skall vara rak med en längd som är ≥ 5 × överfallets bredd vid 
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max nivå (hmax). Mätöverfallet ska ha plana, fina ytor, dess godstjocklek 
ska vara 1 - 2 mm. Om godstjockleken är > 2 mm skall kanten i flödes-
riktningen vara avfasad i ≥ 45° vinkel.

Uppgifter överensstämmer med ISO 1438 samt Naturvårdsverkets 
allmänna råd 90:2

L

B

p

h

b

B = b

p Djup före kant i m

B Kanalens bredd i m

L Avstånd till sensor, 3 till 4 × hmax före mätöverfallet

β ≥ 45°

t 1 - 2 mm; om T > 2 mm  krävs avfasning = β

Begränsningar 

t

T

β

Följande begränsningar ska gälla:

h/p < 1,0

h > 0,03 m, < 1 m

b > 0,30 m

p > 0,06 m och < 1 m
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Formel: (Rehbock ekvation).

Q = 3600 $Ce $ 3
2 $ 2 $ g $ b $ he

1,5

Q Flöde i m3/h

b Mätöverfallets bredd i m

Ce 0,602 + 0,083 × h/p
h Uppdämningshöjd (nivå) i m

he Effektiv uppdämningshöjd i m; he  = h + 0,0012

g Jordaccelerationen = 9,81 m/s2
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3. V-format mätöverfall
När ett V-format mätöverfall används är den effektiva öppningen 
mycket liten i förhållande till kanalen uppströms i flödesriktningen.

Flödespåverkan av kanalens sidor blir därför inte så stor som vid 
rektangulära överfall. Därför är inte kraven så stora på utformningen av 
kanalens sidor. 

Kanalen uppströms ska vara av sådan längd, eller utformning att ett 
lugnt flöde erhålls över mätöverfallet. Kanalen ska vara horisontell 
och dess sidor ska vara vertikala, plana och parallella. Kanalen skall 
vara rak med en längd som är ≥ 5 × överfallets bredd vid max nivå 
(hmax). Mätöverfallet ska ha plana, fina ytor, dess godstjocklek ska vara 
1 - 2 mm. Om godstjockleken är > 2 mm skall kanten i flödesriktningen 
vara avfasad i ≥ 45° vinkel.

För V-format mätöverfall gäller att ett fritt fall råder efter överfallskanten 
(dvs. luft under vattenstrålen). Min 10 cm nivåskillnad från överfalls-
kanten till max nivå efter överfallet

Uppgifter överensstämmer med ISO 1438 samt Naturvårdsverkets 
allmänna råd 90:2

L

B

p

h

α

p Djup före kant i m

h Uppdämningshöjd (nivå)

B Kanalens bredd i m

L Avstånd till sensor, 3 till 4 × hmax före mätöverfallet
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β ≥ 45°

t 1 - 2 mm; om T > 2 mm  krävs avfasning = β

Begränsningar 

t

T

β

Följande begränsningar ska gälla:

α > 20° och <100°

h/p < 0,35

h > 0,06 m

p > 0,09 m

Formel (Kindsvater - Shen ekvation)

För beräkning av flöde över ett V-överfall gäller följande 
(Kindsvater - Shen ekvation):

Q = 3600 $Ce $ 15
8 $ 2 $ g $ tan 2

aQ V $ he
2,5

Q Flöde i m3/h

h Uppdämningshöjd (nivå) i m

he Effektiv uppdämningshöjd i m; he  = h + kh = h + 0,001

g Jordaccelerationen = 9,81 m/s2

α Vinkel

kh är korrektionsfaktor i enheten m, för influens av ytspänning och 
täthet (0,00085-0,0028)

kh sätts generellt till 0,001 m och kan anses som försumbar i praktiska 
förhållanden.

Alltså he = h

Ce = Strömningsmotståndskonstant (ingen enhet).

För bestämning av Ce, se diagram. Ce kan variera från 0,576 till 0,592.
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Diagram för bestämning av Ce. Detta diagram förutsätter att anvisade 
krav på mätanordningen uppfylls. Diagrammet tar ej hänsyn till 
förhållandet h/p och p/B.
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4. Parshall mätränna
Den vanligaste typen av mätrännor är Parshall kanalen. Parshall 
kanalen är en normerad mätanordning.

En förutsättning för att mäta uppdämningsnivån, flödet i en mätpunkt 
är att det råder ett fritt flöde genom mätrännan. Det får alltså inte 
uppkomma ett dämt flöde efter mätrännan.

Tilloppskanalen ska ha en raksträcka på 10 × bredden på rännans 
inloppssektion och efter rännan bör utloppskanalens raksträcka vara 
5 × bredden.

Nedanstående formel gäller vid fritt flöde i mätrännan och då 
hb max ≥ 0,6 × ha för rännor upp till 9” och hb max ≥ 0,7 × ha för rännor 1’ 
och större.

I Parshallrännan är det viktigt att flödet är laminärt, att flödet strömmar 
jämt och fint genom mätrännan. Är vattenflödet oroligt kan det hjälpa 
att sätta ned en dämpskärm i mätrännans tilloppskanal.

Beräkningar

Flödet beräknas enligt formeln:  Q = 3600 $C $ b $ ha
n

Q Flöde i m3/h

b Bredd i mätkanalen i m

ha Uppdämningshöjd i m

n Exponent, beroende på mätränna

C Konstant, beroende på mätränna

L Placering av mätgivare. 
Givaren placeras på ett avstånd av 2/3 × A (se bild)

L

ha

hb

b

 

A
2/3 A
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5. Palmer & Bowlus kanal
Palmer & Bowlus kanalen kännetecknas av den cirkulära anslutningen 
som gör att den är enkel att applicera till rörledningar. Mätkanalen är 
utformad för att mäta på 20 — 100 % av det totala flödet. 

Palmer-Bowlus flödesmätrännor finns för normalt montage, t.ex. som 
en del av en rörledning samt även som en insticksränna.

Palmer-Bowlus rännan är lite speciell då den kan appliceras som en del 
av ett rörsystem utan så kallat ”fritt fall” efter rännan.

D

DD/2

0-
n

iv
å

För Palmer & Bowlus mätkanaler med dimensioner 6”, 8”, 10”, 12”, 15”, 
18”, 24”, 30” är flödesformler förinställda i flödesmätaren 

I menyn ”Programmering av flödesberäkning”, väljs ”P-B mätränna” 
och aktuella storlek.

För en ungefärlig beräkning av flödet kan följande formel användas:

Q ≈ K × H1,9  m3/h där K ≈ -0,0033×D2 + 8,6207×D + 861,92 

D är rörets diameter i meter och H mäthöjden i meter vid mätpunkten 
(D/2 före strypningen enligt figuren).
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6. H-ränna

Anloppsdel
(kan anpassas)

Mätdel

Denna typ av mätanordning är en blandning av skibord och ränna. Den 
har skibordets känslighet och noggrannhet samt rännans självrensande 
förmåga.

Den plana botten utan dämning av vattenströmmen, gör att sediment 
inte stannar i rännan. Utloppet med sina skarpa kanter och den gradvis 
avsmalnande öppningen ger god kontroll av flödet.

H-rännan har ett mycket stort mätomfång, större än alla andra typer 
av mätanordningar för öppna system. Det stora mätomfånget gör 
H-rännan lämplig för applikationer där det är små flöden och stora 
variationer.

H-rännan används i en mängd olika applikationer t ex avloppsledningar, 
reningsverk, deponier, avrinning från jord- och skogsbruk etc.

Storleken på rännan bestäms av maximal vattennivå som också är lika 
med höjden på rännans sidor.

Rännan kräver i princip fritt utlopp, som ett skibord, men klarar ett visst 
mått av dämning. 30% dämning ger en ökad onoggrannhet på ±1%. 
Vid montering av rännan måste denna vägas av noggrant. Den bör 
också förses med en anloppsdel som har samma mått som rännans 
inloppsdel och en längd på 3—5 gånger rännans höjd.

Anloppsdelen kan anpassas till applikationen t.ex. förses med 
röranslutning för inkommande flöde.

Kontakta MJK för datablad på mätrännor.
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Rekommenderade flöden i HS- och H-rännor.

Mätomfång, mäthöjd HS- och  H-rännor

Typ
Storlek Qmin Qmax Hmax

['] [mm] [m3/h] [m3/h] [mm]

HS 0,4' 122 0,013 8,36 120

HS 0,6' 183 0,019 22,6 180

HS 0,8' 244 0,025 46,2 240

HS 1' 305 0,031 80,8 300

H 0,5' 152 0,033 34,1 150

H 0,75' 229 0,050 93,9 225

H 1' 305 0,057 193 300

H 1,5' 457 0,090 546 455

H 2,0' 610 0,117 1110 605

H 2,5' 762 0,150 1960 760

H 3,0' 914 0,174 3080 910
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En approximation av flödet erhålls med formeln Q = k × H2,31. Där 
konstanten “k” finns i följande tabell och höjden H anges i meter. 

Konstant k för flödesberäkning HS- och  H-rännor

Typ
Storlek k

['] [mm] [l/s] [m3/h]

HS 0,4' 122 310 1135

HS 0,6' 183 341 1210

HS 0,8' 244 375 1250

HS 1' 305 400 1303

H 0,5' 152 775 2750

H 0,75' 229 843 2968

H 1' 305 863,7 3109

H 1,5' 457 970 3410

H 2,0' 610 1025 3523,7

H 2,5' 762 1045 3780

H 3,0' 914 1064,98 3900
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7. Tekniska data
Ultraljudsgivare
Mätområde 0—1 m eller 0—3 m (oftast används 0—1 m)

Max kabellängd 50 meter

Temperatur -20 — +60 °C

Temperatur-
kompensering

Temperatursensor inbyggd i mätgivare.

Dimension Ø 103 × 94 mm

Material PP / POM (polypropen / polyoxymetylen)

Kabel 12 m, oljebeständig, skärmad, PVC

Kapsling IP68, vattentät, dränkbar till 10 meter

Flödesmätare mjk 713U
Matningsspän-
ning

220 — 240 V AC, (110 — 120 V AC, 24 V AC), 10 VA

Temperatur-
område

-20 — +60 °C

Ingångssignal Från ultraljud / temperatursensorer

Mätonogrannhet ±1 % (min ±1mm)

Reläutgångar Relä 1—4 (4 st), belastning 250 V, 4 A ohmsk. 
Max 100 VA induktiv. 
Reläer kan väljas för flöde >0, provtagarutgång, larm, 
räknepulser.

Transistorutgång Räknepuls, ”one-shot”, programmerbar 100 ms — 10 s, 
max 36 V / 50 mA.

mA strömutgång 0 eller 4 — 20 mA, max 500 Ω, galvaniskt isolerad.

Beräknings-
funktion

Programmerade formler för V-skibord, Rektangulärt-
skibord, Parshall, P-B rännor, egen linjärisering eller 
egen formel.

Indikering Display för avläsning och inställning, 2×24 tecken

Dimension 185 × 240 × 115 mm (h × b × d)

Kapsling IP 65

Montage Lokalt väggmontage eller panel montage med 
montagesatts.
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Tillbehör
200105 Panelmontagelåda mjk 794

200220 Montagebeslag till ultraljudsgivare (lång modell)

200205 Räckfäste till montagebeslag

200210 Murfäste till beslag

690010 Extra kabellängd för ultraljudsgivare

200590 Kopplingsdosa (skarv) till ultraljudsgivarkabel
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8. Mekaniska mått
Flödesmätare mjk 713U. 

1×PG9
4×PG11
1×PG13,5

240

212

185

20

Panelmontagetillsats mjk 794.

19
2,

5 
m

m

216,5 mm

202,5 mm 229,5 mm

65 mm
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Ultraljudsgivare mjk 200580.

Ø 103mm

94mm

R1’’

12m

Montagebeslag till givare.

Betongfäste

Montagebeslag
kort och lång modell

Räckfäste

325 mm

125 mm
90 mm

295 mm
255 mm

230 mm

120mm

120mm
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9. Montage av ultraljudsgivaren
Följande bilder och scheman visar montage av ultraljudsgivare.

När mätutrustningen är monterad skall den ställas in i menyn 
”ultraljudsgivare, inställningsdata” ange avståndet från givarens 
underkant till önskad 0-nivå, ”GIVARE HÖJD” XXX;X cm.

Givare 200580 200570

Givare (äldre beteckning) 7005-1023 7005-1023 7005-1013

Max mätområde 30 cm 100 cm 300 cm

Max 0-punkts justering 10 cm 30 cm 100 cm

Blockeringsavstånd 40 cm 40 cm 75 cm

Max givarhöjd över 0-nivå 70 cm 140 cm 375 cm

(max mätområde 100 cm är det vanligast förekommande)

Ultraljudsgivare

Blockerings-
avstånd
(se tabell) ”Avstånd till givare”

Avstånd från 0-nivå
till givare

”Nivå vid maxflöde”
= Mätområde (hmax)

0-nivå
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OBS! 
min-avstånd 
till mätytan, 
blockerings-
avstånd 

Avstånd 
från överfallet
till mätpunkten
4 × hmax 
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10. Elektrisk anslutning
Matningsspänning till mjk 713 är 230 V AC.

De fyra reläutgångarna (D1-D4) kan väljas för olika funktioner, se 
programinställning ”Digitala utgångar”

Transistorutgången (D5) är alltid en pulsutgång, räknepulser.

mA-utgången kan väljas för 0 eller 4 - 20 mA. Plint 21 = + och plint 
22 = -

Ultraljudsgivaren inkopplas med de fem nummermärkta ledarna till 
respektive plintnummer.

Matning
230 V AC

Relä 1 Relä 2 Relä 3 Relä 4 Digital signal
eller relä 5 

mA-utgång 
0 - 20 mA
eller 
4 - 20 mA

Flödesmätare 713U

UtgångsreläerUltraljudsgivare

0 F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 A B GND

RS 232

Ultraljudsgivare
Plint 1 nr 1 brun (nivå)

Plint 2 nr 2 röd (nivå)

Plint 3 nr 3 orange (temp)

Plint 4 nr 4 gul (temp)

Plint 5 nr 5 svart (skärm)

OBS!

Koppla givarens kabel direkt in till plintar på 713U, får EJ kopplas via 
plint i apparatskåp.

mA-utsignal
Plint 21 + 0 eller 4 – 20 mA

Plint 22 -
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Denna sida är blank.



©MJK Automation AB 202029 ©MJK Automation AB 2020

11. Funktioner för avläsning och 
inställning (programmering)

På flödesmätaren finns fyra funktionsknappar för avläsning:

•	 Q(t) Avläsning av medelflöde, m3/h.

•	 ΣQ Avläsning av summerat flöde, m3.

•	 ALARM Larmhistorik.

•	 SAMPLE Provtagning.

Genom att trycka på knapparna kan man läsa av aktuella flöden, 
summerade flöden, larmhistorik och hur många prov som tagits med 
provtagningsutrustning. Se följande sida som beskriver knapparna.

De andra knapparna till höger på flödesmätaren är avsedda för 
inställningar (programmering).

Se följande sidor som visar alla programinställningar och hur man går 
tillväga.

Ett tips under normal användning och vid kontroll av mätgivaren kan 
vara att trycka på menu-knappen. Då visas en servicebild som visar 
nivå i cm, mA-signalens värde samt reläutgångarnas läge.
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Flödesmätare mjk 713 finns i två varianter:

•	 713U med ultraljudsgivare

•	 713P med nivå/tryckgivare

Program finns som standard för vanlig flödesmätning eller för 
bräddningsregistrering, väljs i programmeny ”huvudfunktioner”

Nollställa räkneverk

Tryck på knappen ΣQ för att visa räkneverken, tryck ENTER för att 
nollställa respektive räkneverk.
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12. Funktionsknappar för displayvisning

18/05/13 11:44:10

FLÖDE: XXX,XX m3/h

MEDELFLÖDE: 1 TIM

FLÖDE: XXX,XX m3/h

MEDELFLÖDE: IDAG

FLÖDE: XXX,XX m3/h

NIVÅ = 23,5 cm I = 16,23 mA

SPRÅK SVENSKA
NORSKA

D1=1  D2=0  D3=0  D4=1  D5=0

MEDELFLÖDE: 24 TIM

FLÖDE: XXX,XX m3/h

18/05/13 11:44:10

∑ MÄNGD:

För kontinuerlig 
flödesmätning

Visar aktuellt flöde i m3/h Visar summerat flöde i m3 Visar 10 senaste larm Visar provtagar start

För bräddnings-
registrering

Tio senaste larmhändelserna
och aktuell reläutgång med
starttid och stopptid.

XXXXX m3

1 TIM 10:00 - 11:00

∑ MÄNGD: XXX m3

IDAG 00:00 - 11:48

∑ MÄNGD: XXXXX m3

24 TIM      17/05/13

∑ MÄNGD:     XXXX m3

IDAG 00:00 - 11:56

ANTAL PROV: XXX

24 TIM 17/05/13

ANTAL PROV: XXX

18/05/13 12:47:10

ANTAL BRÄDDNING: XX 

18/05/13 12:56:10

ANTAL PROV: XX 

LARM #: LARM TYP/UTG.

18/05 08:37  18/05  09:25

18/05/13 12:49:07

BRÄDDAD TID: mm:ss

START 13/05 16:15

STOPP 13/05 16:25  00:10

LOG #

13/05  16:25  13/05  16:50

BRÄDDAD MÄNGD

TOTALT: XXXX m3

XXXX m3

MÄNGD VID SENASTE

BRÄDDNING: XXX m3

ΣQ(t) ALARM SAMPLEQ(t)

Tryck på respektive funktionsknapp för avläsning.
För att stega ner i avläsningsblocken, tryck
ytterligare en gång osv.

Tryck ESC-knappen för att gå tillbakaTryck MENU-knappen

Tryck MENU-knappen för att 
komma in i inställningsnenyerna.
Se vidare ”Inställning/programmering”.

Välj alternativ med PIL-knapparna.
Det är det övrersta alternativet som gäller.
Bekräfta med ENTER.
Gå vidare i inställningsmenyer med MENU.

Display visar nivå i cm etc.

Var som helst i ovan beskrivna avläsningsfunktioner kan man trycka MENU-knappen 
för att läsa av nivå i cm, mA-utsignal samt de 5 digitala utgångarnas läge.
För att nollställa räknare: Välj aktuell räknare, tryck ENTER.

För Inställning/programmering
Bläddra mellan menyer med MENU-knappen
gå in i menyer med ENTER, ändra val och
värden med PIL-knapparna.
Bekräfta med ENTER.
Återgå med ESC-knappen. 
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Denna sida är blank.
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13. Inställning / programmering

MENU-knappen
För att gå in i meny-block samt
för att gå till nästa huvudmeny

ECS-knappen
Tillbaka (alltid tillbakagång)

ENTER-knappen
Gå ner i meny, bekräfta ny 
inställning

PIL-knappar
Öka värde eller skifta val

PIL-knappar
Minska värde eller skifta val

Gå igenom samtliga punkter.

Ändra med PIL-knapparna och bekräfta med ENTER

Bläddra mellan menyer med MENU-knappen gå in i menyer med 
ENTER, ändra val och värden med PIL-knapparna.

Bekräfta med ENTER.

Gå tillbaka med ESC-knappen.
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PROGRAMMERING AV 
HUVUDFUNKTIONER

ANGE TID OCH DATUM

21/05/13             10:27:32

KOD

Om kod har valts (önskats)
ANGE NY KOD

Använd PIL-knapparna

Välj funktion för normal flödesmätning
eller bräddregistrering.

Om program för bräddregistrering valts:

Fördröjningstid innan bräddning 
accepteras.

ÖNSKAS EJ
ÖNSKAS

MÄTNING

BRÄDDNINGSMÄTNING
FÖRDRÖJNING mm:ss      XX:XX

Tid innan ny bräddperiod kan 
registreras.

BRÄDDNINGSREGISTRERING
FÖRDRÖJNING hh:mm     XX:XX

KONTINUERLIG
BRÄDDMÄTN

menu-knappmenu-knapp

enter

enter

enter

enter

enter

enter

1

2

3

X = ytterligare beskrivning
   på följande sida
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Förklaringar till vissa av punkterna på föregående sida.

1. Här görs valet om mätningen skall vara en kontinuerlig flödes-
mätning eller om det är bräddflöde som skall mätas.

2. Den tid som brädd måste pågå innan brädd börjar registreras.

3. Den tid då flödet (brädd) måste ha varit 0 innan ny brädd 
registreras. Flera bräddningar med kort tid emellan registreras 
som ett bräddtillfälle. Tid registreras som den faktiska bräddtiden 
och lika så volymen.

OBS! Var nogrann med att mätaren inte mäter flöde vid 0-nivå. Då 
kommer flöde och brädd att registreras felaktigt (nivåsignal ≤ 0).

Bräddregistrering med vald tid 30 minuter.

Tid [minuter]

Bräddning 1
Bräddtid 20 minuter
Antalbräddningar 1

Bräddning 2
Bräddtid 10 minuter
Antalbräddningar 1

0 5

5 
m

in
ut

er

5 
m

in
ut

er

>30 minuter

10
 m

in
ut

er

10
 m

in
ut

er

10 15 20 25 30 40 5035 45 55 60 7065 75 80

>30 minuter
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ULTRALJUDSGIVARE
INSTÄLLNINGSDATA

Ange avståndet från givarens underkant
till 0-nivå (skibordets kant, rännans 
botten, etc.)

menu-knapp menu-knapp

AVST TILL GIVARE
XXX,X cm

För ev. justering av 0-nivå (normalt 0,0)

0-PUNKTJUSTERING
NIVÅ   X,X cm

Nivågräns som blockerar 
flödesberäkning (klippgräns)

NIVÅGRÄNS FÖR
FLÖDESBERÄKNING  X,X cm

Ange önskad max mäthöjd, display 
visar flöde vid vald höjd (h)

NIVÅ VID XX,XX m3/h
MAXFLÖDE(h) XX,X cm

MEDELVÄRDE NIVÅMÄTN
ÖVER TID 1 sek
Välj ev. längre tid för medelvärdes-
beräkning

enter

enter

enter

enter

enter

enter

6

5

4

X = ytterligare beskrivning
   på följande sida
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Förklaringar till vissa av punkterna på föregående sida.

4. Här justeras nivå vid kalibrering mot fix nivå. För visning av nivån 
tryck meny en gång.

5. När nivån överskrider inställd gräns sker mätningen från 0 cm.

6. Här anges spannet för flödesmätningen (mA signalen, 
flödesvärde vid 20 mA). Detta är nivån vid maximalt flöde. 
Flödesmätaren beräknar max flöde utgående från vald typ av 
överfallskant. Är linjärisering valt visas inte denna meny, högsta 
värde i linjäriseringen ger automatiskt spannet.
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PROGRAMMERING AV 
FLÖDESBERÄKNING

menu-knapp menu-knapp

XXX,X cm

(Ange antal punkter i linjäriseringen)

Välj med PIL-knapparna

FLÖDE ENHET m3/h
 l/s

Välj med PIL-knapparna

V-FORMAT MÄTÖVERFALL
REKTANGULÄRT ÖVERFALL
EGEN LINJÄRISERING
EGEN FORMEL
PARSHALLRÄNNA
P-B RÄNNA

1” Parshall ränna
0,55 - 15,61 m3/h
............................
3’ Parshall ränna
62,7 - 5137,5 m3/h

VÄLJ MÄTANORDNING

PARSHALL RÄNNA
6” Palmer-Bowlus ränna
3,53 - 32,10 m3/h
............................
30” Palmer-Bowlus ränna
198,91 - 1833,1 m3/h

P - B RÄNNA

- VALFRI VINKEL
............ANGE VINKEL..........
- 28,1 V-FORMAT
- 53,1 V-FORMAT
- 90,0 V-FORMAT

V-FORMAT ÖVERFALL
TOTAL KANALBREDD (B)

XXX,X cm

TOTAL KANALBREDD (B)

REKT. ÖVERFALL

XXX,X cm

V-FORMAT ÖVERFALL
MÄTBREDD (b)

REKT. ÖVERFALL

XXX,X cm

V-FORMAT ÖVERFALL
DJUP FÖRE KANT (P)

XXX,X cm

DJUP FÖRE KANT (P)

REKT. ÖVERFALL

ANTAL PUNKTER FLÖDE/NIVÅ
(1-10)  XX

EGEN LINJÄRISERING
EGEN FORMEL
ANGE EXPONENT 1,000

EGEN FORMEL
ANGE FAKTOR 1000

XX,X cm

ANGE NIVÅ PUNKT 1

EGEN FORMEL

XXX m3/h

ANGE FLÖDE PUNKT 1

enter

enter

enter
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PROGRAMMERING AV 
DIGITALAUTGÅNGAR

PROGRAMMERING AV
ANALOG UTGÅNG

VÄLJ DIGITAL UTGÅNG
( 1 - 5 ) 1

Välj med PIL-knapparna

Ange önskat antal m3 per puls

Ange önskad pulslängd

Ange fördröjning med PIL-knapparna

Ange reläfunktion med PIL-knapparna

Välj med PIL-knapparna

Välj funktion för resp. utgång
med PIL-knapparna
OBS! Utgång nr 5 är alltid en räkneutgång

menu-knappmenu-knapp menu-knapp

enter

lågt flöde
dygns-mängd

tim-mängd

högt flöde

ANALOG UTGÅNG 4 - 20 mA
 0 - 20 mA

ANGE GRÄNS FÖR
HÖGT FLÖDE XXX,XX m3/h

- EJ I DRIFT
- RÄKNEPULS
- PROVTAGNING
- FLÖDE > 0%
- LARM HÖGT FLÖDE
- LARM LÅGT FLÖDE
- LARM 24 h MÄNGD
- LARM 1 h MÄNGD
- LARM GIVARFEL

VÄLJ FUNKTION FÖR DO 1-5

Bläddra mellan menyer med MENU-knappen
gå in i menyer med ENTER, ändra val och
värden med PIL-knapparna.
Bekräfta med ENTER.
Gå tillbaka med ESC-knappen.

ANGE MÄNGD 
FÖR PULS XXX,X m3

RELÄ #
ON - TID X,X sek

ANGE TIDFÖRDRÖJNING
PÅ SIGNAL mm:ss XX,XX

RELÄ # NO
 NC

ANGE GRÄNS FÖR
LÅGT FLÖDE XXX,XX m3/h

ANGE MAX MÄNGD
24 h XXXX,XX m3

ANGE MAX MÄNGD
1 h XXXX,XX m3

enter

enter

enter

enter

enter

givarfel

flöde > 0%

räknepuls

provtagning

enter

enterenter

enter enter

enter



Flödesmätare mjk 713U 2012Flödesmätare mjk 713U 201240

Denna sida är blank.
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14. Inställningslista

Kund:

Installationsplats:

PROGRAMMERING AV HUVUDFUNKTIONER

Önskas

Kontinuerlig

Bräddregistrering

Behörighetskod: Kod:

 min  s

Önskas ej

Typ av mätning: Bräddningsmätning
fördröjning:

Inställningslista för flödesmätare 713U

ULTRALJUDSGIVARE  -  INSTÄLLNINGSDATA

Givare typ: Mätområde:

Ultraljudsgivare höjd:

0-punktsjustering:

Avstånd från givarens underkant till 0-nivå

Serienr:

Datum:

cm

cm

Nivågräns för flödesberäkning:
cm

cm
Nivå vid max flöde:

sekunder
Medelvärde nivåmätning, över tid:

 h  min
Bräddningsregistrering
fördröjning:
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m3/h

l/s

4 - 20 mA

0 - 20 mA

Parshallränna

Palmer & Bowlus ränna

V-format överfall Vinkel

Exponent Faktor

 grader

Område

Område
 m3/h

 m3/h

Bredd (b)
 cm

 cm  cm

Rektangulärt överfall

PROGRAMMERING AV FLÖDESBERÄKNING

PROGRAMMERING AV DIGITALA UTGÅNGAR ANALOGUTGÅNG

Flöde enhet:

Mätanordning:

Egen formel:

Total kanalbredd (B):

Egen linjärisering 
( flöde nivå, Q(h) )

Mäthöjd (h)

Flöde (Q)

Djup före kant:

Provtagning

Flöde > 0%

Larm högt flöde

Larm lågt flöde

Larm givarfel

Tidsfördröjning
på signal

m3 per puls

On-tid

Larm 24 h mängd

Larm 1 h mängd

Räknepuls

Ej i drift

NC

NO

X

DO1 DO2 DO3 DO4 DO5
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