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1. Inledning

1.1 Kom igång
Detta kapitel är en översiktlig introduktion för flödes- och batteri-
modulerna.

Meningen med denna introduktion är att ge lite kännedom om de 
grundläggande funktionerna. Detaljerad information om installation och 
driftsättning finns i de följande kapitlen.

Introduktionen omfattar

• Identifiering av delar på area/hastighetsmodul 2150

• Hur hanteras låsanordningar

• Anslutningar och skyddslock

• Inkoppling av givare

• Identifiering av delar på batterimodul 2191

• Hur installeras batterier

• Hur sättes moduler ihop
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1.2 Area/hastighetsmodul

1.2.1 Identifiera delar
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Tabell 1-1 2150 Modulkomponenter, toppvy

Detalj nr Beskrivning

1 Kommunikationsanslutning

2 Skyddshuv för kommunikationsanslutning

3 Hållare för skyddshuv

4 Låsning för sensorkontakt

5 Sensoranslutning

6 Lås för modul

7 Skyddshuv för sensoranslutning
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Tabell 1-2 2150 Modulkomponenter, bottenvy

Detalj nr Beskrivning

1 Kommunikationsanslutning

2 Skyddshuv för kommunikationsanslutning

3 Hållare för skyddshuv

4 Fuktabsorberingsfilter och Gore-Tex® filter

5 Lås för modul
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1.2.2 Sammanfogning av moduler, låsning och upplåsning

Låsmekanismen måste användas för att låsa moduler till varann. 
Genom att trycka på höger sida skjuts låsmekanismen åt vänster och 
modulen är fri. Låsmekanismen sticker då ut en liten bit på modulens 
vänstersida.

För att låsa fast modulen tryck på vänster sida och skjut mekanismen 
åt höger.

OBS!

Låsmekanismen kan förstöras om alltför stor kraft används.

Tryck inte på båda sidor samtidigt.

Använd aldrig mer kraft än att låsmekanismens ändar böjs 
max 3 mm.

Kontrollera alltid att låsmekanismen är öppen innan den sätts på 
någon modul.

 

Tryck

Bilden visar hur låsmekanismen öppnas.

Det hörs ett klick när låsmekanismen förs till öppet respektive stängt 
läge.
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1.2.3 Kommunikationsanslutning

När inte kommunikationsanslutningen används ska den alltid täck-
as med skyddshuven. Detta skyddar anslutningarna mot fukt och 
korrosion. 

När kommunikationskabeln är ansluten placeras skyddshuven på sin 
hållare.

Kommunikationsanslutning med skyddshuv påsatt

Kommunikationsanslutning med skyddshuv avtagen och placerad på 
sin hållare.

Modulanslutning med skyddshuv påsatt. Låsmekanismen i låst läge.

Modulanslutning med skyddshuv avtagen och placerad på sin hållare.

Låsmekanismen i låst läge.
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1.3 Area/hastighetsgivare

1.3.1 Delar på area/hastighetsgivare

Tabell 1-3 Area/hastighetsgivare, delar och beskrivning

Detalj nr Namn Beskrivning
1 Skyddslock Måste sättas på när inte givaren är 

ansluten till modulen för att skydda 
mot fukt och korrosion.

2 Givarkontakt Anslutes på modulens sida.

3 Etikett Visar serienummer och produktkod.

4 Kabel 10 m. Kan ej kapas.

5 Givare Placeras i vattenströmmen.
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1.3.2 Ansluta givare

För att ansluta givaren, följ nedanstående steg

1. Ta av skyddshuven från 
kabelanslutningen.

2. Lossa skyddslocket 
från modulens kontakt 
genom att trycka ner 
låset.

3. Passa in kabelkontakten 
mot stiften i kontakten.

4. Tryck in kontaken tills 
låset snäpper fast.

5. Kontrollera att kon-
takten sitter ordentligt 
genom att dra försiktigt i 
kontakten.

6. Tryck ihop skyddshuv 
och skyddslock så att 
de inte blir nersmutsade 
eller våta invändigt.
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1.4 Batterimodul

1.4.1  Batterimodulens delar
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Tabell 1-4 2191 Batterimodul, toppvy

Detalj nr Beskrivning
1 Kommunikationsanslutning

2 Skyddshuv för kommunikationsanslutning

3 Hållare för skyddshuv

4 Batteri

5 Lock för batteriutrymme, 2 st

6 Batterihållare

7 Låsmekanism
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Tabell 1-5 2191 Batterimodul, bottenvy

Detalj nr Beskrivning
1 Kommunikationsanslutning

2 Skyddshuv för kommunikationsanslutning

3 Hållare skyddshuv för kommunikationsanslutning

4 Låsmekanism
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1.4.2 Installera batterier

Batterimodulen kräver 2 stycken 6 volts alkaliska (eller laddningsbara) 
batterier av lanterntyp.

För att installera batterierna, följ nedanstående steg

1. Sätt in batteriet i hållaren. 
Det kan vridas hur som 
helst men fjäderstiften 
måste peka inåt.

Kontaktstift

2. Sätt in hållaren med batteri 
i modulen. OBS! Hållaren 
måste vändas så att kon-
taktstiften passar in på de 
som finns inne i modulen.
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3. Håll locket med pilen uppåt, 
pekande mot motsvarande 
pil på modulen.

4. Skjut in locket och vrid det 
ett kvartsvarv medsols.

5. Gör samma moment med 
det andra batteriet.
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1.5 Stacka moduler
För att stacka flödesmoduler på en batterimodul, följ nedanstående 
steg;

1. Skjut låsmekanismen till 
öppet läge.

2. Ta av skyddslocket

3. Placera skyddslocket på 
dess hållare.
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4. Flytta skyddslocket på 
batterimodulens kontakt 
och kläm fast det på dess 
hållare.

5. Placera handtaget i dess 
styrspår på batterimodulen. 
 
OBS! Vänd det bakåt 
annars förstörs kanske 
givarens kontakt, fukt-
absorberingstuben eller 
låsmekanismen.

6. Passa in 2150 modulen 
ovanpå och tryck ner den 
försiktigt på batterimodulen.

Tryck7. Skjut låsmekanismen åt 
höger tills det hörs ett 
”klick”.
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2. Introduktion

2.1 Produktbeskrivning
Flödeslogger 2150 är en del i Isco’s 2100 serie för registrering av flöde i 
öppna kanaler.

2100 serien är uppbyggd som modulsystem för att få maximal 
flexibilitet för olika applikationer. Modulerna kan stackas på varandra 
för att på en mätpunkt kunna registrera värden från flera givare. T.ex. 
brunnar med flera inkommande rör, stora rör med behov av flera givare 
eller brunnar som ligger nära varandra (max avstånd 1000 m).

För hantering av data används mjukvaran Flowlink. Denna kan fås i 
full- eller ligthversion. I fullversion är den ett kraftfullt, tidsbesparande 
hjälpmedel som utvecklats för hantering av vattendata. Lightversionen 
används om det inte finns behov av någon rapporthantering eller analys 
av data.

Modulen kan lagra nivå och flödesvärden i intervaller på 15 sekunder 
upp till 24 timmar. Variabla intervaller kan också konfigureras genom att 
sätta villkor för när de ska användas.

Modulernas interna program och lagrade data läggs i flashminnen, 
dessa behåller sina data även utan strömtillförsel. Modulernas interna 
program lagras i ett separat minne. Det interna programmet kan enkelt 
uppdateras med nyare versioner när dessa finns tillgängliga.

Modulerna är permanent tillslutna och är dränkbara. Alla kontakter är 
vattentäta och låses fast med snäpplås.

Flödesdata från 2100 serien kan användas för att styra provtagare med 
hjälp av ett interface som omvandlar den seriella signalen till pulser.

2.2 Modulöversikt
2150 modulen mäter nivå och hastighet samt kalkylerar aktuellt och 
totalt flöde. Nivån mäts med en tryckgivare och hastigheten med 
ultraljudsgivare som är placerade i en gemensam sensor. Genom att 
programmera in aktuell nivå kan modulen beräkna nollnivån. Hastig-
heten behöver normalt sett inte kalibreras. Givaren presenterar 
automatiskt aktuell vattenhastighet i mätpunkten

Spänningen till modulen mäts också och kan loggas om så önskas, 
som servicehjälp.
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Modulen kräver lite underhåll och allt kan utföras i fält. Det enda som 
behöver göras är att byta batterier och fuktabsorberingsmaterial. För 
att mätningen ska fungera krävs att givaren inte är täckt med sediment 
eller annat skräp.

2.2.1 Flödesvärde

Genom att använda uppmätta värden kan 2150 kalkylera aktuellt flöde. 
2150 stöder flera konverteringsmetoder:

• Area/hastighet

• Rännor

• Överfall

• Datapunkter, egen linjärisering

• Manning’s formel

• Två-stegs polynom ekvationer

2.2.2 Datalagring

Genom Flowlink konfigureras vilken typ av data och med vilket intervall 
den ska lagras. Varje parameter konfigureras i Datalagringssetupen 
i Flowlink. Parameter som inte har valts för lagring kommer ändå att 
användas om den behövs för kalkylering av någon enhet.

All data som lagras har upplösningen en sekund. Det sker alltså ingen 
uppsamling och medelvärdesberäkning för lagringsintervallet.

Minnet är av rollovertyp där den äldsta registreringen ersätts med den 
senaste.

2.2.3 Spänningsmätning

Modulen mäter spänningen och den kan lagras om så önskas. Detta är 
användbart ur servicesynpunkt för att se strömförbrukning och kunna 
bedöma återstående batterikapacitet.

2.3 Applikationer
2150 kan användas för övervakning i många olika sammanhang t.ex.:

• Spillvattennät

• Bräddning

• Dagvatten, både rörsystem och öppna vattendrag

• Lakvatten
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2.4 Batterimodul
Batterimodulens uppgift är att försörja flödesmodulerna med 
ström. För detta används två seriekopplade 6 V lanternbatterier. 
Kommunikationskontakterna på över- och undersidan gör det möjligt 
att ansluta moduler på vilken sida som helst. Flera batterimoduler kan 
också stackas på varann för att utöka batterikapaciteten.

OBS! Använd alkaliska batterier. Dessa ger bättre effekt än 
brunstensbatterier. Ett alkaliskt batteri har en jämnare spänningskurva 
och spänningen dyker snabbt när det börjar ta slut. Spänningen från 
ett brunstensbatteri dyker inte lika snabbt vilket gör att modulen tror 
att det finns tillräckligt med kraft kvar för att skicka iväg en ljudpuls. 
När ljudpulsen skickas räcker kanske inte kraften till med konstiga 
mätvärden som resultat.

2.5 Mätning av nivå (area) och hastighet
Båda givarna är ingjutna i flödessensorn som placeras i vatten-
strömmen.

Nivågivaren består av en piezoelektrisk differenstryckgivare som mäter 
höjden på ovanliggande vattenpelare. Baksidan av membranet är 
sammankopplat med atmosfären via en luftslang i givarkabeln för att 
kompensera för varierande lufttryck. 

OBS! Vidrör aldrig membranet.

Nivågivaren är skyddad av montageringen, en skyddsbricka och delvis 
av sin hållare. Membranet kan aldrig vidröras utifrån så länge skydden 
finns på plats. Kalibrering innebär att aktuell nivå anges (håll givaren 
i luften eller mät upp aktuell nivå) i fältet Justera nivå på Nivå-fliken. 
Nollnivån beräknas sedan av flödesmodulen.

Nivåvärdet ligger till grund för beräkning av arean på vattenströmmen.

Hastighetsgivaren är placerad i givarens framkant och består av två 
kristaller, en sändande och en mottagande. Ljudpulsen sänds med en 
fast frekvens och ekosvaren kommer tillbaka med varierande högre 
frekvenser, beroende på de mötande partiklarnas hastighet (Doppler-
effekten).

Modulen beräknar med hjälp returnerade ekon (antal och frekvens) en 
medelhastighet i areasnittet som är beläget framför givaren. Denna 
medelhastighet multiplicerad med arean ger flödet.
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När nivån går under 25 mm stängs hastighetsmätningen av och 2150 
beräknar, med hjälp sin kontinuerliga kalibreringskurva, en approximativ 
hastighet med hjälp av enbart nivåvärdena.

2.5.1 Att tänka på vid installation

Likformigt flöde – Det bästa resultatet fås när flödet är likformigt och 
laminärt. För att uppnå detta måste kanalen vara rak och utan hinder 
uppströms på en sträcka av minst 10 gånger rördiametern eller kanal-
bredden. Även efter givaren måste flödesprofilen upprätthållas. Undvik 
framför allt placeringar med abrupt fall alldeles efter givaren. Detta 
orsakar en neddragning av nivån med felaktig areaberäkning som följd. 
Placering nära utloppet i kanaler som mynnar i större vattensamling 
med hög nivå kan orsaka bakströmmar vilket resulterar i minusflöden.

Tillräcklig nivå – Om givaren placeras i en kanal med nivåer som sällan 
går över 25 mm medför dåliga mätresultat.

Sediment – Om det finns tendenser till dålig sedimenttransport i 
kanalen, kan givaren täckas på kort tid och kommer så småningom 
att helt sluta ge mätvärden. Det finns risker vid god sedimenttransport 
också, om vattenströmmen drar med sig större stenar eller dyl kan 
dessa  skada sensorn.

För att undvika sedimenttäckning kan sensorn placeras upp mot sidan 
av kanalen. Huvudsaken är att den är täckt av vattnet hela tiden, även 
vid lägsta förekommande nivå.

Vid ett sånt montage programmeras en offset in i fältet Nollpunktsoffset 
på fliken Hastighet.

Egenskaper hos vattnet – Vattenströmmen måste innehålla en viss 
mängd partiklar eller luftbubblor för att några ekosvar ska erhållas. 
Är vattnet mycket rent kan någon form av luftning uppströms givaren 
behöva arrangeras.
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2.6 Kontroller, anslutningar och indikeringar

Vy topp/höger

Vy botten/vänster

Tabell 2-1 Kontroller, anslutningar och indikeringar –  
2150 Flödesmodul
Detalj nr Namn Beskrivning

1 Kommunikations-
kontakt

Övre kommunikationskontakt. Genom 
denna sker kommunikation och ström-
försörjning till modulerna. Används 
också för kommunikation med PC.

2 Skyddshuv Används för att skydda kontakten från 
smuts och korrosion. När kontakten 
inte används måste denna sättas på 
kontakten.

3 Lysdiod Indikerar pågående kommunikation, 
identifiering och pågående mätning.

4 Låsmekanism Tryck in för att lossa modulen från 
stacken.

5 Givaranslutning Här ansluts givaren. Se till skyddshuven 
sitter på när inte givaren är ansluten.

6 Gore-Tex® filter Skyddar fuktabsorberingsmedlet från 
vatten i flytande form.

7 Fuktabsorberings-
medel

Skyddar elektroniken från fukt.

8 Låsmekanism Låser fast modulen till stacken.

9 Etikett Visar serienummer och produkt identitet

10 Kommunikations-
kontakt

Genom denna sker kommunikation och 
strömförsörjning till modulerna.
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Tabell 2-2 Kontroller, anslutningar och indikeringar –  
2191 Batterimodul
Detalj nr Namn Beskrivning

1 Kommunikations-
kontakt

Övre kommunikationskontakt. Genom 
denna sker kommunikation och ström-
försörjning till modulerna. 

2 Skyddshuv Används för att skydda kontakten från 
smuts och korrosion. När kontakten 
inte används måste denna sättas på 
kontakten.

3 Kapsling Innehåller batterierna.

4 Batteri Lanterntyp

5 Låsanordning Här ansluts givaren. Se till skyddshuven 
sitter på när inte givaren är ansluten.

6 Batterihållare Utbytbar om den blir korroderad.

7 Batterilucka Innehåller även fuktabsorberingspåsar.

8 Kommunikations-
kontakt

Nedre kommunikationskontakt (ej 
synlig).
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Tabell 2-3 Specifikation – 2150 Flödesmodul
Storlek (h×b×d) 74 × 287 × 191 mm

Vikt 0,9 kg

Material Höghållfast gjuten polystyren (PS), rostfrittstål

Kapsling IP 68

Strömförsörjning 7 – 26 V DC, max 100 mA typiskt vid 12 V, 
1 mA standby

Typisk batterilivslängd 
(en modul)

 Lagringsintervall Alkaliska Bly 
 15 min ca 15 mån ca 2,5 mån 
 5 min ca 8 mån ca 1,5 mån 
 1 min ca 2 mån ca 11 dagar

Programminne Programmerbar flash, kan uppdateras utan att 
öppna kapslingen. Behåller användarprogram 
och data efter uppdatering.

Antal stackade moduler Upp till 4 st, kan bytas i fält.

Max avstånd mellan 
moduler

1000 m

Kabel mellan moduler Partvinnad kabel för kommunikation, par-kabel 
för strömförsörjning, area beroende på avstånd

Konverteringar nivå till flöde
Överfall V, rekt., Cipolletti, Isco mätinsats, Thel-Mar

Rännor Parshall, Palmer-Bowlus, Leopold-Lagco, 
trapets, H, HS, HL

Manning’s formel Rund, U-formad, rektangulär, trapetsformad.

Datapunkter Upp till 50 punkter nivå-flöde

Ekvation 2 stegs polynom

Flödeskalkyleringar Två oberoende

Datalagring
Typ Flashminne, behåller data vid strömavbrott

Kapacitet 395 kB (upp till 79.000 registreringar, ca 90 dagar 
med 5 min intervall av nivåvärden)

Datatyp Nivå, flödesvärde, totalt flöde, temperatur, spän-
ning

Lagringssätt Roll-over

Lagringsintervall 15 eller 30 s, 1, 2, 5, 15 eller 30 min, 1, 2, 4, 12 
eller 24 h

Bytes per inlagring 5

Inställning och  
datahämtning

Seriell anslutning till PC med Flowlink program, 
för Windows (38 400 baud)

Temperatur -40 - +60ºC arbets- och lagringstemperatur
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Tabell 2-4 Specifikation – 2150 Area/hastighetsgivare
Storlek (h×b×d) 19 × 33 × 152 mm

Kabellängd 10 m

Kabeldiameter 9 mm

Vikt (inkl. kabel) 0,95 kg

Kapsling IP 68

Nivåmätning
Metod Dränkt tryckgivare i vattenflödet

Område 1) 0,01 – 3,05 m

Max vattendjup 10,5 m

Noggranhet 2) ± 3 mm

Typisk långtidsstabilitet ± 7 mm/år

Kompenserat 
temperaturområde

0 - 50°C

Hastighetsmätning
Metod Ultraljudsdoppler

Frekvens 500 kHz

Mätvinkel 20º från horisontalplan

Typiskt minsta djup för 
harighetsmätning

25 mm

Område -1,5 till +6,1 m/s

Noggranhet 3) Hastighet Fel
-1,5 - +1,5 m/s ± 0,03 m/s
1,5 - 6,1 m/s ± 2% av uppmätt värde

Temperaturområde 0 - 71°C

Noggranhet temperatur-
mätning

± 2°C

Material
Givare Epoxi, Klorerad polyvinylklorid (CPVC) och 

rostfrittstål
Kabel Polyvinylklorid (PVC) och Klorerad polyvinylklorid 

(CPVC)

1) Verkligt vertikalt avstånd mellan sensor och vätskeytan.
2) Maximalt olinjäritet-, hysteres- och temperaturfel från verklig vätskeyta
3) I vatten med likformig hastighetsprofil och ljudhastighet 1 480 m/s
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Tabell 2-5 Specifikation – 2191 Batterimodul
Storlek (h×b×d) 152 × 244 × 193 mm

Vikt (utan batterier) 1,4 kg

Material ABS plast, rostfrittstål

Kapsling IP 68

Batterier 2 st, 6 V alkaliska eller laddningsbara täta och 
underhållsfra bly-syra (AGM)

Kapacitet
Alkaliska 25 Ah

Bly-syra 5 Ah

Modulanslutning
(övre kontakten)

Tabell 2-6 Specifikation – 2150 Modulanslutning

Stift Namn Beskrivning
A LONA Modulnätverk data A

B LONB Modulnätverk data B

C Vin+ Matning (+12 V nom.)

D Vin- Matning (0 V nom.)

E RCVUP PC-data mottagning RS-232

F XMTUP PC-data sändning RS-232

G Styrstift Riktar anslutningsstift
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Denna sida är blank
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3. Installation

3.1 Installationsbeskrivning

3.1.1 Montera batterier

Batterimodulen kräver 2 stycken 6 V lanternbatterier. Följande varianter 
finns;

Alkaliska lanternbatterier, storleksbeteckning 4LR25 med fjäder. Isco 
rekommenderar fabrikat Eveready Energizers eftersom dessa har 
avsevärt längre drifttid än andra fabrikat. Kapacitet 26 Ah. Kan beställas 
från MJK, nr 340-2006-02

Laddningsbara täta underhållsfria bly-syrabatterier (AGM) i samma 
utförande som lanternbatterier. Kan beställas från MJK,  
nr 60-2004-041. Kapacitet 5 Ah.

För att montera batterier (se ”1.4.2 Installera batterier” på sida 10):

• Ta bort batteriluckan. Vrid denna ett kvarts varv motsols och dra 
rakt ut.

• Ta ut batterihållaren från modulen

• Ta bort det gamla batteriet (om det fanns något).

• Sätt in ett nytt batteri i hållaren med fjädrarna mot kontaktplattan 
i hållaren. Batteriet kan roteras hur som helst.

• Rikta in kontakterna och skjut in hållaren i batterimodulen.

• Kontrollera fuktindikeringspappret på batteriluckans insida 
(se ”3.1.2 Kontrollera fuktindikator” på sida 25).

3.1.2 Kontrollera fuktindikator

På batteriluckans insida finns en fuktabsorbent och ett indikerings-
papper som visar ungefärlig fukthalt. Pappret har fält för 20, 30 resp. 
40% relativfuktighet. Bästa läget är när pappret  är helt blått men 
allteftersom fuktabsorberingspåsen blir mättad kommer indikerings-
pappret att bli mer och mer rosa. När 40% fältet är rosa är batteri-
utrymmet inte skyddat för fukt längre och fuktabsorberingspåsen måste 
bytas eller regenereras.
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3.1.3 Kontrollera fuktabsorbent i 2150 modulen

Flödesmodul 2150 har en fuktabsorbent som är skruvad in på vänster-
sidan av modulen (se ”2.6 Kontroller, anslutningar och indikeringar” på 
sida 19, tabell 2-1 pos 7).

Så länge fyllningen är gul är den torr. När fuktigheten ökar mättas 
torkmedlet och ändrar färg till blått. När hela röret har ändrat färg till 
blått behöver medlet bytas ut eller regenereras. För absorbent levererad 
före november 2005 gäller färgerna blått för torrt och rosa för fuktmättat 
tillstånd.

3.1.4 Ansluta moduler

System 2100 består av stackbara moduler som kan placeras på 
varandra eller kopplas samman med speciella kablar. Modulerna kan 
placera i viken ordning som helst i stacken men det är mest praktiskt 
att ha batterimodulen längst ner eftersom den är tyngst.

Om t.ex. flödet i flera inkommande rör i brunn skall loggas är det 
lämpligt att placera modulerna på varann. Ligger brunnarna åtskilda 
men ändå betraktas som samma mätpunkt kan batterimodul/
flödesmodul förbindas med modulerna i andra brunnar med hjälp av en 
node/node-kabel. Denna kabel kan vara upp till en kilometer lång.

3.1.5 Kommunikation

För att kommunicera med modulerna ansluts en PC med Flow-
link mjukvara. Med Flowlink kan modulerna initieras, mätpunkten/
modulerna kan ges specifika namn, vilka parametrar som ska 
loggas och hur ofta kan bestämmas, även hur stort minnesutrymme 
som ska användas kan ställasin, etc.

När Flowlink är ansluten till moduler kan batterispänning kontrolleras, 
nivån kan justeras och naturligtvis kan lagrade data hämtas.

För kommunikationen med PC krävs en speciell kabel. När modulerna 
strömsätts blinkar lysdioden med täta intervall och fortsätter så länge 
den är ansluten till PC’n. Under drift blinkar den med längre intervall.

OBS! Alla kontakter som inte används måste förses med sina 
respektive skyddshuvar annars kommer smuts och korrosion att 
förstöra framtida kommunikation.

OBS! De O-ringar som finns får bara smörjas med silikonfett.
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3.1.6 Anslutning av area/hastighetsgivare

Låsmekanism

Skyddslock

Ta av skyddslocket genom att trycka på låsmekanismen. Passa in 
stiften och skjut in kontakten för ekolodsgivaren. När det hörs ett 
”klick” sitter kontakten på plats. Kläm ihop de två skyddslocken så att 
de håller sig rena inuti.

3.2 Installation av area/hastighetsgivare
Noggrann installation säkerställer säkra och riktiga mätvärden.

Tänk på följande vid installationen:

• Hantera givaren med viss försiktighet. Den klarar hård miljö men 
slag och stötar bör undvikas eftersom detta kan skada invändiga 
detaljer i givaren.

• Placera om möjligt givaren i vattenströmmens centrum på 
djupaste punkten för att få den bästa strömningsprofilen.

• Om någon form av mätanordning användes (överfall, ränna etc.) 
måste givaren placeras på den punkt eller utefter den linje som 
är nivåmätpunkten för respektive typ av mätanordning. Nivå-
mätpunkten är unik för varje enskild typ av mätanordning.

Givaren kan monteras på flera olika sätt i vattenströmmen. Giva-
ren monteras normalt på en monteringsring som passar i röret. Ska 
mätningen ske i en kanal finns det monteringsplatta som kan skruvas 
fast på botten eller så användes en stång med fäste för givaren som 
sänks ner på kanalbotten.



Isco flödeslogger 2150 1906Isco flödeslogger 2150 190628

3.2.1 Montering i rör

Eftersom flödesmodulerna kan kombineras är det möjligt att använda 
2150 Area/hastighetsgivare (AV Sensor) i samarbete med 2110 med 
ekolodsgivare (USLS) för redundant mätning av flöde. För detta 
ändamål finns det monteringsringar med fästen för båda givarna. 
Naturligtvis är fästet användbart även om enbart area/hastighetsgivaren 
monteras.

 

USLS
med reflektor

A/V Sensor
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3.2.2 Fjädrande monteringsringar

Dessa monteringsringar finns i 5 olika storlekar som passar i rör med 
nominell rördiameter 150, 200, 250, 300 och 370 mm. Area/hastighets-
givaren monteras i ringen med skruvar direkt i givarhuset eller så sätts 
den på en bärare som i sin tur hakas fast i ringens tungor.

Ringens gap pressas samman för att kunna
föra in den i röret.

Sedan håller ringens fjädrande kraft kvar ringen på 
plats i röret.
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3.2.3 Universalmonteringsringar

Dessa monteringsringar består av en bottendel, en eller flera 
expansionsdelar och en saxmekanism, för fastspänning invändigt i rör. 
Area/hastighetsgivaren sätts fast på basplåten. Nedanstående figur 
visar de olika delarna, dessa kombinationer täcker rördiametrar från 
400 till 1900 mm.

≈1
9 

cm

≈5
1 

cm

≈7
6 
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Saxmekanism

Flöde



MJK Automation AB 201931 MJK Automation AB 2019

Saxmekanism

Förlängning

Basplåt

Universalring ihopmonterad.

Tänk på att inte spänna saxmekanismen för hårt. Gängorna bör 
smörjas med smörjmedel lämpat för rostfritt stål t.ex. vantskruvsolja.

Area/hastighetsgivaren monteras i saxringen med skruvar direkt i 
givarhuset eller så sätts den på en bärare som i sin tur hakas fast i bas-
plåtens tungor.
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Universalringarna monteras ihop på följande vis.

Anslut saxmekanismen till en förlängning

Böj plåten så att knapparna greppar in fullständigt



MJK Automation AB 201933 MJK Automation AB 2019

Saxmekanismen fastsatt mot en förlängning och basplåt
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3.2.4 Minimera mätfel

För att minimera mätfel bör följande punkter beaktas. De är nämns i 
den ordning de har störst påverkan på mätresultatet. Första punkten 
har alltså störst påverkan.

Undvik turbulens – Undvik installationer där det finns risk för mycket 
turbulens. Strömningen ska vara laminär (likformig) förbi givaren.

Tillräcklig raksträcka – Som ovan, strömningen ska vara laminär.

Tillräcklig nivå – Givaren kan inte ge några bra värden om den alltid 
jobbar vid nivåer runt 25 mm.

Kalibrera vid förväntad temperatur – Givaren ska alltid kalibreras i 
temperaturer som ligger nära förväntad temperatur vid mätpunkten. 
Kalibreras givaren i en temperatur som avsevärt avviker från dess 
arbetstemperatur orsakar detta ett mätfel.

3.2.5 Installation av moduler

Flödesmodulen måste vara säkrad så att den inte ramlar ner. I brunnar 
kan lämpligen den expanderbara upphängningsstången användas.

Innan mätpunkten lämnas bör följande kontrolleras.

• Är modulen placerad så att den inte dränks?

• Sitter skyddshuven på alla oanvända kontakter? Även givarens 
skyddshuvar ska vara ihopkopplade för att undvika att det blir 
smuts i dom.

• Är givarkabeln placerad så att den inte bryts eller kläms?

OBS! 2150 är försedd med ett Gore-Tex® filter som blockerar 
ventilationsöppningen om modulen skulle bli dränkt. Detta skyddar 
modulen från inträngande vatten.
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4. Programmering

4.1 Översikt
2100 systemet kräver Flowlink 4.1 eller senare. Tidigare versioner av 
Flowlink stöder inte 2100 seriens instrument.

Denna manual är inte avsedd att ge detaljerade instruktioner över 
Flowlink. Det finns en separat manual som beskriver Flowlink.

4.2 Anslutning
Modulerna ansluts till PC med en RS-232 kabel med 9-pins seriell 
kontakt (Isco nr 602004046) eller en RS-232 kabel med USB-kontakt 
(Isco nr 602004507).

OBS! Används seriell kabel med en USB – seriell adapter, måste 
denna sitta i USB-porten på datorn innan Flowlink startas annars hittar 
inte programmet tilldelad port. Anslut instrumentets seriella kabel till 
USB – seriell adaptern efter start av dator (med adaptern isatt). Signal-
utbytet mellan adapter och PC blockerar annars instrumentet om det är 
anslutet i samband med programstarten.

Ett enkelt sätt att starta upp en mätpunkt är att använda snabb-
startsfönstret och klicka på knappen för 2100. Flowlink läser då in 
instrumentets inställningar och försöker matcha dessa mot data-
basen. Finner Flowlink ingen motsvarande mätpunkt skapas denna 
automatiskt i databasen.

4.2.1 Stabilitet i mätpunktskonfigurationen

Under anslutningssekvensen kontrollerar Flowlink stabiliteten hos 
konfiguration. Finns det någon konflikt i konfigurationen visas ett 
fönster med olika alternativ för att lösa dessa konflikter.

Det finns två vanliga orsaker till konflikter. Den ena är en modulnamns-
konflikt som kan dyka upp om två eller flera moduler på mätpunkten 
har samma namn. Den andra är en mätpunktsnamnkonflikt som kan 
uppkomma om en modul från en annan mätpunkt läggs till på en 
befintlig modul.

I fönstret kan val göras för hur konflikter ska lösas och modulerna 
rekonfigureras och vilka mätpunktsnamn (tillika filnamn i databasen) 
som ska användas.

OBS! Vissa val orsakar total radering av lagrade data.
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4.3 Programinställningar
När instrumentet är uppkopplat visas ett kommunikationsfönster som 
innehåller alla programinställningar som kontrollerar mätpunktens 
mätning och lagring av data.

Inställningarna finns grupperade under fem flikar; Mätningar, 
Mätpunktsinfo, Moduler, Datalagring och en variabel mätningsflik som 
innehåller mätparametrar.

OBS! Vissa inställningar är absolut nödvändiga för att genomföra en 
mätning. Följande punkter måste alltid verifieras och justeras när en ny 
mätpunkt etableras:

Nivå – Ange aktuell nivå i fältet Justera nivå på fliken Nivå.

Flödeskonvertering – Ange typ av konvertering och fyll i de fält som 
visas för respektive konvertering på fliken Flödesvärde.

Nollpunktsoffset – Om givaren monteras så att den kommer högre än 
kanalens lägsta punkt måste offsetdistansen anges. Detta görs i fältet 
Nollpunktsoffset på fliken Hastighet.

Inget flödesvärde om hastighetsdata saknas – Önskas kontroll på 
när hastighetsdata saknas, markeras kryssrutan Sätt flödesvärde till noll 
i brist på hast. värde på fliken Hastighet. Kryssas inte denna i använder 
modulen senast kända värde vid sina beräkningar. Om det ofta saknas 
hastighetsvärden visas kanske en falsk bild av det verkliga flödet.

Siltnivå – Om det finns ett hårt, jämnt sedimentlager på kanalens 
botten, ska detta inte tas bort eftersom det då kan bli en större area vid 
nivåmätsnittet än i snittet där hastigheten mäts. I stället mäts sediment-
lagrets tjocklek och anges i fältet Siltnivå på fliken Flödesvärde. Givaren 
placeras ovanpå siltlagret.

Dessa inställningar påverkar direkt resultatet av mätningarna och om de 
är felaktiga kan det vara mycket svårt att i efterhand justera detta.

Lagringsintervallen för lagring av respektive parameter bör också 
kontrolleras så att relevanta mätresultat erhålls.

Det är också en fördel att på fliken Mätpunktsinfo namnge den nya 
mätpunkten med ett beskrivande namn som gör det lätt att identi-
fiera denna. T.ex. är Storgatan brunn 13 lättare att veta vad det är än 
Isco nr 2, om mätning skall ske vid ett senare tillfälle.

Efter varje ändring måste instrumentet uppdateras med denna 
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information. Klicka på Använd eller tryck F9 så sänds informationen 
över.

4.3.1 Nivå

Aktuell nivå måste mätas upp och knappas in på Nivå-flikens fält 
Justera nivå. Försök om möjligt att mäta enligt figuren, alltså uppströms 
givaren.

Innan denna kalibrering utföres måste givaren ha vistats tillräckligt 
länge på platsen så att dess temperatur är densamma som mät-
punktens. Detta kan ta 10-15 minuter.

4.3.2 Flödeskonvertering

Det finns ett antal konverteringar för mätanordningar av standardtyp 
utöver area/hastighet såsom överfall eller rännor, Manning’s formel etc. 
Om ingen av dessa passar kan antingen formel eller datapunkter väljas. 
Formeln måste anges som en två-stegs polynom och datapunkter som 
nivå/flödestabell.

4.3.3 Lagringsintervall

I 2150’s logger kan nivå, hastighet, flödesvärde, totalt flöde, temperatur 
och spänning lagras. Från fabrik är lagringsintervallet ställt till 
15 minuter för nivå och flödesvärde, en timme för totalt flöde och 
spänning. Dessa inställningar kan modifieras enligt önskan. Tänk på 
att tätare lagringsintervall förkortar batterilivslängden, ökar minnes-
användandet och förlänger hämtningstiden.

Det går också att styra lagringsintervallet med villkor. T.ex. kan primärt 
lagring ske var 15:e minut om nivån är under 50 mm och sekundärt, när 
nivån blir högre än 50 mm lagras värdet varje minut. På detta sätt kan 
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ström sparas till de tillfällen som är intressantast.

Inställningarna för villkorsstyrning görs på fliken Datalagring. Markera 
den parameter som ska villkorsstyras och klicka på Setup datalagring. 
Ange sen intervallet för primär respektive sekundär lagring och det 
villkor som ska styra detta.

4.3.4 Mätpunktsnamn

Varje modul levereras med ett fabriksinställt namn så att kommunikation 
med Flowlink kan inledas omedelbart. Detta namn kan enkelt ändras till 
ett beskrivande namn på fliken Mätpunktsinfo. Detta namn måste vara 
unikt i förhållande till de andra i den öppna databasen.

Namnet kan vara 20 tecken långt men får inte innehålla något av 
följande tecken: /  :  ?  <  |  \  *  ”  >  &

4.3.5 Modulnamn

Varje modul levereras med ett fabriksinställt namn så att kommunika-
tion med Flowlink kan inledas omedelbart. Detta namn kan ändras på 
fliken Moduler till ett mer beskrivande namn. Detta namn måste vara 
unikt i förhållande till de andra i modulerna på mätpunkten.

I de flesta fall används inte mer än en modul på varje mätpunkt. I 
de fall två eller fler mätpunkter används kan det underlätta om det 
fabriksinställda namnet ändras för att lättare identifiera modulerna, 
t.ex. Ink. vänster och Ink. höger ifall mätning sker på inkommande 
ledningar i samma brunn (samma mätpunkt). Namnet kan vara 20 
tecken långt men får inte innehålla något av följande tecken: 
/  :  ?  <  |  \  *  ”  >  &
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5. Underhåll

5.1 Underhåll, allmänt
2100 serien är gjord för att arbeta i värsta tänkbara miljö med minimala 
underhållskrav.

För att systemet ska fungera bra behöver följande saker kontrolleras 
med jämna mellanrum.

• Batterispänning (avsnitt 5.3)

• Fuktabsorbent (avsnitt 5.4)

• Förhållandena i mätanordningen (avsnitt 5.5)

Generellt bör inte utrustningen lämnas utan tillsyn längre tid än 
tre månader under förutsättning att det inte råder exceptionella 
förhållanden med täta lagringsintervaller, hög fuktighet och mycket 
skräp i vattenströmmen.

5.2 Underhållssats
Många av de delar som nämns i detta kapitel ingår i underhållssatsen. 
Det finns en sats för 2150 och en sats för batterimodul 2191.

• 60-2059-001 för 2150 flödesmodul (ingår vid leverans)

• 60-2099-001 för 2191 batterimodul

5.3 Batterier
Batteriernas spänning kan avläsas när instrumentet är anslutet till 
Flowlink.

Spänningen kan också registreras i loggen och ingår då som en data-
serie i databasen.

Se även ”1.4.2 Installera batterier” på sida 10

5.4 Fuktabsorbent
2100 serien är försedda med fuktabsorbenter för att skydda interna 
komponenter från att bli förstörda av fukt. Se även ”3.1.2 Kontrollera 
fuktindikator” på sida 25 och ”3.1.3 Kontrollera fuktabsorbent i 2150 
modulen” på sida 26
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5.5 Förhållande på mätpunkten
Givare och mätanordningen (överfall, ränna etc.) måste hållas rena från 
skräp, sediment, växtlighet etc. för att förutsättningarna för flödes-
konverteringen ska gälla.

5.6 Övrigt underhåll
Följande punkter kan också vara värda att titta på.

5.6.1 Gore-Tex® filter

Om instrumenten råkar bli dränkt skyddas fuktabsorbenten och de 
interna komponenterna av ett filter som blockeras när det utsätts för 
vatten.

5.6.2 Rengöring

Om kapsling, givare eller kablar behöver göras rena ska milt diskmedel 
och ljummet vatten användas. Tänk på att skydda kontakter och 
öppningar (Gore-Tex® filter) så att vatten inte tränger in.

Givaren kan göras ren under rinnande vatten med hjälp av en borste.

OBS! Ta inte bort skyddsbrickan om det inte är absolut nödvändigt.

5.6.3 Inspektera givarkabel

Felaktiga nivåvärden kan orsakas av fel i givaren men också av skador 
på kabeln. Placera alltid kabeln så skyddat som möjligt så att den inte 
blir trampad på eller överkörd av fordon.

Givarkabeln innehåller en tunn plastslang som är känslig för kraftig böj-
ning eller hårt tryck på kabeln. Undvik därför att lägga kabeln så att den 
kan bli klämd (t.ex. av brunnslock), trampad på eller överkörd av något 
fordon. 

5.7 Felsökning
Eftersom modulerna är hermetiskt slutna kan dessas inte repareras 
med mindre än att kapslingen förstörs. Vid misstanke om fel på en 
modul, kontakta MJK.
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5.7.1 Diagnostik

För att underlätta felsökning kan många funktioner i modulen, generera 
diagnostikfiler som kan användas för att lokalisera felet. För att få fram 
en sådan fil, anslutes instrumentet till Flowlink och den flik (nivå, flö-
desvärde etc.) som innehåller det misstänkta felet väljes, klicka sedan 
på Diagnostik-knappen. Flowlink kan också ställas in så att diagnostik-
filer automatiskt hämtas vid hämtning av data och lagras i databasen. 
Därifrån kan sedan filerna tas fram off-line.

För att få filerna automatiskt gå in på Verktyg i menyraden och välj 
Inställningar och fliken 2100. Kryssrutan Hämta data med text rapporter 
ska vara markerad.
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