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MagFlux® elektromagnetisk flödesmätare
1. Inledning
Tack för att ni valde MJK MagFlux® elektromagnetiska flödesmätare. Vi har gjort vårt yttersta när det gäller 
design och tillverkning för att tillfredsställa alla krav.

MagFlux® är lämplig för flödesmätning i alla typer av ledande vätskor och speciellt lämplig för mätning av 
vatten, avloppsvatten, slam och andra vätskor innehållande partiklar.

Flödesmätaren är enkel att installera och ta i drift men läs denna manual först för att få information om 
MagFlux® elektromagnetiska flödesmätare och dess egenskaper.

Om denna handbok
Handboken är indelad i åtta kapitel och åtta appendix.

1. Inledning

Innehåller en presentation av MJK MagFlux® elektromagnetiska flödesmätare, handbokens innehåll och 
funktionsprinciper.

2. Säkerhet, Reparation och Produkt Identifikation

Ger information om säkerhet, montering, reparation, begränsningar och produkt identifikation.

3. Mätrör

Teknisk specifikation och riktlinjer för installation så som val av foder och elektrodmaterial. Exempel på hur
montering bör ske i rörsystemet och dimensionstabeller.

4. Elektronik

Teknisk specifikation och installations anvisningar för flödesmätaren så som matningsspänning, in- och 
utsignaler, konfigurationer av mätrör/elektronik/display etc.

5. Exempel på system konfigurationer

Exempel på hur flödesmätaren kan konfigureras, kompaktmontage, panelmontage, en display till flera mätrör 
mm.

6. Drifttagning

Beskrivning av viktiga kontroller och grundläggande inställningar för att starta upp flödesmätaren. Beskrivning 
av användargränssnittet (display och tangenter).

7. MagFlux® Menyer

Innehåller beskrivning av samtliga menyer och inställningsmöjligheter.

8. Mekaniska dimensioner

Komplett listning av dimensioner för flänsar och mätrör samt specifikationer.

Appendix A Meddelanderutor och felmeddelanden

Listar möjliga meddelande rutor, beskriver deras innebörd och ger förslag till lösningar vid felmeddelanden.

Appendix B Programmet MJK-Field Link

Beskriver hur det unika och intuitiva programmet ”MJK-Field Link” används för att uppdatera mjukvaran i 
display och elektronikenhet.

Appendix C Vanliga frågor (FAQ)

Svar på de vanligaste frågorna.

Appendix D Mall för panelmontage

Mall i skala 1:1 för håltagning om elektronik eller display skall monteras separat i en panel.
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Appendix E Testcertifikat

Exempel på det testcertifikat som levereras tillsammans med flödesmätaren.

Appendix F Loggfiler

Ett exempel på loggfil, formatet och förklaring till ingående delar.

Appendix G Anslutningar digital in-/ut-gång

Schematisk beskrivning av hur digital in-/ut-gång kan anslutas

Appendix H Blockschema

Blockschema över samtliga menyer.
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Funktionsprincip
En elektromagnetisk flödesmätare är ett instrument för mätning av flöde hos ledande vätskor med hjälp av 
Faraday´s elektromagnetiska induktions lag. Följaktligen måste den vätska man vill mäta var elektriskt ledande.

I följande illustration sträcker sig ett magnetiskt fält med fältstyrkan B - vinkelrätt mot flödesriktningen – över 
en vätska som flyter i ett isolerat rör.

Magnetfältet kommer att inducera en spänning (E) som kan mätas mellan två elektroder placerade vinkelrätt mot 
flödesriktningen och det magnetiska fältets riktning. Spänningen är proportionell mot vätskans 
flödeshastighet (V)

kVDBE [volt] där:

E spänningen som induceras mellan de två elektroderna

B den magnetiska flödestätheten

D avståndet mellan elektroderna

V vätskans hastighet

k dimensionslös konstant

Vätskans volym Q [m3/s] ges av följande formel:

)(
4

4
)(

2

2

D
QVVDQ [m3/s] där:

konstanten pi (= 3,14)

D rörets innerdiameter

V vätskans flödeshastighet

Kombineras dessa två formler erhålls följande:

)(
4

)(
4

2 D
QBk

D
QDBkE

Spänningen är alltså proportionell mot aktuellt flöde
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MagFlux® elektromagnetiska flödesmätare
I regel har en elektromagnetisk flödesmätare lik- eller växelspänningsmatning av spolarna för att skapa 
magnetfältet.

För system med växelspänningsmatning kan elektrostatiska och/eller elektromagnetiska störningar påverka 
mätningarna.

Ett system med likspänningsmätning å andra sidan är mindre känsligt för störningar från elektromagnetisk 
induktion, helt enkelt på grund av att spänningen som induceras är en likspänning. Nackdelen är mätfel orsakade 
av elektro-kemisk polarisation mellan elektroderna och vätskan.

I MagFlux® elektromagnetiska flödesmätare används en spänning i form av en fyrkantvåg detta eliminerar 
nackdelarna med både lik- eller växelspänningsmatning.

En mikrodator tar emot och mäter pulsvidd med 16-bitars upplösning, beräknar och visar resultatet i displayen.
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2. Säkerhet, Reparation och Produkt Identifikation

Säkerhetsinstruktion
1. Läs denna manual noggrant

2. Var uppmärksam på omgivningen där mätaren skall monteras

3. Bär erforderlig skyddsutrustning och följ gällande säkerhetsinstruktioner

4. MagFlux® flödesmätare kan skicka startsignal till farliga maskiner. Säkerställ alltid att ansluten 
utrustning är säkert förhindrade att starta (ta bort huvudsäkring lås huvud- och säkerhetsbrytare ifrån 
läge) innan inställningar, felsökning, service eller underhåll etc.

5. Varning: det finns risk att komma i kontakt med livsfarlig spänning vid anslutningen för drivspänning, 
anslutningarna N och L. Vidrör inte dessa anslutningar när MagFlux® servas

Montering
MagFlux® får inte monteras i omgivning där explosionsrisk föreligger.

Reparation
Reparationer får endas ske av MJK eller av servicepersonal godkänd av MJK.

Produktidentifikation
En normal leverans består av MagFlux® elektronikenhet och ett MagFlux® mätrör.

Kontrollera att levererade produkter överensstämmer med det som beställts. På den gröna märkskylten som sitter 
på mätröret finns produktnummer, serienummer, kalibreringskod, information om elektrod- och fodermaterial.

Kalibreringskoden (Cal. code) är unikt och ger MagFlux® elektronikenhet information om mätrörets 
serienummer, nominell diameter och kalibreringsdata. Om elektronikenheten skulle behöva bytas av någon 
anledning så måste den enhet som monteras ställas in med denna kalibreringskod som ”Sensorns 
kalibreringskod”
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3. Mätrör
Följande villkor måste vara uppfyllda för att få bästa prestanda på MagFlux® flödesmätare.

Minsta konduktivitet
Konduktiviteten (ledningsförmågan) hos vätskan måste vara större än 5 S/cm

Val av foder i mätröret
Teflon®-foder för kemikalier och livsmedelsindustri
Hårdgummifoder för dricksvatten och avloppsvatten
Mjukgummifoder för vatten med nötande partiklar

Elektrodval
Syrafast stål SS2350 (AISI 316Ti, EN 1.4571) för generellt bruk, vatten, avlopp och fjärrvärmesystem
Hastelloy C4 för havsvatten
Titan och platina för klor och andra aggressiva kemikalier

Monteringsplats
För att uppnå stabila och riktiga flödesmätningar är det mycket viktigt att mätröret monteras korrekt i 
ledningssystemet
Fluktuationer i flödet skall inte förekomma
Undvik placeringar där undertryck kan förekomma i rörsystemet, speciellt om Teflon®-fodrat mätrör 
används
Undvik placeringar där t ex pumpar kan förorsaka vibrationer
Undvik placeringar där stora temperaturvariationer förekommer
Undvik korrosiva omgivningar och placeringar där det föreligger stor risk för kondensation, alternativt 
kontakta MJK för special anpassning av flödesmätaren
Säkerställ att vatten eller kondens inte kan ta sig in i kopplingsboxen på mätröret
Det måste finnas tillräcklig med fritt utrymme kring flödesmätaren
Var observant på att rätt flödesriktning är angiven i elektronikens inställningar ”Inställningar för 
flödesmätaren” / ”Servicemeny”

Flödesriktning A eller B visas tydligt på mätrörets märkskylt.
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Tryckfall

Om nominell rördiameter är större än diametern på 
MagFlux® flödesmätare så kan tryckfallet enkelt 

bestämmas. Se följande diagram:

Diagrammet visar att tryckfallet är 0,003 bar vid 
flödeshastigheten 3 m/s, om rördiametern minskar 

från 100 mm (DN) till 80 mm (DO)

Noggrannhet
Beroende på flödesmätarens typ och storlek kommer mätnoggrannheten att vara i området 0,25 – 2 %, förutsatt 
att flödesmätaren är rätt dimensionerad.
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Dimensionering
Flödesmätaren skall dimensioneras så att flödeshastigheten genom mätröret är 0,2 - 10 m/s.

MJK rekommenderar att flödeshastigheten är 1 – 3 m/s för en tillförlitlig och säker funktion. Se följande 
dimensionerings tabell och diagram.

DN
[mm]

Qmin 0,2 m/s
[m3/h]

Qmax 10 m/s
[m3/h]

3 0,005 0,254
6 0,02 1,0
8 0,04 1,8

10 0,06 2,8
15 0,13 6,4
20 0,23 11
25 0,35 18
32 0,58 29
40 0,90 45
50 1,4 71
65 2,4 119
80 3,6 181

100 5,7 283
125 8,8 442
150 13 636
200 23 1 131
250 35 1 767
300 51 2 545
350 69 3 464
400 90 4 524
450 115 5 726
500 141 7 069
600 204 10 179
700 277 13 854
800 362 18 096
900 458 22 902

1000 565 28 274
1200 814 40 715
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Dimensioneringsdiagram
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Rörsystem
1. Flödesmätaren skall monteras på en plats om är fri från störningar som ventiler, T-anslutningar, krökar, 

pumpar etc. Detta för att säkerställa en laminär strömning utan turbulens uppströms flödesmätaren. För 
att uppnå detta måste flödesmätaren monteras i en rak rörsektion på ett avstånd av minst 3× DN från 
störande element uppströms och minst 2× DN nedströms.

DN

L1 > 3 × DN L2 > 2 × DN

Flödesriktning

DN

L1 > 3 × DN L2 > 2 × DN

Flödesriktning

Viktigt: Ventiler skall alltid montera nedströms flödesmätaren.

2. Om det är behov av att reducera rördiametern uppströms flödesmätaren så får vinkeln på denna 
reduktion inte överskrida 7,5°

DN

L

 7,5° Flödesriktning

Ø = d
Ø = D

Minsta längd på reduktionen för att hålla begränsningen 7,5° kan kontrolleras med följande formel:
63,7)( dDL

Där D = stora diametern och d = lilla diametern i reduktionen.
Observera att avstånd till övriga eventuella störningar uppströms fortfarande måste vara större än 
3× DN trots att reduktionen uppfyller kravet på vinkel mindre än 7,5°.

Exempel: Om en flödessensor i dimension DN 80 skall monteras nedströms i ett 100 mm rör så måste 
reduktionen vara minst (100-80) × 7,63 = 152,6 mm för att hålla begränsningen 7,5°.
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3. Flänsar måste monteras koncentriska både på upp- och nedströms om flödesmätaren. 
Mätnoggrannheten påverkas av turbulens i vätskan förorsakad av bristfällig montering.

Viktigt: Tätningar och jordringar måste också monteras koncentriskt.

RÄTT FEL

4. Flödesmätaren skall alltid vara fylld med vätska. Av detta skäl skall mätaren aldrig monteras i 
rörsystemets högsta punkt eller vid ett fritt utlopp, där gravitationen kan tömma eller delvis tömma 
röret.

RÄTT

FEL

5. Mätröret kan monteras horisontellt eller vertikalt.
Om mätröret monteras vertikalt skall flödesriktningen alltid vara uppåt. På detta sätt kommer inverkan 
av eventuella bubblor i vätskan att reduceras högst markant samtidigt som det säkerställer att mätröret 
alltid är fyllt med vätska.
I de fall vätskan innehåller partiklar, t ex när mätningen rör slam, avloppsvatten etc. så skall mätröret 
monteras vertikalt.

RÄTT
FEL

6. Vid horisontell montering i rör med fritt utlopp nedströms så skall mätröret monteras på ett sådant sätt 
att det alltid är fyllt med vätska t ex i en rördel placerad lägre än utloppets höjd.

RÄTT RÄTT

Fel Fel
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7. När mätröret monteras horisontellt kan det vridas maximalt ±45° sett i rörets längdriktning.

Kapslingens montering på mätröret
Kapslingen är monterad på mätröret med fyra skruvar M6×12 mm
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Potentialutjämning och jordning
Typ 7100/7200/7600 i rör av ledande material

OBS: Extern jordning av mätrör till en för anläggningen gemensam jordpunkt bestäms vid respektive montage 
av ansvarig montageledare.

Typ 7100/7200/7600 i rör av icke ledande material

OBS: Extern jordning av mätrör till en för anläggningen gemensam jordpunkt bestäms vid respektive montage 
av ansvarig montageledare.
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Typ 7300/7400 i rör av ledande material

OBS: Extern jordning av mätrör till en för anläggningen gemensam jordpunkt bestäms vid respektive montage 
av ansvarig montageledare.

Typ 7300/7400 i rör av icke ledande material

OBS: Extern jordning av mätrör till en för anläggningen gemensam jordpunkt bestäms vid respektive montage 
av ansvarig montageledare.
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4. Elektronik

Anslutningar
Varning: MagFlux® flödesmätare/elektronikenhet får inte

Lossa skruvarna (placerade vid pilarna) och ta bort displayen för att komma åt anslutningarna

monteras i omgivningar med explosionsrisk.

All elektrisk inkoppling skall ske av behörig personal och i enlighet med gällande normer för att säkerställa 
funktionalitet, prestanda och säkerhet.
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Spänningsmatning
Flödesmätaren måste anslutas till rätt spänning.
Spänningsmatning 230 V AC, 115 V AC eller 24 V AC
Anslutning Specifikation

PE Skyddsjord
N 230/115/24 V AC ”nolla”
L 230/115/24V AC fas

Spänningsmatning 10 - 30 V DC
Anslutning Specifikation

PE Skyddsjord
N (-) DC -
L (+) DC +

Intern säkring

Intern säkring
Spänning Säkring Ordernummer Dimension [mm]
230 V AC 63 mA T 550030 5×20
115 V AC 125 mA T 550035 5×20
24 V AC 500 mA T 550049 5×20

10 – 30 V DC 1 A T 550051 5×20

Analog utgång
Den analoga utgången är en aktiv utgång som klarar en maximal belastning på 800

Analog utgång
Anslutning Specifikation
AO + 4-20 mA
AO - 4-20 mA

Den analoga utgången kan programmeras för att visa
Framflöde
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Backflöde
Fram/backflöde (12 mA = 0)
Fram/backflöde (4 mA = 0)

Se vidare blockschema för inställning av flödesmätaren.

Digital utgång
MagFlux® har två digitala utgångar DO 1 med ett elektroniskt relä och DO 2 med ett mekaniskt relä.

Båda två kan programmeras för följande funktioner
Larm för högt eller lågt flöde
Pulsutgång för Räknare fram eller Räknare back
Räknare för Satsräknare 1 eller 2
Larm för tomt rör
Indikering av flödesriktning

Elektroniskt relä
Anslutning Specifikation

DO 1 Com Max. 50 V DC / 120 mA
DO 1 NO

Mekaniskt relä
Anslutning Specifikation

DO 2 Com Max. 50 V DC / 1 A
DO 2 NO

DO 1 delar en av anslutningarna (Com) med DI (Digital ingång).

Se också applikations exempel i Appendix G, Digital in/utgång.

Digital ingång
MagFlux® har en digital ingång som aktiveras med en spänning högre än 10 V DC och avaktiveras med en 
spänning lägre än 5 V DC

Den digitala ingången kan programmeras för följande funktioner
Start och paus för satsräknare 1 eller 2
Nollställning av Räknare fram eller back (nollställbara räknarna)
Nollställning av Räknare total (nollställbara räknaren)

Digital ingång
Anslutning Specifikation

DI Com
DI Max. 30 V DC

DI delar en av anslutningarna (Com) med DO 1.

Se också applikations exempel i Appendix G, Digital in/utgång.

Elektronik monterad separerad från mätröret
Mätröret ansluts till elektroniken med den levererade kabeln (produktnummer 691080).

Viktigt: Använd inte någon annan typ av kabel.

Kabellängden mellan mätrör och elektronik skall under normala omständigheter inte överstiga 100 m. Om 
kabeln är förlagd i närheten av kraftkablar eller om el-miljön för övrigt har hög störningsnivå så kan den 
maximala kabellängden reduceras till 50 m. 

Kontakta MJK för råd och vägledning.
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Elektronik monterad separerad från mätröret
Plint Signal Ledning Färg

1 Mediejord Skärm -
2 E1 Par nr 1 Röd
3 E2 Par nr 1 Vit
4 GND Par nr 3 Svart
- - Par nr 3 Vit
5 L1 Par nr 2 Grön
6 L2 Par nr 2 Vit

7,8,9 Används ej

Ingjutning för IP68
Följande skall observeras om kopplingslåda på mätröret skall fyllas med gjutmassa för att uppnå täthetsklass 
IP68 (10m).

1. Kontrollera att kabelgenomföringar är åtdragna innan gjutning

2. Häll Sylgard® 517A i Sylgard® 517B

3. Rör om noggrant tills komponenterna är väl blandade

4. Häll blandningen långsamt i kopplingslådans ena hörn

5. Innehållet är avpassat så att kopplingar skall täckas väl

6. Kopplingslådan skall hållas horisontellt i minst 3 timmar (vid +25°C)

7. Härdningen är fullständig efter 3 dygn (spänning får tillkopplas tidigast efter 1 dygn)
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Kompakt montage
Elektronik monterad på mätröret. Anslut kablarna från mätröret enligt följande.

Kompaktmontage
Anslutning Specifikation Färg

Apparatjord Svart/skärm
E1 Elektrod Röd
E2 Elektrod Vit

GND Jord Svart
L1 Spole Blå
L2 Spole Brun

Elektrisk anslutning
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Separatmonterad elektronik

Anslutningskort 207020

OBS! plint 1 och 4 måste byglas när anslutningskortet används.
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5. Exempel på system konfigurationer

Kompakt montage
Konfiguration: MagFlux® elektronik och display är monterade direkt på MagFlux® mätröret.

Ordernummer för denna konfiguration:

207xxx MagFlux® mätrör

207920 MagFlux® elektronik och display 
för montering på mätrör

207920 består av:

207940 Display

807000 Elektronikenhet

800070 Kapsling underdel för montering 
på mätrör
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Elektronik monterad skiljt från mätrör
Konfiguration: MagFlux® elektronik och display är monterade skiljt från MagFlux® mätröret exempelvis då 
mätröret placeras nergrävt eller under vatten

Ordernummer för denna konfiguration:

207xxx MagFlux® mätrör

207925 MagFlux® elektronik och display 
för väggmontage

691080 MagFlux® mätrörskabel

577935 MagFlux® ingjutnings-sats IP68

207925 består av:

207940 Display

207020 Anslutningskort (se nedan)

820050 Blindlock

800070 Kapsling underdel för montering på 
mätrör

800075 Kapsling underdel för väggmontage
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Inkoppling i detalj

Mätrör
Anslut ena ändan på MJK-kabeln till 
mätrörets anslutningskort (207020) som 
bilden till höger visar och som beskrivs i 
tabellen nedan. Samtliga tre skärmar tvinnas 
samman och ansluts till plint 1. Den vita 
ledaren i par 3 används inte.

Se även ”Separatmonterad elektronik” på 
sidan 24 för inkoppling av anslutningskortet.

Plint Signal Ledning Färg
1 GND Skärm -
2 E1 Par nr 1 Röd
3 E2 Par nr 1 Vit
4 GND Par nr 3 Svart
- - Par nr 3 Vit
5 L1 Par nr 2 Grön
6 L2 Par nr 2 Vit

7,8,9 Används ej

Separat monterad elektronik 
(och display)
Anslut den andra ändan av MJK-kabeln till 
den separatmonterade elektroniken enligt 
bilden till höger.

"1 Shield" ledningen monteras i plint 
"Ground from flow pipe"

"2 Red" ledningen i "E1 Red"

"3 White" ledningen i "E2 White"

osv.
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Flera mätrör med monterade elektronikenheter och en separat display 
Konfiguration: Två MagFlux® mätrör med MagFlux® elektronikenheter monterade och en display monterade 
skiljt från dessa.

Kommunikationen mellan elektronikenheter och display sker via skärmad partvinnad kabel 2- och 4-ledare. 
Kommunikationsprotokollet är Modbus® protokoll över RS-485.

Ordernummer för denna konfiguration:

207xxx MagFlux® mätrör

207925 MagFlux® elektronik och display 
för väggmontage

207925 består av:

207940 Display

207020 Anslutningskort

820050 Blindlock

800070 Kapsling underdel för montering på 
mätrör

800075 Kapsling underdel för väggmontage

OBS: Totala kabellängden för den skärmade
partvinnade 2- och 4-ledaren får maximalt vara 
1000 m.
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Inkoppling i detalj

Upp till fyra mätrör kan kopplas till en display på 
detta sätt. Mellan mätrören behövs endast skärmad 
partvinnad 2-ledare. Display ansluts till ett av 
mätrören med skärmad partvinnad 4-ledare.
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6. Drifttagning

Första kontroll
Innan spänningen slås på till flödesmätare skall följande kontrolleras:

1. Elektroniken är ansluten till avsedd spänning.

2. Elektriska anslutningen är gjord enligt den inkoppling som visas på sidan 23.

3. Alla anslutningsskruvar är åtdragna.

4. Alla kabelgenomföringar är åtdragna.

5. Alla jordningar är utförda i enlighet med det som beskrivs i denna manual (se sidan 17)

Inledande flödesmätning
1. Säkerställ att mätröret är fyllt med vätska.

2. Slå på spänningen till elektroniken och vänta en minut.

3. Kontrollera alternativt mata in kalibreringskod för mätröret i meny ”Inställning av 
flödesmätare/Servicemeny/Sensorns kalibreringskod.” (se sida 67)
Om det angivna kalibreringskod är felaktigt och t ex anger en felaktig innerdiameter, kontrollera 
kalibreringskod (Cal. code) på mätröret (se sidan 9).

Kontroll av flödesriktning
1. Släpp på flöde genom mätröret.

2. Kontrollera så att ett ökande flöde visas på displayen. Om flödesvärdet skulle vara negativt, kontrollera 
att flödesriktningen är rätt inställd och/eller kontrollera anslutningen av mätröret (se sida 67).
Flödesmätaren levereras normalt med riktning A (enligt märkskylten) som framåtflödes riktning.

Val av språk
1. Normalt levereras flödesmätarna med Svenska som menyspråk. Om språkinställning skall ändras 

fortsätt med punkt 2

2. Välj ”Inställning av display” i huvudmenyn.

3. Välj ”Språk” i menyn för Inställning av display, väl önskat språk i listan (se sidan 73).

Visning i display
MagFlux® flödesmätare har en 5-radig LCD-display som visar symboler och aktuell status vid inställning, 
service och normal drift.

All skärmbilder som MagFlux® kan visa beskrivs i denna manual. I kapitel 7,”MagFlux® Menyer” (sidan 35)
finns detaljerade beskrivningar av de skärmbilder som visas vid inställning och normal drift av flödesmätaren.
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Skärmbilden som visas i ovanstående bild kommer i fortsättningen att visas stiliserat som följande figur:

Knappar vid display
De fyra knapparna under displayfönstret är av typen ”soft keys” funktionen hos varje enskild knapp styrs alltså 
av programvaran och aktuell funktion beskrivs längst ner i skärmbilden. I följande figur (huvudmenyn) medför 
alltså vänster knapp att man kommer tillbaka till processbilden. Med de två följande knapparna (Välj) med pilar 
upp respektive ner väljer man vilken funktion man vill nå och med högra knappen (Ok) bekräftar man sitt val.

Stä ll in  processbild
Fabriks instä lln ingar
D ata logg
Lösenord
N am n på flödesm ätaren

VäljT illbaka O k

Knapparnas funktion beskrivs i detalj tillsammans med beskrivningarna av respektive meny.

Justering av kontrast
Skärmens kontrast kan justeras genom att samtidigt trycka ner det två yttre knapparna (de två utan pilar) 
samtidigt. I den ruta som då öppnas ställs önskad kontrast med hjälp av pilknapparna. Inställt värde sparas 
genom att återigen trycka på de två yttre knapparna samtidigt.



MagFlux®, 0909

Sida 32

Systemåterställning
En återställning av displayvisning kan utföras genom att trycka på alla fyra knappar samtidigt.

Detta är speciellt användbart om t ex språkinställningarna har blivit ändrade till något som den som skall hantera 
mätaren inte förstår. Återställningen ställer omedelbart språket till engelska.

Grundinställning
Grundinställning utförs normalt av MJK personal och detta krävs för att komma igång med MagFlux®

flödesmätare.

En unik kalibreringskod ger MagFlux® elektronikenhet information om mätrörets serienummer, nominell 
diameter och kalibreringsdata.

Om ändringar av kalibreringskoden av någon anledning skulle behövas så gör s detta i menyn ”Inställningar av 
flödesmätare”/”Servicemeny”/”Sensorns kalibreringskod”.

För att ändra kalibreringskod behöver inte lösenord anges, stega genom siffrorna med högerpilen och avsluta 
med ”Ok”.

1. Tryck på ”Meny” (knappen längst till höger) för att komma in i MagFlux® huvudmeny.

2. Tryck på pilarna upp/ner för att komma till önskad menyrad (här: ”Inställningar av flödesmätare”) tryck 
sedan ”Ok”

Stä ll in  processbild
Fabriks instä lln ingar
D ata logg
Lösenord
N am n på flödesm ätaren
Instä lln ing av flödesm ätare
Instä lln ing av d isp lay

VäljT illbaka O k

Instä lln ing av flödesm ätare

3. Välj sedan ”Servicemeny” och ”Sensorns kalibreringskod”.
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4. Mata in kalibreringskoden som står på 
mätrörets märkskylt (alternativt tryck 
högerpil upprepade gånger för att passera 
koden) avsluta med ”Ok”.

5. Välj rätt flödesriktning i menyn 
”Flödesriktning”, avsluta med ”Ok”.

6. Tryck högerpil upprepade gånger för att 
passera ”DN” menyn och tryck ”Ok”

OkVäljTillbaka

Servicemeny

Ange lösenord 
00000

Välj >

Sensorns kalibreringskod
Elektronik mjukv. Ver.
Produktdata
Nollställ räknare tid
Intern mät. & kal.
Min hastighet
Kalibrera flöde
Kalibrerea volym
Kalibrerea mA
Test hastighet
Lås spolens polaritet
Läs händelselogg
Åter till fabriksinställningar

Flödesriktning
Följ pil A
Följ pil B

VäljTillbaka

Sensorns kalibreringskod

A                          B

Sensors kalibreringskod
F0QT91 (endast exempel)

VäljTillbaka >

Ok

DN
00150
(endast exempel)

VäljTillbaka >

Ok

Servicemeny

Sensorns kalibreringskod

Ok

Tillbaka

MagFlux® flödesmätare är nu inställd men grundvärden och klar att användas.

OBS: Om flödesmätaren inte kommer förinställd från leverantören så är tillvägagångssättet för 
inställning av kalibreringskod något annorlunda än det just beskrivna.
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Se följande beskrivning för att ställa in kalibreringskod i en ej förinställd flödesmätare.

1. Anslut spänning till flödesmätaren.

2. När menyn ”Sensor Calibration Code” visas i displayen matas kalibreringskoden som står på mätrörets 
märkskylt in, avsluta med ”Ok”.

Set F low  D irection
Follow  A rrow  A
Follow  A rrow  B

SelectB ack

A                           B

Sensor C alibration C ode
|

SelectB ack >

O k

O k

O k

M agF lux1

F low 0.00  m 3/h

F tot 00.000 m 3

Select Setup

3. Välj rätt flödesriktning i menyn ”Set Flow Direction” och tryck ”Ok”.

4. Inställning av kalibreringskod är nu slutförd och processbilden visas.
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7. MagFlux® Menyer
Alla MagFlux® menyer och under menyer visas och beskrivs i följande avsnitt.

Blockscheman för de olika menyerna och undermenyerna visas i appendix H, i slutet av manualen.

Översikt huvudmeny (sidan 92)

Översikt inställningar av flödesmätaren (sidan 95)

Översikt service meny (sidan 108)

Översikt displayinställningar (sidan 106)

Huvudmeny
1. Tryck ”Meny” knappen (till höger under displayen) för att komma in i MagFlux® huvudmeny 

(se nedan)

Flöde 266 m3/h

RF 21623.2 m3

MagFlux Säffle

Välj Meny

MagFlux® huvudmeny innehåller ett antal undermenyer (se nedan)

Stä ll in  processbild
Fabriks instä lln ingar
D ata logg
Lösenord
N am n på flödesm ätaren
Instä lln ing av flödesm ätare
Instä lln ing av d isp lay

VäljT illbaka O k

Stä ll in  processbild

2. Genom att trycka piltangenterna markeras avsedd menyrad (här ”Ställ in processbild”) och sedan väljs
denna genom att trycka ”Ok”.
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Ställ in processbild
I menyn ”Ställ in processbild” kan visningen i MagFlux® processbilden ställas in efter önskemål och behov. Det 
finns fem rader att tillgå i displayen och dessa kan konfigureras individuellt.

Rad 1 - Sens. namn
Rad 2 - Flöde
Rad 3 - RF
Rad 4 -
Rad 5 -

Välj radnummer

VäljTillbaka Ok

VäljTillbaka Ok

Välj visning

Används ej
Sens. Namn
Flöde
RFN
RBN
RTN
RF
RB
RT
Flödesriktning
Sats1
Sats2
S1R
S2R
S1A
S2A
S1V
S2V
Klocka

1. Tryck upp/ner piltangenterna för att markera önskad displayrad och tryck sedan ”Ok” för att välja den.

2. Tryck upp/ner piltangenterna för att markera önskad visning på raden, tryck sedan ”Ok” för att välja 
den.

Följande värden är tillgängliga för visning:

Används ej
Raden används inte för visning. Det fria utrymmet kan användas av övriga rader.

Sens. Namn
Namn på flödesmätaren t ex ett nummer, placering, namn eller funktion visas i displayen. OBS: Namn på 
flödesmätaren beskrivs längre fram i avsnittet ”Namn på flödesmätaren” se sidan 44.

Flöde
Aktuellt flöde (med enhet som är vald i menyn för enheter).

RFN
Räknare för Framflöde Nollställbar.

RBN
Räknare för Backflöde Nollställbar.
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RTN
Räknare för Totalflöde Nollställbar.

RF
Räknare för Framflöde (ej nollställbar).

RB
Räknare för Backflöde (ej nollställbar).

RT
Räknare för Totalflöde (ej nollställbar).

Flödesriktning
Flödesriktning ”A” eller ”B” visas.

Sats1
Satsräknare 1 aktuell volym sedan senaste nollställning.

Sats2
Satsräknare 2 aktuell volym sedan senaste nollställning.

S1R
Satsräknare 1 Resterande volym till dess att vald satsvolym är uppnådd.

S2R
Satsräknare 2 Resterande volym till dess att vald satsvolym är uppnådd.

S1A
Satsräknare 1 Antal räknade satser sedan senaste nollställning.

S2A
Satsräknare 2 Antal räknade satser sedan senaste nollställning.

S1V
Satsräknare 1 vald Volym.

S2V
Satsräknare 2 vald Volym.

Klocka
Aktuellt datum och klockslag.

Höjden på visade rader i displayen anpassas automatiskt för att ge så höga rader som möjligt. Detta för att ge 
bästa läsbarhet hos visade värden.
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Fabriksinställningar
Med menyvalet ”Fabriksinställningar” återställs display till standarinställning, metriska enheter eller 
Amerikanska (US) enheter.

OBS: Inställningar av flödesmätaren påverkas inte från denna meny. Inställning av flödesmätaren beskrivs i 
avsnittet ”Inställning av flödesmätare” (se sidan 45).

1. Genom att trycka piltangenterna markeras avsedd menyrad (här ”Fabriksinställningar”) och sedan väljs 
denna genom att trycka ”Ok”.

Stä ll in  processbild
Fabriks instä lln ingar
D ata logg
Lösenord
N am n på flödesm ätaren
Instä lln ing av flödesm ätare
Instä lln ing av d isp lay

VäljT illbaka O k

Fabriksinstä lln ingar

2. Tryck upp/ner piltangenter för att markera önskat menyalternativ och tryck sedan ”Ok” för att välja 
detta.

Fabriksinstä lln ingar

Avbryt
S tandard
Använd m etriska enheter
Använd U S  enheter

Å terstä ll fabriks instä lln ingar

VäljT illbaka O k

Följande återställningsalternativ är tillgängliga:

Avbryt
Lämnar denna meny utan att göra några ändringar.

Standard
När ”Standard” väljs kommer följande inställningar inte att påverkas utan de kommer att var kvar 
opåverkade med de val användaren gjort:

Namn på flödesmätaren

Enhetens ID (modbus)

Flödesriktning

Mätrörets diameter DN

Kalibreringskod

Digitala in- och utgångarna (DO1, DO2 och DI) kommer att ställas i läge ”Används ej”.
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Den analoga utgångens 20 mA nivå kommer att ställas enligt följande tabell:

Nivå vid 20 mA
DN

[mm]
Flöde
[m3/h]

3 0,25
6 1
8 2

10 5
15 5
20 10
25 20
32 30
40 50
50 75
65 100
80 200

100 300
125 400
150 600
200 1000
250 2000
300 2500
350 3000
400 4500
450 6000
500 7000
600 10 000
700 15 000
800 20 000
900 25 000

1 000 30 000
1 200 40 000
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Vilka enheter som flödesmätaren visar kan ställas in enligt följand:

Flöde Räknare
m3/s RFN RBN RTN RF RB RT
l/s l l l l l l

l/min hl hl hl hl hl hl
l/h kl kl kl kl kl kl

m3/h m3 m3 m3 m3 m3 m3

ft3/h ft3 ft3 ft3 ft3 ft3 ft3

MGD gal gal gal gal gal gal
GPM MG MG MG MG MG MG

Använd metriska enheter
Väljs återställning ”Använd metriska enheter” ställs följande enheter i flödesmätaren:

Räknare
Flöde RFN RBN RTN RF RB RT
m3/h l l l m3 m3 m3

Använd US enheter
Väljs återställning ”Använd US enheter” ställs följande enheter i flödesmätaren:

Räknare
Flöde RFN RBN RTN RF RB RT
GPM gal gal gal ft3 ft3 ft3

Datalogg
MagFlux® flödesmätare innehåller en loggfunktion som kan logga ca 20 000 värden. Se Appendix F för exempel 
och beskrivning av loggfiler.

Dataloggen fungerar efter principen först in först ut. Om loggen blir full kommer alltså de först lagrade värdena 
att tas bort när ny värden skall lagras.

1. Genom att trycka piltangenterna markeras avsedd menyrad (här ”Datalogg”) och sedan väljs denna 
genom att trycka ”Ok”.

Stä ll in  processbild
Fabriks instä lln ingar
D ata logg
Lösenord
N am n på flödesm ätaren
Instä lln ing av flödesm ätare
Instä lln ing av d isp lay

VäljT illbaka O k

D ata logg

2. Tryck upp/ner piltangenter för att ändra markerad siffra tryck sedan högerpil (>) för att komma till 
nästa siffra.
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Ange logginterva ll
0010s

VäljT illbaka >

D ata logg

3. Fortsätt tills samtliga siffror har ställts in och avsluta med ”Ok”.
Loggintervallet kan ställas från 10 s upptill och med 7200 s.

Dataloggen innehåller:

Datum

Tid

Flöde

I händelse av spänningsbortfall kommer loggningen att fortsätta när driftspänningen återkommer och värden 
loggade före bortfallet finns kvar.

Om flera mätrör/elektronikenheter är kopplade till en display så kan dessa ha individuella loggintervall. Loggade 
värden kan sedan sorteras utgående från enheternas id-nummer. De sammankopplade elektronikenheterna delar 
på samma minne med möjlighet att lagra sammanlagt ca 20 000 värden.

Loggade värden kan visas i displayen eller sparas i en extern CSV fil. För att överföra data till en CSV fil ansluts 
en PC till displayens USB anslutning och sedan används programvaran MJK-Field Link. Detta filformat kan 
sedan läsas in i t ex Microsoft® Excel® (se Appendix B för detaljer).

Riktlinjer för logg kapacitet för en enhet som funktion av loggintervall visas i följande tabell.

Loggintervall Logg kapacitet
Sekunder Minuter Timmar Dagar

10 55,56 2,31
30 166,7 6,9
60 1 333 14

300 5 1667 69
600 10 3333 139

1800 30 10 000 417
3600 60 20 000 833

Visning av graf
Innehållet i loggen kan visas på displayen, förutsatt att flödet visas i processbilden. I process bilden används pil 
upp/ner för att markera ”Flöde” och sedan välj ”Graf”.

F löde 266  m 3/h

R fram 21623.2 m 3

M agF lux Säffle

Välj G raf

600.0M 3/H

<      > >>>>

2007-02-20 13:10:23  341.1M 3/H
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Displayen kommer n u att visa loggade värden. För att komma tillbaka till processbilden tryck ner de båda 
knapparna pil upp/ner (esc) samtidigt.

Y-axeln i diagrammet skalas automatiskt till det värde som ställts in för att motsvara 20 mA hos den analoga 
utgången.

Knapparna med dubbelpil (<< och >>) flyttar visningen en skärmbredd bakåt respektive framåt i tiden. Enkel 
pilarna flyttar pekaren (prickade lodräta linjen) framåt och bakåt över skärmen.

Loggade värden vid pekarens position visas under diagrammet.
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Lösenord
1. Tryck piltangenterna för att markeras avsedd menyrad (här ”Lösenord”) och välj sedan denna genom att 

trycka ”Ok”.

Stä ll in  processbild
Fabriks instä lln ingar
D ata logg
Lösenord
N am n på flödesm ätaren
Instä lln ing av flödesm ätare
Instä lln ing av d isp lay

VäljT illbaka O k

Lösenord

2. Tryck piltangenter för att markera önskat menyalternativ och tryck sedan ”Ok” för att välja detta.

In loggning
Aktivera/avaktivera
Ändra lösenord

VäljT illbaka O k

Aktivera
Avaktivera

VäljT illbaka O k

Ange nytt lösenord
00001

VäljT illbaka >

Ange lösenord
00000

VäljT illbaka >

In loggning Aktivera/avaktivera Ändra lösenord

Lösenord

Följande val är möjliga:

Inloggning
Använd upp/ner tangenterna för ställa siffrorna en och en, fortsätt till nästa siffra med >-tangenten tills alla 
siffror har angivits. Avsluta med ”Ok”.

Aktivera/avaktivera
Valet ”Aktivera” innebär att lösenord måste anges för att kunna ändra viktiga parametrar. ”Avaktivera” 
innebär att lösenord inte behöver anges.

Ändra lösenord
Befintligt 5-siffrigt lösenord kan ändras om det behövs. Om lösenordet tappas/glöms bort så kan ett fabriks-
lösenord erhållas från MJK.
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Namn på flödesmätaren
Ett unikt namn och/eller nummer, en funktion, eller placering kan anges som namn på flödesmätaren 
(här: ”MaxFlux Säffle”). Detta namn kan sedan väljas för visning i displayens första rad om så önskas.

F löde 266  m 3/h

R fram 21623.2 m 3

M agF lux Säffle

Välj M eny

1. Tryck piltangenterna för att markeras avsedd menyrad (här ”Namn på flödesmätaren”) och välj sedan 
denna genom att trycka ”Ok”.

Stä ll in  processbild
Fabriks instä lln ingar
D ata logg
Lösenord
N am n på flödesm ätaren
Instä lln ing av flödesm ätare
Instä lln ing av d isp lay

VäljT illbaka O k

N am n på flödesm ätaren

2. För att byta det förinställda namnet på flödesmätaren, tryck pil höger/vänster (”>”, ”<”) för att markera 
det tecken som skall ändras.

N am n på flödesm ätaren

N am n på flödesm ätaren

M agF lux1

VäljT illbaka >

3. Tryck piltangenterna för att ändra markerat tecken, tryck sedan ”>” för att komma till nästa tecken.

4. Fortsätt med ”>” till dess alla tecken har ställts in efter önskemålen, exempelvis som i följande bild där
”Inlopp råvatten” är inställt.

5. Efter sista tillgängliga tecken (20 stycken) så byts ”>” mot ”Ok” tryck på denna för att avsluta 
inmatningen.

F löde 266  m 3/h

R fram 21623.2 m 3

In lopp råvatten

Välj M eny

Vilka tecken som finns tillgängliga beror på valt språk. Om svenska är valt finns följande teckenuppsättning:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖabcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö0123456789_- och <blank>
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Inställning av flödesmätare
I menyn ”Inställning av flödesmätare” kan inställningar för volym, räknare, enheter, dämpning och mycket mer 
göras. En detaljerad beskrivning finns i följande avsnitt.

1. Tryck piltangenterna för att markeras avsedd menyrad (här ”Inställning av flödesmätare”) och välj 
sedan denna genom att trycka ”Ok”.

Stä ll in  processbild
Fabriks instä lln ingar
D ata logg
Lösenord
N am n på flödesm ätaren
Instä lln ing av flödesm ätare
Instä lln ing av d isp lay

VäljT illbaka O k

Instä lln ing av flödesm ätare

2. Tryck piltangenter för att markera önskat menyalternativ och tryck sedan ”Ok” för att välja detta.

O k

M insta flöde som  m äts
D äm pning
Enheter
m A-utgång
R äknare fram  (no lls tä llbar)
R äknare back (no lls tä llbar)
R äknare to ta l (no lls tä llbar)
R äknare fram
R äknare back
R äknare to ta lt
Satsräknare 1
Satsräknare 2
H ögt flöde
Lågt flöde
F lödesriktn ing
Tom t rör
S tatus
Servicem eny

VäljT illbaka

Instä lln ing av flödesm ätare

Instä lln ing av flödesm ätare

Tillgängliga inställningar beskrivs i följande avsnitt.
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Minsta flöde som mäts
Här ställs det minsta flöde som mätaren skall reagera för, under denna nivå kommer flödet att bli 0 (noll). 
Analoga utgången kommer också att ge det värde som motsvarar ett nollflöde.

MagFlux® flödesmätare är fabriksinställda med minsta flöde till cirka halva det Qmin som visas i 
dimensioneringstabellen på sidan 12

M insta flöde som  m äts
006.4m 3/h

VäljT illbaka >

M insta flöde som  m äts

1. För att ändra förinställt värde, tryck pil höger/vänster (”>”, ”<”) för att markera den siffra som skall 
ändras.

2. Tryck piltangenterna för att ändra markerad siffra, tryck sedan ”>” för att komma till nästa siffra. Spara 
inställningen genom att trycka på ”Ok”.

Dämpning
Flödesvärdet som visas i displayen är ett medelvärde över den tid som har angetts under dämpning. Denna 
inställning kan alltså användas för att få en lugnare visning av flödet om det förekommer snabba variationer.

D äm pning

D äm pning
0010 s

VäljT illbaka >

1. Välj siffrorna en efter en genom att trycka pil höger/vänster (”>”, ”<”).

2. Tryck piltangenterna för att ändra markerad siffra, tryck sedan ”>” för att komma till nästa siffra. Spara 
inställningen genom att trycka på ”Ok”.



MagFlux®, 0909

Sida 47

Enheter
Här ställs den enhet som skall användas för vining av flödet. Tillgängliga enheter visas nedan.

m 3/s
l/s
l/m in
l/h
m 3/h
ft3/h
M G D
gal/m

VäljT illbaka O k

Enheter

F löde

3. Tryck piltangenterna för att markera önskad enhet välj genom att trycka på ”Ok”.

mA-utgång
När MagFlux® startas första gången är mA-signalen automatiskt satt så att ett noll-flöde ger 4 mA och 20 mA 
erhålls vi det för mätröret teoretiska maxflödet Qmax (se tabell i avsitt ”Standard” sidan 38). Ändringar av mA 
inställningarna här kommer inte att på verka eventuella inställningar gjorda för de digitala utgångarna.

OBS: Värdena här kan ställas i ett område som är ungefär 10% till 120% av Qmax, det är alltså möjligt att både 
öka och minska mA-signalen.

Den analoga utgången (mA-signalen) kan konfigureras på fyra olika sätt.

m A-utgång

Fram flöde
Backflöde
Fram /backflöde (12m A=0)
Fram /backflöde (4m A=0)
Används e j

VäljT illbaka O k

Vid fabriksåterställning kommer MagFlux® analoga utgång att ställas in med 20 mA vid flödesmätarens Qmax
och för mätning av framflöde (flöde i mätrörets ”A”-riktning).

Den analoga utgången är en aktiv utgång som klarar en maximal last av 800 Ohm.

Den övre gränsen för mA-signalen är 20,5 mA

3,75 mA indikerar att den analoga utgången inte används

3,5 mA indikerar ett flöde som är under aktuell 4 mA nivå

20,5 mA indikerar ett flöde som är över aktuell 20 mA nivå
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Framflöde
Analoga utgången ger 4 mA vid nollflöde och 20 mA vid flödesmätarens Qmax i framriktningen. Flödet som skall 
ge 20 mA signal kan ställas i följande dialogruta.

m A-utgång

20m A = 600.0 m 3/h

VäljT illbaka >

Fram flöde

0
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20

-100% -80% -60% -40% -20% 0 20% 40% 60% 80% 100%

Flöde

m
A

Backflöde
Analoga utgången ger 4 mA vid nollflöde och 20 mA vid flödesmätarens Qmax i backriktningen. Flödet som skall 
ge 20 mA signal kan ställas i följande dialogruta.

m A-utgång

20m A = 600.0 m 3/h

VäljT illbaka >

Backflöde

0
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20
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Fram/backflöde (12mA=0)
Analoga utgången ger 12 mA vid nollflöde, 4 mA vid flödesmätarens Qmax i backriktningen och 20 mA vid 
flödesmätarens Qmax i framriktningen. Flödet som skall ge 4 mA signal kan ställas i följande dialogruta, samma 
flöde men i framriktningen kommer att ge 20 mA signal.

m A-utgång

 4m A = 600.0 m 3/h
20m A = -600.0

VäljT illbaka >

Fram /backflöde (12m A=0)
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Flöde
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Fram/backflöde (4mA=0)
Analoga utgången ger 4 mA vid nollflöde, 20 mA vid flödesmätarens Qmax i backriktningen eller framriktningen. 
Flödet som skall ge 20 mA signal kan ställas i följande dialogruta.

m A-utgång

 4m A = 0.0 m 3/h
20m A = 600.0 m 3/h

VäljT illbaka >

Fram /backflöde (4m A=0)
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Används ej
Den analoga mA-utgången används ej om detta menyalternativ väljs.

Räknare
MagFlux® flödesmätare har sex stycken räknare. De nollställbara räknarna kan programmeras för utdata dels på 
en av de två tillgängliga reläutgångarna eller för visning i displayen.

Tillgängliga räknare är:

Text vid val i meny Förkortning 
vid visning

Räknare fram (nollställbar) RFN Räknare för Framflöde Nollställbar.

Räknare bak (nollställbar) RBN Räknare för Backflöde Nollställbar.

Räknare total (nollställbar) RTN Räknare för Totalflöde Nollställbar.

Räknare fram RF Räknare för Framflöde (ej nollställbar).

Räknare bak RB Räknare för Backflöde (ej nollställbar).

Räknare total RT Räknare för Totalflöde (ej nollställbar).

För de tre nollställbara räknarna finns tre alternativ för utsignal:

Elektromekaniskt relä

Elektroniskt relä (optorelä)

Endast display (visning i displayen om det är valt i menyn ”Ställ in processbild”)

Om något relä väljs för utsignal så kan fortfarande visning i displayen erhållas med inställning i menyn ”Ställ in 
processbild”

För de tre ej nollställbara räknarna finns bara ett alternativ för utsignal:

Endast display (visning i displayen om det är valt i menyn ”Ställ in processbild”)

Om ett önskat relä för utsignal redan används för annan signal så kommer ett felmeddelande att visas med
information om vad aktuellt relä används till.

Inställningar och begränsningar för de nollställbara räknarna

Enhet räknare
Tillgängliga enheter för räknarna är l, hl, kl, m3, ft3, gal, MG

Nollställ med digital signal
Räknaren kan nollställa med hjälp av digital signal (DI)

ON-tid
Pulslängden hos det elektroniska reläet (DO1) kan ställas från 1 ms till 10 s.

Pulslängden hos det elektromekaniska reläet (DO2) kan ställas från 100 ms till 10 s.
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Volym mellan pulser
Volym mellan pulser kan väljas i följande steg 0,001; 0,01; 0,1; 1; 10; 100, 1000 och 10000.

Inställning volym mellan pulser för MagFlux räknare
Elektroniskt relä DO1 och
ON-tid 100 ms

Elektromekaniskt relä DO2 och
ON-tid 100 ms

DN
[mm]

Min.
[m3]

Max. 
[m3]

Min. 
[m3]

Max
[m3]

3 0,0001 0,1 0,01 0,1
6 0,0001 1 0,01 1
8 0,001 1 0,1 1

10 0,001 1 0,1 1
15 0,001 1 0,1 1
20 0,001 1 0,1 1
25 0,01 10 1 10
32 0,01 10 1 10
40 0,01 10 1 10
50 0,01 10 1 10
65 0,01 100 1 100
80 0,1 100 10 100

100 0,1 100 10 100
125 0,1 100 10 100
150 0,1 100 10 100
200 0,1 1000 10 1000
250 1 1000 100 1000
300 1 1000 100 1000
350 1 1000 100 1000
400 1 1000 100 1000
450 1 1000 100 1000
500 1 1000 100 1000
600 1 10000 100 10000
700 1 10000 1000 10000
800 10 10000 1000 10000
900 10 10000 1000 10000

1000 10 10000 1000 10000
1200 10 10000 1000 10000

Om annan volym mellan pulser krävs av någon anledning t ex för styrning av provtagare så kan en av 
satsräknarna användas för att erhålla dessa pulser.

Tillgängliga relän är begränsade av ett minimalt och maximalt antal pulser per timma beroende på skalering 
av flödet (vilket flöde som representeras av 20 mA) och vald ON-tid för reläet.
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DO 1 (elektroniskt relä)

Maximalt 500 pulser per sekund vid pulslängd (ON-tid) 1 ms

Minsta volym per puls kan beräknas enligt följand:

(flöde vid 20 mA) × (ON-tid i ms) / 1800000

Exempel: Minsta volym per puls för DN 100 med maxflödet 300 m3/h och pulstid 100ms?

Minsta volym per puls 300 × 100 / 1800000 = 0,0167 vilket MagFlux kommer att avrunda till 0,1 m3.

Största volym per puls är:

(flöde vid 20 mA)

Exempel: som ovan DN 100 med maxflödet 300 m3/h?

Största volym per puls blir alltså 300 m3.

DO 2 (elektromekaniskt relä)

Maximalt 120 pulser per timma.

Minsta volym per puls kan beräknas enligt följande:

(flöde vid 20 mA) / 120

Exempel: Minsta volym per puls för DN 100 med maxflödet 300 m3/h?

Minsta volym per puls 300 / 120 = 2,5 vilket MagFlux kommer att avrunda till 10 m3.

Största volym per puls är:

(flöde vid 20 mA)

Exempel: som ovan DN 100 med maxflödet 300 m3/h?

Största volym per puls blir alltså 300 m3.
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Nollställbara räknare
Dessa räknare kan nollställas från processbilden eller med signal på digitala ingången (DI).

R äknare (no lls tä llbar)

E lektrom ekaniskt re lä
E lektron iskt re lä
Endast d isp lay

VäljT illbaka O k

Elektrom ekaniskt re lä /
E lektron iskt re lä

l
h l
k l
m 3

ft3

ga l
M G

VäljT illbaka O k

Enhet räknare fram flöde

Endast d isp lay

l
h l
k l
m 3

ft3

ga l
M G

VäljT illbaka O k

Enhet räknare fram flöde

N ollstä ll m ed d ig ita l s ignal
Ja
N ej

VäljT illbaka O k

N ollstä ll m ed d ig ita l s ignal
Ja
N ej

VäljT illbaka O k

O N -tid
00100 m s

VäljT illbaka >

Volym  m ellan pu lser
010.000 m 3

VäljT illbaka >
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Räknare fram (nollställbar)
RFN

Räknar flöde i den riktning som valts som fram-riktning i inställningarna (standard är riktning ”A”).

Räkningen sker med den valda enheten och kan nollställas.

Räknaren kan kopplas till ett av de tillgängliga reläna eller ställas in för att endast visas i display.

För att nollställa räknaren manuellt måste den visas i processbilden. Med piltangenterna (upp/ner) markeras 
räknaren och sedan sker nollställning genom att tycka på ”Återställ”. Alternativt kan den digitala ingången 
(DI) användas för nollställning.

F löde 266  m 3/h

R fram (nolls t.) 21623.2 m 3

M agF lux Säffle

Välj Å terställ

R Fram (nolls t.)

Räknare back (nollställbar)
RBN

Räknar flöde i back-riktning, motsatt riktning som den valda fram-riktningen (standard är riktning ”B” back-
riktning).

Räkningen sker med den valda enheten och kan nollställas.

Räknaren kan kopplas till ett av de tillgängliga reläna eller ställas in för att endast visas i display.

För att nollställa räknaren manuellt måste den visas i processbilden. Med piltangenterna (upp/ner) markeras 
räknaren och sedan sker nollställning genom att tycka på ”Återställ”. Alternativt kan den digitala ingången 
(DI) användas för nollställning.

Räknare total (nollställbar)
RTN

Räknar summan av framflöde minus backflöde i utgående från vald fram-riktning (som standard ”A”).

Räkningen sker med den valda enheten och kan nollställas.

Räknaren kan kopplas till ett av de tillgängliga reläna eller ställas in för att endast visas i display.

För att nollställa räknaren manuellt måste den visas i processbilden. Med piltangenterna (upp/ner) markeras 
räknaren och sedan sker nollställning genom att tycka på ”Återställ”. Alternativt kan den digitala ingången 
(DI) användas för nollställning.

Ej nollställbara räknare

R äknare fram

l
h l
k l
m 3

ft3

ga l
M G

VäljT illbaka O k

Enhet räknare fram

R äknare back

l
h l
k l
m 3

ft3

ga l
M G

VäljT illbaka O k

Enhet räknare back

R äknare to ta l

l
h l
k l
m 3

ft3

ga l
M G

VäljT illbaka O k

Enhet räknare to ta l
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Räknare fram
RF

Räknar flöde i den riktning som valts som fram-riktning i inställningarna (standard är riktning ”A”).

Räkningen sker med den valda enheten och kan inte nollställas.

Räknaren kan endast visas i display.

Räknare back
RB

Räknar flöde i den riktning som valts som back-riktning i inställningarna (standard är riktning ”B”).

Räkningen sker med den valda enheten och kan inte nollställas.

Räknaren kan endast visas i display.

Räknare totalt
RT

Räknar summan av framflöde minus backflöde i utgående från vald fram-riktning (som standard ”A”).

Räkningen sker med den valda enheten och kan inte nollställas.

Räknaren kan endast visas i display.
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Satsräknare 1 och 2
Satsräknarna kan arbeta på tre olika sätt: Automatiskt, manuellt eller adaptivt och de drar bort eventuellt back-
flöde från fram-flödet.

Satsräknare 1 och 2

E lektrom ekaniskt re lä
E lektron iskt re lä
Används e j

VäljT illbaka O k

E lektrom ekaniskt re lä  /
E lektron iskt re lä

l
h l
k l
m 3

ft3

ga l
M G

VäljT illbaka O k

Enhet satsräknare 1 / 2

Används e j

Paus m ed d ig ita l s ignal
Ja
N ej

VäljT illbaka O k

Instä lln ing av flödesm ätare

N ollstä lln ing av
Satsräknare 1 / 2
Autom atiskt
M anuellt
Adaptiv

VäljT illbaka >

Anta l
Förva lda enheter

005.0000 m 3

VäljT illbaka >

Autom atiskt

O N -tid
00100 m s

VäljT illbaka >

Anta l
Förva lda enheter

005.0000 m 3

VäljT illbaka >

M anuellt

Anta l
Förva lda enheter

005.0000 m 3

VäljT illbaka >

Adaptiv

M axim al anpassning
20%

VäljT illbaka >

Återstä ll satsräknarfe l
Ja
N ej

VäljT illbaka >

I följande beskrivningar av satsräknarna presenteras status för funktion eller digital utgång på följande sätt:

Funktion eller digital utgång (DO) aktiverad

Funktion eller digital utgång (DO) avaktiverad
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Automatisk satsräknare
Automatisk satsräknare ger en signal (reläslutning) när inställd volym är uppnådd.

Anta l
Förva lda enheter

005.0000 m 3

VäljT illbaka >

Autom atiskt

O N -tid
00100 m s

VäljT illbaka >

ON-tid

Den tid som reläet är aktivt (sluten kontakt)

Antal förvalda enheter

Den inställda satsvolymen.

Tid

Volym

Förvalda
enheter

DO  1 e ller 2
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Manuell satsräknare

Anta l
Förva lda enheter

005.0000 m 3

VäljT illbaka >

M anuellt

Manuella satsräknare ger en signal (reläslutning) när inställd volym är uppnådd men styrs med start, stopp 
och paus. Denna styrning utförs genom att välja satsräknaren i processbilden och trycka på respektive 
knapp.

F löde 266  m 3/h

Sats1       23.2 m 3

M agF lux Säffle

Välj S topp

Sats1

Start

Antal förvalda enheter

Den inställda satsvolymen.

Tid

Volym

Förvalda
enheter

Start

DO  1 e ller 2

Paus

Stopp
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Adaptiv satsräknare
Den adaptiva satsräknaren kompenserar om inställda volym av någon anledning överskrids eller inte uppnås.

Anta l
Förva lda enheter

005.0000 m 3

VäljT illbaka >

Adaptiv

M axim al anpassning
20%

VäljT illbaka >

Återstä ll satsräknarfe l
Ja
N ej

VäljT illbaka >

Antal förvalda enheter

Den inställda satsvolymen.

Maximal anpassning

Maximala anpassningen i procent som kommer att medföra felmeddelande eller larm.

Återställ satsräknarfel

Återställ satskorrektionen till 0%.

Tid

Volym

Förvalda
enheter

Start

DO  1 e ller 2

Volym överskott %
D ynam iskt stopp för

satsräknaren

Inställningar och begränsningar för satsräknare
Enheter för satsräknare

Tillgängliga enheter är l, hl, kl, m3, ft3, gal och MG.

Start, stopp eller paus med digital ingång

Den manuella eller adaptiva satsräknaren kan startas, stoppas eller ställa i pausläge med hjälp av digitala 
ingången (DI).

ON-tid

Pulslängden för det elektroniska reläet är ställbar från 1 ms till 10 s.

Pulslängden för det elektromekaniska reläet är ställbar från 100 ms till 10 s.
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Antal förvalda enheter mellan pulser

Tillgängliga relän är begränsade av ett minimalt och maximalt antal pulser per timma beroende på skalering 
av flödet (vilket flöde som representeras av 20 mA) och vald ON-tid för reläet.

Möjliga volymer mellan pulser kan väljas enligt följande tabell:

Inställning volym mellan pulser för MagFlux satsräknare
Elektroniskt relä DO1 och
ON-tid 100 ms

Elektromekaniskt relä DO2 och
ON-tid 100 ms

DN
[mm]

Min. [m3] Max. 
[m3]

Min. [m3] Max. 
[m3]

Automatisk Manuell/
Adaptiv

Automatisk Manuell/
Adaptiv

3 0,0000139 0,0006944 0,25 0,0020833 0,0006944 0,25
6 0,0000556 0,0027778 1 0,0083333 0,0027778 1
8 0,0001111 0,0055556 2 0,0166667 0,0055556 2

10 0,0002778 0,0138889 5 0,0416667 0,0138889 5
15 0,0002778 0,0138889 5 0,0416667 0,0138889 5
20 0,0005556 0,0277778 10 0,0833333 0,0277778 10
25 0,001111 0,055556 20 0,166667 0,055556 20
32 0,001667 0,083333 30 0,250000 0,083333 30
40 0,002778 0,138889 50 0,416667 0,138889 50
50 0,004167 0,208333 75 0,625000 0,208333 75
65 0,005556 0,277778 100 0,833333 0,277778 100
80 0,011111 0,555556 200 1,666667 0,555556 200

100 0,016667 0,833333 300 2,500000 0,833333 300
125 0,022222 1,111111 400 3,333333 1,111111 400
150 0,033333 1,666667 600 5,000000 1,666667 600
200 0,055556 2,777778 1000 8,333333 2,777778 1000
250 0,111111 5,555556 2000 16,66667 5,555556 2000
300 0,138889 6,944444 2500 20,83333 6,944444 2500
350 0,166667 8,333333 3000 25,00000 8,333333 3000
400 0,250000 12,500000 4500 37,50000 12,500000 4500
450 0,333333 16,666667 6000 50,00000 16,666667 6000
500 0,388889 19,444444 7000 58,33333 19,444444 7000
600 0,555556 27,777778 10000 83,33333 27,777778 10000
700 0,833333 41,666667 15000 125,0000 41,666667 15000
800 1,111111 55,555556 20000 166,6667 55,555556 60000
900 1,388889 69,444444 25000 208,3333 69,444444 25000

1000 1,666667 83,333333 30000 250,0000 83,333333 30000
1200 2,222222 111,111111 40000 333,3333 111,111111 40000

Begränsningar för de automatiska satsräknarna kopplade till DO 1 (elektroniskt relä)

Maximalt 500 pulser per sekund vid pulslängd (ON-tid) 1 ms

Minsta volym per puls kan beräknas enligt följand:

(flöde vid 20 mA) × (ON-tid i ms) / 1800000

Exempel: Minsta volym per puls för DN 100 med maxflödet 300 m3/h och pulstid 100ms?

Minsta volym per puls 300 × 100 / 1800000 = 0,0167 m3.

Största volym per puls är:

(flöde vid 20 mA)

Exempel: som ovan DN 100 med maxflödet 300 m3/h?

Största volym per puls blir alltså 300 m3.
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Begränsningar för de automatiska satsräknarna kopplade till DO 2 (elektromekaniskt relä)

Maximalt 120 pulser per timma.

Minsta volym per puls kan beräknas enligt följand:

(flöde vid 20 mA) / 120

Exempel: Minsta volym per puls för DN 100 med maxflödet 300 m3/h?

Minsta volym per puls 300 / 120 = 2,5 m3.

Största volym per puls är:

(flöde vid 20 mA)

Exempel: som ovan DN 100 med maxflödet 300 m3/h?

Största volym per puls blir alltså 300 m3.

Begränsningar för de manuella och adaptiva satsräknarna kopplade till DO 1 eller DO 2.

Minsta volym per puls kan beräknas enligt följand:

(flöde vid 20 mA) / 360

Exempel: Minsta volym per puls för DN 100 med maxflödet 300 m3/h?

Minsta volym per puls 300 / 360 = 0,833 m3.

Största volym per puls är:

(flöde vid 20 mA)

Exempel: som ovan DN 100 med maxflödet 300 m3/h?

Största volym per puls blir alltså 300 m3.
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Högt flöde/Lågt flöde
Larm för högt och lågt flödet kan ställs in för att påverka tillgängliga relän när vald nivå överskrids eller inte 
uppnås.

H ögt/Lågt flöde

E lektrom ekaniskt re lä
E lektron iskt re lä
Endast d isp lay
Används e j

VäljT illbaka O k

E lektrom ekaniskt re lä

O N  vid  flöde
300.0 m 3/h

VäljT illbaka >

E lektron iskt re lä Endast d isp lay

O N  vid  flöde
300.0 m 3/h

VäljT illbaka >

O N  vid  flöde
300.0 m 3/h

VäljT illbaka >

O FF vid  flöde
294.0 m 3/h

VäljT illbaka >

O FF vid  flöde
294.0 m 3/h

VäljT illbaka >

O FF vid  flöde
294.0 m 3/h

VäljT illbaka >

Fördrö jn ing
00010 s

VäljT illbaka >

Fördrö jn ing
00010 s

VäljT illbaka >

Fördrö jn ing
00010 s

VäljT illbaka >

R eläfunktion
N O
N C

VäljT illbaka >

R eläfunktion
N O
N C

VäljT illbaka >

Möjliga inställningar för högt och lågt flöde

Elektromekaniskt relä

Elektroniskt relä (optorelä)

Endast display (meddelanderuta visas, kan kvitteras manuellt, släcks även efter lång visningstid)

Används ej

ON vid flöde

Påverkar valt relä och/eller visar meddelanderuta i display när denna larmgräns passeras.

OFF vid flöde

Återställer valt relä när denna återställnings gräns passeras, tar bort meddelanerutan i display om den inte 
kvitterats manuellt (eller tagits bort automatiskt efter att den visats lång tid).

Fördröjning

Fördröjning i sekunder, kan ställas för att kompensera för positiva och negativa spikar i flödet. Detta är tiden 
från det att inställd larmgräns passeras till dess att larmet utlöses.

Reläfunktion

Relästatus vid normalförhållande kan väljas

NO (Normaly Open)

NC (Normaly Closed)
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Flödesriktning
Funktion för att kunna indikera om flöde i backriktning i förhållande till normal flödesriktning.

Den förbestämda flödesriktningen är riktning ”A”. Om Flödesriktningen är satt till ”A” och reläfunktion är 
satt till ”NO” så kommer reläet att slutas när ett backflöde uppträder (flöde i riktning ”B”).

F lödesriktn ing

E lektrom ekaniskt re lä
E lektron iskt re lä
Endast d isp lay
Används e j

VäljT illbaka O k

E lektrom ekaniskt re lä
E lektron iskt re lä Endast d isp lay

Fördrö jn ing
00010 s

VäljT illbaka >

Fördrö jn ing
00010 s

VäljT illbaka >

Fördrö jn ing
00010 s

VäljT illbaka >

R eläfunktion
N O
N C

VäljT illbaka >

R eläfunktion
N O
N C

VäljT illbaka >

Möjliga inställningar för högt och lågt flöde

Elektromekaniskt relä

Elektroniskt relä (optorelä)

Endast display

Används ej

Fördröjning

Fördröjning i sekunder, kan ställas för att kompensera för positiva och negativa spikar i flödet. Detta är tiden 
från det att backflöde inträffar till dess att larmet utlöses.

Reläfunktion

Relästatus vid normalförhållande kan väljas

NO (Normaly Open)

NC (Normaly Closed)
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Tomt rör
Funktion för att kunna indikera om mätröret har tömts på vätska eller om konduktiviteten i vätskan har 
sjunkit under 5 S/cm.

Tom t rör

E lektrom ekaniskt re lä
E lektron iskt re lä
Endast d isp lay
Används e j

VäljT illbaka O k

E lektrom ekaniskt re lä
E lektron iskt re lä Endast d isp lay

Fördrö jn ing
00010 s

VäljT illbaka >

Fördrö jn ing
00010 s

VäljT illbaka >

Fördrö jn ing
00010 s

VäljT illbaka >

O N -tid
00100 m s

VäljT illbaka >

O N -tid
00100 m s

VäljT illbaka >

R eläfunktion
N O
N C

VäljT illbaka >

R eläfunktion
N O
N C

VäljT illbaka >

Möjliga inställningar för indikering tomt rör

Elektromekaniskt relä

Elektroniskt relä (optorelä)

Endast display

Används ej

Fördröjning

Fördröjning i sekunder, kan ställas för att kompensera för positiva och negativa spikar i flödet. Detta är tiden 
från det att tomt rör inträffar till dess att larmet utlöses.

ON-tid

Pulslängden hos det elektroniska reläet (DO1) kan ställas från 1 ms till 10 s.

Pulslängden hos det elektromekaniska reläet (DO2) kan ställas från 100 ms till 10 s.

Reläfunktion

Relästatus vid normalförhållande kan väljas

NO (Normaly Open)

NC (Normaly Closed)
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Status
Här visas en översikt över status för in- och utsignaler. Kryssrutorna kan inta fyra olika lägen för att visa 
status vid varje tidpunkt.

Ett kryss (X) visar att funktionen är aktiverad
Ett blinkande snedstreck (/) i rutan visar att in-/ut-signalen är på väg att aktiveras.
Till slut kommer att visas.
Ett blinkande bakvänt snedstreck (\) i rutan visar att in-/ut-signalen är på väg att 
avaktiveras. Till slut kommer en (tom ruta) att visas.
En tom ruta visar att signalen är avaktiverad

Status

D O 1 Används e j
D O 2 R äknare fram  (no lls t
D I R äknare fram  (no lls t
m A-utgång 8.763 m A

VäljT illbaka O k

DO1 Används ej
Digital utgång DO1 är avaktiverad (en tom kryssruta).

DO2 Räknare fram (nollst)
Digital utgång DO2 används för Räknare fram och är aktiverad (ett X i rutan).

DI Räknare fram (nollst)
Digital ingång D1 används för Räknare fram, ingen insignal för tillfället (en tom kryssruta)

mA-utgång
Aktuell ström från den analoga utgången är 8,763 mA.
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Servicemeny
Servicemenyn ger tillgång till funktioner och inställningar som servicepersonal kan ha nyta va vid 
installation, kalibrering, drift och underhåll.

Alla värden kan läsas utan restriktioner men vissa kan inte ändras med mindre än att ett lösenord anges.

OkVäljTillbaka

Servicemeny

Ange lösenord 
00000

VäljTillbaka >

Sensorns kalibreringskod
Elektronik mjukv. ver.
Produktdata
Nollställ räknare tid
Intern mät. & kal.
Minsta hastighet
Kalibrera flöde
Kalibrera volym
Kalibrera mA
Test hastighet
Lås spolens polaritet
Läs händelselogg
Åter till fabriksinställningar
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Sensorns kalibreringskod

Varje MagFlux® har en unik kalibreringskod som innehåller kalibreringsdata för det specifika mätröret. En 
kalibreringskod kan t ex se ut enligt följande: F0QT91

Det krävs lösenord för att kunna mata in eller ändra kalibreringskoden.

F lödesriktn ing
Följ p il A
Följ p il B

VäljT illbaka >

Sensorns ka libreringskod

A                           B

Sensors ka libreringskod
F0Q T91

VäljT illbaka >

O k

D N
00150

VäljT illbaka >

O k

Elektronik mjukv. ver.

Elektronikenhetens mjukvaruversion och den så kallade bootload versionen visas, detta för att bedömning av 
uppgraderingsbehov skall vara möjlig.

E lektron ik m jukv. Ver.

C onverter 842008-001
Build 7458

Bootload 840020-99
Build 681

Tillbaka
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Produktdata

Viktiga data för produktidentifikation finns här.

Produktdata

P rodukt ID
56729

VäljT illbaka >

Produkt typ nr
0000207910

VäljT illbaka >

Track no
00000

VäljT illbaka >

H årdvara typ nr
0000510250

VäljT illbaka >

Nollställ räknare tid

Nollställning av räknare och Drifttid kan nollställas för felsökning, felkorrigeringar och liknande.

N ollstä lln in jg  av räknare 68
System drifttid 390689
D rifttid  sedan nolls t. 9113
D rifttid  (dagar) 3

VäljT illbaka O k

N ollstä ll räknare tid
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Intern mät. & kal.

Interna mätningar och kalibreringar är endast till för servicetekniker och används för justeringar och 
kalibrering.

In tern m ät. &  ka l.

Vgate
Spolström
AD C  faktor
Kalibrera Vgnd
Kalibrera V ref
Vw ater
R å AD C
AD C  ström

VäljT illbaka O k

Min hastighet

När indata ligger under systemets mätnoggrannhet kan denna inställning användas för att tvinga mätaren att 
visa hastigheten 0 m/s.

M in hastighet

M in hastighet
0.100 m /s

VäljT illbaka >

Kalibrera flöde

Först visas ”Aktuellt flöde” sedan kan detta flöde kalibreras.

Aktuellt flöde
0.1486173000 m 3/s

VäljT illbaka >

Kalibrera flöde

Kalibrera flöde
0.1486152000 m 3/s

VäljT illbaka >
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Kalibrera volym

Räknaren för volym kan nollställas och nytt värde kan också anges.

Kalibrera vo lym

N ollstä lln ing av räknare
Ja
N ej

VäljT illbaka O k

V isa räknare
2260.0830000000 m 3

VäljT illbaka >

Ange vo lym
2261.2500000000 m 3

VäljT illbaka >

Kalibrera mA

Från denna meny kan visad mA nivå kalibreras mot en extern multimeter.

Kalibrera m A

Ström
Stä ll konstant ström
Kalibrera ström
D AC  N oll s tröm
D AC  M ax ström

VäljT illbaka O k
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Test hastighet

Test hastighet är endast till för servicetekniker och används för att jämföra verklig hastighet mot mätrörets 
data för flöde/hastighet/diameter.

Ange hastighet
000.000 m /s

VäljT illbaka >

Test hastighet

H astighet
8.43712 m /s

F löde
536.554600 m 3/s

VäljT illbaka >

Aktivera test
Ja
N ej

VäljT illbaka O k

Lås spolens polaritet

Endast för servicetekniker. Ström och spänning för mätrörets spole kan låsas för att möjliggöra mätningar 
med t ex multimeter.

Lås spolens po larite t

Lås spolens po larite t
Positiv
N egativ

VäljT illbaka O k

Lås spolens po larite t
Avaktivera
Aktivera

VäljT illbaka O k
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Läs händelselogg

Händelser under en viss tidsperiod visas.

Läs händelse logg

N r T im . H ändelse T illägg
1 34 4 0
2 34 205 0
3 34 4 0
4 34 205 0

Tillbaka N ästa

N r T im . H ändelse T illägg
17 64 50 2007
18 64 4 0
19 64 205 0
20 36 208 0

Tillbaka O k

Åter till fabriksinställningar

Åter ställning till ursprungliga fabriksinställningar kan göras med ”Åter till fabriksinställningar”.

Återstä ll fabriks instä lln ingar
Avbryt
Å ter till fabriks instä lln ingar

VäljT illbaka >

Åter till fabriks instä lln ingar
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Inställning av display
1. Tryck piltangenterna för att markeras avsedd menyrad (här ”Inställning av display”) och välj sedan 

denna genom att trycka ”Ok”.

Stä ll in  processbild
Fabriks instä lln ingar
D ata logg
Lösenord
N am n på flödesm ätaren
Instä lln ing av flödesm ätare
Instä lln ing av d isp lay

VäljT illbaka O k

Instä lln ing av d isp lay

2. Tryck piltangenter för att markera önskat menyalternativ och tryck sedan ”Ok” för att välja detta.

O k

Språk
S tä ll k locka
M odbus
Fabriksinstä lln ingar
V isa m jukvaruversion

VäljT illbaka

Instä lln ing av d isp lay

Instä lln ing av d isp lay

Tillgängliga inställningar beskrivs i följande avsnitt.

Språk
MagFlux® har ett antal språk installerade, brittisk Engelska är det förbestämda språket. I menyn ”Språk” kan 
önskat språk väljas.

D ansk
Español
F rançais
G B  English
Ita liano
N ederlands
N orsk
R om ania
Svenska
Turkce
U S English

VäljT illbaka O k

Språk

Språk

Ytterligare språk kan läggas till genom att använda programmet MJK-Field Link (se Appendix B på sidan 80)

1. Markera önskat språk med hjälp av piltangenterna och tryck sedan ”Ok” för att välja detta.
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Ställ klocka
I denna meny kan den inbyggda klockan och dess visningsformat ställas.

Stä ll k locka

T idsform at
24-tim m ar
AM /PM

VäljT illbaka O k

Stä ll k locka

2006-10-24 10:00:00

VäljT illbaka >

1. Markera önskat tidsformat med piltangenterna och välj detta genom att trycka ”Ok”.

2. Markera den siffra i datum/tid som skall ändras med pil höger/vänster (”>”, ”<”), ändra siffran med 
piltangenterna (upp/ner).

3. Upprepa steg 2 till dess alla siffror är ställda som önskat, tryck ”Ok” för att spara inställningen (för att 
kunna trycka ”Ok” måste siffrorna längst till höger vara markerad).

Modbus
1. MagFlux® levereras med ett standard Modbus RTU protokoll och upp till fyra MagFlux® flödesmätare 

kan kopplas samman för samtidig funktion. Exempelvis kan en display samtidigt betjäna fyra mätrör.

O k

Lägg till enhet
Ändra ID  num m er
Ta bort enhet

VäljT illbaka

M odbus

Söker.

H itta t enhet
Enhet 1

Ändra ID  num m er
Enhet 1

Ändra enhet 1
1

Ta bort enhet
Enhet 1

Lägg till enhet Ändra ID num m er Ta bort enhet

Tillbaka

O kTillbaka

O kVäljT illbaka

O kVäljT illbaka

O kVäljT illbaka

Ändra ID nummer
Om flera enheter skall kopplas samman måste varje elektronikenhet ha ett unikt ID nummer. Denna ändring 
måste göras innan flera elektronikenheter kopplas samman till en gemensam display.
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Lägg till enhet
Fyra MagFlux® elektronikenheter (och tillhörande mätrör) kan kopplas samman till en display via RS485 
gränssnittet. Observera att bara en display kan användas tillsammans med flera elektronikenheter (fyra 
elektronikenheter hop kopplade med två displayer är alltså inte möjligt).

En display kan enkelt flyttas mellan elektronikenheter för kontroll och konfiguration.

Sammankoppling av flera elektronikenheter görs på så sätt att en display ansluts till var och en av 
elektronikenheterna för inställning av unika ID nummer.

”Enhet 1” ändras till ”Enhet 2” på följande sätt:

1. Tryck ”Ok” och använd piltangenterna för att ändra ”1” till ”2”.

2. Tryck ”Ok” för att spara inställningen.

ID numret på denna MagFlux® enhet har nu ändrats och den kan kopplas samman men hjälp av funktionen 
”Lägg till enhet”.

1. Välj ”Lägg till enhet”, tryck ”Ok” och invänta att sökningen efter enheter slutförs.

2. Markera önskad enhet bland de hittade som visas, tryck ”Ok” för att ansluta enheten.

Om enheterna inte har unika ID kommer det att uppstå konflikt när de kopplas samman mot en gemensam 
display.

Ta bort enhet
En enhet kan tas bort från en gemensam display på följande sätt:

1. Välj enheter med piltangenterna.

2. Tryck ”Ok” för att ta bort enheten.

Enheten är nu borttagen från displayen och displayen visar ”Modbus” menyn.

Fabriksinställningar
Denna meny möjliggör rensning av logg och återställning av displayen till fabriksinställningar.

Fabriksinstä lln ingar

Å terstä ll fabriks instä lln ingar
Avbryt
Töm  logg
Å terstä ll till s tandard språk
Å terstä ll fabriks instä lln ingar

VäljT illbaka O k

1. Markera önskad funktion med piltangenterna och tryck ”Ok” för att välja den.

OBS:

Händelseloggen kommer att tömmas och information om andra enheter som är kopplade till displayen 
kommer att försvinna. Detta indikeras genom att MJK startbilden visas efter en kort stund.
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Visa mjukvaruversion
Detta menyval visar information om vilken mjukvaruversion och vilken språkfil som är installerad i displayen.

D isplay 841xxx-xxx
Build Sep 14 2006 09:30:37
Språk 841511-xxx

Tillbaka

V isa m jukvaruversion



MagFlux®, 0909

Sida 77

8. Mekaniska dimensioner
Standardflänsar enligt SS-EN 1092-1

D N

D
f

a

b

Flänsdimensioner SS-EN 1092-1
Storlek Tryck D A b f

DN
[mm]

PN Ytter-
diam.
[mm]

Delnings-
diam.
[mm]

Tjocklek
[mm]

Antal
hål

Hål-
diam.
[mm]

PN 6 PN 10 PN 16 PN 40
15 40 95 65 14 4 14
20 40 105 75 14 4 14
25 40 115 85 14 4 14
32 40 140 100 16 4 18
40 16 150 110 16 4 18
50 16 165 125 18 4 18
65 16 185 145 18 4 18
80 16 200 160 20 4 18

100 16 220 180 22 8 18
125 16 250 210 24 8 18
150 16 285 240 24 8 22
200 10 340 295 26 8 22
250 10 395 350 26 12 22
300 10 445 400 28 12 22
350 10 505 460 28 16 22
400 10 555 515 30 16 26
450 10 615 565 32 20 26
500 10 670 620 34 20 26
600 10 780 725 36 20 30
700 6 895 840 38 24 30
800 6 1015 920 40 24 33
900 6 1115 1020 42 28 33

1000 6 1230 1120 44 28 36
1200 1450 1340 47 32 39
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Appendix A. Meddelanderutor och felmeddelanden

Larm
Sensorfel Larm – Ett fel i hårdvaran har uppstått som påverkar 

flödesmätningen (se loggen för detaljer/tider).
Sensor cal. Code error Larm – Sensorns kalibreringskod är i konflikt med sensorns 

hårdvara.
Fel på utgångsspole Larm – Ett fel på koppling mellan elektronik och märtrörets spole 

har uppstått (se loggen för detaljer/tider).
Tomt rör Larm – Elektroniken indikerar att mätröret är tomt på vatten.
Insignal utanför mätområdet Larm – Flödet kan inte mätas korrekt. Insignalen över maximal 

mätnivå. Uppträder normalt endast vid uppstart från nollflöde till 
en hög flödesnivå. Visas maximalt i 12 minuter.

Fabriksåterställd Larm – En fabriksåterställning har skett (några inställningar kan 
ha ändrats, kontrollera använda inställningar)

EEPROM skrivfel Larm – Fel vid skrivning till minnet (EEPROM) (se loggen för 
detaljer).

Totalräknare EEPROM fel Larm – Fel vid skrivning av flödesräknarens värden till minnet (ej 
nollställbara räknarna kan ha felaktiga värden i EEPROM minnet).

Felaktig sensorinställning Larm – Inställningar för flödesmätaren är felaktiga (någon 
inställning är felaktig eller ändrad).

För hög pulsfrekvens, räknare framflöde Larm – Räknaren för framflöde ger pulser för ofta (inställd volym 
mellan pulser är för liten).

För hög pulsfrekvens, räknare backflöde Larm – Räknaren för backflöde ger pulser för ofta (inställd volym 
mellan pulser är för liten).

Satsräknare 1, full Larm – Räknaren för antal satser har blivit full (räknaren har 
återställst till noll).

Satsräknare 2, full Larm – Räknaren för antal satser har blivit full (räknaren har 
återställst till noll).

Flödesräknaren full Larm – Räknaren för flöde har blivit full (ej nollställbara räknarna 
kan ha felaktiga värden i EEPROM minnet).

mA fel Larm – Analog utgång är inte ansluten (Om analog utgång inte 
används så kan den avaktiveras i inställningarna för att inte få detta 

larm)
mA flöde fel Larm – Flöde över eller under inställningar för analog utsignal 

(flödet kan var för högt eller negativt)
Satsräknare 1, anpassning fel Larm – Satsräknare 1, volymen över eller under den inställda 

gränsen för anpassning.
Satsräknare 2, anpassning fel Larm – Satsräknare 2, volymen över eller under den inställda 

gränsen för anpassning.
Lågt flöde Larm – Lågt flöde uppmätt
Högt flöde Larm – Högt flöde uppmätt

Händelser
Sensor autokalibrering Händelse – Flödesvärden låsta på grund av automatisk kalibrering 

av elektronikenhet (Normal funktion).
Satsräknare 1, Slut Händelse – Satsräknare 1 har nått inställt värde.
Satsräknare 2, Slut Händelse – Satsräknare 2 har nått inställt värde.
Systemåterställd Händelse – Elektroniken har registrerat en mjuk- eller 

hårdvaruåterställning.
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Undantag
Otillåten funktion Modbus funktion stöds inte.
Ogiltig adress Adressen är inte giltig.
Ogiltigt format Data har ett ogiltigt format.
Ogiltigt värde Data har ett ogiltigt värde.
Inloggning krävs Lösenord krävs för funktionen.
MJK inloggning krävs MJK lösenord krävs för funktionen.
Används för räknare fram (nollställbar) Reläet används redan för annan funktion. Välj om möjligt annat 

relä.
Används för räknare back (nollställbar) Reläet används redan för annan funktion.
Används för räknare total (nollställbar) Reläet används redan för annan funktion.
Används för satsräknare 1 Reläet används redan för annan funktion.
Används för satsräknare 2 Reläet används redan för annan funktion.
Används för lågt flöde Reläet används redan för annan funktion.
Används för högt flöde Reläet används redan för annan funktion.
Används för flödesriktning Reläet används redan för annan funktion.
Används för "tomt rör" Reläet används redan för annan funktion.
Används för systemfel Reläet används redan för annan funktion.

USB
Flash programming please wait Programmering pågår men är inte färdig.
Flash programming done Programmering slutförd.
Flash crc error Kontrollsumma (crc) felaktig.
Unknown command flash user text Ogiltig funktion.
Flash address overrun Felaktig minnesadress.
File phase error Internt USB fel.
File write failure Skrivfel har inträffat.
USB protocol overrun Kommunikationsfel.
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Appendix B. Programmet MJK-Field Link
Programvara MJK-Field Link har ett antal funktionaliteter som beskrivs i detalj på följande sidor:

Koppling PC flödesmätare

Spara loggade data

Uppdatering av mjukvara i display

Uppdatering av mjukvara i elektronikenhet

Installation/uppdatering av språk

OBS:
1. Om det finns loggdata i MagFlux® skall bevaras så måste dessa sparas i PC innan någon uppdatering 

av mjukvara genomförs.
2. Alla inställningar för display och elektronikenhet måste dokumenteras innan uppdatering.
3. Uppdateringar måste ske i strikt alfabetisk ordning. Först steg A sedan B, C, D, och slutligen E.

A. Anslut PC till flödesmätaren (displayen)
1. Lägg in MagFlux® MJK-Field Link CD:n i datorns CD/DVD-läsare. MJK-Fiel Link:s startsida skall 

visas efter en liten stund (se nedan). Om ”auto-run” funktionen inte fungera lokalisera filen 
”MJK-Field-Link-xxx.exe” (eller liknade) på cd:n och klicka ”Öppna”/dubbelklicka.

2. Skruva loss de fyra skruvar som håller displayen.
3. Lyft av displayen och anslut en USB kabel typ A-mini-B till uttaget på displayens baksida.
4. Anslut andra änden till PC:n (max. kabellängd 4,7 m)
5. I klicka på ”Connect” i menyn ”File”.
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6. Om anslutningen lyckas och klockan i MagFlux® och PC klockan skiljer sig åt för mycket visas rutan 
”Device Clock”. Ställ MagFlux® klocka efter pc klockan genom att klicka på ”OK”, om MagFlux®
klocka är den som är rätt så tryck ”Cancel”

7. Efter detta är anslutningen klar och följande bild visas.

Om anslutningen skulle misslyckas koppla ur USB-kabeln och koppla in den igen.

B. Spara loggdata
1. Välj ”LogData” i menyn ”Save Log to File”.
2. Ange ett filnamn och välj vart filen skall sparas klicka sedan ”Spara”. Nu är filen sparad i datorn och 

innehållet visas i programfönstret.

I diagrammet som visas kan värden för viss tidpunkt avläsas genom att den streckade lodräta linjen flyttas med 
hjälp av muspekaren till den positionen. Loggade värden presenteras nere till vänster i diagrammet. 
Tidsupplösningen i detta diagram är ca 2 minuter önskas en bättre upplösning är det lämpligt att läsa in loggfilen 
i t ex. Excel för närmare analys (se Appendix F ”Loggfiler” sidan 89). Loggfunktionen kan logga värden med 
ner till 10 sekunders intervall.
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C. Uppdatera displayens mjukvara
OBS: Uppdatera alltid display mjukvaran för uppdatering av elektronikens mjukvara

1. Välj ”Display” i menyn ”Firmware”.
2. På cd-skivan finns en katalog ”MJK Field FW” välj filen som heter 841xxx-xxx.hex (eller något som 

liknar 841*.hex) och klicka ”Öppna”
3. Klicka ”OK” i dialogrutan ”Display Firmvare” som öppnas.

4. Mjukvaran för displayen överförs och installeras. Detta kan ta några minuter
5. Dialogrutan ”Searching for MJK-Field” öppnas med uppmaning att koppla ur USB anslutningen och 

sedan koppla in den igen. När detta är gjort så klicka på ”OK”.

6. Displayen startar om och startbilden med MJK logotypen visas. Informationen om att PC är ansluten 
visas igen. För att återgå till normalläge välj ”Disconnect” i menyn ”File”.

D. Uppdatera elektronikenhetens mjukvara
1. Välj ”Converter” i menyn ”Firmware”.
2. I dialogrutan ”Converter Firmware” väljs vilken enhet som skall uppdateras (om flera enheter är 

anslutna till gemensam display).

3. På cd-skivan finns en katalog ”MJK Field FW” välj filen som heter 842xxx-xxx.hex (eller något som 
liknar 842*.hex) och klicka ”Öppna”
Mjukvaran för elektronikenheten överförs och installeras. Detta kan ta några minuter

4. När uppdateringen är slutförd klicka på ”OK” på PC:n och displayen. För att återgå till normalläge välj 
”Disconnect” i menyn ”File”.



MagFlux®, 0909

Sida 83

E. Installera/lägg till språk
1. Välj ”Languages” i menyn ”File”.
2. Dialogruta men installerade språk visas. Språk kan läggas till, uppdateras eller tas bort.

3. Klicka ”Add” för att lägga till/uppdatera språk. Leta reda på språkfilen som skall installeras den har ett 
namn liknade ”841511-00.txt” markera denna och klicka ”Öppna”.

4. Dialogruta ”Add Language” öppnas, välj vilken språkgrupp som skall installeras t ex ”European N+W” 
för att installera bl a Svenska. Tryck ”OK” för att starta överföringen och installationen av språken.

I dialogen enligt punkt 2 ovan kan om nödvändigt språk tas bort ur displayen genom att markera språket och 
klicka ”Delete” avsluta sedan genom att klicka ”Close”.
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Appendix C. Vanliga frågor (FAQ)

Fråga:

Vilken storlek på flödesmätare skall jag välja för min installation? Jag skulle föredra en flödesmätare 
med samma diameter som rörledningen.

Svar:

Det är minsta och största flöde som avgör vilken storlek som skall användas. Använd 
dimensioneringsdiagrammet (se sidan 12) för att hitta rätt storlek på flödesmätaren och undvik att väl en för 
stor storlek.

Fråga:

Hur installerar jag flödesmätaren i förhållande till ventiler, rörkrökar, pumpar etc.?

Svar:

Flödesmätaren skall monteras med ett avstånd av minst 3 gånger innerdiametern (DN) till störningar 
uppströms. Avståndet till störningar nedströms skall vara minst 2 gånger innerdiametern (DN).

Fråga:

Måste rörledningen vara helt fylld med vätska för att ge tillförlitliga mätvärden?

Svar:

Ja, se till att ledningarna alltid är fyllda.

Fråga:

Behöver jag en separat display till varje mätrör?

Svar:

Nej, en display kan betjäna upp till fyra mätrör.

Fråga:

Är den analoga mA utgången en aktiv utgång?

Svar:

Ja, det är den.
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Fråga:

Rörledningarna är av plast. Behöver jag ha jordringar?

Svar:

Det är en mycket bra fråga, men det finns inget rakt svar. Det beror på typ av mätrör, storlek och flera andra 
parametrar.

Kravet är att vätskan och mätröret måste ha samma spänningspotential.

MagFlux® flödesmätare med DN < 50 måste alltid förses med jordringar. MagFlux® flödesmätare med 
DN > 50 har inbyggda jordelektroder vilket gör jordringar överflödiga.

Belagda metallrör kräver alltid jordringar.

Om vätskans konduktivitet (ledningsförmåga) är lägre än 100 S/cm rekommenderas jordringar.

Om tveksamheter skulle uppstå så kontakta MJK och beskriv din installation.

Fråga:

Är reläerna potentialfria?

Svar:

Ja det är dom.

Fråga:

Uppfyller flödesmätaren IP68?

Svar:

Genom att montera elektronik och display i panel, med panelmonteringskit och ansluta mätröret med 
specialkabel vars anslutning till mätröret gjuts in med speciell gjutmassa så kan mätröret uppfylla IP68 (till 
10 m vattendjup)

Fråga:

Kan jag använda en MagFlux® flödesmätare för att mäta på icke ledande vätskor så som dieselolja?

Svar:

Nej, den elektromagnetiska mätprincipen förutsätter ledande vätska. Nedre gränsen för vätskans 
ledningsförmåga (konduktivitet) är 5 S/cm.

Fråga:

Ja får indikation ”Tomt rör” men röret är inte tomt?

Svar:

Det finns inga jordringar eller så har jordringarna inte blivit anslutna till jord på riktigt sätt. Se exempel på 
sidan 17.

Fråga:

Jag kan inte sätta räknaren till det värde jag önskar, det går bara att ställa högre värden, varför?

Svar:

Mätområdet stödjer inte ett tillräckligt antal pulser vid 100% flöde. Lösningen är att justera mA utgången till 
ett lägre flöde och se till att maximala flödet inte överskrids ( 20 mA).
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Fråga:

Jag förstår inte språket på displayen. Vad är fel och hur kan jag åtgärda det?

Svar:

Åska eller elektriska störningar i omgivningen kan vara orsak till problemet.

Lösningen är att. Göra en systemåterställning genom att trycka ner alla fyra knappar på displayen samtidigt.

Fråga:

Kan jag alltid tillåta 50 m specialkabel mellan mätrör och elektronikenhet?

Svar:

Det beror helt på kabelförläggning och hur mycket styrningar som finns på platsen. Undvik att förlägga 
kabeln parallellt med starkströmskablar och andra kraftfält. Om detta inte är möjligt så måste 
elektronikenheten monteras närmare mätröret.
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Appendix D. Mall för panelmontage
Den streckade linjen visar frontpanelens ytterkontur och denna är ca 155 × 145 mm.
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Appendix E. Testcertifikat
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Appendix F. Loggfiler
Det exempel på loggfil som visas nedan är ett resultat av en CSV-fil som sparats från flödesmätaren 
(se ”Spara loggdata” på sidan 81) och sedan öppnats i Microsoft® Excel®. Exemplet är fyra flödesmätare som har 
loggat värden med 10 sekunders intervall.

Beskrivning av den loggade informationen:

Index Mätrörets ID (här fyra mätrör: 10, 11, 12 och 13)
MB Adress Modbus adress (här: 1, 2, 3 och 4)
Unit SI enhet enligt MJK enhetskoder (här: 19 = m3/h)
Value ID Modbus adress för flöde (här: 600)
Device Type Enhetstyp (här: 2 = MagFlux)
Frequency Loggintervall i sekunder (här: 10s)
Range Max Maximalt värde för diagrammet
Range Min Minimalt värde för diagrammet
Precision Precision hos SI Value
SensorName Mätrörets namn som matats in av användaren
Time Datum och tid
UTime Tiden i UNIX-format, antal sekunder sedan 1970-01-01.
SI Value Loggat värde i SI-enheter
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Loggdata kan plottas på följande sätt:
1. Starta Excel och öppna loggfilen (csv filen).
2. Sortera data på ”Index”, om det är data för flera mätrör i loggen.
3. Markera vilka data som skall plottas och använd sedan ”Diagramguiden” välj ”Punktdiagram”. 

Resultatet kan bli något som liknar följande figur.
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Appendix G. Anslutningar digital in-/ut-gång
De digitala in- och utgångarna kan kopplas till extern utrustning för att få ett antal olika funktioner så som larm, 
återställning av räknare, indikering av flödesriktning etc.

Nedan visas två principer för inkoppling med plus respektive minus gemensam.
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Appendix H. Blockschema

Stä ll in  processbild
Fabriks instä lln ingar
D ata logg
Lösenord
N am n på flödesm ätaren
Instä lln ing av flödesm ätare
Instä lln ing av d isp lay

H uvudm eny

R ad 1 - Sens. nam n
R ad 2 - F löde
R ad 3 - R Fram
R ad 4 -
R ad 5 -

Välj radnum m er

VäljT illbaka O k

VäljT illbaka O k

Välj v isn ing

Används e j
Sens. N am n
F löde
R Fram (nolls t.)
R Back(nolls t.)
R Tot(no lls t.)
R Fram
R Back
R Tot
F lödesriktn ing
Sats1
Sats2
Sats1 rest.
Sats2 rest.
Sats1 räkn.
Sats2 räkn.
Sats1 vo l.
Sats2 vo l.
K locka

Fabriksinstä lln ingarS tä ll in  processbild

Avbryt
S tandard
Använd m etriska enheter
Använd U S  enheter

Å terstä ll fabriks instä lln ingar

VäljT illbaka O k

H uvudm eny

H uvudm eny

VäljT illbaka O k
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In loggning
Aktivera/avaktivera
Ändra lösenord

VäljT illbaka O k

N am n på flödesm ätarenLösenord

N am n på flödesm ätaren

M agF lux 1

VäljT illbaka >

H uvudm eny

H uvudm eny

Ange logginterva ll
0010s

VäljT illbaka >

D ata logg

H uvudm eny

Aktivera
Avaktivera

VäljT illbaka O k

Ange nytt lösenord
00001

VäljT illbaka >

H uvudm eny

Ange lösenord
00000

VäljT illbaka >

H uvudm eny

In loggning Aktivera/avaktivera Ändra lösenord
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Språk
S tä ll k locka
M odbus
Fabriksinstä lln ingar
V isa m jukvaruversion

VäljT illbaka O k

Instä lln ing av d isp lay

M insta flöde som  m äts
D äm pning
Enheter
m A-utgång
R äknare fram  (no lls tä llbar)
R äknare back (no lls tä llbar)
R äknare to ta l (no lls tä llbar)
R äknare fram
R äknare back
R äknare to ta lt
Satsräknare 1
Satsräknare 2
H ögt flöde
Lågt flöde
F lödesriktn ing
Tom t rör
S tatus
Service m eny

VäljT illbaka >

Instä lln ing av flödesm ätare

Instä lln ing av flödesm ätare
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Inställning av flödesmätaren

M insta flöde som  m äts
006.4m 3/h

VäljT illbaka

O k

D äm pning

M insta flöde som  m äts
D äm pning
Enheter
m A-utgång
R äknare fram  (no lls tä llbar)
R äknare back (no lls tä llbar)
R äknare to ta l (no lls tä llbar)
R äknare fram
R äknare back
R äknare to ta lt
Satsräknare 1
Satsräknare 2
H ögt flöde
Lågt flöde
F lödesriktn ing
Tom t rör
S tatus
Servicem eny

VäljT illbaka

>

Instä lln ing av flödesm ätare

Instä lln ing av flödesm ätare

D äm pning
0010 s

VäljT illbaka >

M insta flöde som  m äts
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m 3/s
l/s
l/m in
l/h
m 3/h
ft3/h
M G D
gal/m

VäljT illbaka

m A-utgång

O k

Fram flöde
Backflöde
Fram /backflöde (12m A=0)
Fram /backflöde (4m A=0)
Används e j

VäljT illbaka O k

Enheter

F löde

Instä lln ing av flödesm ätare
m A-utgång

20m A = 600.0 m 3/h

VäljT illbaka >

Fram flöde

m A-utgång

20m A = 600.0 m 3/h

VäljT illbaka >

Backflöde

m A-utgång

 4m A = 600.0 m 3/h
20m A = -600.0

VäljT illbaka >

Fram /backflöde (12m A=0)

m A-utgång

 4m A = 0.0 m 3/h
20m A = 600.0 m 3/h

VäljT illbaka >

Fram /backflöde (4m A=0)

Instä lln ing av flödesm ätare
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R äknare fram (no lls tä llbar)

E lektrom ekaniskt re lä
E lektron iskt re lä
Endast d isp lay

VäljT illbaka O k

E lektrom ekan iskt re lä /
E lektron iskt re lä

l
h l
k l
m 3

ft3

ga l
M G

VäljT illbaka O k

Enhet räknare fram flöde

Endast d isp lay

l
h l
k l
m 3

ft3

ga l
M G

VäljT illbaka O k

Enhet räknare fram flöde

N ollstä ll m ed d ig ita l s ignal
Ja
N ej

VäljT illbaka O k

N ollstä ll m ed d ig ita l s ignal
Ja
N ej

VäljT illbaka O k

Instä lln ing av flödesm ätare
O N -tid

00100 m s

VäljT illbaka >

Volym  m ellan pu lser
010.000 m 3

VäljT illbaka >

Instä lln ing av flödesm ätare
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R äknare back (nolls tä llbar)

E lektrom ekaniskt re lä
E lektron iskt re lä
Endast d isp lay

VäljT illbaka O k

E lektrom ekaniskt re lä  /
E lektron iskt re lä

l
h l
k l
m 3

ft3

ga l
M G

VäljT illbaka O k

Enhet räknare backflöde

Endast d isp lay

l
h l
k l
m 3

ft3

ga l
M G

VäljT illbaka O k

Enhet räknare backflöde

N ollstä ll m ed d ig ita l s ignal
Ja
N ej

VäljT illbaka O k

N ollstä ll m ed d ig ita l s ignal
Ja
N ej

VäljT illbaka O k

Instä lln ing av flödesm ätare
O N -tid

00100 m s

VäljT illbaka >

Volym  m ellan pu lser
010.000 m 3

VäljT illbaka >

Instä lln ing av flödesm ätare

R äknare to ta l (no lls tä llbar)

l
h l
k l
m 3

ft3

ga l
M G

VäljT illbaka O k

Enhet räknare to ta l

N olls tä ll m ed d ig ita l s ignal
Ja
N ej

VäljT illbaka O k

Instä lln ing av flödesm ätare
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Instä lln ing av flödesm ätare

R äknare fram

l
h l
k l
m 3

ft3

ga l
M G

VäljT illbaka O k

Enhet räknare fram

Instä lln ing av flödesm ätare

R äknare back

l
h l
k l
m 3

ft3

ga l
M G

VäljT illbaka O k

Enhet räknare back

Instä lln ing av flödesm ätare

R äknare tota l

l
h l
k l
m 3

ft3

ga l
M G

VäljT illbaka O k

Enhet räknare to ta l
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Satsräknare 1
/

Satsräknare 2

E lektrom ekaniskt re lä
E lektron iskt re lä
Används e j

VäljT illbaka O k

E lektrom ekaniskt re lä  /
E lektron iskt re lä

l
h l
k l
m 3

ft3

ga l
M G

VäljT illbaka O k

Enhet satsräknare 1 / 2

Används e j

Paus m ed d ig ita l s ignal
Ja
N ej

VäljT illbaka O k

Instä lln ing av flödesm ätare

N ollstä lln ing av
Satsräknare 1 / 2
Autom atiskt
M anuellt
Adaptiv

VäljT illbaka >

Anta l
Förva lda enheter

005.0000 m 3

VäljT illbaka >

Instä lln ing av flödesm ätare

Autom atiskt

O N -tid
00100 m s

VäljT illbaka >

Anta l
Förva lda enheter

005.0000 m 3

VäljT illbaka >

Instä lln ing av flödesm ätare

M anue llt

Anta l
Förva lda enheter

005.0000 m 3

VäljT illbaka >

Adaptiv

M axim al anpassning
20%

VäljT illbaka >

Instä lln ing av flödesm ätare

Å terstä ll satsräknarfe l
Ja
N ej

VäljT illbaka >
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H ögt flöde

E lektrom ekaniskt re lä
E lektron iskt re lä
Endast d isp lay
Används e j

VäljT illbaka O k
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