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1. Montage

1.1. Installation

1.1.1. Montagevarianter
BA

C

D

1

1 2

3 4

1

A Installation med kontramutter 
1 Kontramutter (PC) finns för G1½ och G2 instrument

B Installation i muff 
1 O-ringstätning (EPDM) ingår

C Installation med konsol

D Installation i fläns 
1 Montagefläns 
2 O-ringstätning (EPDM) ingår 
3 Sensor 
4 Öppning med flänsanslutning
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1.2. Installation

1.2.1. Installation för nivåmätning

1

2 3 4

5

6

1/6D

D

r

� L

• Installera inte sensorn i mitten av tanken (3). Rekomenderad 
montering är på ett avstånd från tankväggen (1) som är ca 1/6 av 
tankens diameter.

• Skydda instrumentet mot direkt solljus och regn (2).

• Undvik att mäta genom stråle från eventuell påfyllning (4).

• Säkerställ att övrig utrustning (5) så som vippor, temperatur-
givare etc. inte är placerade i inom nivågivarens mätkon. Särskilt 
symmetriska installationer (6) så som värmeslingor, bafflar etc. kan 
påverka mätningen.

• Placera aldrig två ultraljudsmätare i samma tank då de två 
signalerna kan påverka varandra.

• För att uppskatta möjligt mätområde använd spridningsvinkeln för 
3 dB.

Sensor α Lmax rmax

1½” 11° 5 m 0,48 m

2” 11° 8 m 0,77 m
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1.2.2. Installation i smala schakt

I smala schakt där det kan 
uppstå kraftiga interferens ekon 
rekomenderas det att använda ett 
rör för att styra ultraljudsvågorna  
(t.ex. ett PE eller PVC avlopps-
rör) med en minsta diameter av 
100 mm.

Se till att röret inte beläggs 
med smuts på insidan. Om 
det är nödvändigt rengör röret 
regelbundet.

A

 
A Lufthål

1.2.3. Installation för flödesmätning
• Installera mätaren på inloppssidan (B), så nära högsta vatten nivån 

Hmax som möjligt (observera mätarens blockeringsavstånd BD).

• Placera mätaren i mitten av kanalen eller mätrännan.

• Rikta in mätarens membran så att det är parallellt med vattenytan.

• Installera mätaren på rätt position för respektive mätanordning.
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Exempel: Khafagi-Venturi mätränna

1 x b0

b0

BD

A

E

B C

Hmax V

A Khafagi-Venturi mätränna 
B Inlopp 
C Utlopp 
BD Blockerings avstånd 
E Kalibrering tom ränna 
V Flödesriktning
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Exempel: V-format överfall

min. 3 H

H

min. 2 H

α

min. 2 H

BD

max

max

max

max

E

BD Blockerings avstånd 
E Kalibrering vid ”noll”-flöde

1.3. Mätområde

1.3.1. Blockerings avstånd, montage i rörstuds

Installera mätare på höjd över mätytan så att blockeringsavståndet BD 
inte undreskrids vid maximal fyllningsnivå. Använd en rörstuds om inte 
detta kan uppnås på annat sätt. Insidan på rörstudsen måste vara slät 
och får inte ha några kanter eller svetsade anslutningar. Speciellt insi-
dan på tanken vid rörändan måste vara fri från ojämnheter. Observera 
gränserna för rördiameter och längd. För att minimera störfaktorer 
rekomenderas ett vinklat röravslut (45° är idealt).
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F
E

BD
SD

L

D

BD Blockerings avstånd F Mätspan 
SD Säkerhetsavstånd D Rördiameter 
E Noll-nivå L Rörlängd

Maximal rörlängd [mm]

Rördiameter 1½” sensor 2” sensor

DN50/2” 80

DN80/3” 240 240

DN100/4” 300 300

DN150/6” 400 400

DN200/8” 400 400

DN250/10” 400 400

DN300/12” 400 400

Sensoregenskaper

Spridningsvinkel (α) 11° 11°

Blockeringsavstånd [m] 0,25 0,35

Max mätområde, vätskor [m] 5 8
Max mätområde, fasta ämnen 
[m] 2 3,5
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OBS!

Om blockeringsavståndet underskrids kommer detta att leda till felaktig 
funktion hos mätaren.

1.3.2. Säkerhetsavstånd

Om nivån stiger så att säkerhetsavståndet SD underskrids, kommer 
mätaren att gå växla till varning eller larm status. Storleken på SD kan 
sättas fritt i menyn ”Safety distance” (015). I menyn ”in safety distance” 
(016) definieras hur mätaren skall uppträda om nivån når säkerhetsav-
ståndet.

Det finns tre möjligheter:

Varning (warning): Mätaren ger ett felmeddelande men fortsätter mäta.

Larm (alarm): Mätaren ger ett felmeddelande. Utsignalen sätts till 
värdet som ställts in i menyn ”Output on alarm” (011), (MAX, MIN, 
användar specificerat värde eller låser senaste värde). Så snart nivån 
sjunker under säkerhetsavståndet kommer mätaren att återuppta mät-
ningen.

Låst värde (self holding): Mätaren beter sig på samma sätt som vid 
larm. Men larmtillståndet fortsätter även efter det att nivån sjunkit under 
säkerhetsavståndet. Mätning återupptas först etfer en återställning i 
menyn ”Ackn. alarm” (017).

1.3.3. Mätområde

Maximalt mätområde beror på mätförhållandena (i ”Technical Informa-
tion TI00440F/00/EN” finns riktlinjer för att göra en uppskattning). Det 
maximala mätområdet i följande tabell är vid goda mätförutsättningar..

Sensor maximalt 
mätområde

1½” 5 m

2” 8 m
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1.4. Installations tips

OBS!

Använd endast nyckeltaget för att dra fast mätaren.

65
1

1 nyckelvidd 65 mm, max. åtdragningsmoment 7 Nm

1.5. Installations kontroll

Efter montage av mätaren kontrolleras följande:

• Är mätaren skadad på något sätt (visuell kontroll)?

• Stämmer mätarens specifikation mot aktuell mätpunkt när det gäller 
processtemperatur, processtryck, omgivningstemperatur, mätom-
råde etc.

• Om det finns: Är märkning mätpunkten korrekt?

• Är mätaren rimligt skyddad mot regn, vattenstänk och direkt solljus?

• Är kabelgenomföringar rätt åtdragna?

• Efter inriktning av mätaren, kontrollera process tätningen mot rör 
eller fläns.
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2. Elektrisk inkoppling
OBS!

Före inkoppling kontrollera följande punkter:

• Matningsspänningen stämmer med mätaren typskylt.

• Bryt spänningen innan mätaren ansluts.

• Anslut ledning för potentialutjämning innan matningsspänningen 
ansluts (se ”2.4. Potentialutjämning” på sida 11).

Varning!

Om mätaren skall användas i områden med explosionsrisk säkerställ då 
att installationen görs i enlighet med gällande regler. Observera speciellt  
att rätt kabelgenomföringar används.

2.1. Kabelanslutning

1. Skruva av skyddslocket (1).

2. Lyft ur display (2) om den är monte-
rad

3. Stoppa in kabel (3) i genomföring (4). 
OBS! 
Om möjligt anslut uppifrån och 
låt kabeln gå ner i en slinga för att 
minska risken för inträngande fukt.

4. Anslut kabelns skärm till jordplinten 
inuti mätaren (5).

5. Gör resten av anslutningen enligt 
”2.2. Anslutningsplintar” på sida 10.

6. Dra åt kabelgenomförningen (4).

7. Montera display (2) om den skall 
användas.

8. Skruva på skyddslocket (1).

9. Slå på matningsspänningen.
1 2

1

2

3

5

4
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2.2. Anslutningsplintar

1

2

3

331 2
L- L+

1 Spänningsmatning 
2 Anläggningsjord 
3 4...20 mA

2.3. Matningsspänning

Följande värden är spänningen direkt på instrumentets plintar:

Aktuell ström Min spänning Max spänning

4 mA 14 V 35 V

20 mA 8 V 35 V
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2.4. Potentialutjämning

1

1 Extern jordplint på mätaren

Anslut kabel för potentialutjämning till den yttre jordplinten på mätaren.

OBS!

Då mäterens plasthus isolerar elektroniken från tanken kan störande 
signaler uppstå om potentialutjämning inte görs på rätt sätt. För att 
uppnå bästa elektromagnetiska kompatibilitet (EMC) skall potentialut-
jämningsanslutningen vara så kort som möjligt och minst ha 2,5 mm2 
area.

I installationer där stora elektromagnetiska störningar kan förväntas så 
rekomenderas det att använda en jordfläta.

2.5. Kontroll av elektriska anslutningen

Efter anslutning av mätaren, kontrollera följande:

• Är ledarna rätt anslutna till plint?

• Är kabelgenomföringen åtdragen?

• Är mäterens skyddslock ordentligt tillskruvat?

• Om matningsspänning finns: Tänds displayen upp som den skall?
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3. Drift

3.1. Grundläggande menystruktur

3.1.1. Inställningsmöjligheter
• Inställning med knapparna på displaymodulen

• Inställning med PC programmet ”FieldCare” ansluten till mätaren 
med kommunikationsbox FXA291

Inställningsmenyn består av två nivåer:

• Funktionsgrupper (00, 01, 03, …, 0A, 0C):

De individuella funktionerna grovt uppdelade i olika funktionsgrupper. 
Funktionsgrupperna som finns är t.ex.: ”basic setup”, ”safety set-
tings..”, ”output”, ”display”, etc.

• Funktioner (001, 002, 003, …, 0A6, 0C8):

Varje funktionsgrupp består av en eller flera funktioner. Det är respekti-
ve funktion som påverkar mätarens funktion och parametrar. Numeriska 
värden kan anges här och parametrar kan väljas och sparas. Tillgängli-
ga funktioner under funktionsgruppen “basic setup” (00) är t.ex..: ”tank 
shape” (002), ”medium property” (003), ”process cond.” (004), ”empty 
calibr.” (005), etc.

Om t.ex. användningen av mätaren skall ändras så inleds omställningen  
med följande:

1. Välj funktionsgruppen “basic setup” (00)

2. Välj funktionen ”tank shape” (002) (här väljs aktuell form på tank).

3.1.2. Identifiera funktionerna

För enkel orientering i funktionsmenyn visas aktuell position uppe till 
höger i displayen.

2
1

1 Funktionsgrupp 
2 Funktion
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De första två siffrorna anger funktionsgrupp:

• basic setup 00

• safety settings 01

• temperature 03

Den tredje siffran är den individuella funktionen i funktionsgruppen:

• basic setup 00 → • tank properties 002

• medium properties 003

• process cond. 004

...

I fortsättningen anges positionen inom parentes efter beskriven funktion 
(T.ex. ”tank shape” (002)).

3.2. Display och knappar för inställning

Display VU331

LCD modulen för visning och inställning sitter under mätarens lock. 
Mätvärden kan avläsas genom det genomskinliga locket. Skruva av 
locket för att göra inställningar.

4...20mA
+

FEU31
-

Display

%

E

1

2

3

4

1 Display symbol 3 Plug-in modul

2  Funktionsknappar 4 Display (roterbar) 
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3.2.1. Display

Visning av mätvärde

4

1

6

3 52

1 rubrik 
2 symbol 
3 värde 
4 bargraf 
5 enhet 
6 position i menyn

Val av funktionsgrupp

1

1 funktionsgrupper

Funktion med inställbar parameter
3

1

2

1 rubrik 
2 hjälptext 
3 position i menyn

Signalkvalité

1

1 svarsekon

Vid visning av mätvärde motsvarar bargrafen utsignalen. Bargrafen är 
delad i 10 delar varje helt fylld del motsvarar 10% av inställt mätspann.
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3.2.2. Display symboler

Följande tabell beskriver de symboler som visas i displayen:

Symbol Innebörd
LARMSYMBOL 
Larmsymbolen visas när instrumentet är i larmläge. 
Om symbolen blinkar är det en varning.
LÅSSYMBOL 
Lås symbolen visas när instrumentet är låst, ingen 
inmatning kan göras.

3.2.3. Funktion hos knapparna

Knapp(ar) Innebörd

(Intryckta knappar visas i grått)

Stega uppåt i listor med val.
Editera nummeriska värden i funktioner.

Stega nedåt i listor med val.
Editera nummeriska värden i funktioner.

Gå till föregående funktion i funktionsgruppen.  
I menyn för val av funktionsgrupp gå till mätläge.

Gå till nästa funktion i funktionsgruppen, bekräfta 
inmatning.

eller Ställ display kontrasten.

Hårdvarulåsning/upplåsning
Efter låsning är det inte möjligt att göra ändringar via 
display eller kommunikation!
Upplåsning kan endast ske från displayen. En upp-
låsningsparameter måste anges för att låsa upp.
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4. Driftsättning

4.1. Funktionskontroll

Säkerställ att kontroller är genomförda innan uppstart av mätpunkten:

• ”1.5. Installations kontroll” på sida 8.

• ”2.5. Kontroll av elektriska anslutningen” på sida 11

4.2. Starta mätaren

Efter anslutning av matningsspänningen kommer mätaren först att ini-
tieras. Sedan kommer följande att visas i displayen efter ca 5 sekunder:

• Mätarens typbeteckning

• Mjukvaruversion

Steg Funktion Anmärkning
1 språk 

”language”
Välj språk 
(meddelandet visas första gången mätaren 
startas)

2 enhet för avstånd 
”distance unit”

Välj grundenhet för avståndsmätning 
(meddelandet visas första gången mätaren 
startas)

3 mätvärde 
”measured 
value”

Aktuellt mätvärde visas.
level CU nivå över ”noll”, vald enhet
level DU nivå över ”noll”, default enhet
ullage CU avstånd mätare till mätyta,  

vald enhet
ullage DU avstånd mätare till mätyta, 

default enhet
Dessa inställningar görs under ”linearisation” 
(040).

4 funktionsgrupper 
”group selection”

Genom att trycka på ”E”-knappen öppnas 
menyn för val av funktionsgrupp 
Här kan gruppen för grundinställningar ”basic 
setup” väljas, sida 18
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4.3. Grundinställning ”Basic Setup”

4.3.1. Översikt ”basic setup”

B C

Menyns funktionsgrupp ”Basic setup” (00) innehåller alla funktioner 
som krävs för att ta mätaren i drift vid en standard mätuppgift. När in-
matning för en funktion är klar kommer nästa funktion att visas automa-
tiskt. En guidening genom de inställningar som krävs sker på detta sätt.

Steg Funktion Anmärkning

Inställningar för mätpunkt (Detaljer se 4.3.2 på sida 20)
1 tank shape (002) 

tankform
Välj passande inställningar för aktuell 
applikation.

2 medium property (003) 
media att mäta

3 process cond (004) 
förutsättningar

Kalibrering  (Detaljer se 4.3.3 på sida 23)
4 empty calibration (005) 

nollnivå
Specificera avståndet från sensorns 
membran och min. nivån (0%).
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5 blocking distance (059) 
blockeringsavstånd

DIsplayparameter. När mätspann 
anges så får inte detta medföra att 
max.nivån når in i blockeringsområ-
det (BD).

6 full calibration (006) 
spann

Specifisera avståndet mellan 
min.nivå (0%) och max.nivå (100%)

Undertryckning av störande ekon (Detaljer se 4.3.4 på sida 24)
7 dist./measured value (008) 

distans och mätvärde
Avståndet från sensorns membran 
till innehållets yta och visat mätvärde 
beräknat mha noll-justering visas.

8 check distance (051) 
kontrollera avstånd

Denna funktion startar kartläggning 
av störande ekon. För att göra detta 
måste aktuellt avstånd till innehållets 
yta vara känd. Följande val finns:

• distance = ok
• dist. too small
• dist. too big
• dist. unknown
• manual

9 range of mapping (052) 
avstånd för kartläggning

Föreslaget område visas där kart-
läggning av ekon för undertryckning 
skall ske. Referenspunkt är alltid 
sensorns membran. Värdet kan fort-
farande ändras.

10 start mapping (053) 
start kartläggning

Följande alternativ finns:
• off: ingen kartläggning
• on: kartläggning startas

11 dist./measured value (008) 
avstånd/mätvärde

Avståndet från sensorns membran 
till innehållets yta och visat mätvärde 
beräknat mha noll-justering visas.

Envelopkurva (Detaljer se  ”4.3.5. Visning av envelopkurva” på sida 25)
12 plot settings (0E1) 

inställning kurvvisning
Efter  den grundläggande inställ-
ningen (basic setup) rekomenderas 
en utvärdering i funktionsgruppen 
”envelope curve” (0E)
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4.3.2. Inställningar för mätpunkt

Funktion Anmärkning
”tank shape” (002) 
form på tank

I denna funktion väljs en av följande:
• stående cylinder med kupoltak (→ A)
• horisontell cylinder (→ B)
• mätkammare/bypass (→ C)
• mätrör (→ C)
• utan tak (→ D)
• sfär (→ E)
• plant tak (→ F)

A B C

D E

F

medium property (003) 
media att mäta

Välj den typ av media som skall mätas.
Följande val finns:

• unknown (okänt, t.ex. kladdiga media som fett) 
• liquid (vätska)
• solid, grain size < 4 mm (finkornigt fast matrial) 
• solid, grain size > 4 mm (grovt fast material)

”process cond” (004) 
förutsättningar

Med denna funktion välj de olika mätförutsättnin-
garn. Filtrering och utvärdering av mätsignalen 
anpassas automatiskt efter vald förutsättning.
Funktionen har möjliga val enligt följande tabell.
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”process  
conditions”

För följande 
situationer Exempel Filtrering

standard liquid 
standard vätska

För alla vätskeapp-
likationer som inte 
passar i någon av 
följande grupper

Filter och dämpning 
av utsignal sätts till ett 
medelvärde.

calm surface 
lugn yta

Lagringstank 
med nersänkt 
påfyllningsrör eller 
botten fyllning

Filter för medelvärde och 
dämpning av utsignal 
sätts till höga värden.
→ stabilt mätvärde
→ exakt mätning
→ lång reaktionstid

turbulent surface 
turbulent yta

Lagringstankar 
med ojämn vätske-
yta pga. fri fyll-
ning, blandnings-
munstycken 
eller små botten-
omrörare

Speciellt filter för sta-
bilisering av insignal 
aktiveras.
→ stabilt mätvärde
→ medel reaktionstid

additional agi-
tator 
omrörare

Rörlig yta pga 
omrörare (ev. med 
virvelbildning)

Speciellt filter för stabi-
lisering av insignal sätts 
till högt värde.
→ stabilt mätvärde
→ medel reaktionstid

fast change
snabb ändring

Snabb nivåänd-
ring, speciellt i små 
tankar.

Filter för medelvärde 
sätts till låga värden.
→ kort reaktionstid
→ möjligen ostabilt 
mätvärde
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”process  
conditions”

För följande 
situationer Exempel Filtrering

standard solid
standard fast 
ämne

För alla bulkappli-
kationer med fasta 
ämnen som inte 
passar i någon av 
följande grupper.

Filter och dämpning 
av utsignal sätts till ett 
medelvärde.

solid dusty
fasta ämnen 
dammande

Bulkapplikationer 
med dammbild-
ning.

Filter för medelvärde 
sätts för att även de-
tektera relativt svaga 
signaler.

conveyor belt
transportband

Fasta ämnen med 
snabba nivåför-
ändringar.

Filter för medelvärde 
sätts till låga värden.
→ kort reaktionstid
→ möjligen ostabilt 
mätvärde

test: no filter
test: utan filter

Endast för service 
och diagnostise-
ring

All filtrering avstängd
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4.3.3. Kalibrering, noll-nivå och spann

Funktion Anmärkning
”empty calibr.” (005)
noll-punkt

I denna funktion  används för att sätta avstånd från 
mätarens membran (referenspunkt för mätningen) 
till min.nivån (noll-punkten)
OBS!
Har tanken krökt botten eller koniskt utlopp är det 
viktigt att noll-nivån inte är så låg att utlraljuds-
vågen träffar tankens botten.

20 mA
100%

4 mA
0%

D

L

E
F

BD

BD Blockeringsavstånd F Spann
SD Säkerhetsavstånd D Avstånd till ytan
E Avstånd noll-nivå L Nivå

”blocking distance” (059)
blockeringsavstånd

Denna funktion  visar sensorns blockeringsavstånd 
(BD).
OBS!
När inställningarna för spann görs får inte max.nivå 
komman närmare sensorn än blockeringsavståndet 
(BD).
Att notera!
Efter grundinställning, ange ett säkerhetsavstånd 
(SD) i funktionen ”safety distance” (015). Om nivån 
är innanför säkerhetsavståndet kommer mätaren att 
signalera varning eller larm beroende på inställni-
narna i funktionen ”in safety distance” (016).

”full calibr. (006)
spann

Denna funktion används för att ange avståndet från 
min.nivån till max.nivån (mätspannet).
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4.3.4. Undertryckning av störande ekon

Funktion Anmärkning
”dist./meas.value” (008) 
avstånd/mätvärde

Avståndet från sensorns membran till innehållets yta 
och visat mätvärde beräknat mha noll-justering visas. 
Kontrollera att värden stämmer med aktuell nivå eller 
distans.

”check distance” (051) 
kontrollera distans

Denna funktion startar kartläggning av störande ekon. 
För att göra detta måste uppmätt avstånd jämföras 
med aktuellt avstånd till innehållets yta. Följande val 
finns:

• distance = ok - avståndet är rätt
• dist. too small - avståndet för litet
• dist. too big - avståndet för stort
• dist. unknown - avståndet okänt
• manual - manuellt avstånd

1

2

+

+

1 Avståndet för litet 
2 Avståndet är rätt

Val:
• ”distance = ok” om rätt avstånd visas. Alla ekon 

närmare mätaren kommer att undertryckas.
• ”dist. too smal” om visat avstånd är för litet. I det 

fallet kommer signalen från en störning och kom-
mer att undertryckas.

• ”dist. too big” om visat avstånd är för stort. 
Detta fel kan inte åtgärdas genom att undertrycka 
felaktiga ekon. Detta medför att de två följande 
funktionerna hoppas över. Kontrollera applikations-
parametrarna i funktionsgruppen ”basic setup” 
(00). 

• ”dist. unknown” om aktuellt avstånd är okänt. 
Detta medför att de två följande funktionerna 
hoppas över.

• ”manual” om område för undertryckning skall 
anges manuellt.



25 ©MJK Automation AB 2018

Funktion Anmärkning
”range of mapping” 
(052) 
område för kartläggning

Funktionen visar föreslaget område för kartläggning 
av ekon. Referenspunkt är alltid mätarens membran. 
Värdet kan ändras manuellt. För manuell kartläggning 
är default värdet 0 m.
OBS!
Området måste sluta minst 0,3 m ovanför innehållets 
yta. För en tom tank anges inte E utan E-0,3 m.

”start mapping” (053)
starta kartläggning

Funktionen startar kartläggning av störande ekon ner 
till det avstånd som angivits i ”range of mapping” 
(052).
Val:

• off ingen kartläggning sker
• on kartläggning startar

dist./measured value 
(008) 
avstånd/mätvärde

Uppmätt avstånd till innehållets yta och nivå beräknad 
med hjälp av kalibrering visas igen. Kontrollera om dett 
stämmer med aktuellt avstånd och nivå. Följande fall 
gäller:

• Distance correct - level correct 
Avstånd och nivå är rätt → basic setup är klar

• Distance incorrect - level incorrect 
Avstånd och nivå är fel → ytterligare kartläggning av 
störande ekon måste genomföras ”check distance” 
(051)

• Distance correct - level incorrect 
Avstånd rätt och nivå fel → kontrollera noll-kalibre-
ring ”empty calibr.” (005).

Return to group 
selection

Efter  den grundläggande inställningen (basic setup) 
rekomenderas en utvärdering i funktionsgruppen 
”envelope curve” (0E).

4.3.5. Visning av envelopkurva

Funktion Anmärkning

”plot settings” (0E1) 
inställning för plottning

Efter  den grundläggande inställningen (basic setup) 
rekomenderas en utvärdering i funktionsgruppen 
”envelope curve” (0E).
Här väljs vad som skall visas på display:

• envelope curve
• env.curve+FAC, envelopkurva och flytande medel-

värde
• env.curve+cust.map, envelopkurva och kurva för 

undertryckning av störekon.
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Denna sida är blank
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5. Linjärisering

5.1. Funktion nivå/avstånd till mätytan 
(”level/ullage” (040) )

Val Anmärkning

”level CU”
(level, customer units)

Nivå med användarvald enhet.  
Mätvärdet kan linjäriseras, ”linearisation” (041) sätts 
som standard till linjärt 0-100%.

”level DU”
(level, distance units)

Nivå med enhet enligt vald avståndsenhet,
”distance unit” (05C).

”ullage CU”
(ullag, customer units)

Avstånd till mätytan med användarvald enhet.  
Mätvärdet kan linjäriseras, ”linearisation” (041) sätts 
som standard till linjärt 0-100%.

”ullage DU”
(ullage, distance units)

Avstånd till mätytan med enhet enligt vald 
avståndsenhet, ”distance unit” (05C).

Obs!

Referenspunkt för avstånd till mätytan 
”ullage” är mätspannet ”full callibr” 

20 mA
100%

4 mA
0%

D = Avstånd till mätyta
(ullage)

L = Nivå
(level)
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5.2. Linjärisering (041)

Linjäriseringen definierar förhållandet mellan nivå och volymen eller 
massan i behållaren samtidigt ger den möjlighet till användarvalda en-
heter t.ex. m, m3 mm.  Mätvärdet som visas med display i mätläge (000) 
är i den valda enheten.

Funktionen används för att välja vilken typ av linjärisering som skall 
användas.

Följande val finns:

• Linjär - ”linear”

• Horisontell cylinder - ”horizontal cyl”

• Manuell - ”manual”

• Halvautomatisk - ”semi-automatic”

• Tabell till - ”table on”

• Töm tabell - ”clear table

I följande kapitel beskrivs de olika valen.
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5.2.1. Linjär

Tankens volym är linjär t.ex. en cylindrisk vertikal tank. Mätning kan ske 
med användarvalda enheter genom att ange maximal volym/vikt.

Användarvalda enheter väljs med ”customer unit” (042). Ange volymen 
som motsvarar kalibreringen enligt ”max. scale” (046). Detta värde 
motsvarar en utsignal på 100% (= 20 mA).

20 mA

4 mA

max.scale (046)
max.skalvärde

kg, m3, ft3, ...= customer unit (042)
vald enhet

100%

0%
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5.2.2. Horisontell cylinder

Volymen, vikt etc. beräknas automatiskt i en cylindrisk horisontell tank 
genom att ange tankdiameter ”diameter vessel” (047), användarvald 
enhet ”customer unit” (042) och maximala volymen ”max. scale” 
(046). ”max. scale” (046) motsvarar en utsignal på 100% (= 20 mA).

20 mA

4 mA

max.scale (046)
max.skalvärde

kg, m3, ft3, ...= customer unit (042)
vald enhet

100%

0%



31 ©MJK Automation AB 2018

5.2.3. Manuell

Om nivån inte är proportionell mot volym eller vikt inom mätorådet så 
kan en tabell användas för att mäta med användarvald enhet. 
Det som krävs är följande:

• Värdeparen för linjäriseringskurvan (max 32 par) är kända.

• Nivåvärdena måste anges i stigande ordning. Kurvan måste vara 
stigande i hela mätorådet.

• Nivå för första och sista punkt i kurvan måste motsvara inställda 
värden för tom respektive fullkalibrering.

• Linjäriseringen sker i ”basic setup unit” (”distance unit”(0C5)).

20 mA

4 mA

max.scale (046)
max.skalvärde

kg, m3, ft3, ...= customer unit (042)
vald enhet

100%

0%

(1)(2)

(3)

Varje punkt (1) i tabellen beskrivs av ett värdepar: nivån (2) och t.ex. 
volymen (3). Sista värdeparet definierar 100% utsignal (= 20 mA)

Obs!

Den manuella linjäriseringen kan också användas för flödesmätning. 
För att göra detta anges helt enkelt varje flödesnivå (i stället för volym) 
i tabellen. Värden finns dokumenterade för standardiserade mätrännor 
och överfall.
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Välj tabellpunkt 
(punkt 1).

Ange nivå som hör till 
punkt 1.

Ange motsvarande 
volym.

Ange ytterligare 
punkter?

Nästa tabellpunkt.

Fortsätt inmatningen tills det att ”next point” (045) besvaras med ”no”.

OBS!

Efter inmatning av tabellen, aktivera den med ”table on”. 
Sista punkten i tabellen skall motsvara 100% värdet (= 20 mA). 
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5.2.4. Halvautomatisk

Tanken fylls stegvis och linjärisereingskurvan skapas halvautomatiskt. 
Instrumentet registreras nivån automatiskt men motsvarande volym/vikt 
måste matas in. Tillvägagångssättet är samma som manuell inställning 
men nivån för varje punkt ges automatiskt av instrumentet.

OBS!

Om inställningen görs genom att tömma tanken observera följande:

• Antalet punkter måste vara bestämt från början.

• Första värdeparet har detta nummer (max. 32)

• Inmatning i ”Tab. no.” (043) görs i omvänd ordning (sista värdepar 
är  nummer 1)

5.2.5. Tabell till

En inlagd linjäriseringstabell måste aktiveras för att fungera.

5.2.6. Töm tabell

Innan inmatning av nya värden i en linjäriseringstabell måste de tidigare 
värdena rensas bort. När detta görs kommer typ av linjärisering att 
ändras till linjär.

OBS!

En linjäriseringstabell kan avaktiveras genom att välja ”linear” eller 
”horizontal cyl” (eller med funktionen ”level/ullage” (040) = ”level 
DU”, ”ullage DU”). Tabellen tas inte bort utan den kan återaktiveras när 
som helst genom att välja ”table on”.
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Denna sida är blank
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6. Fabriksåterställning
Varning!

Denna funktion återställer mätaren till det läge den hade när den läm-
nade fabriken. Detta kan leda till sämre mätning. 

I normalfallet skall en Grundinställning ”Basic Setup” göras efter åter-
ställningen.

En återställning är bara nödvändig:

• om mäteraren inte fungerar

• om mätare flyttas från ett mätställe till ett annat

• om mätaren har tagits ur drift och sedan åter installeras

Återställning (”reset” (0A3)):

Mata in 333 för fabriksåterställning.

En återställning på detta sätt rekomenderas om en mätare med 
’okänt urspung’ skall användas i någon applikation:

• Inlagd linjäriseringstabell rensas inte

• Linjärisering växlas till linjär men vrden i tabellen finns kvar och kan 
aktiveras igen i funktionsgruppen ”linearisation” (04)

Funktioner som påveras av återställningen:

• tank shape (002) • customer unit (042)

• empty calibr. (005) • diameter vessel (047)

• full calibr. (006) • range of mapping (052)

• empty calibr. (005) • diameter vessel (047)

• full calibr. (006) • range of mapping (052)

• output on alarm (010) • pres. Map dist (054)

• output on alarm (011) • offset (057)

• outp. echo loss (012) • low output limit (062)

• ramp %span/min (013) • fixed current (063)
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• delay time (014) • fixed cur. value (064)

• safety distance (015) • simulation (065)

• in safety dist. (016) • simulation value (066)

• level/ullage (040) • format display (094)

• linearisation (041) • distance unit (0C5)

• download mode (0C8)
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sa fety settings

basic setu p

output on alar m

MAX 110% 22 mA
hold
MIN - 10% 3,6 mA

userspeci�c

tank shape

dome ceilin g
horizontal cyl.
bypass
stilling well
�at ceilin g
spher e
no ceilin g

measured temp .

is displa yed

level/ullage

level DU
ullage DU

level CU
ullage CU

selction

mapping

commo n

extended ma p.

plot settings

envelope cur ve
env. curve + FA C
env. curve + cust. map

present error

tag no.

output on alar m

specify value specify value

medium prope rty

solid < 4m m
solid > 4m m
unknown

liqui d

max. temp. limit

is displa yed

linear isatio n

table on
manua l
semi-automatic
horizontal cyl.

linea r

recording cur ve

single cur ve
cyclic

language

previous error

outp. echo loss

hold
alar m

ramp %/mi n

process cond.

standar d liqui d
calm surf ace
turb. s urface
add. a gitator
fast change
standard solid
solid dusty
conveyor bel t
test: no �lter

max. meas . temp.

is displa yed

customer uni t
TabNo
Le vel
volum

customer uni t

customer uni t

low output limit

on
o�

back to hom e

specify time
Default: 100 s

clear last error

keep
erase

protocol + sw-no.

Rampe %span/mi n

empty calib r.

distance membran e
to min. level
Default:
FMU30: 5 m
FMU30: 8 m

react. high temp

warning
alar m

linear isation

pres . map dist.

is displa yed

curr. output mode

curr. turn down

standar d

�xed current

format displa y

decimal
1/16”

reset

for reset code
see manual

Note! The Def ault values of the parameters are typed in bold f ace .

delay  time

in case of echo loss
max . 4 000 sec.
Default: 30 s

full calib r.

spa n
max.: empty - BD
Default:
FMU30: 4,75 m
FMU30: 7,6 m

defect temp. s ens .

alar m
warning

next point

yes

no

cust. tank ma p

inactive
active
reset

4 mA value

specify value

no. of decimalas

x
x.x

x.xxx
x.xx

unlock parameter

for unloc k code
see manual

ser ial no.

temperature

linear isatio n

extended calibr .

output

envelope cur ve

display

diagnostics

system parameters

01

00

010

002

030

040

040

040

050

0E 1

0A0

0C 0

011

003

031

041

0E 2

092

0A1

012

004

032

042
043
044
045

042

042

062

093

0A2

0C 2

013

005

033

054

063

094

0A3

014

006

034

045

055

068

095

0A4

0C 4

03

04

05

06

0E

09

0A

0C

clear ta ble

dist./meas . value

the following are
displayed:
- distance membrane

to level
- measured value

chec k distanc e

manual
distance = ok
distance too smal l

distance too bi g
dist. unkno wn

range of mapping.

accept proposed value
or
specify range of
mapping

sta rt mapping

off
on

008 051 052 053

A. Appendix Menystruktur
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simulation

sim. o�

sim. level
sim. volume
sim. current

sep . character

�xed cur . value

. period
, comma

measured dist.

distance unit

max . s cale

max . s cale

sa fety distanc e

from blocking distanc e
Default: 0,1m

dist./meas . value

the following ar e
displayed:
- distance membrane

to level
- measured value

echo quality

is displ ayed

simulation value

display  test

o�
on

measured le vel

temperature unit

diameter vesse l

in saf ety dist.

warning
self holding
alar m

chec k distanc e

manua l
distance = ok
distance too smal l

distance too bi g
dist. unkno wn

o�set

will be added to the
measured le vel

output current

ackn. a larm

no
yes

range of mapping.

accept proposed value
or
specify range of
mapping

output damping

Default: 2 s

application par .

Re
tu

rn
 to

  G
ro

up
 s

el
ec

tio
n

not modi�ed
modi�ed

download mode

parameter onl y
param . + cust. map
mapping only

sta rt mapping

off
on

20 mA v alue

specify value

blocking dist.

is displ ayed

dist./meas . value

the following ar e
displayed:
- distance membran e

to level
- measured v alue

065

096

064

0A5

0C 5

046

046

015

008

056

066

097

0A6

0C 6

047

016

051

057

067

017

052

058

0A8

0C 8

053

069

059

008

dist./meas . value

the following ar e
displayed:
- distance membrane

to level
- measured value

008

detection window

o�
on
reset

0A7
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