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Manufacturer's Address: 
 

4700 Superior, Lincoln, Nebraska 68504 USA 
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Equipment Type/Environment: 

 
Laboratory Equipment for Light Industrial/Commercial Environments: 
The devices are communication cables connecting to a water flow 
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operation in ambient temperature range of -40 to +60 C.
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1 Inledning
Signatur TIENet 350 Area/Hastighetsgivare mäter medelhastigheten 
på vattenflödet och vattennivån. Signatur flödesmätare använder 
detta för att beräkna totala flödet i det strömmande vattnet. Signatur 
flödesmätare måste ha mjukvara av version 1.18 eller senare för att 
fungera tillsammans med Area/Hastighetsgivaren.

1.1 Beskrivning

Area/Hastighetsgivaren placeras i vattenflödet, normalt på kanalens 
botten. Givaren mäter vattnets medelhastighet kontinuerligt med 
ultraljud, dopplereffekten ger möjlighet att beräkna hastighet och 
riktning.

Givaren mäter också vattennivån med en intern tryckgivare.

Signatur flödesmätare

Area / Hastighetsgivare
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Area/Hastighetsgivaren finns som standard med 5, 10 eller 23 meters 
kabel. För längre avstånd, anslutningar via externa kablar och 
anslutning av ytterligare TIENet enheter så finns TIENet kopplingsbox. 
Det finns även TIENet kabel i bulk att använda vid längre avstånd.

1.1.1 Givarens hastighetsmätning

Givaren innehåller en sändare och en mottagare. Sändaren sänder ut en 
ultraljudsvåg. När denna ljudvåg fortplantas i vattenströmmen kommer 
partiklar och luftbubblor i vattnet att reflektera ljudvågen tillbaka mot 
givaren. Mottagaren kommer att ta emot den reflekterade vågen.

Givare för
hastighet och nivå Partiklar eller 

luftbubblor

Ultraljudsvågor

Flöde

Givaren känner av frekvensskillnaden mellan den utsända och 
mottagna ljudvågen. En ökning eller minskning av frekvensen hos den 
reflekterade vågen indikerar framåt- eller bakåtflöde.

Storleken på frekvensändringen är proportionell mot flödeshastigheten.

Givarens interna differenstryck givare mäter vätskenivån. Givaren består 
av en piezoresistiv sensor som känner av tryckskillnaden på inner- och 
ytterytan.
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Ett rostfritt stålmembran känner vattentrycket genom en öppning på 
givarens undersida. Detta tryck påverkar piezosensorns ena sida, den 
andra sidan står i kontakt men atmosfärstrycket via en tunn slang i 
givarkabeln. Tryckskillnaden över piezosensorn är det hydrostatiska-
trycket som är proportionellt mot vattendjupet.

1.2 Tekniska data

TIENet 350 Area/Hastighetsgivare

Dimensioner 19 × 33 × 152 mm

Standard kabellängd 5, 10 eller 23 m

Kabeldiameter 10,2 ±0,25 mm

Minsta krökningsradie 152 mm

Max kabellängd från flödesmätare 305 m

Typisk vikt 
 med 5 m kabel 
 med 10 m kabel 
 med 23 m kabel

  
0,88 kg 
1,68 kg 
3,10 kg

Material i givare Epoxy, PC, Rostfritt stål

Material i kabel UV-stabil PVC

Temperaturområde 
 Drift 
 Lagring

  
0 — 70 °C 
-40 — 70 °C

Matningsspänning 7 — 14 V DC

Ström vid 12 V DC Mätning 100 mA

Nivåmätning

Teknik Dränkt differentialtryckssensor med 
integrerad temperaturkompensation

Mätområde 0,01 — 3,05 m

Tryckklass 0,35 bar (5 PSI)

Max. Dränkningsdjup 10,55 m

Noggrannhet ± 0,1 % FS

Typisk långtidsstabilitet ± 7 mm/år

Temperaturkompenserat område 0 — 70 °C
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TIENet 350 Area/Hastighetsgivare

Hastighetsmätning

Teknik Kontinuerlig dopplermätning med 
ultraljud

Frekvens 500 kHz

Utsändningsvinkel 20° från horisontalplanet

Flödesriktning Dubbelriktad (valbart)

Typiskt min. djup för hastighets-
mätning 25 mm

Mätområde -1,5 — 6,1 m/s

Noggrannhet
Hastighet Fel 
-1,5 — 1,5 m/s ± 0,03 m/s 
1,5 — 6,1 m/s ± 2 % av mätvärdet

1.3 Som tillbehör till LaserFlow

I vissa applikationer när LaserFlow används som flödesmätare kan det 
vara aktuellt att använda Area/Hastighetsgivaren som ett komplement. 
Exempelvis om Lasergivaren kan bli dränkt eller som backup för flödes-
mätningen.

1.4 Tillbehör

Här följer en övergripande beskrivning av tillbehör för montage av 
givaren.

Givaren kan monteras med Isco’s monteringsringar, ett lågprofilfäste 
finns som tillbehör när givaren sätts i monteringsring. (kan inte 
användas tillsammans med SLIT monteringsringarna).

Beskrivning Ordernr.
Area/Hastighetsgivare med 5 m kabel 604354012

Area/Hastighetsgivare med 10 m kabel 604354013

Area/Hastighetsgivare med 23 m kabel 604354014

Area/Hastighetsgivare med 0,6 m kabel & TIENet-kontakt 604354017

Signature Kabelgenomföring (6,35 till 9,53 mm) 209007311

Signature förlängningskabel för TIENet 604304050

Signature TIENet Kopplingsbox med 3 m kabel, IP67 604307023
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Beskrivning Ordernr.
Signature yttre torkmedelskassett
(krävs vid anslutning av 330 och 350 TIENet enheterna) 604354019

Kiselgel torkmedel, 680 gram 099001103

Bärare för Isco-givare 
(fäster A/V-givaren mot standardringar eller plattor) 603204029

Extra montageskruvar för användning tillsammans med 
montageringar 231511306

Standard monteringsringar (fjäderringar)
Monteringsring expand 6" för DN 140-155 mm, fjäderring 683200007

Monteringsring expand 8" för DN 190-205 mm, fjäderring 683200008

Monteringsring expand 10” för DN 250 mm, fjäderring 683200009

Monteringsring expand 12” för DN 280-305 mm, fjäderring 683200010

Monteringsring expand 15" för DN 345-385 mm, fjäderring 683200011

Standard saxringar
Monteringsring med saxmek för DN 450-660 mm 683000042

Monteringsring med saxmek för DN 450-960 mm 683000043

Monteringsring med saxmek för DN 960-1120 mm 683000044

Monteringsring med saxmek för DN 1120-1220 mm 683000045

Monteringsring med saxmek för DN 1475-1575 mm 683000046

Monteringsring med saxmek för DN 1830 mm 683000047

Monteringsring med saxmek för DN 450-2030 mm 683000048

Isco Bas sektion till saxmekanism 603004171

Saxmekanism till monteringsring, enbart 603004170

Montage från gatunivå
SLIT monteringsverktyg med skaftdelar  
(måste kompletteras med tillhörande montagering) 603204012

SLIT monteringsring 6”, 135-160 mm 603204014

SLIT monteringsring 8”, 180-215 mm 603204015

SLIT monteringsring 10”, 230-260 mm 603204016

SLIT monteringsring 12”, 275-310 mm 603204017

SLIT monteringsring 15”, 340-370 mm 603204018

SLIT montageplatta för A/V-givare 683000051
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2 Installation
Signature flödesmätare behöver inte monteras nära själva mätstället. 
Montera i stället flödesmätaren på en plats där den är skyddad och 
inställningar mm. kan ske på ett bra sätt.

Placera area/hastighetsgivaren i mätpunkten och förlägg kabeln 
därifrån till flödesmätaren på ett bra sätt. Maximal kabellängd är 305 m.

En riktig installation av area/hastighetsgivaren är av största vikt för att 
få en riktig mätning.

2.1 Anslutning av givarkabel

Alla externa TIENet givare så som area/hastighetsgivaren ansluts 
elektriskt på samma sätt till Signature flödesmätare. Oftast med en 
kabel genom en kabelgenomföring. Flera TIENet enheter kan anslutas 
samtidigt.

I manualen för Signature flödesmätaren beskrivs hur mätaren öppnas 
för att komma åt de invändiga anslutningarna. Anslut sedan area/
hastighetsmätaren enligt följande:

1. Lossa en av de 6-poliga anslutningsplintarna från kretskortet.
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2. Montera kabelgenomföringen i lämpligt hål i lådan. Säkra 
genomföringen med tillhörande kontramutter på insidan 
(mutterns konkava del mot lådans vägg).

3. För givarens kabel genom tätningens delar, sätt samman 
genomföringen.

4. Anslut ledarna till den 6-poliga plinten enligt följande bild

 

GUL

BRUN

SKÄRM

RÖD

SVART

KABEL-
SKÄRM

Kontrollera att alla ledare är säkert fastskruvade. 
OBS! det gör inget om de två skärmarna kommer i kontakt med 
varandra.

Sätt tillbaka plinten och se till att ingen av ledarna är för hårt 
sträckta.
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5. Sätt fast kabelns luftslang i anslutningen REF AIR. Ta av den röda 
skyddshatten och tryck ner slangen i silikonhållaren.  
Se till att det inte blir veck på luftslangen.
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6. Dra försiktigt ut kabeln genom tätningen så att det inte finns 
överskottslängd kvar inuti lådan. Sätt inte ledarna i spänn.

7. Drag åt kabelgenomföringen.

8. Stäng flödesmätarens front.

2.2 Montage av Area/Hastighetsgivaren

Innan givaren placeras i vattenströmmen, kontrollera att den visar 
nivå 0 (noll) i luft. Om värdet inte är 0 så måste det justeras se ”3.2.3 
Nivåjustering” på sida 20.

2.2.1 Att observera vid montage av givare

Se följande avsnitt för en beskrivning av tillgängliga tillbehör för 
montage i rör.

Det finns ett antal olika montagesystem exempelvis fjäderringar, 
saxringar, tillbehör för montage från gatunivå (SLIT) och olika bärare för 
givare.

Flera faktorer vid montage av givaren påverkar systemets prestanda. 
Observera följande punkter för att förstå hur givaren bör placeras:

Jämnt lugnt flöde - Area/hastighetsgivaren ger bästa resultatet i ett 
jämnt lugnt vattenflöde. Bilden visar en idealisk montering.
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Undvik mätställen med dåliga förutsättningar - Mätning i kanaler 
med dåliga förutsättningar kan ge felaktiga eller instabila mätningar. 
Mätställen att undvika:

• Utlopp eller förgreningar

• Flöden med väldigt låga nivåer eller höga flödeshastigheter

• Turbulens

• Kanalsektioner som är benägna att samla skräp och slam

• Flödesnivåer som konstant ligger under 25 mm

Area/hastighetsgivaren kan mäta nivåer över ungefär 10 mm och 
hastigheter när nivån är så låg som 25 mm. Vattenflöden med en nivå 
som ligger under 25 mm är inte lämpliga mätobjekt.

Bilden ovan ger exempel på några av de mindre lämpliga 
mätförutsättningarna. Utloppet ger en sänkning av vattennivån och 
givaren stör vattenflödet. I detta exempel borde givaren placeras längre 
uppströms flödet för att undvika nivåsänkningen vid utloppet.

Vätskans egenskaper - Hastighetsmätningen kräver att det finns 
partiklar av något slag i vattenströmmen. Det kan vara upplöst material 
eller luftbubblor. Om det saknas partiklar i flödet kan det bli nödvändigt 
att tillföra luft uppströms givaren.

Hantera med försiktighet - Hantera givaren med rimlig försiktighet. De 
interna komponenterna kan inte repareras.

Skydda kabeln - Luftslangen inuti kabeln måste vara öppen. Vik inte 
kabeln och dra inte åt buntbanden för hårt när kabeln sätts fast.

Låt inte den fria kabeländen eller luftslangen komma i kontakt med 
vatten.
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Säkra kabeln - Sätt fast kabeln ordentligt. En ordentligt fastsatt kabel 
säkrar utrustningen om ett extremt vattenflöde skulle få givaren och 
montagedetaljerna att lossa.

2.2.2 Montageringar

Följande avsnitt beskriver givarmontage med två av de alternativ som 
finns för att montera givaren i rör eller rundbottnade kanaler.

För rör med diameter upp till 38 cm finns fjäderringar, för större rör 
används saxringar.

OBS!

Använd skyddshanskar och helst även skyddsglasögon när ringar 
skall monteras. Även om ringarnas kanter är avgradade så kan dom 
ändå ge skärskador.

2.2.3 Fjäderringar

För att montera en fjäderring så pressas ringen samman och skjuts 
sedan in i röret. När ringen sedan släpps och fjädrar ut kommer den att  
hållas på plats av fjäderkrafterna. Följande bild visar en typisk fjäderring 
med en givare monterad.

Fjäderringar finns för rördiameter från 140 till 385 mm.  
Se ”1.4 Tillbehör” på sida 4 för beställningsnummer.



©MJK Automation AB 201913 ©MJK Automation AB 2019

2.2.3.1 Montage av givare i fjäderring

Area/hastighetsgivaren fästs i ringen endera med försänkta skruvar 
eller genom att haka fast den med hjälp av den bärare som finns som 
tillbehör. Att haka fast givaren ger den fördelen att den är lätt att lossa 
för underhåll och service.

OBS!

Om bärare används, kontrollera att bäraren är helt fastpressad i 
ringens hakar. Detta är extra viktigt om det finns risk för backflöde 
eller om det rör sig om höga flödeshastigheter. Om givaren inte är 
ordentligt fastsatt kan den lossa i vattenströmmen och risken finns 
att den skadas eller förloras.

Fäst givarkabeln längs med bakkanten (nedströms) på fjäderringen. 
Annars finns risk för felaktiga nivåresultat vid höga flödeshastigheter.

Fäst givarkabeln i fjäderringens bakkant med hjälp av buntband genom 
hålen i fjäderringen. Dra inte åt buntbanden för hårt då detta kan 
medföra att luftslangen i kablaget täpps till.

Fjäderringen kan behöva förankras. Vid höga strömningshastigheter 
(>1,5 m/s) kan fjäderringens kraft mot rörväggen vara för liten för att 
hålla den på plats. Ringen kan börja lätta från botten av röret eller 
förskjutas nedströms. 

Dessa problem är störst i rör med större diameter och i rör med slät 
insida t.ex. plaströr. Om förankring är nödvändig så kan skruvar fästas 
genom ringen och in i rörväggen. I rör med mindre diameter kan detta 
vara svårt att ordna då kan istället ringens klämkraft ökas genom att 
böja ut ringen före monteringen.

2.2.4 Saxringar

För rör med diameter större än 450 mm finns montageringar med sax-
mekanism. Dessa ringar består av breda band av rostfrittstål som kan 
kombineras tillsammans för att passa ett brett spann av rör diametrar. 
Konstruktionen består minst av en bassektion för montage av 
givare och en saxmekanism för att pressa fast det hela i röret. 
Förlängningsdelar finns för att klara rördiametrar upp till ca 2000 mm.
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Förlängningar

Bassektion

6-kant nyckeltag, 5/8´´

Saxmekanism

OBS!

Tillsammans med saxringarna levereras skruvar och muttrar för att 
säkra de olika delarna till varandra. Det rekommenderas att detta 
görs för att undvika att konstruktionen slits isär.

Dra inte år saxmekanismen för hårt. Mekanismen är konstruerad för 
att kunna fjädra något. 

För montage i större rör eller vid höga flödeshastigheter är 
förlängningsdelarna 2, 3 och 4 försedda med spår för fastsättning mot 
rörväggen.

För att undvika att diverse skräp fastnar i givarkabeln är det viktigt att 
denna fästs mot montageringen så att den ger så lågt strömnings-
motstånd som möjligt. Fäst kabeln med buntband i hålen som finns 
utefter ringens kant, nedströms givaren. Dra inte åt buntbanden för hårt 
då detta kan medföra att luftslangen i kablaget täpps till.

2.2.5 System för installation från gatunivå (SLIT)

Systemet för montage från gatunivå gör det möjligt att montera givare i 
runda avloppsrör utan att behöva gå ner i en brunn. 

Systemet består av en montagedel, ett flerdelat skaft och sju 
expansionsringar i olika storlek (klarar rördiameter 95 — 375 mm). Det 
flerdelade skaftet gör det möjligt att montera ringar i brunnar så djupa 
som 4,5 m.
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3 Inställning och programmering

3.1 Konfigurera systemet

För att konfigurera Signature flödesmätare att fungera med area/
hastighetsgivaren (TIENet 350), tryck MENY (  ) för att komma 
till översta menynivån. Välj sedan ”Hårdvara setup”. För alla TIENet 
enheter inklusive 350, välj ”Smartsensor setup (TIENet)”.

3.1.1 Uppdatera enhetslistan

När area/hastighetsgivaren (TIENet 350) är ansluten till systemet, 
välj ”Genomför skanning” så att flödesmäteren hittar givaren. När 
skanningen är klar kommer givaren att visas i listan över anslutna 
enheter och är klar att konfigureras. 

OBS!

Via ”Hårdvara setup” -> ”Smartsensor setup (TIENet)” -> 
”Konfigurera mätningar” ställs alla parametrar för anslutna givare in.

Följande parametrar gäller för area/hastighetsgivaren TIENet 350:

350 Level 350 Temperature

350 Velocity 350 Velocity Signal

350 Velocity Spectrum 350 Vel Spectrum Ratio

350 Sense Voltage

Namnet på varje parameter kan anpassas genom att markera det och 

trycka Enter (  ) för att få fram en matris med tillgängliga tecken.

Flytta runt bland tecknen med piltangenterna. Välj tecken med Enter 

och ta bort tecken med Delete (  ).
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310 Distance
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1. Hårdvara setup
2. Konfigurera alternativ
3. Administration
4. Hem

MENY

Hårdvara setup

1. Smartsensor setup (TIENet)
2. SDI-12 Setup
3. MODBUS Input Setup
4. MODBUS utgång setup
5. Modem setup

Smartsensor setup (TIENet)

Konfigurera mätningar

Konfigurera mätningar

Sensorerna håller på att konfigureras
Vänligen vänta...

Smart Sensor konfiguration

Sensorerna har blivit konfigurerade
Välj NÄSTA för att fortsätta

Smartsensor setup (TIENet)

Genomför skanning
Konfigurera mätningar

310 Distance

310 Air Temperature

310 Level

310 Signal

1 - XXX

XXX Area Hastighet sensor

XXX Parameter

XXX Parameter

XXX Parameter

Med en nyansluten givare, börja 
med att genomföra en skanning för 
att lägga till givaren i flödesmätaren.

Tryck Enter för att få en lista på 
anslutna givare. Flytta markeringen 
till ”XXX Area Hastighet sensor” . 
Tryck Enter för att välja.

Flytta markeringen för att markera 
och sedan aktivera eller avaktivera 
visad parameter eller byta namn på 
den. (Fylld fyrkant anger aktiverad 
parameter, tom = avaktiverad)

Tryck NÄSTA för att spara inställ-
ningarna.
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3.2 Inställning av mätningen

Med ”Mätning setup” kan hastighetsmätningen ställas in och 
avancerade inställningar av den göras.

3.2.1 350 Velocity

Aktiveras ”Measure positive velocity only” så kommer alla negativa 
flödesvärden att tas bort vid beräkningen av medelhastigheten för 
flödet. Annars räknas både positiva och negativa flöden.

Avancerad

1. Hårdvara setup
2. Konfigurera alternativ
3. Administration
4. Hem

MENY

Konfigurera alternativ

1. Mätpunkt setup
2. Mätning setup
3. Justera
4. Ekvation/Trigger setup
5. Data lagring/push setup
6. Provtagare setup
7. Utgångar/Larm setup
8. Återställ totalräknare
9. Rapporter/Historik setup

Mätning setup

350 Velocity

Hastighetsingång setup

1. Hastighetsingång setup
2. Flödesvärde ingång setup
3. Volymingång setup

1. 350 Velocity

Measure positive velocity only
Set flow rate to zero if no velocity data

HASTIGHET

Tryck NÄSTA 2 gånger
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3.2.2 Avancerad inställning

Givaren är förprogrammerad med de avancerade inställningarna som 
normalt används. Är det nödvändigt med några andra korrektions-
faktorer så kan dessa matas in genom att använda valet ”Avancerat” 
följande menyer blir då åtkomliga.

OBS!

Innan några ändringar görs under ”Avancerat” se till att fabriks-
inställningarna finns sparade om de skulle behöva användas 
senare.

Koefficienter för hastigheten kan ändras enligt följande:

V = A + B × V + C × V2

där:

A = nollpunktsförskjutning (offset)

B = lutning

C = andragradsparameter

Avancerad

Varning: Varje ändring av följande
data kan allvarligt påverka
funktionen hos detta instrument!
Välj TILLBAKA för att avbryta eller
NÄSTA för att fortsätta

A + (B * v) + (C * v2)
Ingång koefficienter för hastighet
A:
B:
C:

0
1
0

m/s

s/m



ISCO Signature Area/Hastighetsgivare 1906ISCO Signature Area/Hastighetsgivare 190620

3.2.3 Nivåjustering

Inmatningsbilden för justering av nivå är åtkomlig via genvägar i 
Signature. Här kan också displayvisningen av nivån uppdateras.

Tryck GENVÄG (  ) och välj ”Justera nivå”.

Justera

Uppdatera

350 Level

Nivå:

Senaste
inläsning:

Tidpunkt för
senaste
justering:

xxx  mm

DD/MM/ÅÅÅÅ   hh:mm:ss

mm
NIVÅJUSTERING

För att ange en ny nivå anges nytt värde i rutan och sedan väljes 
”Justera”. För att uppdatera aktuellt nivåvärde välj ”Uppdatera”.

Innan givaren monteras på mätstället bör det kontrolleras att den i 
luft ger ett nivåvärde som är 0 (noll). Om inte värdet är 0 så skall det 
justeras till 0.

Efter installation av givaren kan det vara lämpligt att kontrollmäta nivån 
på något annat sätt för att verifiera givarens funktion. Låt givare sitta 
på plats ca 30 minuter innan nivån verifieras, detta för att givaren skall 
hinna anta omgivande vattens temperatur.
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4 Underhåll

4.1 Uppdatering av mjukvara

TIENet enheternas mjukvara uppdateras via USB anslutningen på 
Signature flödesmätaren. Instruktioner för detta finns i manualen för 
Signature.

4.2 Yttre torkmedel

Torkmedlet som består av lös kiselgel i en torkmedelskassett är orange 
eller gult när det är torrt. När torkmedlet börjar bli mättat med fukt  
blir det grönt eller blått. Detta visar att inloppsluft och referensen för 
lufttryck inte längre är fuktskyddade.

OBS!

Det rekomenderas att torkmedlet kontrolleras minst var 6:e månad 
och att torkmedlet byts eller torkas innan hela volymen i respektive 
del av kassetten har ändrat färg.

Torrt 
torkmedel
(bra)

Mättat 
torkmedel
(dåligt)
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Torkmedelskassetten är placerad på sidan av flödes mätaren och hålls 
på plats av en fjäder. Tryck på kassettens framsida för att lossa den från 
flödes mätaren.

Vrid de två svarta locken moturs ca ½ varv och lyft ur dem, är det 
svårt att vrida locken rör dem då lite fram och tillbaka. Häll försiktigt ut 
torkmedlet. Knacka locken och kassetten försiktigt mot en hård yta för 
att lossa de små rester av torkmedlet som annars kan medföra dålig 
tätning och slitage. 

Använd en tratt för att fylla kassettens båda delar med torkat eller nytt 
torkmedel. Sätt tillbaka locken och se till at de är helt fastdragna. Tryck 
fast kassetten på flödesmätarens sida igen.
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OBS!

Är det en ny kassett med torkmedel som skall monteras så måste 
de två röda skyddshuvarna tas bort innan monteringen.

Ta bort 
skyddshuvarna
innan torkmedels-
kassetten monteras

För att återanvända torkmedel sprid ut det i ett tunt lager på en plåt och 
placera den i ugn, 100 - 175°C ca 3 timmar eller till dess att färgen har 
återgått till orange eller gult.

4.3 Rengöring

Kabel och ytterytor på givaren kan rengöras med milt rengöringsmedel 
och varmt vatten.

OBS!

Se till att den lösa kabeländen eller slangen för referenstryck inte 
kommer i kontakt med vatten.

Om vattenströmmen för med sig större mängder med material så bör 
det observeras att organiskt material kan samlas under givaren. Detta 
material sväller när det blir mättat med vatten och kan orsaka tryck mot 
givarens yttre membran. Detta kan ge permanenta skador på givaren. 
Att hålla givaren ren skyddar inte bara mot skador utan säkerställer 
också att givaren reagerar på det hydrostatiskatrycket i stället för ett 
tryck från  uppsvällt material.
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Om givarens mätöppningar blir igensatta:

1. Lossa givaren från montagering, platta eller bärare.

2. Skrapa försiktigt bort fast material som samlats på givarens 
utsida. Använd borste och rinnande vatten.

3. Ta bort skräp som samlats i givarens mätöppningar.

4. Det yttre membranet finns under ett litet metallskydd på givarens 
undersida. Det är synligt genom två små öppningar i skyddets 
mitt. Spola försiktigt med vatten på skyddet och i hålen för att få 
bort smuts.

OBS!

Montera aldrig bort skyddet över membranet. Undvik att använda 
verktyg i närheten av skyddets öppningar. Direkt eller indirekt 
kontakt med membranet kan orsaka permanent skada på givaren.

4.4 Kontakta MJK Automation AB

Vid frågor angående installation, användning eller underhåll av area/
hastighetsgivaren kontakta

MJK Automation AB

telefon: 0533-177 50

www.mjk.se
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