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ALLMÄNNA VARNINGAR

VARNING

Användning av kontroller, justeringar eller ändring av utförande andra 
än de som anges här kan resultera i farlig strålning.

Våglängd: 655 nm

Max effekt: 5 mW

Före installation, användning eller underhålla av denna utrustning är det 
absolut nödvändigt att alla risker och förebyggande åtgärder förstås 
till fullo. Då specifika risker kan variera beroende på placering och 
användning skall följande generella varningar beaktas:

VARNING

Undvik farliga förfaranden! Om instrumentet används på något sätt 
som inte beskrivs i denna manual kan det skydd som instrumentets 
utformning ger sättas ur spel.
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1. Inledning

1.1. Beskrivning

TIENet 360 LaserFlow™ hastighetsgivare mäter kontaktlöst flödet i 
en öppenkanal med laser dopplerteknik för hastighet och ultraljuds-
teknik för nivåmätning. Givaren använder avancerad teknik för att mäta 
hastighet med en laserstråle i en punkt eller flera punkter under ytan i 
vattenflödet.

Signature

Tillgång till nätspänning

eller
När batteridrift krävs

Laser doppler
för hastighetsmätning
under vattenytan

Ultraljud för 
nivåmätning

2160 Modul

LaserFlow-givaren är lämplig för ett brett spektrum av mätapplikationer 
när det gäller avloppsvatten. Givaren kan användas tillsammans med 
Signature Flödesmätare eller 2160 LaserFlow modul beroende på typ 
av installation.
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1.2. Tekniska data

Tabell 1-1 tekniska data för Signatur LaserFlow a)

Mått (hxbxd) 380 x 262 x 567 mm

Kabellängder b) 10 eller 23 m

Maximalt rekommenderade avstånd 
(kabellängd) mellan Laser Flow och 
Signature® flödes mätare är 45,7 
meter Maximalt rekommenderade 
avstånd (kabellängd) mellan Laser-
Flow och 2160 LaserFlow modul är 
23 meter

Vikt (LaserFlow med inbyggd givare, 
10 m kabel) 
LaserFlow utan inbyggd givare, 10 
m kabel 
LaserFlow med inbyggd 350 AV-
givare

8,7 kg 
 
8.25 kg 
 
9 kg

Material
Ledande kolfylld ABS plast, rostfritt 
stål, ledande Kynar® c), anodiserad 
aluminium, UV-stabiliserad PVC

Kapsling IP68 (dränkt till 2 m djup under 
72 timmar)

Certifieringar CE EN61326; FDA CDRH 
21CFR1040; IEC 60825-1

Laserklass Klass 3R

Laservåglängd 655 nm

Laserstrålens utgångsvinkel 45° ±3°

Spänningsmatning (från ansluten 
flödesmätare/modul)

Ingående spänning 8 till 26 V DC, 
nominellt 12 V DC

Anslutningar

Signatur flödesmätare: skruvplint

2160 LaserFlow-modul: TIENet™ 
kontakt

Temperaturområde
Drift: -20 till 60 °C

Lagring: -40 till 60 °C

Noggrannhet flödesmätning
±4% av mätvärdet (typiskt under 
normala flödesförhållanden)
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Tabell 1-1 tekniska data för Signatur LaserFlow a)

Hastighetsmätning

Teknik

Kontaktfri, laser dopplerhastighet 
under vattenytan 
(U.S. patent 8,339,584 and 
patents pending)

Mätområde -4,6 till +4,6 m/s

Antal hastighetsmätningar per 
mätning

1 till 15 (valbara mätpunkter)

Maximalt avstånd: vattenyta till 
undersida givare

3 m

Minsta vattendjup för hastighets-
mätning

10 mm

Riktning Valbart, dubbelriktad mätning d)

Minsta hastighet 0,15 m/s

Blockeringsavstånd (dödband)
Noll från botten på LaserFlow-
givaren d)

Noggrannhet
±0,5% av uppmätt värde ±0,03 
m/s

Nivåmätning

Teknik Kontaktlös mätning med ultraljud

Mätområde 0 till 3 meter från givaren

Noggrannhet vid 22 °C
±0,006m vid < 30 cm nivåändring 
±0,012m vid > 30 cm nivåändring

Ultraljudsmätningens temperatur 
koefficient

± 0,0002 x D (m) per °C 
(Där D är avståndet från givaren 
till vattenytan)

Spridningsvinkel ultraljudsgivare 10° (±5° från centrumlinjen)

Ultraljudssignal 50 KHz

Blockeringsavstånd (dödband)
Noll från botten på LaserFlow-
givaren e)

a) Alla specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. 

b) Kundanpassad kabellängd kan beställas. 

c) Kynar® är registrerat varumärke för Arkema, Inc. 

d) Turbiditet > 20 NTU. Avstånd < 122 cm. 

e) Dödbandet hos en externt monterad 310 ultraljudsgivare varierar med montagesättet.
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1.2.1. Skyddslock

Låt skyddslocket sitta kvar tills givaren är klar att montera.

Före installationen tas locket bort. Mätning av hastighet kan inte ske 
med skyddslocket på plats. Spara locket så att det kan användas vid 
rengöring, lagring eller transport för att skydda laseroptiken mot skador.

VARNING

Säkerställ att skyddslocket är monterat vid rengöring, lagring eller 
transport.

Fig 1-3 Ta bort skyddslocket före installationen
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2. Förberedelser och installation

2.1. Säkerhet

Före installation, användning eller underhålla av denna utrustning är det 
absolut nödvändigt att alla risker och förebyggande åtgärder förstås till 
fullo. 

VARNING

Installation och användning av produkten kan utsätta personal för 
farliga arbetsförhållanden som kan orsaka allvarliga eller livshotande 
skador. Vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder innan arbetsstället 
beträds Installera och använda denna produkt i enlighet med alla till-
lämpliga säkerhets- och hälsoföreskrifter och lokala förordningar.
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2.2. Att tänka på vid installation av givaren

Mätnoggrannheten kan påverkas av en mängd faktorer som bör 
beaktas när montage av ultraljudsgivaren skall göras.

Dessa faktorer kan påverka den laseruppmätta hastigheten eller den 
med ultraljud mätta nivån eller båda.

Om laserns hastighetsmätning eller ultraljudsmäterens nivåmätning 
inte får tillräckligt signalsvar kommer en asterisk (*) att visas bredvid 
mätvärdet i displayen. Detta för att indikera att det finns fel i mätningen.

2.2.1. Spridningsvinkel

Ultraljudsgivaren har en spridningsvinkel på 10° (5° från centrumlinjen), 
i form av en kon med spetsen i givaren.

Givaren kan bara mäta mot ytor inom denna kon.

10°

Ultraljudsgivarens spridningsvinkel och 
laserns riktning.

Vid korta avstånd blir konens bas mindre vilket leder till att det kan 
bli svårare att detektera eko-svar från vattenytan. I smala kanaler kan 
felaktiga ekon och därmed felaktiga nivåvärden uppkomma på grund av 
reflektioner i kanalens sidor.

Givarens spridning ökar med ökande avstånd. Om strålen är för bred 
kan givaren detektera ekon från oönskade ytor så som väggen på 
kanalen.
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2.2.2. Höga vattennivåer

Vid installation i de flesta öppna kanaler där nivån kan överskrida halv-
fullt in- och utloppsrör bör givaren monteras nära mitten mellan in- och 
utlopp. Detta då flödet oftast är minst turbulent i detta område.

2.2.3. Dränkning och påväxt.

Påväxt av fett eller fasta ämnen kan medföra felfunktion hos LaserFlow-
givaren. LaserFlow-givaren är tät, så länge den inte utsätts för korrosiva 
ämnen så skall den inte ta skada av att bli vattendränkt. Vid kontroll och 
underhåll kontrolleras att laseroptiken och ultraljudsgivaren är rena.

Instruktioner för rengöring finns i kapitel 4

2.2.4. Luftfuktighet

En omgivning med extremt hög eller låg luftfuktighet kan medföra att 
vätskenivån detekteras högre eller lägre än vid normal fuktighet. En 
sänkning av vattennivån som givares intervallbaserade förstärkare nor-
malt kompenserar för kan ge fel vid detetering av returekon.

2.2.5. Ytans egenskaper

Fastmaterial, skum, olja och turbulens kan alla absorbera eller försvaga 
ultraljudsekot och lasersignalen vilket kan orsaka fel i mätningen.

2.2.6. Temperatur

Ändringar i omgivningstemperaturen har stor effekt på ljudhastigheten. 
Om omgivningstemperaturen ändras snabbt kan det ta en stund innan 
givarens inbyggda temperatursensor påverkar givarens temperatur-
kompensation.

OBS

Om givaren installeras utomhus i direkt solljus bör ett solskydd använ-
das för att förhindra uppvärming av givarens hölje.

2.2.7. Vågbildning

Vågbildning på ytan i ett vattenflöde kan avleda ultraljudssignalen och 
ge felaktiga värden eller medför att eko-svaret helt försvinner. Mjukva-
ran i signatur flödesmätare kan helt bortse från tillfälliga mätvärden som 
nämnvärt avviker från normala värden.
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2.2.8. Vind

Stark vind kan märkbart reducera styrkan hos eko-svaret. Smala ul-
traljudsstrålar kan medföra att ljudvågen blir bortblåst; på samma vis 
kan stora avstånd till mätytan göra att mätningen lättare störs av starka 
vindar.

2.3. Checklista för installation

Säkerställ att delar och all information om installationen finns tillgänglig 
innan installationen påbörjas.

2.4. Anslutning av givarkabel

Anslutningskabeln på LaserFlow finns i två olika utföranden: Utan 
kontaktdon för Signature® flödesmätare (kapitel 2.4.1) och med TIENet 
kontaktdon för 2160 LaserFlow modul (kapitel 2.4.3)

Avståndet mellan givare och flödesmätaren kan utökas genom att 
installera en TIENet expansion box närmare givaren och sedan använda 
en kundanpassad TIENet-kabel mellan boxen och Signature® flödes-
mätaren.

Maximalt rekommenderade avstånd (kabellängd) mellan LaserFlow och 
Signature® flödesmätare är 45,7 meter. Maximalt rekommenderade 
avstånd (kabellängd) mellan LaserFlow och 2160 LaserFlow modul är 
23 meter

2.4.1. Anslutningar till Signature flödesmätare

Alla externa TIENet givare så som LaserFlow 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.

VARNING

Innan anslutningen påbörjas, säkerställ att flödesmätaren har kopplats 
bort från all spänningsmatning.

1. Lossa en av de 6-poliga anslutningsplintarna från kretskortet.
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Anslutning för TIENet-enheter

2. Montera kabelgenomföringen i lämpligt hål i lådan. Säkra ge-
nomföringen med tillhörande kontramutter på insidan (mutterns 
konkava del mot lådans vägg).

Montage av kabelgenomföring

3. För givarens kabel genom tätningens delar, sätt samman genom-
föringen. Sätt ihop genomföringen och dra den lätt , bara så att 
kabeln hålls på plats medan skruvplinten ansluts.

4. Anslut ledarna till den 6-poliga plinten enligt följande bild. Sätt 
tillbaka plinten och se till att ingen av ledarna är för hårt sträckta. 
Kontrollera att alla ledare är säkert fastskruvade.
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OBS

Den inre skärmen ligger kring de gula och bruna ledarna. Den yttre 
kabelskärmen ligger ytterst i kabeln. Det gör inget om de två skärmarna 
kommer i kontakt med varandra.

 

GUL

BRUN

SKÄRM

RÖD

SVART

KABEL-
SKÄRM

Anslutning för TIENet-enheter

Anslut plinten till kretskortet

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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Anslut kabelns slang för referenstryck i hållaren på kretskortet

6. Dra försiktigt ut kabeln genom tätningen så att det inte finns 
överskottslängd kvar inuti lådan. Sätt inte ledarna i spänn.

7. Dra åt kabelgenomföringen.

Säkra kabeln

8. Stäng frontpanelen och fäst de två Phillips skruvarna.

2.4.2. Anslutning av separat monterad 310 ultraljudsgivare

Förbered kontaktdonet på LaserFlow genom att ta bort skyddslocket 
(tryck ner fjäderspärren och dra ut locket)
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Förberedelser av kontaktdonet

2. Lossa det rostfria skyddslocket på kabeln till 310 ultraljudsgivaren 
och sätt ihop detta med skyddslocket på LaserFlow.

3. Rikta in stiften på ultraljudsgivarens kontakt och tryck fast den i 
uttaget på LaserFlow tills dess att låsfjädern klickar.

 

Säkra skyddslocken och anslut ultraljudsgivarens kontakt i LaserFlow



©MJK Automation AB 202013 ©MJK Automation AB 2020

För att vara säker på att kontakten sitter, dra försiktigt i kontakten, 
kabelns skall hållas på plats av den fjäderbelastade spärren.

2.4.3. Kabelanslutning till 2160 modul

Förbered kontaktdonet på 2160 genom att ta bort skyddslocket (tryck 
ner fjäderspärren och dra ut locket)

Förberedelser av kontaktdonet

2. Lossa skyddslocket på LaserFlow-kabelns TIENet kontakt sätt ihop 
detta med skyddslocket på 2160 modulen.

3. Rikta in stiften på LaserFlow-kontakten och tryck fast den i uttaget 
på 2160 modulen tills dess att låsfjädern klickar.

 
Säkra skyddslocken och anslut LaserFlow-kontakt i 2160

4. För att vara säker på att kontakten sitter, dra försiktigt i kontakten, 
kabelns skall hållas på plats av den fjäderbelastade spärren.
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2.5. Givarinstallation verktyg och krav

Signature flödesmätare eller 2160 modulen behöver inte monteras 
direkt vid mätpunkten. Flödesmätaren kan monteras på ett lämpligt, 
skyddat ställe och sedan dras kabeln till LaserFlow-givaren på lämpligt 
sätt.

En riktig installation av LaserFlow-givaren är avgörande för att få riktiga 
mätresultat.

2.5.1. Dimensioner på givare och montage

Kompletta dimensioner för montage visas i följande figurer.
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2.5.2. Givarplacering och krav

Följande bilder visar de referenser som behövs för att planera montage 
av lasergivaren och ett typiskt montage i brunn.

VARNING

För en riktig funktion måste kraven som listas här följas exakt.

Krav:

Permanent installation: Installera väggfästet vinkelrätt mot x-axeln.

Tillfälligt montage: Placera teleskopstången vinkelrätt mot y-axeln.

Centrera alltid LaserFlow (och mittre laserstrålen) relativt rörets sido-
väggar och använd alltid det inbyggda vattenpasset för att montera det 
hela horisontellt.

Montera LaserFlow med undersidan parallell med vattenytan.

Montera LaserFlow i nivå med inloppsrörets insida i överkant och så 
nära röretsmynning som möjligt utan att skymma laserstrålen.

För att uppnå detta se följande bilder och observera följande mått:

Laserstrålen går ut från öppningens centrum eller 8,4 cm från givarens 
framkant.

Avståndet från undersidan på LaserFlow till centrum på kopplings-
stången är 26,35 cm.

Laserstrålen lämnar givaren i 45 graders vinkel.

(Om givarens botten är parallell med vattenytan kommer också laser-
strålen att träffa vattenytan med 45 graders vinkel)
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Rörets centrumlinje Högsta punkt invändigt
84

 m
m

Avstånd från givarens framkant
till den punkt där laserstrålen 
lämnar givaren (vikel 45° mot
givarens undersida)

Mått för montage 
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FLÖDE
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2.6. Sats för väggmontage

För väggmontage, identifiera delarna i följande bild och tabell, montera 
sedan enligt instruktionerna som följer. 

Sats för väggmontage (numrering enl. tabell)

Tabell, Sats för väggmontage

Detalj Beskrivning

1 Kopplingsrör (kort)

2 Kopplingsrör (långt)

3 Nedre vinkelfäste (justerbart)

4 Montagestång

5 Hållare för LaserFlow

Rostfria skruvar med plugg och låsbrickor (för att fästa 
vinkelfästen i brunnsväggen)
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2.6.1. Väggmontage

Ta hänsyn till måtten och krav enligt figur på sida 18 när följande 
montage genomförs.

OBS

Montagedetaljer för betong ingår i satsen.

Vertikal-
klämma

Montagestång

Nedre vinkelfäste

Kopplingsrör

Väggmontage: Vertikal klämma och vertikal klämma med kopplingsrör monterat.
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1. Fäst nedre vinkelfästet i väggen.

2. Stick in montagestången i nedre vinkelfästet och fäst montage-
stångs övre vinkelfäste i väggen.

3. Sätt den långa eller korta kopplingsröret i hålet på den vertikala 
klämman. Justera klämman till rätt höjd och kryss-dra de fyra 
skruvarna jämt tills dess att klämman och kopplingsrör sitter 
ordentligt fast.

4. Tryck LaserFlow hållarens klämma på kopplingsröret så att röret 
går genom hela klämman. Rikta hållaren så att båda armarna är 
parallella med vattenytan och kryssdra skruvarna så att hållaren 
sitter ordentligt fast. Kontrollera så att styrklackarna sitter uppåt 
(se följande figur).

Observera att viss justering kommer att behövas efter det att LaserFlow 
har monterats och se till att alla skruvar är ordentligt dragna efter denna 
justering.

Styrklackar

Hållarens klämma

 Kopplingsrörets ände

Väggmontage: LaserFlow hållaren monterad på kopplingsröret.

OBS

Efter installationen och uppriktningen av givaren kan följande steg gö-
ras utan att behöva gå ner i brunnen t.ex. med hjälp av lyftverktyget för 
LaserFlow.

VARNING

Om LaserFlow sänks ner i brunn med lyftverktyget, var uppmärksam 
så att givaren inte lossnar och eventuellt utgör fara för personer som är 
kvar i brunnen.
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5. Sänk ner LaserFlow-givaren ner på hållaren mellan främre och 
bakre styrklackarna så att urtagen i givarens undersida hamnar 
över hållarens rör. Givaren kan placeras på hållaren åt båda håll 
beroende på vad som krävs för att skapa ett bra montage.

 

Väggmontage: Placera givaren på hållaren.

6. Vrid låshandtaget medurs så att givaren låses fast.

Vrid låshandtaget medurs så att givaren låses fast  
(på bilden görs detta med lyftverktyget). 

7. Använd vattenpasset som sitter på givarens översida för att 
justera givaren i våg både längs och tvärs genom att justera 
klämmorna.

8. Slå på lasern och gör den slutliga injusteringen så att strålen 
träffar vattenströmmen exakt i mitten av röret.
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OBS

Ytterligare hjälp för justeringen kan erhållas genom att aktivera och 
kontrollera 360 X-Axis (roll) och 360 Y-Axis (pitch) parametrarna. 

9. Efter den slutliga justeringen kontrollera att alla skruvar är 
åtdragna.

2.7. Sats för tillfällig montering

För tillfälligt montage, identifiera delarna i följande figur och tabell, 
montera sedan enligt instruktionerna som följer. Delarna kan beställas 
var för sig eller som ett komplett set.

Sats för tillfälligt montage (numrering enl. tabell)

Tabell, Sats för tillfälligt montage

Detalj Beskrivning

1 Teleskopstång

2 Krysskoppling

3 Hållare för LaserFlow

4 24” Rör

5 Ändstycken (2 stycken)

6 Rörkoppling
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2.7.1. Tillfällig installation

Montagesatsen för tillfällig installation klarar maximalt 20,5 kg last.

Vid tillfällig installation se till att hållaren för givaren placeras så att 
givaren enkelt kan installeras.

1. Drag ut foten ur stångens fasta ände.

Rörlig ände Fast ändePumphandtagFrigöringsknapp

Tillfällig installation: Ta ut fasta ändens fot.

2. Skjut på krysskopplingen på stången och dra åt skruvarna så att 
den inte far omkring under fortsatta arbetet.

3. Sätt tillbaka foten i den fasta änden.

Tillfällig installation: Sätt tillbaka foten.

4. Placera teleskopstången i brunnen eller kanalen. Placera den 
rörliga ändan mot väggen och drag ut den fasta delen så långt 
som möjligt.

5. Pumpa handtaget fullt upp och ner ungefär 10 gånger så att 
hydraultrycket pressar den fasta foten stadigt mot väggen på 
andra sidan.

OBS

För att släppa på hydraultrycket, tryck på den röda gummiknappen 
bredvid pumphandtaget 



©MJK Automation AB 202025 ©MJK Automation AB 2020

6. Placera krysskopplingen mitt över vattenströmmen och drag fast 
skruvarna.

Dra åt skruvarna

Tillfällig installation: Säkra krysskopplingen.

7. Fäst rörkopplingen i hållaren för givaren. Ta loss ett ändstycke 
från 24” röret och skjut på rörkopplingen.

8. Vänd 24” röret med ändstycket neråt och låt rörkopplingen vila 
mot ändstycket (hållarens styrklackar uppåt). 

Tillfällig installation: Montera hållaren/rörkoppling på 24” röret.

9. Stoppa 24” röret upp genom krysskopplingen. Sätt tillbaka övre 
ändstycket.

10. Vrid hållaren till rätt läge och dra de fyra skruvarna som låser den 
mot rörkopplingen.
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11. Finjustera hållarens riktning och dra de 2 skruvarna på rörkopp-
lingen.

Justera hållare, dra 4 skruvar Slutjustera hållaren, dra 2 skruvar

Montera hållaren.

OBS

Efter installationen och uppriktningen av givaren kan följande steg 
göras utan att behöva gå ner i brunnen t.ex. med hjälp av lyftverktyget 
för LaserFlow.

VARNING

Om LaserFlow sänks ner i brunn med lyftverktyget, var uppmärksam 
så att givaren inte lossnar och eventuellt utgör fara för personer som är 
kvar i brunnen.

12. Sänk ner LaserFlow-givaren ner på hållaren mellan främre och 
bakre styrklackarna så att urtagen i givarens undersida hamnar 
över hållarens rör.

Givaren kan placeras på hållaren åt båda håll beroende på vad som 
krävs för att skapa ett bra montage.
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Tillfälligt montage: Placera givaren på hållaren.

13. Vrid låshandtaget medurs så att givaren låses fast. 

Vrid låshandtaget medurs så att givaren låses fast 
(på bilden görs detta med lyftverktyget).

14. Använd vattenpasset som sitter på givarens översida för att 
justera givaren i våg både längs och tvärs genom att justera 
klämmorna.

15. Slå på lasern och gör den slutliga injusteringen så att strålen 
träffar vattenströmmen exakt i mitten av röret.

16. Efter den slutliga justeringen kontrollera att alla skruvar är 
åtdragna.
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2.7.2. Skapa offset från teleskopstång.

För installationer där endast den tillfällinga monteringen inte kan få 
givaren i position mitt över vattenströmmen finns sats med rörvinklar 
som ger en förskjutning på ca 15 cm från teleskopstången.

Denna installeras helt enkelt mellan 24” röret och rörkopplingen (se 
nedan)

Tillfälligt montage: Rörvinkel för offset.

2.8. Lyftverktyg för givaren (tillbehör)

Efter installationen och uppriktningen av givaren kan följande steg 
göras utan att behöva gå ner i brunnen t.ex. med hjälp av lyftverktyget 
för LaserFlow.

Lyftverktyget kan dras ut till max 6,3 m

Vid tillfällig installation och användning av lyftverktyg rekomenderas 
att teleskopstången monteras i 45° vinkel mot flödesriktningen för att 
minska vridmomentet på stångens fötter. Se följande figur.

FARA

Explosionsrisk ! Lyftverktyget i sig är inte säkert. Använd inte verktyget 
i EX-miljö.
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FARA

Risk för elektriskstöt. Håll ett minsta avstånd av 3 m till elektriska luft-
ledningar.

Flöde

Föreslagen montering om lyftverktyg 
skall användas.

Tillbehör, lyftverktyg
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Denna sida är blank
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3. Installation med Signature® 
flödesmätare.

LaserFlow hastighetsgivare kan användas med både Signature flödes-
mätare och 2160 LaserFlow modul. För en mer fullständig beskrivning 
av Signature flödesmätare se manualen för denna.

3.1. Inställningar av systemet

För att konfigurera Signature flödesmätare att fungera med LaserFlow-
givaren, tryck “MENY“ (  )för att komma till översta menynivån. Välj 
sedan ”Hårdvara setup”. För alla TIENet enheter inklusive LaserFlow, 
välj ”Smartsensor setup (TIENet)”.

3.1.1. Uppdatera enhetslistan

När LaserFlow är ansluten till systemet, välj ”Genomför skanning” så 
att flödesmäteren hittar givaren. När skanningen är klar kommer Laser-
Flow-givaren (modell 360) 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.

Parametrar för LaserFlow är:

360 Distance – Avstånd från givarens underyta till vattenytan.

360 Level – Vattennivå

360 Velocity – Medelhastighten på det strömmande vattnet

360 Case Temperature – Intern temperatur i LaserFlow-givaren

360 Laser Temperature – Temperatur hos laserenheten

360 X-Axis – Rollvinkel kring X-axeln

360 Y-Axis –Tippvinkel kring Y-axeln

360 Laser Diode Current – Laserdiodens strömförbrukning 

360 Ultrasonic Signal – Styrkan på ultraljudsgivarens retureko
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360 Temperature – Temperatur hos laserfönstret

360 Sense Voltage – Mätning av fönstrets klarhet (under 100 mV) –

360 Air Temperature – Lufttemperatur i omgivningen

360 Doppler Power – Styrkan hos laserns dopplersvar för hastighets-
mätningen

360 Temperature – Temperatur hos laserfönstret

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 (  ).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Ø Æ É a b
c d e f g h i j k l m n o p q r s
t u v w x y z å ä ö œ éø / : `

Klar Avbryt
360 Distance

Teckenmatris
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Hårdvara setup

Smartsensor setup (TIENet)
Vid nyinstallation skall först en skanning 
genomföras för att lägga till anslutna enheter.

Tryck ENTER för att få lista med anslutna enheter.
Markera ”Aanaloig utgång” och tryck ENTER.

Flytta runt med pil-tangenterna för att markera och 
aktivera / avaktivera parametrar eller 
för att ändra namn på parametern.

Tryck ”NÄSTA” för att slutföra inställningen. 
Det kan ta en liten stund för mätaren att gå till nästa sida.

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

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

360 Sense Voltage

360 Doppler Power

360 Laser Diode Current

360 Temperature

1 - XXX

LaserFlow Sensor

XXX Parameter

XXX Parameter

XXX Parameter

360 Velocity

360 Distance

360 Level

360 Case Temperature360 Y-Axis

360 Laser Temperature

360 X-Axis360 Ultrasonic Signal

360 Air Temperature

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

MENY

Menyträd: Konfiguration av LaserFlow
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3.2. Mätning setup

I menyn ”Mätning setup” (se följande figur), välj ”Nivåingång setup” 
för att ange mätområde och ”Hastighetsingång setup” för att ange hur 
hastighetsmätningen skall ske och komma åt avancerade inställningar.

OBS

Se manualen för Signature för information om inställningarna ”Flödes-
värde ingång setup” och ”Volymingång setup”

Avstånd från givarens undersida 
till högsta förväntade vattennivå

Avstånd från givarens undersida 
till kanalens botten

Tryck ”NÄSTA” två gånger

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

Nivåingång setup

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

1. 360 Level

1.

NIVÅ
360 Level

1

Hastighetsingång setup

1. 360 Velocity
2. 350 Velocity

1.

HASTIGHET
360 Velocity

Minsta
mätavstånd:

Mäter bara positiv hastighet

Sätt flödesvärde till noll i 
brist på hastighetsdata

m

Största
mätavstånd: m

Avancerad

2.

HASTIGHET
350 Velocity

Mäter bara positiv hastighet

Sätt flödesvärde till noll i 
brist på hastighetsdata

Avancerad

0

Mätning setup: Givarinställningar (även option med  
350 AV givare visas).
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3.2.1. 360 Nivå

Minsta mätavstånd är det kortaste avståndet från givarens undersida 
till vattenytan (vid högsta förväntade vattennivån) . Beroende på vilken 
höjd givaren är monterad kan detta värde behöva ökas för att säker-
ställa att eko-svar som registreras bara kommer från vattenytan och 
inte från väggar eller sidor hos kanalen.

Maximalt mätavstånd är avståndet från givarens undersida till botten av 
kanalen (alltså till 0-nivån). Ett något större avstånd än det beräknade 
kan anges.

Om LaserFlow används med separat monterad 310 ultraljudsgivare 
och tillhörande montagebeslag så kommer max mätavstånd att vara 
avståndet från undersidan av motagebeslaget till kanalens botten.

Kanalens botten

Maximalt förväntad nivå

Minsta mätavstånd

Största mätavstånd

Mätområde för LaserFlow med inbyggd eller separat ultraljudsgivare.
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3.2.2. 360 Hastighet

När ”Mäter bara positiv hastighet” är valt kommer LaserFlow inte att 
försöka avgöra flödesriktning och negativa värden kommer inte att 
påverka beräkningen av flödets medelhastighet. Detta val spar ström 
(speciellt intressant tillsammans med 2160 modul) Detta val är aktiverat 
som standard.

När ”Mäter bara positiv hastighet” inte är valt kommer en andra hastig-
hetsmätning att ske för att avgöra flödesriktning.

3.2.3. LaserFlow hastighet avancerade inställningar

LaserFlow:s avancerade inställningar är förprogrammerade i givaren. 
Om applikationen skulle kräva anpassade inställningar så kan dessa 
göras i dialogen som öppnas med knappen ”Avancerad”.

Hastighetskoefficienter - Förhållandet mellan de tre hastighetskoeffi-
cienterna A, B och C kan beskrivas på följande sätt:

V = A (offset) + B*(Mätt hastighet) + C*(Mätt hastighet)2

Koefficienten A är ett additivt offsetvärde för att korrigera mätt hastig-
het för eventuellt konstant mätfel. Värdet på A måste anges som [m/s] 
(meter per sekund) Förbestämt värde är ”0”.

Koefficienten B är multiplikativ för att korrigera mätt hastighet för even-
tuellt multiplikativt mätfel. Värdet B är enhetslöst. Förbestämt värde är 
”0,9”.

Koefficienten C korrigerar för eventuella olinjära mätfel. Värdet C måste 
anges som [s/m], detta för att få den beräknade hastigheten V som 
[m/s]. Förbestämt värde är ”0”.

Spektrala medelvärden - Värdet för spektrala medelvärden kan använ-
das för att reducera brus och förbättra signalstyrkan. Förbestämt värde 
är ”5000”. Om upprepade tillfällen med låg signalstyrka eller tappad 
hastighetsinformation upptäcks, ange ett högt värde så som 10000. 
Om signalkvaliten och mätningen blir bättre, prova med ett lägre värde 
t.ex. 7500 och kontrollera signalkvaliten. Ju lägre värde på spektrala 
medelvärdet desto mindre tid krävs för varje komplett mätning och 
därmed en mindre strömförbrukning. Justera för att hitta ett värde som 
ballanserar effektförbrukning mot tillfredställande signalkvalité och 
mätvärden.

Återgångsräknare - Endast för teständamål. 
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Peak detektering - Funktionen Peak detektering söker över användar-
definierad linje för att hitta maximal hastighet. För att aktivera Peak 
detektering markera rutan.

Adaptiv fokus - Adaptiv fokus medför att LaserFlow modulen kommer 
att skanna över och under standard fokus punkten och sedan justera 
fokus till punkten med bästa signalstyrkan. För att aktivera adaptiv 
fokus markera rutan ”Adaptiv fokus”.

Positiv nedström - Markera rutan ”Positiv nedström” när LaserFlow-
givaren är riktad nedströms.

Max distans - Max distans är det största avstånd (från givarens un-
dersida ner till vattenytan, t.ex. i cm) för vilket LaserFlow kommer att 
mäta hastighet. Förbestämt värde är ”48”. Mätenheten bestäms av 
användar inställningar.

Max hastighet - Max hastighet är den högsta flödeshastighet (t.ex. m/s) 
som LaserFlow kommer att mäta hastighet vid. Förbestämt värde är 
”1”. Mätenheten bestäms av användarinställningar.

Steep Slope LaserFlow Focusing – Om rörets lutning är större än 1%, 
markera rutan “Aktivera lutningsinställning”. Som standard är denna 
funktion inte aktiverad.

Parallell till kanallutning - Om givaren är parallell med kanalens lutning 
markera ”Parallell till kanallutning”. Mät från framkant på LaserFlow 
hållaren ner till kanalens botten. Mät sedan från hållarens bakdel ner 
till kanalbotten. Säkerställ att avstånden är lika. Justera hållaren om 
nödvändigt. Detta val är aktiverat som standard när ”Aktivera lutnings-
inställning” aktiveras.

FLÖDE

X = Y

Y

X
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Procent lutning - Om rörets lutning är känd, montera givaren i våg med 
hjälp av det inbyggda vattenpasset mata sedan in ”Procent lutning” i 
fältet. Detta val är som standard inaktiverat när ”Aktivera lutningsinställ-
ning” aktiveras.

FLÖDE

2 %
lutning

Optisk klarhet - Spänningsmätning upptäcker om det finns imma på 
lasersensorns fönster. När spänningen är större än 100 mV aktiveras 
funktion för att ta bort imman. Denna funktion är aktiv från 1 till 5 minu-
ter beroende på hur mycket imma som bildats.

OBS

På platser med stor risk för imma rekomenderas det att öka batterika-
paciteten (vid användande av 2160 modul) och kontrollera mätningarna 
ofta.

För att använda Optisk klarhet , välj ”Aktiv”. Skall Optisk klarhet inte 
användas välj ”Passiv” Förbestämt värde är ”Aktiv”.
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Varning: Varje ändring av följande data 
kan allvarligt påverka funktionen hos 
detta instrument!
Välj TILLBAKA för att avbryta eller 
NÄSTA för att fortsätta

Avancerad

Peak detekterad

Max distans:

Max hastighet:

Adaptiv fokus

Positiv nedström

Aktivera lutningsinställning

Parallell till kanallutning

Procent lutning:

A + (B * v) + (C * v2)
Ingång koefficienter för hastighet
A (default=0):
B (default=0.9):
C (default=0):

Spektrala medelvärden
(default=5000):

Återgångsräknare 
(default=100):

0
0.9

5000

100

0

0

m/s

m

%

m/s

s/m

Mätning setup: Avancerade inställningar för LaserFlow

3.2.4. Justera 350 Nivå (option)

Om systemet innehåller optionen för dränkt givare är det utrustat för att 
mäta nivå med hjälp av en tryckgivare.

Inmatningsbilden för justering av nivå är åtkomlig via genvägar i 
Signature. I denna dialog kan också displayvisningen uppdateras för att 
visa aktuell nivå.
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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

Justering av ultraljudsmätningens nivå

För att ange ny nivå, mata in värdet i fältet och välj ”Justera”. För att 
uppdatera aktuellt värde välj ”Uppdatera”.

Efter montaget, mät avståndet mellan kanalens botten och undersidan 
på LaserFlow-givaren för att få ett startvärde för 350 Nivån (se följande 
figur).

Larminställningar och aktivering beskrivs i manualen för Signature Flö-
desmätare under ”Utgångar/Larm setup”.

Undersida 
LaserFlow

Kanalens botten

G
ru

nd
ni

vå
fö

r 
35

0 
g

iv
ar

e

Utrustning för dränkt givare: Grundinställning av nivån för 350 givare.
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3.2.5. 350 Hastighet

Om systemet innehåller optionen för dränkt givare eller redundant mät-
ning är det utrustat för att mäta hastighet med en dopplergivare.

Valet ”Mäter bara positiv hastighet” medför att negativa värden inte 
kommer att tas med vid beräkning av medelhastighet. Utan detta val 
kommer både positiva och negativa hastigheter att användas.

3.2.6. 350 Avancerade inställningar

LaserFlow:s avancerade inställningar är förprogrammerade i givaren. 
Om applikationen skulle kräva anpassade inställningar så kan dessa 
göras i dialogen som öppnas med knappen ”Avancerad”.

Hastighetskoefficienter - Förhållandet mellan de tre hastighetskoeffi-
cienterna A, B och C kan beskrivas på följande sätt:

V = A (offset) + B*(Mätt hastighet) + C*(Mätt hastighet)2

Koefficienten A är ett additivt offsetvärde för att korrigera mätt hastig-
het för eventuellt konstant mätfel. Värdet på A måste anges som [m/s] 
(meter per sekund) Förbestämt värde är ”0”.

Koefficienten B är multiplikativ för att korrigera mätt hastighet för even-
tuellt multiplikativt mätfel. Värdet B är enhetslöst. Förbestämt värde är 
”0,9”.

Koefficienten C korrigerar för eventuella olinjära mätfel. Värdet C måste 
anges som [s/m], detta för att få den beräknade hastigheten V som 
[m/s]. Förbestämt värde är ”0”.

Givaren är förprogrammerad på fabrik med avancerade inställningar för 
applikationen. Skulle applikationen kräva förändringar av några av kor-
rektionsfaktorerna så kan fönstret avancerade inställningar öppnas med 
knappen ”Avancerat”

Hastighetskoefficienterna A, B och C kan justeras där:

V = A (konstant) + B*V (lutning) + C*V2 (andragradsparameter).
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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

Mätningar setup: Avancerade inställningar 350 AV givare.

3.3. 360 Mönster för hastighetsmätning 

Inställningsbilden för 360 Hastigheter är en matris med 15 möjliga 
mätpunkter. Använd ”GENVÄG” och ”Justera” för att komma till denna 
inställning (se följande figur)

Mätpunkterna aktiveras och avaktiveras med piltangenterna och Enter-
knappen. För att spara inställningarna markera ”Uppdatera” och tryck 
Enter.

När LaserFlow börjar mäta kommer matrisen att fyllas med hastighets-
värden och tidsstämpel för varje aktiv mätpunkt (punkter där en giltig 
mätning inte kan erhållas kommer att visa ”Felaktig”).

Före mätning måste LaserFlow-givaren ställas in med mönster för has-
tighetsmätning. Se avsnitt 3.4.
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Justera

1. Nivå
2. Hastighet

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

Justera Hastighet

1. 360 Velocity

360 Velocity

Mätningar visas i valda mätenheter
Laser på Laser av Uppdatera

1,01
12-07-17
15:30:27

0,97
12-07-17
15:30:44

0,91
12-07-17
15:31:01

0,72
12-07-17
15:33:35

0,99
12-07-17
15:31:52

0,80
12-07-17
15:31:18

360 Mönster för hastighetsmätning

3.4. Givarplacering och justering

3.4.1. Centrering av LaserFlow-givaren

En riktig installation av LaserFlow-givaren är avgörande för att få riktiga 
mätresultat. I mitt positionen måste laserstrålen träffa exakt i mitten av 
vattenströmmen.

Laserstrålen placeras automatiskt i övre mittpositionen.

Laser på Välj ”Laser på” och tryck Enter. Detta kommer att hålla laser-
strålen konstant påslagen i 10 minuter eller tills ”Laser av” väljs, detta 
för att kunna använda strålen för finjustering av givarens position.
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OBS

När positioneringen är klar, se till att alla skruvar i montaget är dragna.

3.4.2. Val av mätpunkter för laserhastighetsmätning

När LaserFlow-givaren monterats över vattenflödet, kommer vissa 
installationer bara att behöva mäta med laserns mittpunkt för att få bra 
hastighetsvärden.

För installationer som kräver flera mätpunkter är nästa steg att bestäm-
ma vilka punkter som skal användas. För att göra detta aktivera alla 15 
mätpunkterna och vänta tills de visar sina respektive mätvärden. Detta 
kan ta upp till 15 minuter.

Varje mätpunkt kommer att visa hastighetsvärde med tidsstämpel eller 
”Felaktig”. Välj bort oönskade punkter och de som visar ”Felaktig”. Ju 
färre punkter som är aktiva desto kortare tid för att slutföra en hastig-
hetsmätning.

360 Velocity

Mätningar visas i valda mätenheter
Laser på Laser av Uppdatera

1,01
12-07-17
15:30:27

0,97
12-07-17
15:30:44

0,91
12-07-17
15:31:01

0,72
12-07-17
15:33:35

0,99
12-07-17
15:31:52

0,80
12-07-17
15:31:18

Felaktig Felaktig

Felaktig

Felaktig Felaktig Felaktig

Felaktig Felaktig

Felaktig
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360 Velocity

Mätningar visas i valda mätenheter
Laser på Laser av Uppdatera

1,01
12-07-17
15:30:27

0,97
12-07-17
15:30:44

0,91
12-07-17
15:31:01

0,72
12-07-17
15:33:35

0,99
12-07-17
15:31:52

0,80
12-07-17
15:31:18

Val av mätpunkter för hastighet

3.4.3. Justering av ultraljudsmätningens nivå

När givaren är monterad över vattenströmmen mät aktuell vattennivå 
och ange värdet för ”Nivå” under ”Nivåjustering”. Markera “Justera” 
och tryck Enter för att verifiera.

I denna dialog kan också displayvisningen uppdateras för att visa 
aktuell nivå.

Nivå

0,00

1,00

Silt-nivå

OBS

Nivåjustering för en nyinstallerad givare skall göras först efter att giva-
ren har hunnit anpassa sig till temperaturen på installationsstället (räkna 
med ca en timme per 10 °C temperatur i skillnad mellan lagring och 
montage).
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Återställ/justera nivå

Visa aktuell nivå

Justera

Uppdatera

360 Level

Nivå:

Senaste
inläsning:

Tidpunkt för
senaste
justering:

xxx  mm

DD/MM/ÅÅÅÅ   hh:mm:ss

mm
NIVÅJUSTERING

Justera

1. Nivå
2. Hastighet

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

Justera Nivå

1. 360 Level
2. 350 Level

Justering av ultraljudsmätningens nivå

3.5. Kontakta MJK Automation AB 

Vid frågor rörande installation, användning och underhåll av er TIENet-
enhet kontakta MJK Automation AB

Telefon: 0533-177 50, e-post: kontoret@mjk.se 
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4. Underhåll och tillbehörssatser

4.1. Underhåll

Följande tabeller är rekommenderade underhållskontroller för att säker-
ställa funktionen. Då olika förhållande råder på mätplatserna kan tätare 
tillsynsintervaller behövas på vissa ställen.

Tabell, Rekommenderade kontroller (lättillgängliga mätställen)

Åtgärd
Rekommenderat 
intervall

Vart

Kontrollera ultraljuds nivågivare 
(intern eller extern) så at det inte 
finns några hinder (t.ex, spindelnät 
eller annat skräp)

Varje månad På plats

Kontrollera hinder i laserns öppning 
(t.ex. spindelnät, annat skräp) —"— —"—

Kontrollera skräp på 350 Area/
Hastighetsgivare (om sådan 
används)

Varje månad eller 
efter att givaren 
gått under dränkt 
förhållande.

—"—

Kontrollera givarens uppriktning 
mot kanalen Varje vecka

Med Flowlink 
programmet eller 
Signature flödes-
mätare

Kontrollera dopplereffekt och 
bedöm historisk trend —"— —"—

Kontrollera ultraljudssignal och 
bedöm historisk trend —"— —"—
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Tabell, Rekommenderade kontroller (svårtillgängliga mätställen)

Åtgärd
Rekommenderat 
intervall

Vart

Kontrollera ultraljuds nivågivare 
(intern eller extern) så at det inte 
finns några hinder (t.ex, spindelnät 
eller annat skräp)

Var 6:e månad eller 
efter att givaren 
gått under dränkt 
förhållande

På plats

Kontrollera hinder i laserns öppning 
(t.ex. spindelnät, annat skräp) —"— —"—

Kontrollera skräp på 350 Area/Has-
tighetsgivare (om sådan används) —"— —"—

Kontrollera givarens uppriktning 
mot kanalen Varje vecka

Med Flowlink 
programmet eller 
Signature flödes-
mätare

Kontrollera dopplereffekt och be-
döm historisk trend —"— —"—

Kontrollera ultraljudssignal och 
bedöm historisk trend —"— —"—

4.2. Uppdatering av mjukvara

När ny mjukvara blir tillgänglig kan denna laddas ner från  
www.isco.com.

4.2.1. Med Signatur flödesmätare

TIENet enheternas mjukvara uppdateras via USB anslutningen på 
Signature flödesmätaren. Instruktioner för detta finns i manualen för 
Signature. Steg för steg instruktion för uppdatering av mjukvara finns i 
manualen för Signature flödesmätare.

4.2.2. Med 2160 LaserFlow modul

TIENet enheternas mjukvara uppdateras via Flowlink för 2160 modulen. 
Steg för steg instruktion för mjukvaruuppdatering finns i hjälptexterna i 
programmet.
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4.3. Rengöring av LaserFlow-givaren

Givarens yttre kapsling och ultraljudsgivare kan rengöras med varmt 
vatten och milt rengöringsmedel, använd mjuk luddfri trasa. Spruta 
inte vatten på laserns fönster, sätt i skyddsproppen innan rengöringen 
påbörjas.

VARNING

Använd ALDRIG vanlig trasa eller slipande medel för att rengöra Laser-
Flow.

VARNING

Säkerställ att skyddslocket är monterat vid rengöring, lagring eller 
transport.

4.4. Åtkomst till LaserFlow:s frontdel

Flera serviceåtgärder och även tillbehör kräver tillgång till givarens inre 
genom att frontdelen demonteras och sedan sätts tillbaka. 

VARNING

Koppla bort all spänningsmatning till givaren innan den öppnas.

Verktygsbehov: nr 2 Phillips skruvmejsel

4.4.1. Demontering av frontdelen

Skruvarna som håller frontdelen kan var något svåra att komma åt med 
en rak skruvmejsel.

1. Lossa de 6 stora Phillips-skruvarna som håller frontdenlen 
och lossa den från resten av givaren. Lossa inte några andra 
skruvar.

Lossa de stora skruvarna och frontdelen (3 skruv på var sida).
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4.4.2. Montera tillbaka frontdelen
1. Montera ihop givaren igen genom att kryssdra de 6 stora Phillips-

skruvarna tills dess att delarna sitter plant mot varandra.

VARNING

När de självgängande skruvarna monteras igen, undvik att förstöra 
gängorna i plasten. Sätt först skruven i hålet och vrid den moturs 
utan tryck tills den faller ner i gängan med ett ”klick”. Dra sedan fast 
skruven.

2. Om tillämpligt, montera hållardelen, se till att både planbrickor 
och fjäderbrickor kommer på plats.

Placering av pinnar för montage av hållardelen.
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4.5. Hastighetsvärden och Laserfönstret.

Felaktiga eller inkonsekventa hastighetsvärden kan orsakas av skräp 
eller kondens på fönstret som skyddar lasern.

Laserfönstret är vitalt för fokusering av laserstrålen och får aldrig 
vidröras. Kladd eller repor kan försämra givarens prestanda. Av detta 
skäl rekommenderas det INTE att fönstret rengörs om det inte är 
absolut nödvändigt.

Om rengöring måste utföras skall instruktionerna i avsnitt 4.6 följas 
exakt.

4.6. Rengöring av laserfönstret.

Laserfönstret är vitalt för fokusering av laserstrålen och får aldrig 
vidröras. Kladd eller repor kan försämra givarens prestanda. Av detta 
skäl rekomenderas det INTE att fönstret rengörs om det inte är absolut 
nödvändigt.

VARNING

Rör aldrig laserfönstret. Använd aldrig en vanlig trasa eller vatten för att 
rengöra laserfönstret.

Utrustning som krävs för rengöring.

• Färdigförpackade rengöringsdukar för engångsbruk fuktade med 
isopropanol så som Zeiss Lens Cleaning Wipes eller Bausch & 
Lomb Sight Savers®.

• Kimwipes® torkdukar.

• Rain-X® Glasbehandling.

Rengöringskit kan köpas från MJK, artikel ”Renlaser”

VARNING

Fukta aldrig dukarna med isopropanol eller annan lösning efter att de 
tagits ur förpackningen.

Arbetsgång:

Frontdelen på LaserFlow måste demonteras för att rengöra laser-
fönstret. Instruktioner för detta finns i avsnitt 4.4.
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VARNING

Koppla bort all spänningsmatning till givaren innan den öppnas.

VARNING

Försök inte rengöra laserfönstret utan att lossa frontdelen. Detta kan ge 
allvarliga skador

1. Ta ut den vikta duken ur förpackningen och använd hörnen för att 
lätt borsta bort slipande material från fönstrets yta.

2. Vik ut duken och rengör ytan försiktigt med nedåtgående rörelser, 
ha duken mellan fingrarna och glaset hela tiden.

3. Undersök fönstret noggrant i bra belysning från alla håll för 
att vara säker på att det inte finns fläckar, ränder eller någon 
beläggning på ytan. 
Om fönstret har fläckar, ränder eller fortfarande är lortigt ta en ny 
färdigförpackade rengöringsduk och upprepa rengöringen.

4. Vik en ren, torr Kimwipe duk fyra gånger för att öka tjockleken 
och torka fönstret med endast nedåtgående rörelser, ha duken 
mellan fingrarna och glaset hela tiden.

5. Undersök fönstret noggrant i bra belysning från alla håll för 
att vara säker på att det inte finns fläckar, ränder eller någon 
beläggning på ytan. 
Om fönstret har fläckar, ränder eller fortfarande är lortigt ta en ny 
färdigförpackade rengöringsduk och upprepa rengöringen.

6. Vik en ny Kimwipe duk som beskrivits tidigare och spreja dess 
slutna sida med Rain-X. 

Spreja med 
Rain-X här

Rengöring av laserfönstret: Fukta Kimwipe duk med Rain-X

7. Stryk på Rain-X på hela fönstret med endast nedåtgående 
rörelser.
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8. Efter det att Rain-X torkat i 30 minuter torka fönstret med en ny 
torr Kimwipe duk som det beskrivs i steg 4.

9. Inspektera fönstret som det beskrivits tidigare och fortsätt putsa 
ytan med nya torra dukar tills dess att alla spår av streck eller 
beläggning är borta.

Montera ihop givaren som det beskrivs i avsnitt 4.4.2
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