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MJK
A U T O M A T I O N

H-ränna

Flödesrännor är ett mätinstrument som är tillverkat enligt standardnormer, med stor noggrannhet och måste 
hanteras på ett sätt som inte utsätter konstruktionen för kraftiga mekaniska påfrestningar.

1. Före montage, kontrollera att rännan inte har några synliga defekter.

2. Kontrollera att rännan monteras så att inlopp och utlopp kommer åt rätt håll/flödesriktning.

3. För att koppla (ansluta) mätrännan till befintlig kanal måste övergången mellan kanalen och rännans 
inlopp respektive utlopp utföras så att flödet inte störs av skarpa kanter eller alltför snäv inkoning eller 
uppkoning före och efter rännan.

4. Vid ingjutning eller återfyllnad runt och under mätrännan får ej vridning eller inbuktningar av rännans 
botten och väggar uppstå (var försiktig om vibrator används för betong eller markbädd i anslutning 
till rännan). Vid risk för stora mekaniska påfrestningar under montaget av rännan så skall en temporär 
stagning göras invändigt.

5. Kontrollera så att givare som skall mäta flödet går att montera.

6. Rännan skall monteras i våg (niveleras) både i längsled och tvärled.

7. Vid projektering och val av mätränna är ostörd strömning ett krav. Min 10× mäthöjd helst 20× mäthöjd 
uppströms.

8. Exempel på störningar är skarpa böjar och kanter i inloppskanalen.

9. Dämt flöde uppstår då vattnet efter rännan inte ”hinner undan”. Detta kan undvikas genom större nivå-
skillnad mellan inlopp och utlopp samt större bredd på utloppskanal.

10. Var noga med flödesgivarens placering, se respektive ränna.

11. Vattnet får inte ha stor rörelseenergi då det strömmar in i mätrännan, lugnt fint flöde.

Vi på MJK har stor erfarenhet då det gäller flödesmätning, som vi gärna delar med oss av. Tveka inte 
att ringa oss om ni behöver råd eller hjälp vid installation eller inköp av mätrännor
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