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1 Specifikation

Specifikation Universal Smart Meter –  
Flödesmätare

Insignal DIGISENS Ultraljudsgivare

Temperatur område -5—50 °C

Display Grafisk LCD 124×64 punkter vitt på blå 
bakgrund

Relän 3 växlande relän, 5 A

Utgång, mA 4—20 mA galvaniskt skild

Matningsspänning 100—240 V AC 50/60Hz, strömförsörjning 
med switch-mode

Effektbehov 5 VA

Vikt 450 g, Version för väggmontage

Dimensioner 160 mm × 130 mm × 60 mm

Dimensioner vid montering 
(inkl. genomföringar mm.) 185 mm × 155 mm × 60 mm

Tabell 1-1 Specifikationer för enheten

2 Allmän information
Informationen i denna manual är noggrant kontrollerad och bör 
vara riktig. Trotts det så tar Smart Storm och MJK Automation inget 
ansvar för några oriktigheter som kan finns i manualen. Under inga 
omständigheter kommer Smart Storm eller MJK Automation att vara 
ansvariga för direkta, indirekta, speciella, oförutsedda skador eller 
följdskador orsakadet av några defekter eller utelämnanden i denna 
manual, även om det informerats om möjligheten till sådana skador. 
I intresset för fortsatt produktutveckling förbehåller sig Smart Storm 
rätten att göra förbättringar i denna manual och de produkter som den 
beskriver när som helst, utan förvarning eller förpliktelse. 
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2.1 Säkerhetsanvisningar

Vänligen läs hela manualen innan uppackning, installation eller 
användning av utrustningen. Var uppmärksam på stycken markerade 
med FARA, VARNING och Försiktighet. Görs inte detta kan det leda till 
att användaren skadas allvarligt eller skada på utrustningen. Se till att 
kapslingen av denna utrustning inte försämras, använd eller installera 
inte den här utrustningen på något annat sätt än det som anges i denna 
manual.

FARA

Smart Storm-produkter är designade för utomhusbruk och har hög 
kapslingsnivå IP66. Om enheten ansluts till elnätet med stickkontakt 
i stället för en fast anslutning så kommer kapslingsnivån att bli klart 
lägre. Det är upp till användaren att se till att anslutningen med stick-
kontakt utformar så att elsäkerheten är betryggande och uppfyller 
lokala regler och krav. Används instrumentet utomhus skall det anslutas 
i uttag som minst uppfyller IP44.

2.2 Användning av riskinformation

FARA

Indikerar en potentiellt eller överhängande farlig situation som, om den 
inte undviks, kan resultera i dödsfall eller allvarlig skada

VARNING

Indikerar en potentiellt eller överhängande farlig situation som, om den 
inte undviks, kan resultera i dödsfall eller allvarlig skada

Försiktighet

Indikerar en potentiellt farlig situation som kan resultera i mindre eller 
måttlig skada.

OBS

Indikerar en situation som, om den inte undviks, kan resultera i ska-
dor på instrumentet. Den anger också information som kräver särskild 
uppmärksamhet.
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2.3 Säkerhetsmärkning

Läs alla etiketter och märkningar på instrumentet. Personskador eller 
skador på instrumentet kan uppstå om dessa inte efterlevs.

Om denna symbol finns på instrumentet är det en hänvis-
ning till manualen för användning och/eller säkerhetsinfor-
mation.

Denna symbol på en produkthölje indikerar att det finns en 
risk för elektrisk stöt.

Denna symbol innebär att det finns behov av att använda 
skyddsglasögon.

Visar vart skyddsjord skall anslutas.

Visar vart säkring eller strömbegränsning är placerad.

2.4 Försiktighet vid inkoppling och användande

FARA

Risk för elstöt. Koppla alltid bort matningsspänningen innan 
instrumentet öppnas och några anslutningar utförs.

Installationen skall endast utföras av behörig personal. 

OBS

Känsliga elektronikkomponenter kan skadas av statisk elektricitet vilket 
kan medföra funktionsstörningar eller eventuellt fel hos instrumentet. 
Smart Storm rekommendera följande steg för att undvika ESD skador 
på instrumentet:

Innan några av instrumentets inre delar (så som kretskort eller 
komponenter på dem) vidrörs se till att eventuell statisk elektricitet 
urladdas. Detta kan åstadkommas genom att vidröra en jordad 
metallyta i 3 sekunder.
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För att undvika statisk uppladdning undvik överdrivna rörelser. 
Transportera känsliga komponenter i antistatiska förpackningar.

För att avleda och förhindra uppbyggnad av statisk elektricitet kan ett 
jordat EDS-armband användas, speciellt om kretskort skall hanteras.

Hantera alla komponenter som är känsliga för statisk urladdning på 
plats som är säkrad mot statisk elektricitet. Om möjligt skall EDS 
skyddande mattor och bordsunderlägg användas.

FARA

Riska för elstöt. Installera alltid med jordfelsbrytare (max felström 
30 mA). Vid montage utomhus skall matningsspänningen vara avsäkrad 
med max 5 A.

FARA

Vid fast installation måste en lokal brytare finns för matningsspänning-
en. Denna måste placeras nära instrumentet och vara lätt åtkomlig för 
användaren.

Vi anslutning med stickpropp så kan denna fungera som brytare.

FARA

Säkerställ att instrumentets relän inte utsätts för högre last än 5 A då 
detta kan orsaka skador och möjligen förstöra instrumentet.
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3 Uppstart av instrumentet
Instrumentet är konfigurerat för att mäta flöde med hjälp av en 
DIGISENS givare. DIGISENS givaren är en intelligent givare som mäter 
löptiden för ultraljudspulser och sedan kommunicerar med USM via 
RS422.

USM kan anslutas till andra system (t.ex. logger) genom den galvaniskt 
skilda mA-utgången 4—20 mA.

De programmerbara relärna kan användas för kontroll, larm och över-
vakning.

3.1 USM Anslutningar.

Anslutningsplintarna nås genom att ta bort instrumentets lock. Alla 
anslutningar skall göras genom lämpliga kabelgenomföringar för att 
fortsatt uppfylla IP-klassningen.

Enheten är tillverkad för matningsspänning 100—240 V AC eller  
12—24 V DC.

DIGISENS givarna levereras med parade ledare och skall anslutas 
enligt följande:

Grön TX+

Svart (med grön) TX-

Vit RX+

Svart (med vit) RX-

Röd 15 V

Svart (med röd) Jord

Vissa DIGISENS givare levereras med ytterligare ett ledningspar som 
skall anslutas enligt följande:

Blå 15 V

Svart (med blå) Jord
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Relän kan anslutas COM & NO (sluten när reläet är ON) eller COM & NC 
(sluten när reläet är OFF).
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Bild 3-1 Anslutningar på kretskort.

3.2 Slå på USM

När enheten startas visas en startbild denna visar kontaktuppgifter till 
Smart Storm.

Bild 3-2 Smart Storm startbild

Denna följs automatiskt av Hemskärmen.
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Bild 3-3 Hemskärm

Hemskärmen visar huvud parametrar (i vald enhet) med stapeldigram 
som visar procentvärde för nivå eller avstånd. När enheten startas 
första gången kommer displayen att visa felaktiga värden eftersom 
utformningen av mätstället inte har ställts in. Ytterligare display möjlig-
heter beskrivs i kapitel 5. Dioden till höger om displayen (Status) kom-
mer att blinka med en frekvens på ca 2 Hz. Detta indikerar att data tas 
emot.

Tryck på  Hemknappen medför alltid återgång till Hemskärmen från 

alla andra skärmar.
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4 Inställning av USM.

Bild 4-1 USM flödesmätare

USM konfigureras med de fyra knapparna under displayen.

Knapp Funktion

Flytta åt höger eller Enter

Flytta upp, Öka siffervärden

Flytta ner, Minska siffervärden

Åter till förgående menynivå eller till hemskärm och avbryt

Tabell 4-1 Knapparnas funktion
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Enheten konfigureras via sidan ”MENU” som är lösenordsskyddat. På 

hemskärmen tryck knappen  (Enter) för att komma till sidan ”PASS-

WORD” (lösenord).

Bild 4-2 Skärmen ”PASSWORD” (lösenord)

Använd knapparna  (pil upp) och  (pil ner) för att välja siffra på 

varje position tryck  (Enter) för att gå till nästa siffra. Om felaktig 

siffra anges tryck  (Hem-knappen) för att återgå till Hemsidan.

Fabriksinställt lösenord är ’0000’. Detta kan ändras.

Om felaktigt lösenord anges 3 gånger kommer USM att låsa menyn 
under 5 minuter.

Om lösenordet är rätt kommer inställningsmenyn att visas.

Bild 4-3 Inställningsmeny
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Det finns 15 undermenyer till inställningsmenyn:

1. FLOW SET UP - Flödesinställning

2. DISPLAY SET UP - Displayinställning

3. LOGGER SET UP - Logginställning

4. SENSOR SET UP - Givarinställning

5. RELAY SET UP - Reläinställning

6. 4—20 mA SET UP - 4—20 mA inställning

7. COMMS SET UP - Kommunikationsinställning RS485

8. RELAY TEST - Relätest

9. 4—20mA TEST - 4—20 mA test

10. SIMUL TEST- Funktionssimulering. 

11. CHANGE PASSWORD - Byt lösenord

12. ECHO PROFILE - Ekoprofil

13. SLEEP TIMER - Tid för skärmsläckning

14. ENGINEERING MENU - Servicemeny

15. EXIT - Avsluta

Använd knapparna  (pil upp) och  (pil ner) för att välja önskad 

meny tryck sedan  (Enter) för att välja. Kappen  (Hem) ger en 

återgång till Hemskärmen.

Servicemenyn (ENGINEERING) innehåller inställningar som endast skall 
ändras av Smart Storm och här krävs ytterligare ett lösenord.

OBS! När inställningsmenyn öppnas kommer status hos relän och 
4-20 mA utgången inte att ändras.

Trycks inte någon knapp under 2 minuter så kommer USM att lämna 
inställningsmenyn och återgå till hemskärmen utan att spara eventu-
ella ändringar.
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4.1 Inställning för Flödesmätning.

Välj FLOW SET UP - Flödesinställning på menysidan och tryck 

 (Enter) . Följande undermeny öppnas.

Bild 4-4 Tank inställningsmeny

4.1.1 Inställning av flödesanordning.

Välj Device Set Up - Flödesanordning på menysidan och tryck 

 (Enter).

Bild 4-5 Flödesanordning

Det finns 6 utformningar för flödesannordningar i instrumentet inklusive 
en programmerbar flödestabell för valfri anordning. 

Flytta markeringen (>) med  (pil upp) och  (pil ner) knapparna och 

tryck sedan  (Enter) för att välja utformning på flödeanordning.

4.1.1.1 V-Notch Weir - V-format överfall

Flytta markeringen (>) till ”V-Notch Weir” och tryck sedan  (Enter).
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Bild 4-6 V-Notch Angle Screen - Överfallets vinkel

Använd knapparna  (pil upp) och  (pil ner) för att välja överfallets 

vinkel tryck  (Enter) för att gå till nästa inmatning.

Nästa inmatning är Max Flow Height - högsta flödesnivå.

Max flödesnivå.

Max flödesnivå måste anges för alla utformningar av flödesanordningar. 
Denna används för att beräkna anordningens mätoråde (max. flöde). 
Detta används ofta för att ställa in egenskaper för t.ex. 4—20 mA 
signal.

Bild 4-7 Max. flödesnivå

Använd knapparna  (pil upp) och  (pil ner) för att ändra värdet 

till max. flödesnivå och tryck  (Enter). Nu visas mätområdet på 
skarmen, ytterligare en knapptryckning ger återgång till menyn FLOW 
SETUP - flödesinställning.
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OBS! Inställda värden sparas först när Exit/Save väljs i menyn FLOW 
SETUP - flödesinställning.

4.1.1.2 Rectangular Weir and Rectangular Flume - 
Rektangulärt överfall och rektangulär ränna

Parametrar för rektangulärt överfall och rektangulär ränna anges på 

samma sätt som parametrar för 0-flödesnivån. Efter tryck på  (Enter) 
visas skärm för nästa parameter automatiskt.

Parametrarna är:

Rectangular Weir – Rektangulärt överfall

Sill Height - Höjd till överfallets kant

Sill Width - Överfallets bredd

Approach Width - Kanalens bredd

Max Height - Max. Nivå
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Bild 4-8 Parametrar för rektangulärt överfall

Rectangular Flume – rektangulär ränna

Channel Width - Kanalbredd

Throat Width - Halsens bredd

Throat Length - Halsens längd

Max Height - Max. Nivå
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Bild 4-9 Parametrar för rektangulär ränna

4.1.1.3 Parshall ränna och Palmer Bowlus ränna

Önskad Parshall eller Palmer Bowlus ränna kan väljas från en roterande 
lista

Bild 4-10 Val av Parshall ränna

Förprogrammerade typer av Parshall rännor är:

74 mm (3 tum) 610 mm (2 fot)

152 mm (6 tum) 914 mm (3 fot)

229 mm (9 tum) 1220 mm (4 fot)

305 mm (1 fot) 1520 mm (5 fot)

457 mm (1,5 fot) 1830 mm (6 fot)
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Förprogrammerade typer av Palmer Bowlus rännor är:

102 mm (4 tum) 457 mm (18 tum)

152 mm (6 tum) 533 mm (21 tum)

203 mm (8 tum) 610 mm (24 tum)

254 mm (10 tum) 686 mm (27 tum)

305 mm (12 tum) 762 mm (30 tum)

381 mm (15 tum)

4.1.1.4 HS/H/HL rännor

Önskad HS/H/HL ränna kan väljas från en roterande lista.

Bild 4-11 Val av HS/H/HL ränna

Förprogrammerade typer av HS/H/HL rännor är:

HS 122 mm (0,4 ft) H 457 mm (1,5 ft)

HS 183 mm (0,6 ft) H 610 mm (2,0 ft)

HS 244 mm (0,8 ft) H 762 mm (2,5 ft)

HS 305 mm (1,0 ft) H 914 mm (3,0 ft)

H 152 mm (0,5 ft) H 1370 mm (4,5 ft)

H 229 mm (0,75 ft) HL 914 mm (3,0 ft)

H 305 mm (1,0 ft) HL 1220 mm (4,0 ft)

När typ av ränna är vald kommer valet av ekvation, här rekomende-
ras val 2) A + B hx + C hy + D hz  (denna är lättast att kontrollräkna och 
eventuellt justera koefficienter).
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Bild 4-12 Val av ekvation

När ekvationen har valts visas samtliga konstanter för den valda rännan 
och tillhörande ekvation.

Bild 4-13 Ekvationens koefficienter för vald ränna

Sedan visas maximala mäthöjden för rännan och aktuellt mätområde 
(span).

Bild 4-14 Max mäthöjd och mätspann
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4.1.1.5 Flow Table - Flödestabell

För andra flödeannordningar kan egen flödestabell med upp till 32 
punkter (nivå - flöde) användas. Första punkt är automatiskt satt till 
nivå=0 och flöde=0.

Bild 4-15 Tabell parametrar

Nivån anges i mm och flödet anges i l/s. Andra enheter måste 
konverteras före användning.

Punkterna måste anges i rätt ordning, alltså nivå och flöde för punkt 2 
måste vara större an nivå och flöde för punkt 1.

Om färre än 32 punkter används så avslutas inmatningen genom att 
nivå=0 anges efter sista punkt.

OBS! Inmatade värden kommer inte att sparas förrän FLOW SET UP 
- Flödesinställning avslutas och spara väljs.

4.1.2 No Flow Distance.- Avstånd vid 0-flöde

Avstånd vid 0-flöde är det minsta avstånd som instrumentet mäter när 
det inte är något flöde. För att mäta flödet genom flödesanordningen 
stoppas flödet och avståndet som instrumentet då mäter är avstånd vid 
0-flöde.

Instrumentet beräknar flödeshöjden genom anordningen som ”Avstånd 
vid 0-flöde” minus ”uppmätt avstånd” detta medför att felaktigt 
”Avstånd vid 0-flöde” ger fel flödesvärden för alla nivåer!
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Bild 4-16 Avstånd vid 0-flöde 

No Flow Distance (avstånd vid 0-flöde) ställs i menyn FLOW SETUP 

(flödesinställning) använd  (pil upp) eller  (pil ner) för att ange 
värde. Tryck Enter för att acceptera värdet och återgå till menyn FLOW 
SETUP.

Bild 4-17 Inmatning av 0-flödesavstånd.

OBS! Inmatade värden kommer inte att sparas förrän FLOW SET UP 
- Flödesinställning avslutas och spara väljs.
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4.1.3 System Units - Systemenheter.

Denna meny ger möjlighet att välja vilken enhet som skall användas för 
avstånd/längd och volym. Vald enhet används för visning i display och 
vid inmatning när t.ex. relä och 4-20 mA signal ställs in.

Bild 4-18 Systemenheter.

Enhet väljs från en rullande lista och tillgängliga enheter är:

Längd/Avstånd:

mm tum

m fot

fot och tum

Volym:

m3 ft3

Flöde:

l/s US gallon/s

l/min US galllon/min

m3/s US gallon/h

m3/min US kgallon/h

m3/h

m3/dygn
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4.1.4 Diagramskala.

Instrumentet har en diagramvisning som visar flödet under de senaste 
120 minuterna.

Bild 4-19 Diagramvisning.

Chart Scale - Skalering av diagram ger möjlighet att skalera vertikala 
axeln upp till inställt max värde.

Bild 4-20 Inmatning av max. skalvärde.

4.1.5 Exit/Save - Avsluta/Spara.

Inställda värden sparas först när Exit/Save väljs i menyn och Save väljs 
i följande dialog.
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Bild 4-21 Avsluta och spara.

4.2 Display Set Up - Displayinställning.

Instrumentet tillåter att vissa displaybilder konfigureras för att visa olika 
mätvärden. Dessa inställningar görs i menyn Display Set Up (Displayin-
ställning).

Bild 4-22 Displayinställning skärm 1.

Val av vilken visning som skall påverkas görs med  (pil upp) eller   

(pil ner). Enter knappen  (Enter) ändrar storheten i en roterande lista. 
Valen i ovanstående avsnitt medför följande skärmbilder:

 Hemskärm Mätning skärm 1 Mätning skärm 2
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Vald med
P1 FULL

Vald med
GRAPH  

Vald med
P2 TOP

Vald med
P2 BOT  Vald med

P3 TOP
Vald med
P3 BOT

Bild 4-23 Displayinställnings bilder

Tillgänglig mätvärden vid P1 FULL är:

l/s US gallon/s

l/min US galllon/min

m3/s US gallons/h

m3/min US gallons/dag

m3/h

m3/dag

GRAPH - Stapeldiagram kan ställas in som:

% Nivå % Flöde

%mA utsignal (0% = 4 mA, 100% =20 mA)

Som tillägg till nivåmätnigarna som finns för P1 Full så finns 
följande för P2 och P3:

Nivå (mm) Nivå (tum)

Nivå (m) Nivå (fot)

Nivå (fot och tum)

Avstånd (mm) Avstånd (tum)

Avstånd (m) Avstånd (fot)

Avstånd (fot och tum)

Daglig Total (m3) Daglig Total (ft3)

Totalräknare (m3) *) Totalräknare (ft3) *)

*)  endast tillgängligt vid uppstart
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Bild 4-24 Exempel på skärmbild vid mätning.

4.3 Configuring the Logger - Konfigurera logger.

Bild 4-25 Konfigurera logger.

Instrumentet kan utrustas med ett micro-SD minneskort för kunna få 
tidsstämplade mätvärden lagrade. Loggade värden kan läsas med pro-
grammet Smart Storm INQUISTER

Log Int. anger intervallet för loggning som kan väljas:

OFF 1 minut 2 minuter

5 minuter 10 minuter 30 minuter

Formatet på datum som visas på Hemskärmen kan sättass:

OFF, DD/MM/YY eller MM/DD/YY

Datum och tid används både för visning på Hemskarm och som tids-
stämpel för loggande värden.
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VIKTIGT:

Instrumentet levereras med batteriet bortkopplat från klockkretsen. 
Före användning av loggfunktionen måste bygeln CONN4 vara på 
plats.

Anslutning till USB (Connect to USB) väljs när loggade värden skall 
läsas ut från enheten.

Bild 4-26 (a & b) – USB anslutning.

Välj Connect to USB utan att ansluta till PC. Skärmbild enligt bild Bild 
4-26 a visas. Nu kan en PC med Windows anslutas och skärmen änd-
ras till bild Bild 4-26 b.

Data på SD-kortet kan nu ses i utforskaren på PC:n. SD-kortet visas 
som en ny disk i utforskaren (på samma sätt som ett USB-minne). Fi-
lerna kan sparas på PC och öppnas med programmet INQUISTER.

För att återgå till menyn, koppla bort USB-kabeln och tryck 

 (hemknappen).

4.4 Configuring the Sensor - Konfigurera givare

Menyn givarinställning kan inställningar göras av den tröskelnivå som 
krävs för att givaren skall reagera och det avstånd från givaren där mät-
ning börjar.

Svarsekot är under normala omständigheter 100%. Detta kan 
kontrolleras med hjälp av Echo Profile - Ekoprofil (se kap 4.12). 
Om returekot är dåligt kan tröskeln sänkas för att förlänga givarens 
livslängd. Fabriksinställningen är 80%.

Blankingsavståndet kan användas för att göra givaren ”blind” för 
eventuella störande objekt mellan givaren och den yta som skall mätas.
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I Bild 4-27 finns en störande konstruktion som kan orsaka ett falskt eko 
vid mätningen. Om blankningsavståndet sätts till x kan givaren ge detta 
felaktiga som uppmätt nivå.

Sätts blankningsavståndet till y så kommer givaren att ignorera eko från 
denna störning och ge andra ekot från mätytan som resultat. I de flesta 
fall kan blankningsavståndet sättas till avstånd från givaren till maxi-
mala nivå som skall kunna mätas.

S
p

rid
ni

ng
sv

ik
el

Hinder
Y

X

Bild 4-27 Blankningsavstånd.

Kontakta MJK för mer information om hur detta avstånd ändras.

4.5 RELAY SET UP - Reläinställning

Instrumentet har tre programmerbara relän. Dessa kan konfigureras 
som ON/OFF Flöde, Nivå eller Avstånd, som signal till provtagare eller 
som signal att svarseko saknas (inget avstånd från DIGISENS givaren).



©MJK Automation AB 202227 ©MJK Automation AB 2022

Bild 4-28 Reläinställning.

Använd knapparna  (pil upp) och  (pil ner) för att markera relä att 

konfigurera tryck sedan  (Enter) för att välja. 

Bild 4-29 a&b Reläinställning.

När statusfältet är valt kommer tryck på Enter att ge en växling mellan 
ENABLED och DISABLED. Val av ENABLED visar också övriga 
parametrar som kan ställas in.

När fältet Mode väljs kommer tryck på Enter att medföra en växling 
mellan tillgängliga reläfunktioner.

4.5.1 Lost Echo Relay - Relä för saknat ekosvar.

Valet saknat eko (LOSTECHO) kräver inga parametrar men inställningen 
måste sparas via Save/Exit. Relät kommer att sluta om 5 på varandra 
följande mätningar från DIGISENS givaren inte ger något mätvärde eller 
om kommunikationen med givare bryts mer än 10 sekunder.
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Bild 4-30 Lost Echo Relay - Relä för saknat ekosvar.

4.5.2 Relä för flöde, nivå och avstånd.

När flöde, nivå eller avstånd väljs visas ON och OFF parameterna. 
Dessa ställs in genom att flytta pekaren (>) till avsett fält och trycka på 
Enter. Pilen visas intill parametern för att vias att den är vald.

Parametern kan ändras med pil-upp eller pil-ner valet bekräftas med 
Enter.

Bild 4-31 Inställning av relän.

Max. avstånd sätt av Digisens givarens max avstånd (3 m, 6 m, 10 m 
eller 20 m).

Max flöde bestäms av den maximala mäthöjd som ställts in när 
mätannordningen definierats i inställningarna.

Max nivå är den maximala höjd som ställts in när mätningen definierats 
i inställningarna.
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4.5.3 Sampler Relay - Provtagningsrelä.

Bild 4-32 Sampler Relay Setup Screen.

Ett relä som triggas av volym kan användas för att styra t.ex. en 
provtagare. Reläet kommer att gå till varje gång inställd volym har 
passerat mätannordningen.

Tiden som reläet sluter ställs i tidsfältet i exemplet ovan kommer reläet 
att vara slutet 200 ms varje gång det passerat 1,00 m3 vätska genom 
mätanordningen. Ett typiskt värde är 150 ms.

OBS! Inmatade värden kommer inte att sparas förrän RELAY SET UP 
- reläinställning avslutas och spara väljs.

4.6 4—20 mA SET UP - 4—20 mA inställning

mA-utsignalen (4-20 mA) kan konfigureras för att motsvara flöde, nivå 
eller avstånd.

mA-inställningen nås via inställningsmenyn.
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Bild 4-33 4-20 mA inställning.

Dessa ställs in genom att flytta pekaren (>) till avsett fält och trycka på 
Enter. Pilen visas intill parametern för att visa att den är vald.

Parametern kan ändras med pil-upp eller pil-ner valet bekräftas med 
Enter.

Max. avstånd sätt av Digisens givarens max avstånd (3 m, 6 m, 10 m 
eller 20 m).

Max flöde bestäms av den maximala mäthöjd som ställts in när 
mätannordningen definierats i inställningarna.

Max nivå är den maximala höjd som ställts in när mätningen definierats 
i inställningarna.

När utsignalen är avaktiverad sätts signalen till 0 mA. Oftast ansluts 
4—20 mA signalen till en logger eller SCADA-system för att loggas.

OBS! Inmatade värden kommer inte att sparas förrän 4—20 mA SET 
UP - 4—20 mA Inställning avslutas och spara väljs.

4.7 Comms Parameters - 
Kommunikationsinställning.

Instrumentet kan konfigureras för att kopplas till t.ex. SCADA-system 
med Modbus RTU (RS485).
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Bild 4-34 Inställning kommunikation.

Parametern kan ändras med pil-upp eller pil-ner valet bekräftas med 
Enter. Följande val kan göras:

Baud rate: 9600, 19200

Paritet: ODD, EVEN, NONE 
 Inställning NONE sätter 2 stopp bitar, 
 ODD/EVEN ger 1 stopp bit

Mod: ASCII-7bit, ASCII-8bit, RTU

Address: OFF, 1 – 247. (0x01 – 0xF7)

ModBus RTU använder standard Modbus Protokoll med CRC 16. 
Modbus Ascii använder Longitudinal Redundancy Check (LRC). För 
detaljer kring protokollet kontakta MJK.
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4.8 Relätest

Relätest kan användas för att testa så att ansluten utrustning får 
avsedd signal när reläet drar (t.ex. testa att provtagaren tar prov när 
den skall eller testa att larm fungerar).

Bild 4-35 a&b Relätest.

Dessa ställs in genom att flytta pekaren (>) till avsett fält med pil-upp 
eller pil-ner. Genom att trycka Enter kommer reläets status att växla. 
Motsvarande lysdiod skall också visa status.

4.9 4—20 mA TEST - 4—20 mA test

4—20 mA test kan användas för att testa mA-utsignalen och se att 
strömen stämmer vid ansluten utrustning.

Utsignalen kan ändras med pil-upp eller pil-ner. Tryck på Enter eller 
hem knapparna för att lämna och gå till inställningsmenyn.

Bild 4-36 4—20 mA test.

Utsignalen kan kontroleras direkt med lämplig multimeter.
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OBS! I detta fall skall alla andra anslutningar till mA-signalen kopplas 
bort.

4-20 mA test kan användas för att kalibrera annan ansluten utrustning.

För att använda loggningen, ställ 4 mA utsignalen till nivå 0,0 och 
20 mA max nivå.

Vid 4—20 mA test ställ utsignal till 4 mA och ange 0,0 som värdet vid 
4 mA i loggen.

Sätt utsignal till 20 mA och ange max nivå som 20 mA värde i loggen.

Detta kalibrerar instrumentet mot loggen. 

4.10 Simulation Test - Simulering

Simulering kan användas för att testa relän och 4—20 mA-utsignalen. 
Test finns två testlägen SWEEP (svep) och FIXED (fast).

Bild 4-37 Simulering.

Väljs SWEEP kommer instrumentet att återgå till Hemskärmen och 
ändra från 0 mm till max nivå och tillbaka till 0 mm. Detta kommer att 
pågå under 2 minuter så att funktion hos utsignaler kan kontrolleras. 
Sedan återgår det till normal mätning (hemskärmen).

I FIXED mod anges ett nivåvärde och detta värde kommer att styra 
utsignalen under 2 minuter.

När simulering görs kommer nivåvärden inte att registreras som min 
eller max värden för dygnet.
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4.11 CHANGE PASSWORD - Byt lösenord

Det förbestämda lösenordet kan bytas från 0000. För att göra denna 
ändring måste nuvarande lösenord först anges och sedan nytt 
lösenord.

Viss försiktighet när detta görs, nya lösenordet sparas direkt när 
sista siffran matats in. Det nya lösenordet visas en stund efter att det 
angetts.

4.12 ECHO PROFILE - Ekoprofil

Ekoprofilen ger en aktuell bild av ekosvaret som givare får för tillfället. 
Detta kan användas för att kontroller att det inte finns några hinder eller 
störningar mellan givaren och mätytan samtidigt kan verkligt avstånd 
kontrolleras mot det avstånd som instrumentet visar.

Skalningen av x-axeln kan väljas men är också beroende av givartypen.

Bild 4-38 Skalning för 6 m Digisens givare.
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Bild 4-39 Ekoprofilen visar ett kraftigt eko vid 1,80 m.

Bild 4-39 visar ett bra retureko från nätytan cirka 2,0 m under givaren 
utan några felaktiga eller störande ekon däremellan. Ekosvaret har en 
amplitud på 100%. ett andra (harmoniskt) eko vid 4,0 m har inte någon 
påverkan på mätningen.

Bild 4-40 visar samma eko in zoomat (skalning av x-axel till 3 m).

Bild 4-40 Ekoprofil med skalning 3 m.
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4.13 SLEEP TIMER - Tid för skärmsläckning

Skärmen kan ställas in för att automatiskt släckas efter viss tid.

Bild 4-41 Inställning av skärmsläckning.

Tid för skärmsläckning kan ställas som: OFF, 1 minut, 2 minuter, 5 mi-
nuter, 10 minuter eller 30 minuter.

Instrumentet lämnar skärmsläckning vid tryck på någon knapp.

4.14 ENGINEERING MENU - Servicemeny

Servicemenyn är skyddad av lösenord och inte avsedd för allmänt bruk. 
För mer information kontakta MJK Automation AB.
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5 Instrumentets skärmbilder.
Instrumentet har flera skärmbilder som kan visa mätvärden för att göra 
information tillgänglig utan att behöva använda inställningsmenyn. 
4—20 mA utsignalen och relästatus uppdateras oberoende av vilken 
skärm som visas.

5.1 Hemskärm

Bild 5-1 Hemskärm

Hemskärmen visar aktuell nivå. Enheten för nivån och skärmens layout 
bestäms i displayinställningsmenyn (kapitel 4.2). Som tillval kan datum 
och tid visas och detta ställs i menyn loggern (kapitel 4.3).

Hemknappen  medför återgång till hemskärmen från alla andra 

skärmbilder.

Alla andra skärmbilder nås med hjälp av pilknapparna   och 

följande skärmbilder finns:

Hemskärm 

Mätning skärm 1 Om instrumentet

Mätning skärm 2 SMART STORM LOGGA

4—20 mA skärm Rapport 3 dagar

Relä skärm 1 Rapport 2 dagar

Relä skärm 2 Rapport 1 dag
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Enhetens parametrar Rapport i dag

Givarinställningar Trendkurva

Beräkningsparametrar Totalräknare

Kommunikationsinställning Hem 

Om avståndsvärden inte erhålls från 5 förväntade ekon (5 sekunders 
mätning) kommer displayen att visa LOST ECHO – detta indikerar att 
instrumentet forfarande har kontakt med givaren men givaren ger inget 
avstånd.

Bild 5-2 Inget eko - LOST ECHO.

På samma sätt om instrumentet inte får signal från givaren under 
10 sekunder så visas LOST COMMS - tappad kommunikation.

5.2 Visning av mätning

Bild 5-3 Exempel på skärmbild vid mätning.

Skärmbilderna ger möjlighet att visa två mätvärden i samma bild. Dessa 
inställningar görs i menyn Display Set Up (Displayinställning).
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Detta ger användaren möjlighet att ställa in visning av det som passar 
bäst för tillfället.

Vid fel kommer LOST ECHO eller LOST COMMS att visas

Bild 5-4 Skärmbild vid fel.

5.3 4—20 mA Visning

Bild 5-5 4—20 mA Skärm.

4—20 mA skärmen visar aktuella inställningar av mA-utsignalen samt 
aktuellt värde (CUR) av den mätstorhet som är vald tillsammans med 
aktuell mA -signal.

Om ekot tappas kommunikation med givaren bryts så kommer värdet 
(CUR) erstättas med felmeddelande och mA-signalen sätts till 0 mA.

Om 4—20 mA kanalen inaktiveras kommer denna skärmbild att vara 
blank.
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OBS! Efter alla ändringar av parametrar skall relä och 4—20 mA 
inställningsskärmarna kontrolleras för att säkerställa så att rätt 
värden har sparats.

5.4 Relä skärmar

Instrumentet har två reläskärmar vilka visar inställningar och status 
för de tre reläena. Relä sida 1 visar relä 1 och relä 2 medan sida 2 
upprepar relä 2 tillsammans med relä 3.

Bild 5-6 Relä skärm 1

Bild 5-6 Visar relä 1 och 2 inställda för flöde. Aktuellt värde för flöde 
(FLOW CUR) är 4,45 l/s. Flödet är under både till och från (ON/OFF) 
nivåerna så relä 1 är från.

Relä 2 har tillslag satt till 4,2 l/s då aktuellt värde (CUR) är över detta så 
är reläet till. Relä 2 kommer att slås av när flödet går under 4,00 l/s.
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Bild 5-7 Relä skärm 2.

Relä skärm 2 visar relä 3 inställt för styrning av provtagare med prov 
var 10 m3 och reläet är varje gång slutet 200 ms. Det visas också hur 
stor volym som återstår till nästa provtagning (NEXT) i detta fall 4,8 m3. 
Detta värde kommer att räkna ner till 0 m3 med hastighet som beror på 
flödet sedan sluter relä 3 och värdet återgår till 10 m3.

5.5 Enhetens parametrar

Bilden Device Parameter (enhetens parametrar) visar dimensioner och 
mätspann hos överfallet eller rännan som används för flödesmätningen.

Bild 5-8 Exempel på parameterbilder

Dimensioner och span visas i de enheter som valts i flödes-
inställningarna.
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5.6 Givarinställning

Skärm för Sensor Set Up givarinställning visar aktuell inställning för 
givaren. Detekteringsnivån och blankningsavståndet är konfigurerbara 
via Sensor Set Up - Givarinställningar och beskrivs i kapitel 4.4.

Bild 5-9 Givarinställning.

Givartyp (Head type), frekvens och pulsfrekvens (Firing rate) är fabriks-
inställningar och kan bara ändras via servicemenyn.

Tillgängliga givare är:

Typ Nominell frekvens Avstånd

Digisens 3 150 kHz 3 m

Digisens 6 80 kHz 6 m

Digisens 10 60 kHz 10 m

Digisens 20 40 kHz 20 m

Tabell 5-1 Givartyper

Givarna är fabriksjusterade för att ge bäst prestanda kring den 
nominella frekvensen. Högre frekvenser ger bättre precision men 
kortare maximalt mätavstånd.

5.7 Calc Parameters - Beräkningsparametrar

Beräkningsparametrar visar den information som instrumentet använ-
der för att nivå och vikt.
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Bild 5-10 Beräkningsparametrar.

Från givare kommer Time of Flight (ToF). Detta är tiden i μs som det 
tar för ultraljudspulsen att gå från givare, träffa mätytan och reflekteras 
tillbaka till givare.

Givaren sänder också aktuell temperatur enligt den inbyggda 
temperatur mätningen i givare.

Temperaturen används för att beräkna ljudhastigheten (SOS) så att 
avståndet kan beräknas med ToF. Slutligen kan nivån beräknas genom 
att dra bort avståndet från avståndet till 0-nivån.

Både avstånd och nivå kan visas på skärmbilderna i mätläge.

Skärmbilden med beräkningsparametrar uppdateras var 5:e sekund om 
fel uppstår kommer ToF, Temp och SoS att ersättas med LOST ECHO/
LOST COMMS.

5.8 COMMS SET UP - Kommunikationsinställningar

Skärmen för kommunikationsinställningar visar gjorda inställningar för 
kommunikation och dessa krävs för att använda MODBUS mot instru-
mentet
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Bild 5-11 a&b Kommunikationsinställningar.

Bild 5-11 b visar de två blinkande fälten uppe till höger som indikerar 
aktivitet vi kopplingen. Den vänstra visar all aktivitet under senaste 
sekund, den högra visar kommunikationen med instrumentet senaste 
sekund.

5.9 About USM - Om instrumentet

På bilden visas typ av enhet, mjukvaruversion och serienummer.

5.10 Smart Storm Logga

Startskärm med logga visas vid uppstart.

5.11 Rapportbilder

Det finns fyra rapportbilder som visar flöden i dag från midnatt och för 
de senaste tre dagarna som instrumentet varit i drift.

Bild 5-12 Kommunikationsinställningar.
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Enheter för visade värden är de som valts i flödesinställningarna.

5.12 Trendkurva

Trendkurvan visar flödet under de 2 senaste timmarna med uppdatering 
varje minut.

Bild 5-13 Trendkurva

Värdet som visas är medelvärde under en minut. Observera att bilden 
är till för att visa trender hos flödet inte avsedd fär faktiska mätningar.

Bild 5-13 visar att flödet varit cirka 5 l/s för de senaste 15 minuterna. 
För 100 minuter sedan och fram till för 15 minuter sedan var flödet 0 
och före denna tid var flödet också cirka 5 l/s.

Instrumentet visar ingen information om flödet utanför de 
120 minuterna.

Skalning av y-axeln (flöde 10 l/s i Bild 5-13) kan ändras i flödes-
inställningarna utan att data förloras.

OBS! Stängs instrumentet av kommer all trenddata att förloras.
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5.13 Totaliser Screen - Summaräknare.

Bild 5-14 Visning av totalsummor.

Visning av både summa för i dag och totalsumma sedan uppstart eller 
återställning.

Enheter för visade värden kan väljas som m3 eller ft3 i flödes-
inställningarna.

För information om återställning av totalräknare kontakta MJK.
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6 Felsökning

Fel Möjlig orsak Lösning

Släckt display Spänningsbortfall Kontrollera externa och interna 
säkringar

Släckt display
Bandkabel från 
huvudkretskortet 
är lös.

Ta försiktigt bort frontens delar 
på båda sidor. Öppna locket. 
Hitta bandkabeln och tryck 
försiktigt fast den mot sina 
kontakter. Montera ihop.

Tappad kommunikation Givaren fel kopplad.

Kontrollera givarens inkopp-
ling. 
Kontrollera att matningspän-
ningen till givaren är 15 V.

Flödesvärden är 
instabila 
eller LOST ECHO visas 
frekvent i displayen

Givaren felaktigt 
monterad.

Kontrollera givarens placering 
och montage.

Ingen mA-signal

mA-signal ej akti-
verad. 
mA-signal aktiverad 
men satt till 0. 
Felaktig inkoppling.

Kontrollera inställningar.
Se till att anslutningarna +ve 
och –ve är korrekt inkopplade.

Strömmen på mA-
utgången är 24 mA

Ingen belastning på 
4-20 mA utgången

Kontrollera inkoppling 4-20 mA 
signalen.

Relä sluter inte vid 
inställt värde

Rel_x är inte 
aktiverat 
Inställd gräns ej 
uppnådd

Kontrollera inställningar för 
reläet

Tabell 6-1 Felsökning
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