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1 Specifikation

Specifikation Universal Smart Meter – Nivåmätare

Ingångar

Dimensioner vid montering (inklusive kabelgenom-
föringar mm.) 
pH/Redox elektrod 
ModBus givare

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

Matningsspänning DC 12 V eller 24 V

Effektbehov 5 VA

Vikt 450 g (Version för väggmontage)

Dimensioner 160 mm x 130 mm x 60 mm 
185 mm x 155 mm x 60 mm

Tabell 1-1 Specifikationer för enheten
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2 Allmän information
Informationen i denna manual är noggrant kontrollerad och bör vara 
riktig. Trotts det så tar Smart Storm och MJK Automation AB inget 
ansvar för några oriktigheter som kan finns i manualen. Under inga 
omständigheter kommer Smart Storm eller MJK Automation AB att 
vara ansvariga för direkta, indirekta, speciella, oförutsedda skador eller 
följdskador orsakade 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. 

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 
stickkontakt 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
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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.

2.3 Säkerhetsmärkning

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

Om den symbol finns på instrumentet är det en hänvis-
ning till manualen för användning och/eller säkerhets-
information.

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.
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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 rekomenderar 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.

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 matnings-
spänningen. 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 Om instrumentet
Instrumentet är konstruerat för att mätta ett antal parametrar 
förknippade med vatten och avloppshantering och utrustat med logger 
för registrering och nerladdning av data med hjälp av programvaran 
Smart Storm Inquisitor.

Tre reläer (med LED-indikering) och två 4—20 mA-utgångar finns för att 
styra kringutrustning och mätaren kan fjärranslutas med Modbus RTU 
(RS485) kommunikation.

3.1 USM givare

Instrumentet kan användas med en jonselektiv elektrod OCH en digital 
givare från följande lista.

3.1.1 Jonselektiva elektroder

Följande jonselektiva elektroder kan användas:

•	 pH

•	 Redox

3.1.2 Digitala givare

Följande digitala givare kan användas:

•	 pH/Redox.

•	 Turbiditet

•	 Upplöst syre

•	 Konduktivitet

•	 Konduktivitet ringformad

•	 TSS

3.2 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.
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Plintblock 4 (CONN4) är anslutningar till tre konfigurerbara relän med 
plintar COM, Normalt öppen (NO) och Normalt sluten (NC).

Plintblock 5 (CONN5) är två galvaniskt skilda 4-20 mA utgång.

Plintblock 6 (CONN6) - övre raden är RS485 anslutning för t.ex. 
SCADA-system.

Plintblock 6 (CONN6) - undre raden är RS485 anslutning för anslutning 
av digital givare. Här finns också spänningsmatning till givare.

Plintblock 7 och 8 (CONN7 och 8) – anslutning av jonselektiva 
elektroder inklusive Pt100 temperaturingång och anslutning för 
jordelektrod.
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Bild 3-1 Anslutningar på kretskort.
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3.3 Slå på USM

När enheten startas visas en startbild denna visar kontaktuppgifter till 
Smart Storm. Denna vissas under tiden som mätvärden stabiliseras.

Bild 3-2 Smart Storm startbild

Denna följs automatiskt av Hemskärmen.

Bild 3-3 Hemskärm

Hemskärmen visar huvudparametrar (i vald enhet) med stapeldigram 
som visar procentvärde för pH eller temperatur. När enheten startas 
första gången kommer displayen att visa felaktiga värden eftersom 
utformningen mätstället inte har ställts in. Ytterligare displaymöjligheter 
beskrivs i kapitel 5. Dioden till höger om displayen (Status) kommer 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

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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4.1 Inställningsmenyn

Enheten konfigureras via sidan ”MENU” som är lösenordsskyddat. 

På hemskärmen tryck knappen  (pil höger) för att komma till sidan 

”PASSWORD” (lösenord).

Bild 4-2 Skärmen ”PASSWORD” (lösenord)

Använd  pil-upp och  pil-ner för att välja siffra på varje position 

och tryck  pil höger för nästa siffra.

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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4.2 MENU - Inställningsmenyn

Det finns 13 undermenyer till inställningsmenyn:

1. ANALOG PROBE SET UP - Inställning analog givare  

2. DIGITAL PROBE SET UP - Inställning digital givare  

3. TEMPERATURE SET UP - Temperaturinställning  

4. MBUS BMS SET UP - Modbus inställningar  

5. 4-20 mA SET UP - Inställning 4-20 mA  

6. 4-20mA TEST - 4-20 mA test  

7. RELAY SET UP - Reläinställning  

8. RELAY TEST - Relätest  

9. NEW USER PASSWORD - Byt lösenord  

10.  SET DATE AND TIME - Ange datum och tid

11. SCREEN SAVE MODE - Skärmsläckare

12. LOGGER INTERVAL- Logg intervall

13. ENGINEERING MENU - Servicemeny

Använd  pil-upp och  pil-ner för att flytta pekaren (>>) till önskad 

undermeny och tryck  Enter för att välja denna.

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-
elle ändringar.
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4.3 ANALOG PROBE SET UP - Inställning analog 
givare

Välj ANALOG PROBE - inställning analog givare i menyn och tryck 
 Enter. Följande bild visas.

Bild 4-4 Typ av givare

Använd  (pil upp) och  (pil ner) föratt välja typ av givare och tryck 

 Enter göra valet.

4.3.1 pH kalibrering.

Välj pH och tryck  Enter. För att givaren skall kunna mäta pH rätt 

måste den först kalibreras.

Bild 4-5 pH kalibrering buffert 1

Instrumentet använder 2-punkts kalibrering för pH. Ny buffertlösning 
skall användas för att buffra (kalibrera) elektroden (efter användning 
kastas bufferten).
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Använd  (pil upp) och  (pil ner) för att ange pH värdet hos 

buffert 1 tryck sedan  Enter för att välja detta. I ovanstående 

exempel har buffert med pH 4 använts.

Säkerställ att elektroden är ren och torr placera den sedan i första 
bufferten och se till att buffertnivån är tillräcklig.

Bild 4-6 pH kalibrering buffert 1

Instrumentet kommer att visa mV som mäts och motsvarande pH värde 
med senaste kalibrerings parametrar.

Efter några sekunder kommer mätvärdet att stabiliseras och resultatet 
ändras

Bild 4-7 Stabil kalibrering buffert 1

Tryck  Enter för att acceptera mätningen. Andra punkten kan nu 

kalibreras.
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Bild 4-8 pH kalibrering buffert 2

Använd  (pil upp) och  (pil ner) för att ange pH värdet hos buffert 

2 tryck sedan  Enter för att välja detta. I ovanstående exempel har 

buffert med pH 7 använts.

Säkerställ att elektroden är ren och torr placera den sedan i andra buf-
ferten och se till att buffertnivån är tillräcklig.

Bild 4-9 Stabil kalibrering buffert 2

Vänta tilldess att värdet är stabilt och tryck då  Enter för att 

acceptera värdet. Instrumentet kommer att visa resultatet av 

kalibreringen.
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Bild 4-10 Resultat av pH-kalibreringen.

Tryck  Enter för att spara denna kalibrering. Om  hemknappen 

trycks innan kalibreringen har sparats så kommer instrumentet fortsätta 

att använda senaste sparad kalibreing.

En ideal pH elektrod kommer att ha offset (mV värde vid pH 7) som är 
0 mV och slop kommer att vara -59,16 mV/pH vid 25°C. pH elektroder 
är inte ideala och kommer dessutom att försämras över tid för att tillslut 
behöva bytas ut.

Instrumentet har gränser för hur mycket kalibreringsvärden får skilja 
från idealet, utanför dessa kommer kalibreringen inte att godkännas då 
mätningarna kommer att vara opålitliga. Följande bild visas.

Bild 4-11 pH kalibrering utanför gränserna.

Instrumentet bedömer giltigheten av en kalibrering med hjälp av 
de absoluta mV-värdena och är inte beroende av någon tidigare 
kalibrering.
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Innan elektroden byts ut kontrollera att:

•	 Kalibrering har utförts korrekt - minst ett ytterligare kalibrerings-
försök bör göras.

•	 Säkerställ att elektroden är rengjord innan den placeras i buffert.

•	 Kontrollera att bufferen inte är gammal.

4.3.2 Redox kalibrering

Redox kalibrering sker som en en-punktskalibrering (med 0 mV för att 
fastställa slope).

Bild 4-12 Redox kalibrering.

Välj REDOX som givare och tryck  Enter.

Bild 4-13 Redox buffert.

Ange värdet för Redox bufferten i mV och tryck  Enter spara värdet.

Säkerställ att elektroden är ren och torr placera den sedan i bufferten 
och se till att buffertnivån är tillräcklig.
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Bild 4-14 Redox mätning.

Instrumentet kommer att visa uppmätt mV-värde. Efter några sekunder 
kommer mätvärdet att stabiliseras och READY visas.

Tryck  Enter för att acceptera värdet. Instrumentet kommer att visa 

resultatet av kalibreringen. En perfekt kalibrering kommer att resultera i 

slope = 1,00.  

Bild 4-15 Resultat av Redox kalibrering.

Tryck  Enter för att spara denna kalibrering. Om  hemknappen 

trycks innan kalibreringen har sparats så kommer instrumentet fortsätta 

att använda senaste sparad kalibreing.

4.3.3 Kalibrering av andra jonselektiva elektroder

Övriga jonselektiva elektroder (se 3.1.1) använder 2-punktskalibrering 
med dekadbuffertar (t.ex. 10 ppm, 100 ppm, 1000 ppm etc.).

Välj två buffertar som faller inom givarens gränser.
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Bild 4-16 Välj jonselektiv elektrod

Använd  (pil upp) och  (pil ner) föratt välja typ av givare och tryck 

 Enter göra valet.

Bild 4-17 Välj buffert A.

Använd  (pil upp) och  (pil ner) föratt välja dekadbuffert A och 

tryck  Enter göra valet. I detta exempel kalibreras en ammoniak 

givare så buffertlösningen kan vara 1, 10, 100 eller 1000 ppm.

Säkerställ att elektroden är ren och torr placera den sedan i första 
bufferten och se till att buffertnivån är tillräcklig.
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Bild 4-18 Mätning buffert A.

Instrumentet kommer att visa mV som mätts upp för buffert A och 
motsvarande ppm värde med hjälp av senaste kalibreringsparametrar.

Efter några sekunder kommer mätvärdet att stabiliseras och READY 
visas. Vänta tilldess att värdet är stabilt och tryck då  Enter för att 
acceptera värdet.

Bild 4-19 Välj buffert B.

Använd  (pil upp) och  (pil ner) för att välja dekadbuffert B och 

tryck  Enter.

Säkeraställ att elektroden är ren och torr placera den sedan i första 
bufferten och se till att buffertnivån är tillräcklig.
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Bild 4-20 Mätning buffert B.

Instrumentet kommer att visa mV som mäts buffer B och motsvarande 
ppm värde med senaste kalibrerings parametrar.

Efter några sekunder kommer mätvärdet att stabiliseras och READY 
visas. Vänta tilldess att värdet är stabilt och tryck då  Enter för att 
acceptera värdet.  

Om slope är inom acceptabla gränser kommer instrumentet att visa 
kalibreringsinformation från de två buffertlösningarna.

Slope och nominella värden för olika jonselektiva elektroder 
finns i APPENDIX A. om slop hamnar utanförgränserna visas ett 
felmeddelande.

Bild 4-21 Kalibreringsinformation.

Om värdet är rätt tryck  Enter för att forsätta till dialogen för att 
spara.

Använd  (pil upp) och  (pil ner) för att markera YES och tryck  
Enter.

Den jonselektiva elektroden är nu kalibrerad.
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4.4 DIGITAL PROBE SET UP - Inställning digital 
givare

Använd  (pil upp) och  (pil ner) föratt välja DIGITAL PROBE och 

tryck  Enter göra valet.

4.4.1 Sök givare.

Innan en givare kan konfigureras eller kalibreras måste den registreras 

av instrumentet. Använd  (pil upp) och  (pil ner) föratt välja 

DETECT PROBE och tryck  Enter göra valet.

Bild 4-22 Sökning efter digital givare.

Använd  (pil-upp) eller  (pil-ner) för att ändra till ”ENABLE” 

aktiverad och tryck  Enter för att genomföra valet (i denna dialog kan 

också digitala givare avaktiveras, ”DISABLE”).    

Instrumentet kan skanna ett antal Modbus adresser för att försöka hitta 
givaren. Efter några sekunder visas resultatet av skanningen.

Bild 4-23 Resultat efter skanning av digitala givare.

Om inga givare hittas kontollera inkopplingen och gör en ny skanning. 
Om givaren hittas kommer serienummer och givarens adress att visas. 
Visade parametrar blir de två första mätvärden som returneras från 
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givaren, detta kan ändras i DISPLAY PARAMS (displayparametrar).

Tryck  Enter för att återgå till menyn Digitala givare (Digital Probe).

4.4.2 DISPLAY PARAMS - displayparametrar

Huvudbilden för visning av mätresultat från en digital givare visar två till 
fyra parametrar i större format.

Förbestämd inställning efter att en givare identifierats är innehållet i 
givarens två första register.

Givare Parameter 1 Parameter 2 Parameter 3 Parameter 4

pH/Redox Temperatur 
(ºC) pH Redox 

(mV)

Turbiditet Temperatur 
(ºC)

Turbiditet 
NTU

Turbiditet 
FNU

Turbiditet 
(mg/l)

Syregivare Temperatur 
(ºC)

Syre 
(% mättnad)

Syre 
(mg/L)

Syre 
(ppm)

Kondukti-
vitet

Temperatur 
(ºC)

Kond. 
uS/cm

Salthalt 
ppt

TDS-Kcl 
ppm

Kond. 
ringformad 
givare

Temperatur 
(ºC)

Kond. med 
temp. komp. 
mS/cm

Salthalt g/Kg
Kond.utan 
temp. komp. 
mS/cm

Tabell 4-2 Parametrar för digitala givare.

För att ändra visade parametrar. I menyn Digital Probe, använd  (pil-

upp) eller  (pil-ner) för att flytta pekaren till DISPLAY PARAMS och 

tryck  Enter.

Bild 4-24 Visning av parametrar från digital givare.

Pekaren kommer att peka på första parameterns mätstorhet. Använd 

 (pil-upp) eller  (pil-ner) för att stega genom tillgängliga mätstor-

heter tryck  Enter för att välja önskad mätning.
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Pekaren kommer att peka på andra parameterns mätstorhet. Använd 

 (pil upp) eller  (pil ner) för att stega genom tillgängliga mätstorhe-

ter tryck  Enter för att välja önskad mätning.

Kontrollera att inställningarna är sparade innan återgång till Digital 
Probe Menu.

4.5 TEMPERATURE SET UP - Temperatur inställning

Instrumentet kan ställas in för att korrigera för temperaturändringar hos 
den vätska som mäts. Två metoder för temperaturkompensatin finns:

•	 Manuell

•	 Automatisk

I läget MANUAL skall buffertens temperatur anges innan kalibrering. 
Efter kalibrering ska temperaturen på mätmediet anges. Manuellt läge 
skall användas när mätmediet håller relativt konstant temperatur och 
denna skiljer sig klart från buffertens temperatur.

I manuellt läge kan ändrad temperatur anges utan behov av ny 
kalibrering om mätmediet ändrar temperatur.

I läge AUTO använder instrumentet Pt100 temperaturgivare (oftast 
integrerad i givaren) för att temperaturen i mätmediet och automatiskt 
justera mätresultatet.

Markera SETUP TEMPERATURE på menysidan och tryck  Enter. 
Följande bild visas.

Bild 4-25 Temperaturkompensering
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Använd  (pil upp) och  (pil ner) för att välja Temperatur-

kompensering (MANUAL, AUTO, OFF), tryck  Enter och spara 

ändringen.

Om en digital givare upptäcks kommer ett ytterligare val att 
finnas (DIGITAL). Detta ger ingen kompensering men den digitala 
temperaturen kommer att visas på hemskärmen.

OBS!. Efter byte av inställning för temperaturkompensation måste 
givare kalibreras på nytt.

4.6 MBUS BMS SET UP - Modbus inställningar

Instrumentet kan konfigureras för att kopplas till t.ex. SCADA-system 
med Modbus RTU (RS485). Modbus registren beskrivs i Appendix B.

För att ställa in Modbus parametrar, använd  (pil upp) och  (pil 

ner) för att välja MBUS BMS SETUP tryck  Enter.

Bild 4-26 MODBUS inställningar

Med Status markerad så kan  Enter användas för att växla mellan 

DISABLED (avaktiverad) och ENABLED (aktiverad). Om aktiverad väljs 

visas parametrarna som kan ställs in.

Använd  (pil upp) och  (pil ner) för att välja parameter att ställa in 

och tryck  Enter. En pekare (>) visas intill det värde som ställs in.
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Bild 4-27 Val av MOBUS Parameter för inställning.

Använd  (pil upp) och  (pil ner) för att markera parameter som 

skall ändras och tryck  Enter.

Följande parametrar kan anges:

USM address - instrumentets adress: 10 – 240

Baud Rate: 9600, 19200, 38400, 57600, 115200

Parity: Even, Odd, None.

Protokoll: RTU, ASCII (ASCII är inte implementerad i aktuell  
 mjukvaruversion).

Efter inställning av parametrarna tryck  hem-knappen och spara 
data. 

4.7 4—20 mA SET UP - Inställning 4—20 mA

Instrumentet har två utgångar 4—20 mA som t.ex. kan användas för 
att styra kringutrustning så som doseringspumpar. Utgången kan 
kontrolleras av analog jonselektiv elektrod eller någon av den digitala 
givarens två parametrar.

För att ställa in 4—20 mA, använd  (pil upp) och  (pil ner) för att 

välja 4—20 mA SETUP och tyck  Enter. Aktuell status för utgången 

visas.
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Bild 4-28 4—20 mA Status.

Använd  (pil upp) och  (pil ner) för att välja utgång och tryck 

 Enter.

Bild 4-29 4—20 mA inställningar.

Med Status markerad så kan  Enter användas för att växla mellan 

DISABLED (avaktiverad) och ENABLED (aktiverad). När utsignalen är 

avaktiverad sätts signalen till 0 mA. 

 (pil upp) och  (pil ner) används för att välja parameter som skall 

ändras. Ordningen styrs av valen och valen som finns tillgängliga:  

•	 ”Mode” går bara att välja om en digital givare är ansluten och 
konfigurerad.

•	 ”Param” kan bara väljas om ”Mode” är satt till DIGITAL.

•	 Värden för ”Param” är begränsade till de parametrar som är 
valda vid konfigurationen av den digitala givaren.

För att ändra en parameter, flytta markören till parametern och tryck 

 Enter. 
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Bild 4-30 Inställning av 4—20 mA.

Pekaren växlar från > till en fylld triangel .  (pil upp) och  (pil ner) 

används för att ändra värdet hos vald parameter. När rätt värde 

är inställt tryck  Enter pekaren blir igen > och  (pil upp) och 

 (pil ner) är åter till val av parameter.

mA värdena kan ändras i steg om 1 mA med de hålls kvar som 4 mA 
och 20 mA. Värden som används här är begränsas av givarens gränser 
(t.ex. pH elektrod med gränser 0—14 pH). Se Appendix A för giltiga 
mätområden för givare.

Efter inställning av parametrarna tryck  hem-knappen och spara 
data.

4.8 4—20mA TEST - 4—20 mA test

4—20 mA utsignalen kan kontrolleras direkt genom att använda 
4—20 mA Test skärmen. Denna kan användas för att kontrollera att 
utsignalen fungerar eller att direkt kontrollera utsignalen oberoende av 
parametern den är kopplad till.

För att testa 4—20 mA, använd  (pil upp) och  (pil ner) för att välja 

”4—20 mA TEST OUTPUT” och tryck  Enter.
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Bild 4-31 4—20 mA test.

Använd  (pil upp) och  (pil ner) för att välja vilken utgång som skall 

testas och tryck  Enter.

En fylld pil  visas bredvid mA värdet.  (pil upp) och  (pil ner) 

används nu för att ändra utsignalen i steg om 1 mA.

Bild 4-32 Ändring av mA-utsignalen.

Efter testningen tryck  Enter för att återgå till val av utgång.

4-20 mA utsignalen kan kontrolleras direkt med en lämplig multimeter.

Detta kan användas för att kontrollera funktionen hos ansluten utrust-
ning t.ex. doseringpump (skall ge maximalt flöde vid 20 mA detta 
oberoende av aktuellt pH-värde) den konstanta utsignalen kan också 
användas för att kalibrera övrig utrustning ansluten till instrumentet.

Efter avslutad test tryck  (hem-knappen) för att återgå till menyn.
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4.9 RELAY SET UP - Reläinställning

Instrumentet har 3 reläutgångar som kan anslutas normalt öppen eller 
normalt sluten (NO eller NC). Utgången kan kontrolleras av analog jons-
elektiv elektrod eller någon av den digitala givarens två parametrar.

För att konfigurera relän använd  (pil upp) och  (pil ner) för att 

välja ”RELAYS SETUP” och trycka  Enter. Aktuell status för relän 

visas.

Bild 4-33 Relästatus.

Använd  (pil upp) och  (pil ner) för att välja utgång och tryck 

 Enter.

Bild 4-34 Reläinställning.

Med Status markerad så kan  Enter användas för att växla mellan 

DISABLED (avaktiverad) och ENABLED (aktiverad). När reläet är 

inaktiverat kommer Com till NC att vara sluten och Com till NO är 

öppen. 
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 (pil upp) och  (pil ner) används för att välja parameter som skall 

ändras. Ordningen styrs av valen och valen som finns tillgängliga är:

•	 ”Mode” går bara att välja om en digital givare är ansluten och 
konfigurerad.

•	 ”Param” kan bara väljas om ”Mode” är satt till DIGITAL.

•	 Värden för ”Param” är begränsade till de parametrar som är 
valda vid konfigurationen av den digitala givaren.

För att ändra en parameter, flytta markören till parametern och tryck 

 Enter.

Bild 4-35 Reläinställning byte av parameter.

Pekaren växlar från > till en fylld triangel .  (pil upp) och  (pil ner) 

används för att ändra värdet hos vald parameter. När rätt värde 

är inställt tryck  Enter pekaren blir igen > och  (pil upp) och 

 (pil ner) är åter till val av parameter.

I exemplet ovan visas ett relä satt som larm för lågt pH. Anta ett start 
läge med pH 7 och värdet börjar sjunka. pH värdet faller under 5,2 
(inställt OFF) utan att reläet påverkas. När pH sjunker under 4,9 (inställt 
ON) kommer reläet att påverkas.

Reläet kommer att vara ON till dess att pH stiger över pH 5,2 (inställt 
OFF). Det kan ses som att mellan inställda ON och OFF värden beror 
reläets status på om reläet har varit draget eller ej.
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4.10 Relätest

Relän kan påverkas direkt genom att använda Relays Test - relätest. 
Denna kan användas för att kontrollera att utsignalen fungerar eller att 
direkt kontrollera utsignalen oberoende av parametern den är kopplad 
till.

För att testa relän tryck  (pil upp) och  (pil ner) för att markera 

RELAYS TEST - Relätest och tryck  Enter.

Bild 4-36 Relätest.

Använd  (pil upp) och  (pil ner) för att välja relä som skall testas 

och sedan ändras reläets status med  Enter. Tryck  (Hemknap-

pen) för att komma tillbaka till inställningsmenyn.

4.11 NEW USER PASSWORD - Byt lösenord

Det förbestämda lösenordet är 0000. Detta kan bytas genom att välja 
NEW USER PASSWORD och följa instruktionerna på skärmen. Det nya 
lösenordet aktiveras omedelbart när det sparas och menyn lämnas.

4.12 SET DATE AND TIME - Ange datum och tid

För att ställa datum och tid, använd  (pil upp) och  (pil ner) för att 

välja DATE AND TIME tryck sedan  Enter.
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Bild 4-37 Inställning datum och tid.

Använd  (pil upp) och  (pil ner) för att ändra värden  Enter för 

att gå till nästa värde. När alla värden är angivna spara inställningarna 

och återgå till inställningsmeny.

4.13 SCREEN SAVE MODE - Skärmsläckare

För att minska förbrukningen kan instrumentet automatiskt släcka skär-

mens bakgrundsbelysning efter viss tid. Använd  (pil upp) och  

(pil ner) för att välja SCREEN SAVER MODE, skärmsläckare ON/OFF 

och tryck  Enter.

Bild 4-38 Inställning av skärmsläckare.

Stega genom tillgängliga skärmsläckningstider med  (pil upp) och 

 (pil ner) tryck  Enter för att välja.

Tillgängliga tider är:

•	 OFF (bakgrundsbelysning alltid på)

•	 2 minuter

•	 5 minuter

•	 •	10	minuter

•	 •	30	minuter
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4.14 LOGGER INTERVAL- Logg intervall

En version av instrumentet har inbyggd logger. Mätningarna kan då 
sparas och sedan läsas ut / visas med programmet Inquisitor. Intervallet 
för loggning kan ställa via skärmbilden Logger Interval.

Använd  (pil upp) och  (pil ner) för att välja LOGGER INTERVAL, 

logg intervall tryck  Enter.

Bild 4-39 Inställning loggintervall.

Stega genom tillgängliga loggningstider med  (pil upp) och 

 (pil ner) tryck  Enter för att välja.

Inställningar för loggintervall är:

•	 OFF (Inga data loggas)

•	 2 minuter

•	 5 minuter

•	 10 minuter

•	 30 minuter

4.15 ENGINEERING MENU - Servicemeny

ENGINEERING MENU används för att ställa in fabrikskalibrerade 
parametrar och bör inte användas.
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Denna sida är blank
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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 jonselektiv elektrod.

Om en analog jonselektiv elektrod väljs kommer hemskärmen att visa 
typ av givare och nuvarande mätvärden. Aktuell tid och datum visas 
tillsammans med 2 staplar som visar procentuella utsignalerna från de 
två mA-utgångarna.

Bild 5-2 Hemskärm jonselektiv elektrod med temperatur.

Om temperatur är valt kommer även den att visas i bilden. T/M indikerar 
att temperaturen är manuellt inställd, T/A visas om temperaturen 
kommer från givaren.
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Om det inte finns någon analog jonselektiv elektrod ansluten utan 
bara digital givare så kommer den givarens första mätstorhet att visas. 
Temperaturen kommer att vara temperatur från den digitala givaren.

Bild 5-3 Endast digital givare.

Tryck på  (Hemknappen) i visningsläge medför återgång till hem-

skärmen. 

Andra skärmar som är åtkomliga genom att använda  (pil upp) och 

 (pil ner) är:

HOME hemskärmen  (pil ner)

DIGITAL PROBE SCREEN 1 - Digital givare skärm 1

DIGITAL PROBE SCREEN 2 - Digital givare skärm 2

RELAY1 & 2 STATUS SCREEN - Relä 1&2 status slärm

RELAY2 & 3 STATUS SCREEN - Relä 2&3 status slärm

4-20mA CHANNEL 1 STATUS SCREEN - 4-20 mA kanal 1 status skärm

4-20mA CHANNEL 2 STATUS SCREEN - 4-20 mA kanal 2 status skärm

ANALOGUE PROBE CONFIGURATION SCREEN - Konfiguration av 
analog givare

DATE AND TIME SCREEN - Datum och tid

COMMS CONFIGURATION SCREEN - Kommunikation

ABOUT USM SCREEN - Om instrumentet

SMART STORM SPLASH SCREEN - Smart Storm startbild

HOME  (pil upp)
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5.2 DIGITAL PROBE SCREEN 1 - Digital givare 
skärm 1

Den första skärmen för digital givare visar värden för de två parametrar 
som ställts in under ”Digital Probe Display Params setting”.

Bild 5-4 Digital givare skärm 1

Om ingen givare hittas kommer ett felmeddelande att visas (“Probe not 
detected”).

5.3 DIGITAL PROBE SCREEN 2 - Digital givare 
skärm 2

Den andra skärmen för digital givare visar alla mätvärden som till-
gängliga från givaren tillsammans med typ av givare, serinummer och 
givarens adress.

Bild 5-5 Digital givare skärm 2

Om ingen givare hittas kommer felmeddelande, “Probe not detected”.
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5.4 Relästatus

Instrumentet har två skärmar 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 sida 1.

Bild 5-6 Visar relä 1 och 2 inställda för pH. Aktuellt pH värde är 5,06 
och det syns att relä 1 är OFF (dioden under displayen lyser inte) och 
relä 2 är ON. 

Relä 1 kommer att sluta när pH går över pH 6 och fortsätta att vara ON 
tills pH går under pH 5. 

Relä 2 är ON då pH är under pH 6. Reläet stannar ON till dessa att pH 
går över pH 7.

Bild 5-7 Relä sida 2.

Relä sida 2 upprepar informationen om relä 2 samt visar relä 3 (i detta 
fall är det inte aktiverat).
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5.5 4-20 mA Sida

Bild 5-8 4-20 mA Sida.

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.

En likadan sida finns för 4-20 mA utgång 2.

5.6 Visning av Slope och offset

Om en analog jonselektiv elektrod är vald kommer konfigurationen 
för denna att visas här. Dessa värden kommer att ändras efter en 
kallibrering och det rekommenderas att värde före kalibrering antecknas 
för att se om några stora förändringar sker hos givaren.

Bild 5-9 Slope parametrar.
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5.7 Datum och tid

Aktuellt datum och tid visas. Kontrollera att dessa är riktiga då de an-
vänds av loggfunktionen.

5.8 Modbus inställningarna

Bild 5-10 Modbus inställning.

Aktuella inställningar för Modbus kommunikationen visas.

5.9 About USM - Om instrumentet

Visning av enhetens serienummer och version av programvara.
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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

Ingen mA-signal

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

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

Ström 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 upp-
nådd

Kontrollera inställningar för 
reläet

Tabell 6-1 Felsökning
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