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1.1  Käyttötarkoitus

ALTOSONIC V12 on laskutusmittaussovelluksiin tarkoitettu kaasuvirtausmittari. 
Mittaria voidaan käyttää ainakin seuraavissa olosuhteissa:

• Suhteellinen tiheys vähintään 0,55
• Metaanipitoisuus 75...100%

1.2  Sertifiointi

Euroopan unioni (EU):Euroopan unioni (EU):Euroopan unioni (EU):Euroopan unioni (EU):

• Painelaitedirektiivi 97/23/EY
• EMC-direktiivi 2004/108/EY seuraavien mukaisesti:

EN 50081-2
EN 61000-6 (osat 1, 2 ja 3)
EN 61326-1 (1997) ja A1 (1998), A2 (2001)

• ATEX-direktiivi 94/9/EY seuraavien mukaisesti:
EN 60079-0 (2006)
EN 60079-1 (Ex "d")
EN 60079-7 (Ex "e")
EN 60079-18 (Ex "ma")

• Laskutusmittaushyväksynnät seuraavien mukaisesti:
Mittauslaitedirektiivi 2004/22/EY (MID)
OIML R137-1 (International Organization for Legal Metrology)

• Täysin AGA 9 -standardin mukainen
• Täysin ISO 17089 -standardin mukainen

Yhdysvallat:Yhdysvallat:Yhdysvallat:Yhdysvallat:

HUOMIO!
Käyttäjä on yksin vastuussa virtausmittarien soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen ja 
tuotteen käsittelyssä käytettyjen aineiden syöpymisenkestävyydestä.

TIETOJA!
Valmistaja ei ole velvollinen maksamaan mitään vahingonkorvauksia, jotka aiheutuvat tuotteen 
väärästä käytöstä tai ei-tarkoituksenmukaisesta käytöstä.

HUOMIO!
Korkea hiilidioksidipitoisuus voi estää ultraäänivirtausmittarin äänen absorptio-ominaisuuksien 
toiminnan. Jos asiasta on epäselvyyttä, on suositeltavaa toimittaa prosessin väliaineen tekniset 
tiedot valmistajalle mitattaviksi.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS!
Laskutusmittaukseen tarkoitettu ALTOSONIC V12 -kaasuvirtausmittari on useissa eri maissa 
käytettävien laitteiden teknisten vaatimusten ja standardien mukainen.
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• Sertifioitu käytettäväksi räjähdysvaarallisissa ympäristöissä seuraavien FM-direktiivin 
mukaisesti:
FM3600
FM3615

Kanada:Kanada:Kanada:Kanada:

• CRN
• Sertifioitu käytettäväksi räjähdysvaarallisissa ympäristöissä seuraavien CSA-direktiivin 

mukaisesti:
C22.2 No. 30
C22.2 No. 0.4

Muut standardit:Muut standardit:Muut standardit:Muut standardit:

•  IECEx PTB 10.0013X

1.3  Valmistajan turvallisuusohjeet

1.3.1  Tekijänoikeus ja tietosuoja

Tämän ohjekirja on kirjoitettu huolella. Siitä huolimatta emme takaa sisällön 
paikkansapitävyyttä, täydellisyyttä tai ajanmukaisuutta.

Ohjekirjan sisältö ja osat ovat tekijänoikeuden alaisia. Kolmansien osapuolten osuudet 
tunnistetaan sellaisenaan. Jäljennös, käsittely, levitys ja mikä tahansa tekijänoikeuden 
hyväksymätön käyttö vaatii kirjallisen luvan vastaavalta kirjoittajalta ja/tai valmistajalta.

Valmistaja yrittää aina noudattaa muiden osapuolten tekijänoikeuksia ja turvautua yrityksen 
sisäisiin teoksiin tai teoksiin joiden tekijänoikeussuoja on rauennut.

Valmistajan asiakirjoissa kerättävien henkilökohtaisten tietojen (kuten nimet, katuosoitteet tai 
sähköpostiosoitteet) kerääminen on vapaaehtoista aina kun mahdollista. Tarjouksia ja palveluja 
on mahdollista käyttää antamatta henkilökohtaisia tietoja aina kun mahdollista.

Ota huomioon, että tiedonsiirto Internetissä (esim. sähköpostit) ei ole täysin suojattua. Tietoja ei 
ole mahdollista suojata kokonaan kolmansilta osapuolilta. 

Kiellämme nimenomaisesti julkaistujen yhteystietojen käyttämisen mainos- tai 
tiedotemateriaalin lähettämistä varten, ellei näitä ole erikseen pyydetty lähettämään. 

1.3.2  Vastuuvapauslauseke

Valmistaja ei ole velvollinen maksamaan mitään vahingonkorvauksia (mukaan lukien suorat, 
epäsuorat, satunnaiset ja välilliset vahingot), jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä. 

TIETOJA!
Kaikkia maakohtaisia hyväksyntöjä ei ole lueteltu tässä. Lisätietoja hyväksynnöistä, joita ei ole 
lueteltu tässä, saa suoraan KROHNElta.
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Tämä vastuuvapauslauseke ei koske valmistajan mahdollista tahallista tai törkeää 
huolimattomuutta. Jos sovellettavat lait eivät salli tällaisia oletettujen takuiden rajoituksia tai 
tiettyjen vaurioiden poissulkemista tai rajoitusta, vastuuvapauslauseke (osittain tai kokonaan), 
poissulkemiset tai rajoitukset eivät koske sinua lain niin salliessa. 

Valmistaja antaa takuun myymilleen tuotteille tuotteen ohjeiden ja myyntiehtojen mukaisesti. 

Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa asiakirjojen, mukaan lukien tämä vastuuvapauslauseke, 
sisältöä, ajankohdasta ja syystä riippumatta ilman erillistä ilmoitusta. Valmistaja ei ole millään 
tavoin velvollinen tällaisten muutosten mahdollisista seuraamuksista.
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1.3.3  Tuotevastuu ja takuu

Käyttäjä on vastuussa laitteen soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen. Valmistaja ei ota 
vastuuta käyttäjän väärinkäytön aiheuttamista seuraamuksista. Laitteiden (järjestelmät) väärä 
asennus ja käyttö mitätöivät takuun. Kauppasopimuksen pohjana toimivia ehtoja ja määräyksiä 
sovelletaan myös.

1.3.4  Ohjekirjaan liittyvät tiedot

Lue tämän ohjekirjan tiedot ja noudata maakohtaisia standardeja, turvallisuusmääräyksiä ja 
tapaturmantorjuntamääräyksiä estääksesi henkilövahinkoja ja laitevaurioita.

Jos tämä ohjekirja ei ole kirjoitettu omalla kielelläsi ja sinulla on vaikeuksia sen sisällön 
ymmärtämisessä, ota yhteyttä paikallisen edustajasi puoleen. Valmistaja ei ole vatsuussa tämän 
ohjekirjan tietojen väärinymmäryksestä aihetuneista vahingoista tai vaurioista.

Tämä ohjekirja auttaa perustamaan käyttöolosuhteet, joissa laitteen käyttö on turvallista ja 
tehokasta. Käyttöohjeissa on myös kuvattu kuvakkeiden alla esiintyvät erikoishuomiot ja 
turvatoimenpiteet.
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1.3.5  Käytetyt varoitukset ja symbolit

Turvallisuusvaroitukset on merkitty seuraavilla symboleilla.

•  KÄSITTELYKÄSITTELYKÄSITTELYKÄSITTELY
Tämä symboli osoittaa käyttäjän määrätyssä järjestyksessä suoritettavien toimenpiteiden 
ohjeet.

i TULOSTULOSTULOSTULOS
Tämä symboli osoittaa edellisten toimenpiteiden kaikki tärkeät seuraamukset.

1.4  Turvallisuusohjeet

VAARA!
Tämä tieto viittaa välittömään vaaran työskenneltäessä sähkön kanssa.

VAARA!
Tämä varoitus koskee kuumuuden tai kuumien pintojen aiheuttamaa palovammavaaraa.

VAARA!
Tämä varoitus koskee välitöntä vaaraa käytettäessä laitetta vaarallisessa ympäristössä.

VAARA!
Näitä varoituksia on noudatettava ehdottomasti. Tämän varoituksen osittainenkin sivuuttaminen 
voi aiheuttaa vakavia terveysongelmia ja jopa kuoleman. Myös laite tai laitoksen osat saattavat 
vaurioitua vakavasti.

VAROITUS!
Tämän varoituksen osittainenkin sivuuttaminen voi aiheuttaa vakavia terveysongelmia. Myös 
laite tai laitoksen osat saattavat vaurioitua.

HUOMIO!
Näiden ohjeiden sivuuttaminen voi johtaa laitevaurioihin tai laitoksen osien vaurioihin.

TIETOJA!
Näissä ohjeissa on laitteen käsittelyyn liittyviä tärkeitä tietoja.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS!
Tässä ilmoituksessa on lakisääteisten direktiivien ja standardien tiedot.

VAROITUS!
Vain oikein koulutettu ja valtuutettu henkilöstö voi asentaa, ottaa käyttöön, käyttää ja huoltaa 
valmistajan laitteita. 
Tämä ohjekirja auttaa perustamaan käyttöolosuhteet, joissa laitteen käyttö on turvallista ja 
tehokasta.
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2.1  Toimituksen sisältö

2.2  Laitteiston kuvaus

Virtausmittari on suunniteltu räjähdysturvallisuusvaatimusten mukaisesti. Räjähdysturvallisuus 
perustuu seuraaviin:

• IEC 60079-1 -standardin mukainen räjähdyssuojattu (Ex d) elektroniikkalaitekotelo
• IEC 60079-18 -standardin mukaiset Ex-sertifioidut anturit
• anturien väliset IEC 60079-1 -standardin mukaiset Ex d -sertifioidut kaapelit
• elektroniikkalaitteiden ja anturien väliset tiukempien turvallisuusvaatimustentiukempien turvallisuusvaatimustentiukempien turvallisuusvaatimustentiukempien turvallisuusvaatimusten ja IEC 60079-7 

-standardin mukaiset kaapelit.

Virtausmittari koostuu mittarin rungosta ja sen päällä olevasta yhdestä tai kahdesta 
(kaksoismittari) elektroniikkayksiköstä.
Pienempien mittarien runko on täysin koneistettu eli hitsausta ei tarvita.
Suurempien mittarin runko on hitsattu rakenne. 

TIETOJA!
Varmista pakkausluettelosta, että kaikki tilatut osat on toimitettu.

TIETOJA!
Laite toimitetaan merikuljetuksiin sopivassa vahvistetussa puisessa laatikossa. Tarkasta 
pakkaus huolellisesti vaurioiden tai kovakouraisesta käsittelystä johtuvien jälkien varalta. 
Raportoi mahdollisista vaurioista kuljetusyhtiölle ja valmistajan paikalliselle edustajalle.

Kuva 2-1: Toimituksen sisältö

1  Tuotedokumentaatio
2  CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus
3  Tilattu virtausmittariversio
4  Valinnaiset: virtauksen säädin, varaosat ja/tai asennetut iskunosoittimet

 

TIETOJA!
Kalibrointiraportit ja projektin dokumentaatio ovat mittarin tuotejulkaisussa, joka toimitetaan 
erikseen.
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Mittarin rungon sisälle on asennettu sarja ääniantureita. Jokainen ultraäänianturipari 
muodostaa akustisen mittaustien. Akustinen mittaustie koostuu yhdestä (suorasta) jänteestä tai 
kahdesta (heijastavasta) jänteestä. 
Vaakatasossa olevia jänteitä käytetään virtauksen mittaukseen ja pystyasennossa olevia jänteitä 
käytetään vain diagnosoinnissa. Mittarin keskilinjasta sivussa olevat heijastavat jänteet käyttävät 
ultraäänisignaalin heijastamiseen akustisia peilejä. Mittarin keskilinjassa olevat heijastavat 
jänteet heijastuvat suoraan putken seinämään. Suorat jänteet eivät heijasta mitään, joten ne 
eivät vaadi akustisia peilejä. 

Anturien sähköliitäntänä mittarin päällä olevaan elektroniikkayksikköön toimivat 
koaksiaalikaapelit. Kaapelit on suojattu mekaanisilta vaurioilta ja kosteudelta 
kaapelinsuojakouruilla. Koaksiaalikaapelit menevät elektroniikkalaitekoteloon sen jalan (eli 
tuen) kautta. Jalassa on Ex d -hyväksytty kaapeliläpivienti, joka sulkee tämän 
elektroniikkakotelossa olevan aukon.
Toisella puolella koaksiaalikaapelit on yhdistetty antureihin, niin ikään Ex d -hyväksytyllä 
liittimellä.

2.2.1  Anturit

Ultraäänianturit vastaanottavat ja lähettävät äänisignaaleja. Ultraäänianturin aktiivinen osa on 
pieni keraaminen pietsosähköelementti (kiekko) anturin etuosassa. Se on pakattu (sinetöity) 
metallista ja laadukkaasta epoksista tai titaanista valmistettuun koteloon. Anturin etuosa 
altistuu mitattavalle kaasulle, sillä tämä takaa parhaan mahdollisen ultraäänen lähetys- ja 
vastaanottotehokkuuden.

Kuva 2-2: Anturien ja elektroniikkalaiteyksikön sijainti

Anturin yleiskuvaus

Kuva 2-3: Anturin kokoonpano

1  Kaksois-o-rengas
2  Istukassa oleva ura
3  Ex-d-istukka
4  Ex-d-pistoke
5  Kohdistuspiikki
6  Suojus
7  Kiinnitysruuvi, M2
8  Koaksiaalijohto
9  Anturin mutteri
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2.2.2  Elektroniikkayksikkö

Runko koostuu kolmesta osiosta. Jokaisessa osiossa on irrotettava kansi, jonka kautta osion 
sisäosiin pääsee käsiksi ulkoisten johtojen yhdistämisen tai komponenttien 
asentamisen/vaihtamisen yhteydessä.

Liitäntäosio
Oikeanpuoleinen osio on liitäntäosio, joka sisältää vain alustan, jossa on ruuviliittimet. 
Elektroniikkaosiosta tulevat ja sinne menevät signaalijohdot yhdistetään tähän riviliittimeen. 
Muiden laitteiden (ulkoisten tai lisälaitteiden) johdot voidaan yhdistää tässä osiossa oleviin 
ruuviliittimiin.
Kaapelit voidaan vetää tähän osioon mihin tahansa kierteisistä rei'istä M20 x 1,5 asennetun 
kaapeliläpiviennin lävitse.

Virtalähde/RS485-osio
Vasemmalla puolella olevaa osiota käytetään tehonmuuntimen asentamisessa. Kortissa on 
myös kaksi sarjaporttia (RS485). Lisävarusteena voidaan asentaa ylimääräinen 
diagnostiikkaprosessorikortti. Ulkoisten laitteiden tai virtalähteen johdot kiinnitetään liittimiin 
ruuviliittimillä. Nämä liittimet yhdistetään suoraan piirikorttien vastaaviin osiin.
Kaapelit voidaan vetää tähän osioon mihin tahansa kierteisistä rei'istä M20 x 1,5 asennetun 
kaapeliläpiviennin lävitse.

Elektroniikkaosio
Etupuolella olevassa osiossa on kansi, jossa on lasinen ikkuna. Siinä on reunus, jossa on 
piirikorttien numero. Korteilla on seuraavat toiminnot:

VAARA!
Antureissa on Ex-d-istukka (istukka 3), joka yhdistetään koaksiaalijohtoon 8 päättyvään Ex-d-
pistokkeeseen 4.
Liittimessä oleva kohdistuspiikki 5 menee Ex-d-istukassa 2 olevaan uraan, mikä takaa anturin 
napojen yhdistämisen oikein. Ex-d-istukkaan ruuvattava suojus 6 kiinnittää liittimen ja pieni 
kiinnitysruuvi (M2) 7 kiinnittää suojuksen. Anturit kiinnitetään mittarin runkoon 
anturimutterilla, jonka keskellä on reikä 9. Kaksois-o-rengas 1 tiivistää putkiston niin, että 
paine sen sisäpuolella pysyy.

Kuva 2-4: Muuntimen kotelo

1  Virtalähde / RS485-osio / valinnainen diagnostiikkakortti
2  Elektroniikkaosio
3  Liitäntäosio

VAARA!
Käyttämättömät reiät pitää sulkea Ex d -hyväksytyillä sulkutulpilla.
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• Taajuus- ja tilalähtökortti
• Prosessorikortit
• Anturin ajurin kortti
• Näyttömoduuli (yhdistetty reunuksen etupuoleen; näkyy lasi-ikkunallisen kannen kautta)

2.3  Ohjelmiston kuvaus

ALTOSONIC V12 -laitteessa on tehokas mikroprosessori, joka ohjaa laitteen suorittamia 
toimintoja ja laskelmia. Mikroprosessori suorittaa useista moduuleista koostuvan 
ohjelmakoodin niiden toimintojen mukaan, jotka sen pitää suorittaa. Ohjelmisto voidaan 
määrittää parametrisarjan avulla erikokoisille ja -mallisille virtausmittareille ja eri 
käyttökohteiden tai asiakkaiden vaatimusten mukaisesti.

Yksittäiset parametrit luokitellaan "roolien" mukaan. Rooleilla määritetään erilaisia 
käyttöoikeuksia. Jokainen rooli yhdistetään "tyypilliseen" käyttäjään, jolla on tietyt vastuut tai 
velvollisuudet. Käyttäjät pitää rekisteröidä käyttäjänimillä ja salasanoilla. Rekisteröinnin 
yhteydessä määritetään myös käyttäjän rooli, minkä perusteella määräytyvät käyttäjän 
käyttöoikeudet.

Järjestelmään on määritetty jäljempänä mainitut roolit, jotka on lueteltu tässä niiden hierarkia-
aseman mukaisesti.

Roolit ja käyttöoikeudet

Vain ylemmän tason käyttäjä voi rekisteröidä alemman tason käyttäjän. Käyttäjillä voi olla 
samantasoinen rooli.

Käyttäjän määritetyn roolin mukaisten rajoitusten lisäksi määritysparametreja suojaa fyysinen 
ylikirjoittamisen estävä kontakti/hyppyjohdin. Se estää kaikkia käyttäjiä tekemästä sellaisia 
muutoksia parametreihin, jotka vaikuttaisivat mitattuun virtaukseen tai tilavuuteen. Näin 
estetään tahattomat tai luvattomat parametrien muutokset, jotka voisivat mitätöidä kalibroinnin.

Mittarissa on toimitettaessa yleensä käyttökohteeseen soveltuva parametrisarja.  
Jos määritystiedostoa muutetaan, muutokset tallennetaan tiedonkirjausmuistiin. Sieltä tiedot 
voidaan myöhemmin hakea auditointia tai varmistusta varten.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS!
Parametrit tallennetaan määritystiedostoon. Määritysparametrit on salasanasuojattu 
luvattoman muokkauksen estämiseksi. Parametrien arvojen lukemista, tarkastelua ja 
tarkistamista ei ole rajoitettu.

Factory (tehdas) Vain KROHNEN tehtaan työntekijöille, jotka tekevät muutoksia mittarin 
tehdasasetuksiin.

Service (huolto) Vain hyväksytylle huoltohenkilöstölle KROHNEn harkinnan mukaan.

Calibrator 
(kalibroija)

Vain laillisen kalibrointiaseman edustajina toimiville henkilöille.

Supervisor 
(valvoja)

Vain henkilöille, jotka ovat mittarin omistajan/käyttäjän edustajia 
(pääkäyttäjätoiminto) mittarin omistajan/käyttäjän harkinnan mukaan.

Operator (käyttäjä) Vain henkilöille, jotka toimivat mittarin omistajan/käyttäjän edustajina 
(päivittäisessä käytössä) mittarin omistajan/käyttäjän harkinnan mukaan.
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2.4  Tyyppikilvet

TIETOJA!
Tarkista laitteen tyyppikilvestä, että toimitettu laite vastaa tilaustasi. Tarkista tyyppikilpeen 
painettu oikea jännite.

Kuva 2-5: Esimerkki ATEX-tyyppikilvestä

Kuva 2-6: Esimerkki IECEx-tyyppikilvestä

Kuva 2-7: Esimerkki FM-tyyppikilvestä
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Kuva 2-8: Esimerkki CSA-tyyppikilvestä
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3.1  Asennukseen liittyviä huomautuksia

3.2  Varastointi

Oikea varastointiasento

Varastointiolosuhteet
Ylläpidä seuraavia varastointiolosuhteita, jotta laitteet eivät ruostu tai vikaannu nopeasti:

• Kosteus <95% suhteellinen kosteus (suljettu ja lämmitetty varastointialue)
• Varastointilämpötila: -40...+65°C / -40...+149ºF
• Älä varastoi laitteita suorassa auringonvalossa pitkiä aikoja; aseta ne varjoon.

Korroosion estäminen
Kiinnitä huomiota putken sisäseinämän suojaamiseen varsinkin hiiliteräsmittarien kohdalla. 
Tyypillisissä käyttökohteissa, kuten mitattaessa kuivaa luonnonkaasua (myyntilaatu) tai 
luonnonkaasua, jossa on käytetty korroosionestoainetta, mittarin putken sisäpintaa ei tarvitse 
käsitellä korroosionestoaineella. Käsittelyä voidaan jopa pitää epätoivottuna, sillä se saattaa 
kulua pois, mikä vaikuttaisi mittarin tarkkuuteen (joskin vain vähän).

Varastoinnin ja/tai kuljetuksen yhteydessä suositellaan silti lisäsuojausta. Tällöin voidaan 
käyttää jotakin seuraavista menetelmistä riippuen siitä, miten kauan suojauksen pitää kestää:

HUOMIO!
Tarkasta pakkaus huolellisesti vaurioiden tai kovakouraisesta käsittelystä johtuvien jälkien 
varalta. Raportoi mahdollisista vaurioista kuljetusyhtiölle ja valmistajan paikalliselle edustajalle.

TIETOJA!
Varmista pakkausluettelosta, että kaikki tilatut osat on toimitettu.

TIETOJA!
Tarkista laitteen tyyppikilvestä, että toimitettu laite vastaa tilaustasi. Tarkista tyyppikilpeen 
painettu oikea jännite.

Kuva 3-1: Varastointi

1  Oikea asento, kaikki koot
2  Asento, joka ei ole sallittu, kun virtausmittarin koko on > 12"

VAROITUS!
Varmista, että laippojen pohjissa olevat laajennukset ovat kunnossa niin, että mittari ei pääse 
kaatumaan. Muussa tapauksessa estä mittaria kaatumasta tarvittavin toimenpitein.
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1. Jos laite varastoidaan alle vuodeksi, putken sisäseinämä tulee suojata korroosionestoaineella, 
kuten Shell Ensysillä.
Korroosionestoainetta ei saa levittää ääniantureihin.

2. Jos laite varastoidaan yli vuodeksi, putken seinämä tulee suojata Tectylillä tai vastaavalla ai-
neella.
Tectyliä ei saa levittää ääniantureihin.

3. Varastoinnin pituudesta riippumatta putken sisäseinämän voi suojata hapettomalla ympäris-
töllä. Sen voi luoda asentamalla umpilaipat, poistamalla ilman tyhjöpumpulla ja täyttämällä sit-
ten mittarin typellä. Virtausmittarin sisään kannattaa asettaa muutama pussi silikageeliä. Jotta 
korroosiosuojaus toimisi, kosteuden tulee olla alle 38% ja/tai ympäristön pitää olla hapeton. 
Paineistetun virtausmittarin kuljetukseen ja varastointiin saatetaan soveltaa erikoismääräyk-
siä.

3.3  Kuljetus

VAROITUS!
• Myös pienemmät virtausmittarit ovat melko painavia. Tarkista virtausmittarin paino, jotta voit 

valita oikeanlaisen kuljetus- ja nostotavan.
• Käytä hyvässä kunnossa olevia, asianmukaisia materiaaleja, kuten ketjuja ja nostoliinoja.
• Kiinnitä ketjut tai liinat mittaria nostettaessa mittarin rungossa oleviin silmukkapultteihin 

(jos niitä ei ole, tarkista laipoissa olevien kierteisten reikien kunto ja kiinnitä silmukkapultit 
reikiin, jos ne ovat kunnossa).

• Älä koskaan nosta mittaria kiinnittämällä nostoliinoja muuntimen koteloon.
• Jos käytät trukkia, varmista, että virtausmittari ei pääse kierähtämään pois trukin haarukasta 

ja varmista hihnoilla, että se ei pääse liukumaan pois haarukasta.
• Tarkista paikalliset turvallisuusmääräykset ja direktiivit sekä yrityksen käyttämät (painavien) 

laitteiden nosto-, asennus- ja kuljetusmenetelmät.
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3.4  Asentamisen edellytykset

3.5  Asennus

3.5.1  Asennusasento 

Asenna ultraäänikaasuvirtausmittari vaaka-asentoon niin, että tyyppikilvessä tai mittarin 
rungossa oleva virtaussuuntaa osoittava nuoli osoittaa positiivisen (eteenpäin suuntautuvan) 
kaasuvirtauksen suuntaan.
Varmista, että muunnin on asennuksen jälkeen virtausmittarin päällä.
Tarkista mittarin paino. Mittari painaa yleensä selvästi enemmän kuin samanmittainen putkisto.

Mittaria täytyy ehkä tukea lisätuilla; niitä tulee asentaa mieluiten kaksi, yksi mittarin 
kummallekin puolelle.
Tue aina mittari laipoistaan: mittarin paino ei koskaan saa levätä antureita ja kaapeleita 
ympäröivän kotelon päällä.
Jos tukia ei voi asettaa mittarin laippojen alle, ne voi asettaa putkiston vastalaippojen alle. Jos 
tuet voi asentaa vain putkistoon ennen mittaria tai sen jälkeen, tukien pitää olla mahdollisimman 
lähellä mittaria. Tällaisessa tapauksessa pitää varmistaa laskelmien avulla, että putkiston 
kuormitus ei ylitä sallittuja arvoja.
Kaasuvirtausmittari tulee asentaa putkistoon käyttäen tiivisteitä, muttereita ja pultteja, jotka 
vastaavat mittarin laippojen tyyppiä ja kokoa. Mittarin laippojen pitää olla samanlaisia kuin sen 
putkiston laipat, johon mittari asennetaan. 

Varmista, että laipat eivät työnny virtauksen tielle, sillä se voi heikentää virtausmittarin 
tarkkuutta.
Jotta kaasuvirtausmittari voidaan asentaa, putkistossa pitää olla niin pitkä ura, että mittari ja 
sen tiivisteet mahtuvat siihen hyvin. Pulttien kiristämiseen mittarin molemmin puolin olevien 
rakojen sulkemiseksi ei pitäisi joutua käyttämään liikaa voimaa.  
Ura ei myöskään saa olla liian pieni eli ura ei saa olla niin pieni, että sitä joutuu leventämään 

TIETOJA!
Laite on suunniteltu toimimaan turvallisesti seuraavien luokitusten mukaisissa olosuhteissa:
• Likaantumisaste 2: tämä tarkoittaa, että normaalisti esiintyy vain sähköä johtamatonta 

(kuivaa) likaa.
Väliaikaista kondensaation aiheuttamaa johtavuutta voi esiintyä.

• Suojausluokka I: tämä tarkoittaa, että laite pitää maadoittaa.
• Kosteus: <95% suhteellinen kosteus
• Ympäristön lämpötila: -40...+65°C / -40...+149°F
• Sopii sisä- ja ulkokäyttöön.
• IP66 / NEMA 4X -luokitus.

HUOMIO!
Virtausmittari tulee suojata syövyttäviltä kemikaaleilta tai kaasuilta sekä pölyltä ja kerääntyviltä 
hiukkasilta.

HUOMIO!
Ei tarkoitettu asennetun virtausmittarin vesipainekokeen suorittamiseen.

Virtausmittarille on suoritettu vesipainekoe valmistuksen yhteydessä (katso raportit) eikä sitä 
pidä suorittaa uudelleen, kun ultraäänianturit on asennettu. Jos koe suoritetaan uudelleen, vettä 
pääsee anturitaskuihin ja jää sinne. Se saa aikaan akustisen oikotien, mikä voi aiheuttaa 
virtausmittarin toimintahäiriön.
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raa'an voiman avulla, jotta mittari ja tiivisteet mahtuvat siihen.
Käytä laippojen pulttien kiristämisessä tarvittaessa voiteluainetta, joka sopii käytetyille 
materiaaleille ja on sovellettavien standardien mukaista.
Kiristä laippojen pultit laipoille ja materiaaleille sopivaan kiristysmomenttiin, joka on 
sovellettavien standardien mukainen.

3.5.2  Putkien halkaisijat ja pituudet

Varmista, että ennen ultraäänivirtausmittaria ja sen jälkeen olevien putkien sisähalkaisija vastaa 
määritettyä liitäntähalkaisijaa 1 prosentin tarkkuudella. Ota yhteyttä valmistajaan, jos 
sisähalkaisija poikkeaa määritetystä enemmän kuin 1%.

3.5.3  Virtauksen säätimet

Vaikka virtausmittari on erittäin tarkka laite, sitä ennen linjaan voidaan asentaa virtauksen 
säädin, joka minimoi mittausepävarmuudet varsinkin silloin, kun odotettavissa on erittäin 
vääristynyt virtausnopeusprofiili tai mittausmatkaan käytettävissä oleva pituus on niukka. Jos 
käytetään virtauksen säädintä, tulon kokonaispituutta voidaan pienentää vain arvoon 5 DN niin, 
että ennen virtauksen säädintä mitta on 2 DN ja virtauksen säätimen ja virtausmittarin välissä se 
on 3 DN.

3.5.4  Tulo ja lähtö yksisuuntaisessa käytössä

TIETOJA!
• Suositeltava virtauksen säätimen malli on sellainen, jossa on rei'itetty levy. 

Putkinipputyyppisen virtauksen säätimen käyttöä ei suositella. 
• Jos mittausmatkalla on virtauksen säädin, on erittäin suositeltavaa käyttää samoja 

virtauksen säätimen ja tuloputken määrityksiä virtauksen (märän) kalibroinnin aikana (katso 
lisävaatimuksia esim. ISO 17089- tai AGA-9-standardista).

Ilman virtauksen säädintä (OIML R137, luokka 0.5)

Kuva 3-2: Vaaditut tulon ja lähdön suorat pituudet

1   Tulo-osa: 10 DN
2  Lähtöosa: 3 DN

Ilman virtauksen säädintä (AGA9, ISO 17089 ja OIML R137, luokka 1)

Kuva 3-3: Vaaditut tulon ja lähdön suorat pituudet

1   Tulo-osa: 5 DN
2  Lähtöosa: 3 DN
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3.5.5  Säätöventtiilit

Virtauksen säätimen kanssa

Kuva 3-4: Vaaditut tulon ja lähdön suorat pituudet

1  Tulo-osa ennen virtauksen säädintä: 2 DN
2  Virtauksen säädin (rei'itetty levy)
3  Tulo-osa virtauksen säätimen jälkeen: 3 DN
4  Lähtöosa: 3 DN

TIETOJA!
Ota yhteyttä valmistajaan, jos tarvitset kaksisuuntaista käyttöä koskevia suosituksia.

HUOMIO!
Epäedullisissa olosuhteissa ultraäänikaasuvirtausmittarit voivat kärsiä paineventtiilien kohinan 
aiheuttamista häiriöistä. Jos paineventtiilien kohinan taajuusalue ulottuu ultraäänianturin 
toimintataajuudelle ja kohinan voimakkuus aiheuttaa kriittistä arvoa pienemmän signaali-
kohinasuhteen, ultraäänivirtausmittari ei pysty toimimaan. Ota yhteyttä valmistajaan saadaksesi 
neuvoja, jos korkeapaineventtiiliä käytetään lähellä ultraäänivirtausmittaria.
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3.5.6  Paine- ja lämpötila-anturit

Kuva 3-5: Paine- ja lämpötila-anturien sijaintipaikat

1  Asenna paineanturi virtausmittarin runkoon Pr-kohtaan.
2  Asenna lämpötila-anturi linjaan 2...5 DN virtausmittarin jälkeen.
3  Asenna lämpötila-anturi enintään 45 asteen kulmaan pystyasennosta.
4  Asenna lämpötila-anturi niin, että sen upotussyvyys on 0,1...0,33 putken nimellishalkaisijasta.

TIETOJA!
• Katso lisätietoja ISO 17089 -standardista.
• Käytä Pt100-elementtiä, jossa on lämpöanturisuoja ja lähetin sekä lämpötila-anturi. 

Kartiomaisten lämpöanturisuojien käyttämistä suositellaan tärinän estämiseksi.
• Yhdistä paineanturi mittarin rungon Pr-kohtaan välieristysventtiilillä ja/tai venttiilin 

jakotukilla.

HUOMIO!
Käytä sopivaa sulkutulppaa tai umpilaippaa (ja tarvittaessa tiivistettä) paineportin sulkemiseen 
tai yhdistä painemittauslinja asianmukaisella tavalla. 
Painemittauslinja pitää tukea tarvittavalla tavalla tärinän välttämiseksi ja sen välttämiseksi, että 
mittauslinjan paino aiheuttaa kuormitusta paineporttiyhteeseen.
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3.6  Lämpötilat

Lisätietoa lämpötiloista katso Tekniset tiedot -taulukko sivulla 102 on.

Kuva 3-6: Lämpötilat

1  Ympäristön lämpötila
2  Prosessikaasun lämpötila
3  Suojaa virtausmittari suoralta auringonvalolta aurinkosuojalla.

HUOMIO!
SUOJAUS AURINGONVALOLTASUOJAUS AURINGONVALOLTASUOJAUS AURINGONVALOLTASUOJAUS AURINGONVALOLTA
Suora auringonvalo aiheuttaa lämpötilagradientteja mittausosioon, ja sitä pitää välttää aina kun 
mahdollista. Suojaa virtaus-, paine- ja lämpötila-anturit suoralta auringonvalolta 
aurinkosuojalla tai katoksella. Vaihtoehtoisesti voit lämpöeristää koko mittausosion, myös 
anturit.
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4.1  Turvallisuusohjeet

4.2  Kansien avaaminen ja sulkeminen

Kaikissa kansissa on lukituslaite, joka estää niiden luvattoman ja tahattoman avaamisen ja 
poistamisen. Lukituslaite pitää vapauttaa alla olevan kuvan mukaisella tavalla ennen kuin 
kannen voi avata kääntämällä sitä vastapäivään.

Kansi suljetaan päinvastaisessa järjestyksessä. Käännä kantta, kunnes siinä oleva pieni nuppi on 
lukituslaitteen alla ja kiinnitä lukituslaite.

VAARA!
Sähköliitäntöjen parissa voidaan työskennellä vain kun virta on kytketty pois päältä. Huomioi 
tyyppikilven jännitetiedot.

VAARA!
Noudata maakohtaisia sähköasennusohjeita.

VAROITUS!
Noudata tarkasti paikallisia työsuojelusäännöksiä. Vain asianmukaisesti koulutetut asiantuntijat 
voivat suorittaa mittauslaitteen sähköosien töitä.

TIETOJA!
Tarkista laitteen tyyppikilvestä, että toimitettu laite vastaa tilaustasi. Tarkista tyyppikilpeen 
painettu oikea jännite.

VAARA!
FM-asennuksissa pitää käyttää korkeita lämpötiloja kestäviä kaapeleita. 
Kaikissa muissa käyttökohteissa pitää käyttää korkeita lämpötiloja kestäviä kaapeleita, jos 
prosessin lämpötila on 65°C / 149°F tai korkeampi.

Kuva 4-1: Lukituslaitteella varustetun kannen avaaminen

1  Avaa kuusiokoloruuvi 2,5 mm:n kuusioavaimella.
2  Avaa kansi kääntämällä sitä vastapäivään.
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4.3  Digitaaliset I/O-liitännät

• Digitaaliset lähdöt ovat passiivisia avokollektorilähtöjä, jotka on galvaanisesti eristetty 
toisistaan ja pääpiiristä. Näitä lähtöjä voi käyttää vain ulkoisen jännitelähteen ja 
virranrajoitusvastusten kanssa. NEC luokan 2 virtalähde (enintään 100 VA, 24 VDC, IEC 
61010-1, kohdat 6.3.1 ja 6.3.2).

• Yli 100 Hz taajuuksille on käytettävä suojattuja kaapeleita sähköisten häiriöiden aiheuttaman 
säteilyn vähentämiseksi (EMC).

• Liitin A+ ei ole käytössä.

VAROITUS!
1. Jokaisessa kannessa on lukituslaite, joka estää kannen luvattoman tai tahattoman avaamisen 

ja poistamisen. Avaa lukituslaite 2,5 mm:n kuusioavaimella ennen kannen avaamista kääntä-
mällä sitä (vastapäivään).

2. Muuntimen kotelon jalassa on maadoituspiste, joka pitää yhdistää lähimpään maadoitusjohti-
meen.  

3. Avaa muuntimen kotelo vasta minuutin kuluttua virran katkaisemisesta ja varmistettuasi, että 
mahdolliset räjähtävät kaasut eivät aiheuta mitään riskiä. 

Kuva 4-2: Digitaalinen I/O NPN-transistorina
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1  Avaa kotelon kansi
2  Työnnä valmisteltu kaapeli kaapelin läpivientien kautta ja liitä tarvittavat johtimet.
3  Kytke suojus tarvittaessa.

•  Sulje liitinkotelon kansi.
•  Sulje kotelon kansi.

4.3.1  Pulssi- ja taajuuslähtö

Oletuksena ensimmäinen digitaalinen I/O-lähtö on määritetty pulssi-/taajuuslähdöksi, jonka 
taajuus on verrannollinen tilavuusvirtaan (todellinen tilavuus: prosessiolosuhteissa). Tätä lähtöä 
voi säädellä myös jollain muulla muuttujalla (joka määritetään parametriasetuksissa). 

4.3.2  Tilalähdöt

Oletuksena seuraavat kolme digitaalista I/O-lähtöä on määritetty tilalähdöiksi ("Tiedot eivät 
kelpaa", "Virhe, epäluotettava" ja "Käänteinen virtaus"). Näiden lähtöjen toiminnoiksi voi 
kuitenkin ohjelmoida myös useita eri hälytys- tai tilasignaaleja. Yhden tilalähdöistä voi 
ohjelmoida toimimaan toisena pulssilähtönä, jonka taajuus on sama kuin ensimmäisen 
pulssilähdön ja vaihe-ero on 0, 90, 180 tai 270 astetta.

Kuva 4-3: Tulojen ja lähtöjen kytkentätila kenttäkotelossa

TIETOJA!
Aina kun kotelon kansi avataan, kierre tulee puhdistaa ja rasvata. Käytä vain hartsitonta ja 
hapotonta rasvaa.
Varmista, että kotelon tiiviste on oikein asennettu, puhdas ja ehjä.
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4.3.3  Turbiinimittarin emulointi

Turbiinimittaria voi emuloida seuraavilla asetuksilla:

• A/A-: Linjan virtaukseen liittyvä taajuuslähtö
• B/B-: Linjan virtauksen mukaan käännetty taajuuslähtö, joka lakkaa toimimasta, jos ilmenee 

tilabittiin C/C- liittyvä tietojen oikeellisuutta koskeva hälytys.

Aseta taajuuslähtö B/B- sarjaan tilabitin C/C- kanssa alla olevassa kuvassa esitetyllä tavalla.

Kuva 4-4: Turbiinin emuloinnin kytkentäkaavio

1  Hälytys
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4.4  Sarjatiedonsiirto (RS 485)

4.5  Virtaliitäntä

Kuva 4-5: Sarjatiedonsiirtoliitäntä

TIETOJA!
Lisätietoja Modbusista on Modbus-protokollan kuvauksessa ja asennusta koskevassa osiossa 
sivulla 111 katso Modbus-protokollan kuvaus ja määrittäminen sivulla 112.

VAROITUS!
• Käytä virtausmittarille 24 VDC:n virtalähdettä, joka on NEC-standardin luokan 2 mukainen 

(enintään 100 VA, 24 VDC 10%; katso myös IEC 61010-1 -standardin kohdat 6.3.1 ja 6.3.2). 
Maksimivirrankulutus on 17 W. Virtalähteen pitää pystyä syöttämään 3 A (tarvitaan 
käynnistyksen aikana).

• Virtalähteen suojamaadoitusjohdin (1...4 mm2, AWG 17...AWG 11) pitää yhdistää suojaavaan 
johtimen pinneliittimeen (koko M5), joka on kiinnitetty puristamalla liitinkoteloon.

• Vedä virtajohto elektroniikkayksikköön kaapeliläpiviennin kautta. Yksikön sisällä olevan 
tehonmuuntimen syöttämä virta on rajoitettu enintään 15 W:iin ennakoivan 
virtarajoitusperiaatteen mukaisesti (kun sallittu sisäinen virrankulutus ylittyy, syötetty virta 
pienennetään nollaan). Erikseen virrankulutusta rajoitetaan noin 1 A:iin. 
Vaadittavat johtimet ovat yleensä 3 x 1,5 mm2 (AWG 15).

• Liitäntä virtaustietokoneeseen, tiedonhakujärjestelmään tai prosessinohjausjärjestelmään 
digitaalisten lähtösignaalien avulla vaatii enintään 4 kuparista johtoparia, 0,75 mm2 (AWG 18).  

• RS 485 -tiedonsiirtolinjaliitäntä laitteeseen tietojen kirjausta, tarkkailua taikka 
toimintotarkistukseen tai huoltoon tarkoitettua ohjelmistotyökalua varten vaatii parin 
suojattuja kuparisia kierrejohtimia 0,75 mm2 (AWG 18).

• Liitäntä tiedonkeruujärjestelmään digitaalisilla signaaleilla vaatii parin suojattuja kuparisia 
kierrejohtimia 0,75 mm2 (AWG 18).

• Liitäntä suojamaahan (maadoitus) vaatii eristetyn kuparijohdon, jonka poikkileikkaus on 
vähintään 4 mm2 (AWG 11).

TIETOJA!
• Suojaavaa johtimen pinneliitintä tai suojamaata voidaan käyttää kaapelin suojaukseen.
• Elektroniikka on suojattu niin, että johdon yhdistäminen virtalähteeseen väärällä 

napaisuudella ei ole mahdollista.
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4.6  Kaapelointi

Valmistaja suosittelee suojatun kierretyn parikaapelin käyttöä virta-, sarjalähtö- ja 
tilasignaaliliitännöissä. Suojan voi yhdistää maattoliittimeen.  

Virransyöttöjohdon pituus ja halkaisija

Kuva 4-6: Virtaliittimen sijainti

VAROITUS!
• Kaikki käyttämättömät kaapeliläpiviennit pitää suojata Ex-d-sulkutulpilla. 
• Kaikkien kaapelien mitoituslämpötilan pitää olla vähintään 65°C / 149°F. Jos prosessin 

mitoituslämpötila on yli 65°C, kaapelien mitoituslämpötilan pitää olla vähintään yhtä suuri 
kuin prosessin maksimimitoituslämpötila.

VAROITUS!
Kaapeliläpiviennin mallista riippuen kaapelin ulkohalkaisijan pitää olla 6,5–14 mm. 
Käyttämättömät kaapeliläpiviennit pitää sulkea Ex d -hyväksytyillä sulkutulpilla.

Virtalähteen ja virtausmittarin välisen johdon pituus Vaadittu kuparijohdon 
minimipoikkileikkaus

[m] [ft]

70 230 2 x 0,5 mm2 (AWG 20)

100 328 2 x 0,75 mm2 (AWG 18)

200 656 2 x 1,5 mm2 (AWG 15)

400 1312 2 x 4 mm2 (AWG 11)
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4.7  Maadoitus

Maadoitusjohtimen yhdistämiseen on käytettävissä kaksi ruuviliitintä (yksi M5-kierteellä ja yksi 
M4-kierteellä). Niiden avulla voidaan yhdistää virtausmittariin ennen sitä ja sen jälkeen oleva 
putkisto (potentiaalintasaus).

Kuva 4-7: Maadoitusliittimien sijaintipaikat
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5.1  Signaalinmuuntimen käynnistäminen

Mittauslaite koostuu mittausanturista ja signaalinmuuntimesta, ja toimitetaan käyttövalmiina. 
Kaikki käyttötiedot on asetettu tehtaalla tilausvaatimusten mukaisesti.

Kun virta on päällä, laite suorittaa itsetestin (testin aikana näytössä näkyy KROHNEn logo). Sen 
jälkeen laite alkaa välittömästi mitata, ja nykyiset arvot näytetään.

Kahden mitatun arvon ikkunan, trendinäytön ja tilaviestien luettelon välillä voidaan siirtyä 
painamalla painikkeita ↑ ja ↓.

HUOMIO!
Käytettävän virtalähteen on pystyttävä syöttämään vähintään 3 A muuntimen käynnistyksen 
aikana.

Kuva 5-1: Mittaustilan näytöt (esimerkkejä 2 tai 3 mitatusta arvosta)
x, y ja z ilmaisevat näytettyjen mitattujen arvojen yksiköitä
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6.1  Näyttö ja käyttöelementit

Kuva 6-1: Näyttö ja käyttöelementit (Esimerkki: virtausosoitin 2 mittausarvoa)

1  Osoittaa mahdollisen tilaviestin tilaluettelossa
2  Kenttä, jossa näkyy tuotenimi, ilmoitus siitä, onko CT-parametrit lukittu vai ei (suljettua lukkoa muistuttava kuvake) ja 

näytössä näkyvän sivun numero
3  Näkyy, kun painiketta on painettu
4  1. mitattu muuttuja
5  Painikkeet (katso toiminto ja kuvaus alla olevasta taulukosta)
6  GDC-väylän liitäntä (ei kaikissa signaalinmuunninversioissa)
7  Infrapuna-anturi (ei kaikissa signaalinmuunninversioissa)

TIETOJA!
• 4 optisen painikkeen kytkentäpiste sijaitsee suoraan lasin edessä. On suositeltavaa aktivoida 

painikkeet suoraan edestä. Painikkeiden koskettaminen sivulta voi aiheuttaa virheellisen 
toiminnan.

• MIttaustilaan palataan automaattisesti, jos mitään toimintoa ei ole suoritettu 5 minuuttiin. 
Aikaisemmin muutettuja tietoja ei tallenneta.
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6.1.1  Mittaustilan näyttö 2 tai 3 mitatulla arvolla

Painike Mittaustila Valikkotila Alivalikko tai 
toimintatila

Parametri ja datatila

> Voit siirtyä 
mittaustilasta 
valikkotilaan pitämällä 
painiketta painettuna 2,5 
sekunnin ajan

Laite siirtyy näytettyyn 
valikoon, minkä jälkeen 
näyttöön tulee 
ensimmäinen alivalikko

Siirtyminen alivalikkoon 
tai toimintatilaan

Siirrä numeerisia arvoja 
varten osoitinta 
(korostettu sinisellä) 
yksi askel oikealle

^ Näytön nollaaminen Laite palaa 
mittaustilaan, mutta 
kysyy ensin 
tallennetaanko tiedot

Tallenna tiedot ja palaa 
valikkotilaan painamalla 
1–3 kertaa

Tallenna tiedot ja palaa 
alivalikkoon tai 
toimintoon

 tai Siirry viiden näytön (M1, 
M2, G1, S0, versio ja 
Modbus-asetukset) 
välillä

Valitse valikko Valitse alivalikko tai 
toiminto

Voit muuttaa numeroa, 
yksikköä, asetusta ja 
siirtää desimaalipilkkua 
sinisellä korostetulla 
osoittimella

Esc (> + ↑) - - Palaa valikkotilaan 
tietoja hyväksymättä

Palaa alivalikkoon tai 
toimintoon tietoja 
hyväksymättä

Taulukko 6-1: Painikkeiden toimintojen kuvaus

Kuva 6-2: Esimerkki mittaustilan näytöstä 2 tai 3 mitatulla arvolla

1  Osoittaa mahdollisen tilaviestin tilaluettelossa
2  Lukkokuvake osoittaa, että ohjelmoiminen ei ole mahdollista
3  Todellinen näyttö
4  Ensimmäinen mitattu arvo
5  Kuvaus 3 mitatulla arvolla
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6.2  Valikkojen yleiskuvaus

Valikon 
numero

Kuvaus

4.1.2 AsetuksetAsetuksetAsetuksetAsetukset

4.1.2.1 Language (kieli)

4.1.2.2 Oletussivu

4.1.2.3 Bargraph Labrl (pylväsdiagrammi)

4.1.3 Mittaus, sivu 1Mittaus, sivu 1Mittaus, sivu 1Mittaus, sivu 1

4.1.3.1 Number of lines (rivien määrä)

4.1.3.2 Line Settings 1 (rivin 1 asetukset)

4.1.3.3 Line Settings 2 (rivin 2 asetukset)

4.1.3.4 Line Settings 3 (rivin 3 asetukset)

4.1.4 Mittaus, sivu 2Mittaus, sivu 2Mittaus, sivu 2Mittaus, sivu 2

4.1.4.1 Number of lines (rivien määrä)

4.1.4.2 Line Settings 1 (rivin 1 asetukset)

4.1.4.3 Line Settings 2 (rivin 2 asetukset)

4.1.4.4 Line Settings 3 (rivin 3 asetukset)

4.1.5 GrafiikkasivuGrafiikkasivuGrafiikkasivuGrafiikkasivu

4.1.5.1 Show Value (näytä arvo)

4.1.5.2 Graph type (kuvaajan tyyppi)

4.1.5.3 Minimum (minimi)

4.1.5.4 Maximum (maksimi)

4.1.5.5 Time (aika)

4.1.6 TilasivuTilasivuTilasivuTilasivu

4.1.6.1 Reset Errors (nollaa virheet)
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6.3  Käytön valvonta ja sinetöiminen

Kaikki äänianturit ja ALTOSONIC V12 -laitteen elektroniikkayksikkö voidaan vaihtaa ilman 
uudelleenkalibrointia. Ainoa poikkeus on kortti, jossa on kaikki laskutusmittausasetukset 
(Custody Transfer, CT). ALTOSONIC V12 -laitteen ensimmäisen kalibroinnin jälkeen kaikki CT-
asetukset tallennetaan mittariin ja vaihtokytkin nro 4 siirretään lukitusasentoon. Vaihtokytkimet 
sinetöidään sen jälkeen kalibrointilaitoksessa, jotta varmistutaan siitä, että mittariin ei voida 
tehdä luvattomia muutoksia. Jos sinetöityjä vaihtokytkimiä sisältävä kortti pitää vaihtaa, ota 
yhteyttä KROHNEen. 

1  Käännä kantta vastapäivään ja irrota se.
2  Irrota näyttö vetämällä metallisisista kiinnikkeistä.
3  Irrota muovikansi ruuvimeisselillä.
4  Etsi vaihtokytkin nro 4:

ON = vapaa
OFF = lukittu.

Myös elektroniikkayksikön kansi voidaan sinetöidä.

Kuva 6-3: Sinetöitävän vaihtokytkimen sijaintipaikka

HUOMIO!
CT-hyväksyntä ei ole enää voimassa, jos vaihtokytkin nro 4 on siirretty ON-asentoon!

Kuva 6-4: Kannen valinnainen sinetöiminen
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Tyyppikilpi pitää sinetöidä kiinni virtausmittariin alla olevassa kuvassa esitetyllä tavalla. 
Vaihtoehtoisesti tyyppikilpi voidaan hitsata kiinni virtausmittariin tai kiinnittää niiteillä niin, että 
tyyppikilven irrottaminen sitä vahingoittamatta ei ole mahdollista.

TIETOJA!
Kannen sinetöiminen ei ole pakollista ja kannen sinetin voi rikkoa ilman, että se vaikuttaa CT-
hyväksyntään.

Kuva 6-5: Tyyppikilven sinetöiminen
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7.1  Johdanto

KROHNEn Flowmeter Configuration and Monitoring Tool (virtausmittarin määritys- ja 
tarkkailutyökalu) on ohjelmistopaketti, joka tukee ALTOSONIC 5 Reference -
ultraäänivirtausmittarien toimintaa. Se on suunniteltu käytettäväksi PC-tietokoneella, jossa on 
Windows-käyttöjärjestelmä, ja sen voi ladata osoitteesta www.krohne.com.
Sen avulla voidaan  

• kerätä tietoja virtausmittarista
• esittää tietoja virtausmittarista
• vahvistaa/asettaa/muuttaa virtausmittarin ohjelmiston käyttämiä parametreja.

Ohjelmistoa voi käyttää esimerkiksi seuraavilla tiedonsiirtomenetelmillä:

• TCP/IP
• Modbus
• USB

7.2  Ohjelmiston asentaminen

Kun ohjelmisto on asennettu, Windowsin ohjelmaluettelossa näkyy kohta "KROHNE Custody 
Transfer Products", jonka alla näkyy ohjelma, "KROHNE Flow Meter Configuration & Monitoring 
Tool".

7.3  Istunnon aloittaminen

Kun ohjelma käynnistetään, tietokoneen näytössä näkyy tyhjä ikkuna, jossa on pudotusvalikon 
numero näytön vasemmassa yläkulmassa olevassa valikkopalkissa.

Näytön vasemmassa alakulmassa näkyy tilapalkki, jossa on tietokenttiä ja tilarivejä eli tilan 
osoittimia.

HUOMIO!
Mittarin luotettavan toiminnan varmistamiseksi käyttö on suojattu salasanalla. Eri taidot 
omaaville työntekijöille voi käyttää eri salasana- ja käyttöoikeustasoja, jotta he pystyvät 
suorittamaan vain ne tehtävät, joihin heillä on oikeus.

TIETOJA!
"Istunto" tarkoittaa toimintoa, joka alkaa siitä, kun mittariin luodaan yhteys. Istunto päättyy, kun 
yhteys mittariin katkaistaan. Istunnon aikana mittarista voidaan kerätä tietoja, joiden avulla 
tarkkaillaan ja arvioidaan sen suorituskykyä, kerätyt tiedot voidaan tallentaa lokitiedostona ja 
parametreja voidaan muuttaa.

Kuva 7-1: Käynnistysikkunan yläosa
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Ensimmäinen kenttä on tietokenttä, joka on varattu käytössä olevan tiedonsiirtomenetelmän 
näyttämiseen. Jos yhteyttä ei ole muodostettu, ensimmäisessä ja toisessa kentässä näkyy vain 
viiva.

Kun yhteys virtausmittariin on luotu, toisessa kentässä näkyy kyseisen virtausmittarin osoite, 
jota käytetään käytössä olevassa tiedonsiirtomenetelmässä.

1. Valitse pudotusvalikosta Device (laite).
Näyttöön avautuu valikko, jossa ovat valittavissa vaihtoehdot Connect (yhdistä), Reconnect (yh-
distä uudelleen) ja Disconnect (katkaise yhteys).

2. Valitse Connect (joka on tässä vaiheessa ainut valittavissa oleva vaihtoehto).
Näyttöön tulee valintaikkuna, jossa sinua pyydetään valitsemaan tai vahvistamaan haluamasi 
tiedonsiirtomenetelmä.

1. Napsauta OK-painiketta, jos haluat valita sen vaihtoehdon, joka näkyy näytössä, tai jos haluat 
valita toisen vaihtoehdon:

2. Saat muut käytettävissä olevat vaihtoehdot näkyviin napsauttamalla alaspäin osoittavaa nuolta.
3. Valitse haluamasi vaihtoehto napsauttamalla sitä.

Kuva 7-2: Käynnistysikkunan alaosa

Kuva 7-3: Laitteen yhdistäminen

Kuva 7-4: Tiedonsiirtomenetelmät



7 OHJELMISTOTYÖKALU 

40 

ALTOSONIC V12

www.krohne.com 03/2016 - 4005102201 - MA ALTOSONIC V12 R02 fi

4. Vahvista valinta napsauttamalla OK-painiketta.

KROHNE Flowmeter Configuration and Monitoring Tool lähettää viestin, jossa se pyytää 
vastausta miltä tahansa mittarilta, joka pystyy käyttämään valittua tiedonsiirtomenetelmää.

Kuva 7-5: Modbus-portin 0 asetukset
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Käytettäessä TCP/IP-menetelmää (verkkoympäristö) näyttöön tulee valintaikkuna, jossa näkyvät 
vastanneet mittarit. Jos samassa verkossa on useita laitteita, näytössä näkyy luettelo, jossa on 
kaikki laitteet.
Toinen käytettävissä oleva vaihtoehto on vertaisverkko, joka pyytää tiedonsiirtolinkin 
määrittämistä.

Valintaikkunan vasemmanpuoleisessa sarakkeessa oleva nuoli osoittaa sitä mittaria, jonka 
kanssa aloitetaan tiedonsiirtoistunto.

Kuva 7-6: Modbus-portin 1 asetukset
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1. Jos haluat hyväksyä oletusasetuksen, napsauta oletusasetuksena valitun mittarin vieressä ole-
vaa nuolta vasemmanpuoleisessa kentässä.

2. Voit valita toisen mittarin siirtämällä nuolen sen mittarin kohdalle, johon haluat muodostaa yh-
teyden, ja napsauttamalla vasemmanpuoleista kenttää sen mittarin kohdalla. 

3. Vahvista valintasi napsauttamalla OK-painiketta.

Jos mikään mittari ei vastaa tai jos se mittari, johon haluat muodostaa yhteyden, ei vastaa, 
seuraavat ovat mahdollisia syitä: 

• yksikään ultraäänivirtausmittari ei ole käynnissä
• sitä mittaria, johon haluat muodostaa yhteyden, ei ole yhdistetty mihinkään virtalähteeseen
• tiedonsiirtolinjaa ei ole yhdistetty oikein.

   Jos näin tapahtuu, paina Rescan (skannaa uudelleen) -painiketta korjattuasi ongelman. MCST-
ohjelmisto lähettää uudestaan viestin, jossa se pyytää kaikkia valittua tiedonsiirtomenetelmää 
käyttämään pystyviä mittareita vastaamaan. Jos ongelma on ratkaistu, haluamasi mittari näkyy 
valintaikkunassa.
Nyt olet valinnut tiedonsiirtomenetelmän ja mittarin. Valittu tiedonsiirtomenetelmä ja mittarin 
osoite näkyvät näytön alaosassa olevan tilarivin oikeissa tietokentissä.

Kirjoita käyttäjänimesi ja salasanasi valintaikkunassa ja napsauta OK-painiketta.

Kuva 7-7: Laitteen valitseminen

Kuva 7-8: Valinta näytön alaosassa
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Vakio: Käyttäjä: operator / Salasana: operator
tai Käyttäjä: supervisor / Salasana: supervisor

 Valittu tiedonsiirtomenetelmä ja virtausmittarin osoite näkyvät näytön alaosassa olevan tilarivin 
oikeissa tietokentissä.

7.4  Tarkkailumääritysten lataaminen

Tarkkailumääritysten lataaminen:

Vaihe 1:Vaihe 1:Vaihe 1:Vaihe 1: Avaa tiedostovalikko napsauttamalla File (tiedosto) -painiketta.

Kuva 7-9: Sisäänkirjautumisvalintaikkuna

Kuva 7-10: Tilarivin tiedot

TIETOJA!
Virtausmittarista voi saada tietoa kahdella eri tavalla.
• Tiettyä datayksikköä koskevien tietojen pyytäminen: jos kyseessä on parametri, annetaan 

nykyinen arvo, joka on staattinen arvo. Jos kyseessä on muuttuja, arvo raportoidaan ja 
päivitetään kahden sekunnin välein.

• Määritä tiedot, jotka virtausmittari lähettää pakettina ja päivittää tietyin väliajoin. Näin voit 
räätälöidä tiedonkeräysprosessia niin, että laite kerää vain ne muuttujat tai dataelementit, 
joita haluat tarkkailla ja/tai tallentaa (koska mittari tuottaa paljon tietoja, kaikkien muuttujien 
tietojen kerääminen lyhyin aikavälein ei ole mahdollista).

Virtausmittarin tietyin väliajoin lähettämien tietojen määrittämiseksi käytettävissä on Configure 
(määritys) -vaihtoehto. Tällä vaihtoehdolla määritetään tietojoukko, joka virtausmittarista 
kerätään: tämä tietojoukko on näytettävissä yhdellä kertaa. Tietojoukon määritykset 
tallennetaan tarkkailun määritystiedostoon, jonka tiedostotarkennin on ".mon". Ohjelmiston 
asennuspaketissa on oletusmääritystiedosto. Kun tarkkailumääritykset on ladattu, 
tarkkailuprosessi voidaan käynnistää ja pysäyttää.
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Vaihe 2:Vaihe 2:Vaihe 2:Vaihe 2: Valitse Open Monitoring Configuration (Avaa tarkkailumääritykset).

Selainikkuna avautuu.

Vaihe 3:Vaihe 3:Vaihe 3:Vaihe 3: Valitse määritystiedosto ja napsauta Open (avaa) -painiketta.

Aluksi voit valita oletustarkkailumääritystiedoston.
Näet valintaikkunan, jossa kysytään, haluatko käynnistää tarkkailutoiminnon nyt.

Vaihe 4:Vaihe 4:Vaihe 4:Vaihe 4: Käynnistä tarkkailutoiminto napsauttamalla Yes (kyllä) -painiketta.

Kuva 7-11: Tiedostovalikko

Kuva 7-12: Tarkkailumääritysten avaaminen

TIETOJA!
Voit luoda ja tallentaa yhden tai useamman oman tarkkailumäärityksen. Jäljempänä selitetään, 
miten tämä tehdään.
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Tarkkailun tilakentän teksti "Mon.OFF" muuttuu tekstiksi "Mon.ON", ja teksti muuttuu 
keltaisesta vihreäksi.

Voit myös määrittää ohjelmiston etsimään määritystiedoston automaattisesti ja käynnistämään 
tarkkailun heti ohjelman käynnistyksen yhteydessä.

Vaihe 5:Vaihe 5:Vaihe 5:Vaihe 5: Avaa työkaluvalikko napsauttamalla Tools (työkalut) -painiketta.

Vaihe 6:Vaihe 6:Vaihe 6:Vaihe 6: Napsauta Settings (asetukset) -painiketta. Näyttöön avautuu asetusikkuna, jossa on  
välilehteä.

Kuva 7-13: Vihreä tilakenttä

Kuva 7-14: Työkaluvalikko

Kuva 7-15: Asetukset
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Vaihe 7:Vaihe 7:Vaihe 7:Vaihe 7: Valitse Auto Start (automaattinen käynnistys) -välilehdellä "Start monitoring after 
connecting" (aloita tarkkailu käynnistyksen yhteydessä).

Vaihe 8:Vaihe 8:Vaihe 8:Vaihe 8: Voit tehdä jommankumman seuraavista:

• napsauttaa Use current configuration (käytä nykyisiä määrityksiä) -painiketta
• avata uuden ikkunan napsauttamalla Browse (selaa) painiketta. Se on samanlainen ikkuna 

kuin se, jossa aikaisemmin etsit määritystiedoston. 
Valitse se tiedosto, jota haluat käyttää tarkkailuun, kun yhdistät mittarin seuraavan kerran.

Vaihe 9:Vaihe 9:Vaihe 9:Vaihe 9: Vahvista asetukset napsauttamalla OK-painiketta.

Kun seuraavan kerran käynnistät ohjelman, vaiheita 1...4 ei toisteta uudelleen.

7.5  Tarkkailumääritysten muuttaminen ja tallentaminen

7.5.1  Tarkkailumäärityksen luominen

Kun KROHNEn Flowmeter Configuration and Monitoring Tool avataan, oletusasetuksena 
ladataan oletustarkkailumääritystiedosto ja avataan oletuskäyttäjänäkymä. Lisäksi KROHNEn 
Flowmeter Configuration and Monitoring Tool alkaa kirjata tietoja automaattisesti. Seuraavissa 
kappaleissa on lisätietoa kaikista näistä ominaisuuksista. Jos oletuskäynnistysasetukset eivät 
jostain syystä käynnisty automaattisesti, seuraavissa kappaleissa kerrotaan, miten tarkkailun, 
käyttäjänäkymän ja tietojen kirjauksen voi aktivoida.

Jos haluat muokata tarkkailutietoja, muuta tarkkailumääritystä.

Vaihe 1:Vaihe 1:Vaihe 1:Vaihe 1: Avaa tarkkailuvalikko napsauttamalla Monitoring (tarkkailu) -painiketta.

Vaihe 2:Vaihe 2:Vaihe 2:Vaihe 2: Valitse vaihtoehto "Configure..." (Määritä...).

Jos käynnissä on aktiivinen tarkkailuistunto, näet alla olevan kaltaisen ilmoituksen.

Kuva 7-16: Tarkkailuvalikko
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Vaihe 3:Vaihe 3:Vaihe 3:Vaihe 3: Pysäytä tarkkailutoiminta napsauttamalla Yes (Kyllä) -painiketta. 

Näyttöön tulee tarkkailumääritysvalintaikkuna:

Vaihe 4:Vaihe 4:Vaihe 4:Vaihe 4: Napsauta Edit List (Muokkaa listaa) -painiketta. Näyttöön tulee tarkkailuluettelon 
muokkausikkuna:

Kuva 7-17: Käynnissä olevasta istunnosta varoittava teksti

TIETOJA!
Huomaa, että laite itse ei lakkaa tällöin mittaamasta! Vain mittaustulosten näyttäminen 
keskeytetään.

Kuva 7-18: Tarkkailumääritys
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Voit lisätä mittarista kerättävien arvojen luetteloon muuttujia, joiden näyttäminen on sen jälkeen 
mahdollista:

Vaihe 5:Vaihe 5:Vaihe 5:Vaihe 5: Avaa vasemmassa kentässä oleva puurakenne ja valitse luetteloon lisättävän muuttujan 
nimi.

Vaihe 6:Vaihe 6:Vaihe 6:Vaihe 6: Napsauta oikealle osoittavaa nuolta keskimmäisessä kentässä. Valitsemasi muuttuja 
näkyy nyt oikeanpuoleisessa kentässä olevassa luettelossa.

Muuttujia voi samalla tavalla poistaa mittarin keräämien arvojen luettelosta. Nämä arvot eivät 
enää ole käytettävissä tarkkailussa / tietojen kirjauksessa.

Vaihe 7:Vaihe 7:Vaihe 7:Vaihe 7: Valitse oikeanpuoleisessa kentässä poistettavan muuttujan nimen vieressä olevaa 
valintaruutu; kursori ei siirry tälle riville. Kun teet näin, keskimmäisessä kentässä oleva 
vasemmalle osoittava nuolipainike aktivoituu.

Vaihe 8:Vaihe 8:Vaihe 8:Vaihe 8: Poista valittu muuttuja luettelosta napsauttamalla kyseistä painiketta.

Vaihe 9:Vaihe 9:Vaihe 9:Vaihe 9: Jos haluat tyhjentää luettelon kokonaan, napsauta keskimmäisessä kentässä olevaa 
painiketta, jossa on kaksi vasemmalle osoittavaa nuolta.

Vaihe 10:Vaihe 10:Vaihe 10:Vaihe 10: Viimeistele tämä toiminnon osa napsauttamalla keskimmäisessä kentässä olevaa 
Close (Sulje) -painiketta: tarkkailuluetteloikkuna sulkeutuu ja palaat 
tarkkailumääritysvalintaikkunaan.

Voit säätää, miten usein valittuja tietoja lähetetään ja päivitetään: 

Vaihe 11:Vaihe 11:Vaihe 11:Vaihe 11: Napsauta "Interval in sec." (Väli sekunteina) -tekstin vieressä olevaa alaspäin 
osoittavaa nuolta.

Vaihe 12:Vaihe 12:Vaihe 12:Vaihe 12: Valitse haluamasi aikaväli napsauttamalla sitä.

Kuva 7-19: Tarkkailuluettelo
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Vaihe 13:Vaihe 13:Vaihe 13:Vaihe 13: Viimeistele tämä toiminnon osa napsauttamalla ikkunan oikeassa alakulmassa olevaa 
Close (Sulje) -painiketta. Näet valintaikkunan, jossa sinulta kysytään, haluatko käynnistää 
tarkkailuprosessin (uudestaan).

Vaihe 14:Vaihe 14:Vaihe 14:Vaihe 14: Jatka tarkkailua napsauttamalla Yes (Kyllä) -painiketta.

7.5.2  Tarkkailumäärityksen tallentaminen uudella nimellä

Vaihe 1:Vaihe 1:Vaihe 1:Vaihe 1: Avaa tiedostovalikko napsauttamalla File (Tiedosto) -painiketta.

Kuva 7-20: Tarkkailumääritys

Kuva 7-21: Tarkkailun käynnistäminen uudestaan

TIETOJA!

• Jos haluat tallentaa sekä muokatun tarkkailumäärityksen että sen tarkkailumäärityksen, jota 
käytit muokkausten pohjana, sinun täytyy tallentaa muokattu määritys (ainutlaatuisella 
nimellä).

• Jos et tallenna muokattua määritystä tässä vaiheessa, ohjelma kysyy sinulta uudestaan siinä 
vaiheessa, kun olet sulkemassa ohjelmaa. Tuossa vaiheessa sinulla on kuitenkin vain kaksi 
vaihtoehtoa: voit tallentaa pohjana käyttämäsi määrityksen (jolloin menetät tekemäsi 
muutokset) tai voit tallentaa muokatun määrityksen pohjana käyttämäsi määrityksen päälle 
(jolloin menetät alkuperäisen määrityksen).
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Vaihe 2:Vaihe 2:Vaihe 2:Vaihe 2: Valitse valikosta kohta "Save Monitoring Configuration As..." (Tallenna 
tarkkailumääritys nimellä...).

Vaihe 3:Vaihe 3:Vaihe 3:Vaihe 3: Kirjoita uusi nimi "Filename" (Tiedostonimi) -kenttään. 

Vaihe 4:Vaihe 4:Vaihe 4:Vaihe 4: Napsauta Save (Tallenna) -painiketta.

Uusi tarkkailumääritys on nyt tallennettu uudella nimellä.

7.5.3  Tarkkailumäärityksen tallentaminen vanhalla nimellä

Voit tallentaa päivitetyn version tarkkailumäärityksestä koska tahansa seuraavasti:

Vaihe 1:Vaihe 1:Vaihe 1:Vaihe 1: Avaa tiedostovalikko napsauttamalla File (Tiedosto) -painiketta.

Kuva 7-22: Tiedostovalikko

Kuva 7-23: Tarkkailumäärityksen tallentaminen
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Vaihe 2:Vaihe 2:Vaihe 2:Vaihe 2: Valitse "Save Monitoring Configuration" (Tallenna tarkkailumääritys).

Pohjana käytetty tarkkailumääritystiedosto korvataan muokatulla tarkkailumäärityksellä.

7.6  Tarkkailumäärityksen luominen

Sinun täytyy sen sijaan luoda uusi tarkkailumääritystiedosto tiedostovalikon "New Monitoring 
Configuration..." (Uusi tarkkailumääritys...) -toiminnolla. 

Vaihe 1:Vaihe 1:Vaihe 1:Vaihe 1: Napsauta File (Tiedosto) -valikkopainiketta.

Vaihe 2:Vaihe 2:Vaihe 2:Vaihe 2: Valitse vaihtoehto "New Monitoring Configuration..." (Uusi tarkkailumääritys...).

Voit käyttää tätä toimintoa, vaikka olisitkin jo avannut tarkkailumäärityksen ja se olisi käynnissä. 
Tällaisessa tapauksessa sinua pyydetään pysäyttämään tarkkailuistunto.

Kuva 7-24: Tiedostovalikko

HUOMIO!
Jos käytettävissä ei ole yhtään tarkkailumääritystiedostoa, jota voisit käyttää pohjana tai jos et 
ole vielä avannut tarkkailumääritystiedostoa, "Configure" (Määritä) -vaihtoehto ei ole 
käytettävissä tarkkailuvalikossa.

Kuva 7-25: Tiedostovalikko
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Napsauta Yes (Kyllä) -painiketta.

Kuva 7-26: Käynnissä olevasta istunnosta varoittava teksti
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Näyttöön tulee tarkkailumääritysikkuna:

Vaihe 3:Vaihe 3:Vaihe 3:Vaihe 3: Napsauta Edit List (Muokkaa luetteloa) -painiketta. 

Näyttöön avautuu tyhjä tarkkailuluettelon muokkausikkuna.

Vaihe 4:Vaihe 4:Vaihe 4:Vaihe 4: Avaa ikkunan vasemmanpuoleisessa kentässä oleva puunäkymä, valitse ne datayksiköt, 
joita haluat tarkkailla, ja lisää ne oikeanpuoleisessa kentässä olevaan luetteloon napsauttamalla 
>-painiketta.

Vaihe 5:Vaihe 5:Vaihe 5:Vaihe 5: Kun olet valmis, sulje tarkkailuluettelon muokkausikkuna napsauttamalla Close (Sulje) 
-painiketta.

Vaihe 6:Vaihe 6:Vaihe 6:Vaihe 6: Määritä haluamasi hakutaajuusarvo (Fetch Rate).

Vaihe 7:Vaihe 7:Vaihe 7:Vaihe 7: Napsauta Close (Sulje) -painiketta tarkkailumääritysikkunassa.

Kuva 7-27: Tarkkailumääritys
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Tarkkailuikkuna tulee takaisin näyttöön:

Vaihe 8:Vaihe 8:Vaihe 8:Vaihe 8: Käynnistä tarkkailu napsauttamalla Yes (Kyllä) -painiketta.

Tallenna uusi tarkkailumääritys tiedostovalikon Save... (Tallenna...) -painikkeella yllä kuvatulla 
tavalla. Anna uudelle tarkkailumääritykselle nimi: näyttöön tulee tarkkailumäärityksen 
tallennusikkuna.

Jos luot uuden tarkkailumäärityksen olemassa olevan tarkkailumäärityksen ollessa avoinna, 
sinulta kysytään ohjelmasta poistuessasi, haluatko korvata käynnistysmäärityksen, jolloin voit 
myös päättää olla tekemättä näin. Jos haluat säilyttää molemmat, sinun pitää käyttää Save as... 
(Tallenna nimellä...) -toimintoa ennen kuin poistut ohjelmasta.

7.7  Tietojen tarkasteleminen

Helpoin tapa tarkastella tietoja on avata ennalta määritetty käyttäjänäkymävalikko.

1. Avaa näkymävalikko napsauttamalla valikkopalkissa olevaa View (Näytä) -painiketta.
2. Avaa käyttäjänäkymäikkuna valitsemalla "User Views" (Käyttäjänäkymät) -vaihtoehto.

Tässä ikkunassa voi olla useita välilehtiä. Jokaisella välilehdellä näytetään tietty valikoima tie-
toja numeroina tai graafisessa muodossa (tai molempina).

Kuva 7-28: Käynnistetäänkö tarkkailu?

Kuva 7-29: Näkymävalikko
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Välilehtiä voi olla useita, jotta voidaan näyttää eri tietojoukkoja tai tietoja eri muodossa. Eri vä-
lilehdet voi helposti erottaa toisistaan niiden nimien perusteella.

3. Voit valita käyttäjänäkymäikkunassa minkä tahansa välilehden napsauttamalla sitä.
4. Voit valita näkymävalikosta muita ikkunoita katsottaviksi.

7.7.1  Alustamattomat tiedot

Vaihe 1:Vaihe 1:Vaihe 1:Vaihe 1: Avaa näkymävalikko napsauttamalla valikkopalkissa olevaa View (Näytä) -painiketta.

Vaihe 2:Vaihe 2:Vaihe 2:Vaihe 2: Valitse “Monitoring Data (unformatted)…” (Tarkkailutiedot (alustamattomat)...).

Näyttöön avautuu alla olevan kaltainen luettelonäkymäikkuna.

Ikkunassa näkyvät tiedot ovat mittarin tällä hetkellä keräämiä tietoja eli vain 
tarkkailumääritystiedostossa määritettyjen muuttujien arvoja.
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7.8  Tietojen näyttötavan muokkaaminen

Käyttäjänäkymäikkunassa näytettäviä tietoja voi muokata omien tarpeidensa tai mieltymystensä 
mukaisiksi. Tämä tarkoittaa, että näytettävät tiedot ja tietojen näyttötavan voi valita: tiedot 
voidaan näyttää numeroina tai kuvaajina.

7.8.1  Käyttäjänäkymäikkunan välilehtien määrittäminen

Käyttäjänäkymäikkunan oikeassa alakulmassa on kaksi painiketta, Add Tab (Lisää välilehti) ja 
Remove Tab (Poista välilehti).

Välilehden poistaminenVälilehden poistaminenVälilehden poistaminenVälilehden poistaminen

Voit poistaa välilehden käyttäjänäkymäikkunasta napsauttamalla Remove Tab (Poista välilehti) -
painiketta. Jos käyttäjänäkymäikkunassa on useita välilehtiä, painikkeen napsauttaminen 
poistaa valittuna olevan välilehden.

Jos haluat säilyttää sekä alkuperäisen kokoonpanon että muokkaamasi version, tallenna uusi 
versio uudella nimellä ennen ohjelman sulkemista. Käytä tiedostovalikon "Save Monitoring 
Configuration As..." (Tallenna tarkkailumääritys nimellä...) -vaihtoehtoa. Tämä komento 
tallentaa myös käyttäjänäkymäikkunassa olevat välilehdet.

Välilehden lisääminen/luominenVälilehden lisääminen/luominenVälilehden lisääminen/luominenVälilehden lisääminen/luominen

Add Tab (Lisää välilehti) -painikkeella voit lisätä uuden (tyhjän) välilehden 
käyttäjänäkymäikkunaan ja luoda omien mieltymystesi mukaisen välilehden.

Välilehdessä voi olla yksi tai kaksi osaa, ylempi kenttä ja alempi kenttä. Kummassakin kentässä 
voi näyttää tietoja kuvaajina tai numeroarvoina, jolloin solut järjestetään ruudukon muotoon.

Tietyn kentän esitysmuodon määrittävän tiedoston nimi näkyy kentän vasemmassa yläkulmassa.

TIETOJA!
Näytettäväksi voi valita vain tietoja, joita virtausmittari oikeasti kerää (jotka valitaan 
tarkkailumäärityksessä). Näytettäväksi ei voi valita tietoja, joita ei näy hakuluettelossa ("Fetch"). 
Voit lisätä hakuluetteloon tarkkailuvalikon "Configure..." (Määritä...) -vaihtoehdon avulla minkä 
tahansa datayksikön, jonka haluat näytettävän. 

TIETOJA!
 Kun olet tehnyt muutoksia, sinua muistutetaan, että olet muuttanut tarkkailumääritystiedostoa 
siinä vaiheessa, kun olet sulkemassa MCST-ohjelmaa. Jos hyväksyt sen, että muutettu 
tarkkailumääritystiedosto tallennetaan, et pysty enää palauttamaan poistamaasi välilehteä, kun 
käynnistät MCST-ohjelman seuraavan kerran.

TIETOJA!
Tietojen esitystapa kentässä tallennetaan tiedostoon, jonka tiedostotarkennin on ".grdx" (kun 
tiedot esitetään numeroina), ".trdx" (kun tiedot esitetään kuvaajina ja arvot näytetään trendeinä 
aika-akselilla) tai ".xygx" (kun tiedot esitetään kuvaajana, jossa yksi muuttuja on toisen 
muuttujan funktio).



 OHJELMISTOTYÖKALU 7

57

ALTOSONIC V12

www.krohne.com03/2016 - 4005102201 - MA ALTOSONIC V12 R02 fi

Uuden välilehden lisääminen/luominen:

Vaihe 1:Vaihe 1:Vaihe 1:Vaihe 1: Napsauta Add Tab (Lisää välilehti) -painiketta.

Vaihe 2:Vaihe 2:Vaihe 2:Vaihe 2: Näyttöön tulee Add Tab (Lisää välilehti) -valintaikkuna, jossa sinua pyydetään antamaan 
välilehdelle nimi ja määrittämään tiedon esitysmuoto (kuvaaja tai numerot) sekä ylä- että 
alakentälle (jos välilehti on määritetty yksikenttäiseksi, siinä on vain yksi kenttä).

Vaihe 3:Vaihe 3:Vaihe 3:Vaihe 3: Kirjoita uuden välilehden nimi Tab Name (Välilehden nimi) -kenttään.

Vaihe 4:Vaihe 4:Vaihe 4:Vaihe 4: Avaa valintaluettelo, josta voit valita haluamasi kentän tyypin: napsauta Upper Panel 
(Yläkenttä) -osiossa olevan Type (Tyyppi) -kentän oikealla puolella olevaa alaspäin osoittavaa 
nuolta.

HUOMIO!
Käyttäjänäkymäikkunan välilehtien esitysmuotoa määrittäviä tiedostoja voi käyttää uudelleen. 
Tämä on helpoin tapa luoda omia välilehtiä: voit tehdä yhdistelmiä ennalta määritetyistä 
ruudukoista ja/tai kuvaajista omien mieltymyksiesi mukaisesti.
Jos käytät olemassa olevaa eli ennalta määritettyä tiedon esitysmuotoa välilehden täyttämiseen 
(vaikka sitä olisikin aikaisemmin käytetty esitysmuotona, joka täyttää vain puolet ylä- tai 
alakentästä), se laajenee automaattisesti niin, että se täyttää koko kentän.

Kuva 7-30: Välilehden lisääminen
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Vaihe 5:Vaihe 5:Vaihe 5:Vaihe 5: Valitse Grid (Ruudukko), Trend (Trendi) tai X-Y Graph (X-Y-kuvaaja), ja napsauta sitten 
OK-painiketta.

Vaihe 6:Vaihe 6:Vaihe 6:Vaihe 6: Napsauta Configuration File (Määritystiedosto) -kentän oikealla puolella olevaa alaspäin 
osoittavaa nuolta.

Vaihe 7:Vaihe 7:Vaihe 7:Vaihe 7: Näkyviin tulee luettelo, jossa ovat käytettävissä olevat esitysmuodot. Napsauta 
haluamaasi tiedostoa.

Vaihe 8:Vaihe 8:Vaihe 8:Vaihe 8: Voit halutessasi valita esitysmuodon ja määritystiedoston toiselle kentälle.

Vaihe 9:Vaihe 9:Vaihe 9:Vaihe 9: Napsauta OK-painiketta.
Luomasi uusi yksi- tai kaksikenttäinen välilehti ilmestyy näyttöön.

7.8.2  Uuden ruudukon määrityksen luominen

Jos haluat määritellä omien mieltymystesi mukaisen ruudukon tietojen esittämiseen 
numeromuodossa:

Vaihe 1:Vaihe 1:Vaihe 1:Vaihe 1: Napsauta Add Tab (Lisää välilehti) -painiketta.

Vaihe 2:Vaihe 2:Vaihe 2:Vaihe 2: Kirjoita uuden välilehden nimi.

Vaihe 3:Vaihe 3:Vaihe 3:Vaihe 3: Valitse "Grid" (Ruudukko).
Huom.: Jätä Configuration File (Määritystiedosto) -kenttä tyhjäksi.

Vaihe 4:Vaihe 4:Vaihe 4:Vaihe 4: Napsauta OK-painiketta.
Uusi ruudukkomallinen välilehti ilmestyy näyttöön, aluksi harmaana. 

Kuva 7-31: Välilehden lisääminen

TIETOJA!
Kun olet lisännyt uuden välilehden, sinua muistutetaan seuraavan kerran MCST-ohjelmaa 
sulkiessasi, että olet muuttanut tarkkailumääritystiedostoa. Jos hyväksyt sen, että muutettu 
tarkkailumääritystiedosto tallennetaan, et pysty enää palauttamaan entistä tarkkailumääritystä.
Jos haluat säilyttää sekä alkuperäisen kokoonpanon että muokkaamasi version, tallenna uusi 
versio uudella nimellä ennen ohjelman sulkemista. Käytä tiedostovalikon "Save Monitoring 
Configuration As..." (Tallenna tarkkailumääritys nimellä...) -vaihtoehtoa. Tämä komento 
tallentaa myös käyttäjänäkymäikkunassa olevat välilehdet.
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Vaihe 5:Vaihe 5:Vaihe 5:Vaihe 5: Jotta ruudukko näytettäisiin normaalisti, sinun pitää määrittää sen koko (solujen 
määrä). Napsauta hiiren oikeanpuoleista painiketta ja valitse avautuvasta valikosta vaihtoehto 
"Add Column(s)" (Lisää sarake tai sarakkeita).

Vaihe 6:Vaihe 6:Vaihe 6:Vaihe 6: Kirjoita avautuvaan valintaikkunaan haluamasi sarakkeiden määrä ja napsauta OK-
painiketta.

Vaihe 7:Vaihe 7:Vaihe 7:Vaihe 7: Napsauta hiiren oikeanpuoleista painiketta uudestaan harmaan alueen sisällä ja valitse 
avautuvasta valikosta kohta "Add Row(s)" (Lisää rivi tai rivejä).

Vaihe 8:Vaihe 8:Vaihe 8:Vaihe 8: Kirjoita avautuvaan valintaikkunaan haluamasi rivien määrä ja napsauta OK-painiketta.

Kuva 7-32: Sarakkeiden lisääminen

Kuva 7-33: Sarakkeiden lisääminen

Kuva 7-34: Rivien lisääminen
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Nyt olet määrittänyt ruudukon koon. Voit kuitenkin muuttaa sitä koska tahsansa lisäämällä 
sarakkeita tai rivejä.

Tietyssä solussa näytettävien tietojen määrittäminen:Tietyssä solussa näytettävien tietojen määrittäminen:Tietyssä solussa näytettävien tietojen määrittäminen:Tietyssä solussa näytettävien tietojen määrittäminen:

Vaihe 1:Vaihe 1:Vaihe 1:Vaihe 1: Aseta osoitin määritettävän solun sisälle. 

Vaihe 2:Vaihe 2:Vaihe 2:Vaihe 2: Napsauta haluamaasi solua hiiren vasemmanpuoleisella painikkeella.

Vaihe 3:Vaihe 3:Vaihe 3:Vaihe 3: Avaa valikko napsauttamalla hiiren oikeanpuoleista painiketta.

Vaihe 4:Vaihe 4:Vaihe 4:Vaihe 4: Valitse vaihtoehto "Cell Content..." (Solun sisältö...).
Mene avautuvassa valintaikkunassa "Cell Content Type" (Solun sisällön tyyppi) -kenttään.

Vaihe 5:Vaihe 5:Vaihe 5:Vaihe 5: Avaa luettelo, joka sisältää käytettävissä olevat vaihtoehdot, napsauttamalla alaspäin 
osoittavaa nuolta.
Käytettävissä olevat vaihtoehdot ovat "Empty" (Tyhjä), "User Text" (Käyttäjän teksti) ja "Process 
Value Property" (Prosessiarvon ominaisuudet).

Vaihe 6:Vaihe 6:Vaihe 6:Vaihe 6: Valitse vaihtoehto "Process Value Property" (Prosessiarvon ominaisuudet).

Vaihe 7:Vaihe 7:Vaihe 7:Vaihe 7: Avaa kentän "Process Variable" (Prosessimuuttuja) muuttujaluettelo.

Vaihe 8:Vaihe 8:Vaihe 8:Vaihe 8: Napsauta sitä muuttujaa, jonka haluat näytettävän.

Vaihe 9:Vaihe 9:Vaihe 9:Vaihe 9: Avaa kentän "Subitem" (Alanimike) muuttujaluettelo.
Alanimike tarkoittaa matriisina määritettyä muuttujavalikoimaa.

Vaihe 10:Vaihe 10:Vaihe 10:Vaihe 10: Napsauta sen matriisielementin indeksiä, jonka haluat näytettävän.

Kuva 7-35: Rivien lisääminen

TIETOJA!
Älä unohda seuraavaa vaihetta! Jos hyppäät solun valintavaiheen yli ja jatkat sitä seuraavilla 
vaiheilla, saatat muokata sellaisten solujen sisältöä tai muotoa, joita et halua muokata.

TIETOJA!
Vaiheet 6...8Vaiheet 6...8Vaiheet 6...8Vaiheet 6...8 voi suorittaa kahdella eri tavalla. Vaihtoehtoinen tapa kuvataan vaiheen 13 jälkeen.
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Vaihe 11:Vaihe 11:Vaihe 11:Vaihe 11: Avaa "Property" (Ominaisuus) -kentän luettelo, jossa näytetään valittavana olevat 
ominaisuudet.
Valittavat vaihtoehdot ovat Label (Otsikko), Fieldname (Kentän nimi), Name (Nimi), Full path 
(Koko tiedostopolku), Parent name (Ylemmän tason objektin nimi), Full parent path (Ylemmän 
tason objektin koko tiedostopolku), Actual value (Todellinen arvo), Average value (Keskiarvo), 
Minimum value (Minimiarvo), Maximum value (Maksimiarvo), Unit (Yksikkö) ja Status (Tila).

Vaihe 12:Vaihe 12:Vaihe 12:Vaihe 12: Napsauta näytettävää ominaisuutta.

Vaihe 13:Vaihe 13:Vaihe 13:Vaihe 13: Napsauta OK-painiketta.

Vaihtoehtoinen tapa suorittaa vaiheet 6...8:Vaihtoehtoinen tapa suorittaa vaiheet 6...8:Vaihtoehtoinen tapa suorittaa vaiheet 6...8:Vaihtoehtoinen tapa suorittaa vaiheet 6...8:

Vaihe 6:Vaihe 6:Vaihe 6:Vaihe 6: Napsauta "User text" (Käyttäjän teksti) -kohtaa.

Vaihe 7:Vaihe 7:Vaihe 7:Vaihe 7: Kirjoita solussa näytettävä merkkijono "User text" (Käyttäjän teksti) -kenttään.

Vaihe 8:Vaihe 8:Vaihe 8:Vaihe 8: Napsauta OK-painiketta.

Solun ulkonäön ja sisällön määrittäminen:Solun ulkonäön ja sisällön määrittäminen:Solun ulkonäön ja sisällön määrittäminen:Solun ulkonäön ja sisällön määrittäminen:

Vaihe 1:Vaihe 1:Vaihe 1:Vaihe 1: Aseta osoitin määritettävän solun sisälle. 

Vaihe 2:Vaihe 2:Vaihe 2:Vaihe 2: Napsauta kyseistä solua hiiren vasemmanpuoleisella painikkeella.

Vaihe 3:Vaihe 3:Vaihe 3:Vaihe 3: Avaa valikko napsauttamalla hiiren oikeanpuoleista painiketta.

Vaihe 4:Vaihe 4:Vaihe 4:Vaihe 4: Valitse "Cell Properties..." (Solun ominaisuudet...) -kohta.

Määritä seuraavaksi kaikkien haluamiesi solujen sisältö.

Avaa valikko napsauttamalla hiiren oikeanpuoleista painiketta siinä kentässä, jossa on uusi 
ruudukko.
Valitse "Save..." (Tallenna...) tai "Save as..." (Tallenna nimellä) avataksesi valintaikkunan, jossa 
voit antaa nimen juuri luomallesi ruudukon määritykselle. 
Lopeta toiminto napsauttamalla Save (Tallenna) -painiketta. 

TIETOJA!
Kun olet lisännyt välilehden, jossa on uusi ruudukon määritys, sinua muistutetaan seuraavan 
kerran MCST-ohjelmaa sulkiessasi, että olet muuttanut tarkkailumääritystiedostoa. Jos 
hyväksyt sen, että muutettu tarkkailumääritystiedosto tallennetaan, et pysty enää palauttamaan 
entistä tarkkailumääritystä.
Jos haluat säilyttää sekä alkuperäisen kokoonpanon että muokkaamasi version, tallenna uusi 
versio uudella nimellä ennen ohjelman sulkemista. Käytä tiedostovalikon "Save Monitoring 
Configuration As..." (Tallenna tarkkailumääritys nimellä...) -vaihtoehtoa. Tämä komento 
tallentaa myös käyttäjänäkymäikkunassa olevat välilehdet. 
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7.8.3  Uuden graafisen esitystavan luominen

Vaihe 1:Vaihe 1:Vaihe 1:Vaihe 1: Napsauta Add Tab (Lisää välilehti) -painiketta.

Vaihe 2:Vaihe 2:Vaihe 2:Vaihe 2: Kirjoita uuden välilehden nimi.

Vaihe 3:Vaihe 3:Vaihe 3:Vaihe 3: Valitse Type (Tyyppi) -kentästä vaihtoehto "Trend" (Trendi).
Huom.: Jätä Configuration File (Määritystiedosto) -kenttä tyhjäksi.

Vaihe 4:Vaihe 4:Vaihe 4:Vaihe 4: Napsauta OK-painiketta.
Näyttöön tulee tyhjä graafinen ikkuna.

Vaihe 5:Vaihe 5:Vaihe 5:Vaihe 5: Napsauta Configure (Määritä) -painiketta.
Näyttöön tulee ikkuna, jossa voit määrittää graafisen esityksen asetukset.

Vaihe 1:Vaihe 1:Vaihe 1:Vaihe 1: Määritä näytettävien muuttujien määrä (jokaista näytettäväksi valittua muuttujaa 
kutsutaan nimellä "profiili").

Vaihe 2:Vaihe 2:Vaihe 2:Vaihe 2: Määritä, kuinka monta Y-akselia tarvitset haluamiesi muuttujien arvojen (profiilien) 
esittämiseen. Tämä numero ei voi olla suurempi kuin profiilien määrä.

Vaihe 3:Vaihe 3:Vaihe 3:Vaihe 3: Määritä, kuinka monta pinoa tarvitset. Pino on kaavion alue, jolla on omat X- ja Y-
akselinsa. Graafisen ikkunan alue jaetaan korkeussuunnassa osioihin, ja jokainen osio vie yhden 
pinon. Pinojen määrä ei voi olla Y-akseleiden määrää suurempi.

Vaihe 4:Vaihe 4:Vaihe 4:Vaihe 4: Määritä, kuinka monta Y-asteikkoa tarvitset ensimmäiseen (ylimpään) pinoon.

Vaihe 5:Vaihe 5:Vaihe 5:Vaihe 5: Kirjoita tämä numero Y-Stacks/Y-Stack0 (Y-pinot / Y-pino0) -välilehdelle.
Tee samoin muiden pinojen kohdalla.

Vaihe 6:Vaihe 6:Vaihe 6:Vaihe 6: Määritä Profile – Process Value Mapping (Profiili – Prosessiarvojen määritys) -
välilehdellä jokaisessa profiilissa esitettävä prosessiarvo.

Vaihe 7:Vaihe 7:Vaihe 7:Vaihe 7: Määritä Profiles (Profiilit) -välilehdellä jokaisen profiilin arvon näyttämisessä käytettävä 
akseli.

Vaihe 8:Vaihe 8:Vaihe 8:Vaihe 8: Määritä värit ja viivojen/merkintöjen tyylit makusi mukaan.

Vaihe 9:Vaihe 9:Vaihe 9:Vaihe 9: Napsauta OK-painiketta.

Vaihe 10:Vaihe 10:Vaihe 10:Vaihe 10: Napsauta Save As (Tallenna nimellä) -painiketta.
Kirjoita juuri luomallesi graafiselle esitykselle nimi.

Vaihe 11:Vaihe 11:Vaihe 11:Vaihe 11: Napsauta Save (Tallenna) -painiketta.

TIETOJA!
Tässä käyttöohjeessa ei anneta yksityiskohtaisia tietoja siitä, miten graafinen esitys määritetään. 
Pääset kuitenkin alkuun seuraavissa vaiheissa olevalla lyhyellä kuvauksella.
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7.9  Raporttien luominen

Ohjelmistotyökalu on kehitetty myös sitä varten, että sen avulla voidaan luoda tietueita, joissa 
kuvataan ultraäänivirtausmittarin tilaa ja suorituskykyä. Nämä tietueet voidaan tulostaa 
raportteina tai tallentaa tiedostoina tallennusvälineeseen.

Tietueita voidaan luoda seuraavista asioista:

• mittarin todelliset parametrien arvot, jotka ohjaavat mittarin suorituskykyä ja toimintaa
• prosessiarvot tietyllä hetkellä
• Modbus-osoitekartta, jotta parametreja ja prosessiarvoja voidaan hakea mittarista Modbus-

rekisterin osoitteen avulla
• ultraäänimittarin ja ohjelmistotyökalun käyttöoikeudet ja/tai -rajoitukset; käytettävissä on 

useita eri luokkia (kuten käyttäjä, valvoja, kalibroija, huoltoteknikko tai tehtaan valtuuttama 
tuki-insinööri). 

Raportin laatiminen:

Avaa työkaluvalikko valitsemalla Tools (Työkalut).
Avaa raportointialivalikko valitsemalla Reporting (Raportointi).

7.9.1  Parametrien asetusten raportointi

Valitse Parameters (Parametrit): näet ikkunan, jossa luetellaan kaikki parametrit. 

Kuva 7-36: Työkalut > raportointivalikko
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Selaa luetteloa sen oikealla puolella ja alla olevien vierityspalkkien avulla. Etsi ne sarakkeet, 
joista olet kiinnostunut.

Alustetun raportin luominenAlustetun raportin luominenAlustetun raportin luominenAlustetun raportin luominen

Valitse Reports & Exports (Raportit ja viennit) > Reports (Raportit) > Standard parameter report 
(Vakiomallinen parametriraportti).

Näyttöön tulee alustettu esikatselu vakiomallisesta parametriraportista:

Kuva 7-37: Parametrit

Kuva 7-38: Parametriraportti
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Raportti on monisivuinen. Voit siirtyä sivujen välillä näytön yläosassa olevien painikkeiden avulla.

Pienessä kentässä vasemmalla luetellaan puurakenteessa kaikki raportissa olevat kohteet. Voit 
siirtyä tämän pienen kentän oikealla puolella olevan vierityspalkin avulla suoraan sille raportin 
sivulle, jossa kyseinen parametri sijaitsee. Voit sulkea tämän puunäkymän napsauttamalla 
korostettua puunäkymäkuvaketta ja tuoda sen takaisin näkyviin napsauttamalla 
puunäkymäkuvaketta uudelleen.

Alustetun raportin tulostaminenAlustetun raportin tulostaminenAlustetun raportin tulostaminenAlustetun raportin tulostaminen

Voit tulostaa raportin napsauttamalla ikkunan vasemmassa yläkulmassa olevaa 
tulostinkuvaketta.

Kuva 7-39: Raportin esikatselu

Kuva 7-40: Raportin esikatselu
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Alustetun raportin vieminenAlustetun raportin vieminenAlustetun raportin vieminenAlustetun raportin vieminen

Avaa raportin esikatselun Vienti (Export) -valikko:

Valitse vietävän raportin formaatti: Adobe Acrobat (.pdf), Microsoft Excel (.xls) tai Microsoft Word 
(.doc). Määritä tiedoston valintaikkunassa paikka, johon haluat raportin tallentaa ja 
tallennettavan tiedoston nimi.

CSV-parametritiedoston luominenCSV-parametritiedoston luominenCSV-parametritiedoston luominenCSV-parametritiedoston luominen

Avaa työkaluvalikko valitsemalla Tools (Työkalut).

Avaa raportointialivalikko valitsemalla Reporting (Raportointi).

Valitse Parameters (Parametrit): näet ikkunan, jossa luetellaan kaikki parametrit.

Valitse Reports and Exports (Raportit ja vienti), ja sitten Export to CSV... (Vie CSV-tiedostoon).

Näyttöön avautuu ikkuna, jossa voit valita jokaiselle parametrille lueteltavat attribuutit.
Valitse ne, jotka haluat lisätä vietyyn tiedostoon.

Kuva 7-41: Raportin esikatselu

Kuva 7-42: Parametrien yleiskatsaus
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Napsauta Export (Vie) -painiketta.
Kun näyttöön avautuu valintaikkuna:
Määritä, minne haluat tallentaa tiedoston.
Kirjoita tiedostolle ainutlaatuinen nimi.
Napsauta Save (Tallenna) -painiketta.

Parametritiedoston tallentaminen .XML-muodossaParametritiedoston tallentaminen .XML-muodossaParametritiedoston tallentaminen .XML-muodossaParametritiedoston tallentaminen .XML-muodossa

Parametritiedoston tallentaminen .XML-muodossa on tärkeä toiminto. Jos tulee odottamattomia 
ongelmia, voit tarvita tässä muodossa olevaa tiedostoa parametrien lataamiseksi uudelleen 
ultraäänikaasuvirtausmittariin. Tämä voi olla tarpeen esimerkiksi elektroniikkayksikön 
vaihtamisen jälkeen.
Parametriluettelon tallentaminen .XML-muodossa:

• Avaa työkaluvalikko valitsemalla Tools (Työkalut).
• Avaa raportointialivalikko valitsemalla Reporting (Raportointi).
• Valitse Parameters (Parametrit). Näet ikkunan, jossa luetellaan kaikki parametrit.
• Valitse Reports and Exports (Raportit ja vienti).
• Valitse Export to XML (Vie XML-tiedostoon).
• Vahvista vienti napsauttamalla avautuvassa ikkunassa Export (Vie) -painiketta.
• Kun näyttöön avautuu valintaikkuna, määritä, mihin haluat tallentaa tiedoston.
• Kirjoita tiedostolle ainutlaatuinen nimi.
• Napsauta Save (Tallenna) -painiketta.

Kuva 7-43: Parametrien yleiskatsauksen vieminen
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7.9.2  Prosessiarvojen raportointi

Todellisten prosessiarvojen raportointitoiminnoissa ovat käytettävissä kaikki samat 
ominaisuudet ja menettelytavat kuin parametreille.

7.9.3  Kalibrointiparametrien raportointi

Kalibrointiparametrit ovat parametrikokoelman osajoukko. Kalibrointiparametrit ovat niitä 
parameteja, jotka vaikuttavat mittaustulosten arvoihin. Älä muuta näitä parametreja sen jälkeen, 
kun mittari on kalibroitu.

Kalibrointiparametrien raportointitoiminnoissa ovat käytettävissä kaikki samat ominaisuudet ja 
menettelytavat kuin parametreille.

7.9.4  Oikeuksien raportointi

Käyttöoikeuksien raportointitoiminnoissa ovat käytettävissä kaikki samat ominaisuudet ja 
menettelytavat kuin parametreille.

7.10  Virtausmittarin lokitiedot

Kun virtausmittari yhdistetään, pikakäynnistysohjelmistopaketissa oleva 
oletustarkkailumääritystiedosto käynnistää tietojen kirjausprosessin automaattisesti. Mittarista 
kerätään ja tallennetaan kovalevylle tiedostona tietyt ennalta määritetyt tiedot.
Ikkunan alaosassa olevalla tilarivillä olevassa kentässä näkyy teksti "Log.ON" vihreällä 
taustalla.

Samassa kentässä näkyy hakasulkeissa sen tiedoston nimi, johon tietoja tallennetaan.

Kun avaat Monitoring (Tarkkailu) -valikon, näet myös valintamerkin Logging (Kirjaus) -
vaihtoehdon vieressä, kun tietoja tallennetaan.

Tietojen kirjaamisen keskeyttäminen tai lopettaminen:Tietojen kirjaamisen keskeyttäminen tai lopettaminen:Tietojen kirjaamisen keskeyttäminen tai lopettaminen:Tietojen kirjaamisen keskeyttäminen tai lopettaminen:

Valitse Logging (Kirjaus).
Valintamerkki häviää, ikkunan alaosassa olevalla tilarivillä oleva kenttä muuttuu keltaiseksi ja 
tekstiksi muuttuu "Log.OFF".

Kuva 7-44: Tarkkailuvalikko
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Tietojen kirjaamisen käynnistäminen uudelleen:Tietojen kirjaamisen käynnistäminen uudelleen:Tietojen kirjaamisen käynnistäminen uudelleen:Tietojen kirjaamisen käynnistäminen uudelleen:

Avaa tarkkailuvalikko.
Valitse Logging (Kirjaus).
Valintamerkki tulee takaisin näkyviin, ikkunan alaosassa olevalla tilarivillä oleva kenttä muuttuu 
takaisin vihreäksi ja tekstiksi muuttuu "Log.ON".
Kirjatut tiedot tallennetaan päivittäin tiedostoon (jos kyseessä on sama mittari).
Ohjelmisto antaa automaattiseti nimen tiedostolle, johon kirjatut tiedot tallennetaan. Kyseisen 
päivän päivämäärä on osa tiedostonimeä.
Kun tietojen kirjaus käynnistetään keskeyttämisen jälkeen uudelleen, uudet tiedot lisätään 
aikaisemmin käytettyyn tiedostoon (jos kirjaus käynnistetään saman päivän aikana).
Kun päivä vaihtuu, järjestelmä luo uuden lokitiedoston, vaikka kirjausprosessi olisikin käynnissä.
Kirjatut tiedot tallennetaan .CSV-tiedostoon.
Oletuksena tiedosto tallennetaan seuraavaan kansioon:
C:\KrohneData\Logging\MeterModel\Meters\MittarinSarjanumero

Jotkin yllä mainituista toiminnoista tai ohjelmistotyökalun toimintatapa riippuvat tietyistä 
asetuksista. Seuraavassa luvussa selitetään, miten asetukset voivat vaikuttaa 
ohjelmistotyökalun toimintatapaan.

7.11  Tiedonkirjausprosessin asetusten määrittäminen

Koska mittari tuottaa suuren määrän tietoja, kaikkien tietojen kerääminen nopeasti ei ole 
mahdollista. Näin suuren tietomäärän tallentaminen saisi aikaan epäkäytännöllisen suuria 
lokitiedostoja.

Sinun pitää valita, mitkä dataelementit haluat kerätä ja tallentaa.

Ensimmäisen valinnan teet jo siinä vaiheessa, kun määrität tarkkailuprosessiin valittavat tiedot. 
Tietokoneen kiintolevyllä olevaan lokitiedostoon tallennettavien tietojen pitää olla samoja kuin 
tarkkailuun tai osajoukon tarkkailuun valitut tiedot. 

Toinen tapa pienentää tallennettavaa tietomäärää on määrittää tallennusnopeus (Log Rate). Se 
on joko sama kuin hakutaajuusarvo (Fetch Rate) (parametriarvo, joka vastaa arvoa 1) tai 
hakutaajuusarvon murto-osa (parametrin kokonaislukuarvo väliltä 2...10). 

Tallennusnopeuden määrittäminenTallennusnopeuden määrittäminenTallennusnopeuden määrittäminenTallennusnopeuden määrittäminen

Avaa tarkkailuvalikko valitsemalla Monitoring (Tarkkailu).

Avaa tarkkailumääritysikkuna valitsemalla "Configure..." (Määritä...).

Kuva 7-45: Keltainen Log.OFF-teksti
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Napsauta Log Rate (Tallennustaajuus) -kentän oikealla puolella olevaa alaspäin osoittavaa 
nuolta.
Valitse arvo.

Esimerkki (joka näytetään yllä olevassa kuvassa): jos hakutaajuusarvo (Fetch Rate) on 2, 
virtausmittarista kerätyt tiedot päivitetään kahden sekunnin välein. Jos tallennustaajuus (Log 
Rate) on 5, lokitiedostoon tallennetaan viidennes jokaisesta virtausmittarista kerätystä 
tietokokonaisuudesta. Tämä tarkoittaa siis sitä, että tietokokonaisuus tallennetaan 
lokitiedostoon aina kymmenen sekunnin välein. 

Valitse lokitiedostoon tallennettavat datayksiköt.Valitse lokitiedostoon tallennettavat datayksiköt.Valitse lokitiedostoon tallennettavat datayksiköt.Valitse lokitiedostoon tallennettavat datayksiköt.

Jos haluat muuttaa lokitiedostoon tallennettavia tietoja, toimi seuraavasti:

Lokitiedostoon tallennettavien datayksiköiden määrittäminen tai valitseminen:

Avaa tarkkailuvalikko valitsemalla Monitoring (Tarkkailu).

Avaa tarkkailumääritysikkuna valitsemalla "Configure..." (Määritä...). 

Yllä kuvatun kaltaisessa tarkkailuikkunassa:

Kuva 7-46: Tarkkailumääritys

TIETOJA!
Lokitiedostoon tallennettavaa tietokokonaisuutta ei kannata muuttaa kevyin perustein. Jos 
tietokokonaisuutta muutetaan, .CSV-tiedostoon ja sitä kautta Excel-tiedostoon tallennetut 
datayksiköt voivat näkyä eri järjestyksessä tai eri sarakkeissa kuin ennen. Näin ollen .CSV-
tiedoston tai Excel-tiedoston käsittelyä ja analysointia varten kehitetyt työkalut eivät ehkä enää 
toimi oikein tai odotetulla tavalla. 
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Napsauta Select Items (Valitse kohteet) -painiketta.

Tarkkailuluettelon muokkausikkuna avautuu:

Tässä ikkunassa luetellut muuttujat ovat tarkkailua varten kerättäviksi valitut muuttujat. 

Saat kirjaukseen liittyvät sarakkeet näkyviin ikkunaan vaakasuuntaisen vierityspalkin avulla. 
Sarakkeiden otsikot ovat:

• Log Act. (Todellinen arvo)
• Log Avg. (Keskiarvo)
• Log Min. (Minimiarvo)
• Log Max. (Maksimiarvo)

Valitse näissä sarakkeissa olevat valintaruudut sen mukaan, mitä kyseisen muuttujan tietoja 
haluat tallennettavan lokitiedostoon.

Tässä voit lisätä myös puuttuvia tarkkailtavia muuttujia:

Vaihe 1:Vaihe 1:Vaihe 1:Vaihe 1: Avaa ikkunan vasemmalla puolella olevan pienen kentän puurakenne.

Vaihe 2:Vaihe 2:Vaihe 2:Vaihe 2: Avaa kansioita niin, että saat näkyviin sen tason, jossa näkyvät yksittäisten muuttujien 
nimet.

Vaihe 3:Vaihe 3:Vaihe 3:Vaihe 3: Jo tarkkailuluettelossa olevat muuttujat näkyvät vihreällä taustavärillä korostettuina.

Kuva 7-47: Tarkkailuluettelon muokkausikkuna

TIETOJA!
• Yhdestä muuttujasta voi tallentaa eri asioita: todellisen arvon, keskiarvon, minimiarvon tai 

maksimiarvon. 
• Keskiarvo sekä minimi- ja maksimiarvo viittaavat suurimpaan määrään hakuja, jota edustaa 

tallennettava tietokokonaisuus. Haun voi ajatella olevan näyte, joka sisältää kaikkien 
valittujen muuttujien todelliset arvot tietyllä hetkellä. 

• Tämä tarkoittaa esimerkiksi seuraavaa: jos yksi tietokokonaisuus tallennetaan aina siinä 
vaiheessa, kun viisi hakua on suoritettu, "todellinen arvo" on yksi kyseisen muuttujan arvo 
(uusin arvo niistä arvoista, joita viidessä viimeisimmässä haussa tai näytteessä tallennettiin). 

• "Keskiarvo" on tietyn muuttujan viimeisimpien viiden näytteen eli haun keskiarvo. Sama 
koskee minimi- ja maksimiarvoja. 
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Vaihe 4:Vaihe 4:Vaihe 4:Vaihe 4: Etsi se muuttuja, jonka haluat lisätä kirjattaviin tietoihin.

Vaihe 5:Vaihe 5:Vaihe 5:Vaihe 5: Valitse muuttuja napsauttamalla sitä.

Vaihe 6:Vaihe 6:Vaihe 6:Vaihe 6: Napsauta keskimmäisessä kentässä olevaa oikealle osoittavaa nuolipainiketta.

Vaihe 7:Vaihe 7:Vaihe 7:Vaihe 7: Valitse valintaruudut niissä sarakkeissa, joiden edustamat tiedot haluat tallentaa 
lokitiedostoon.

Vaihe 8:Vaihe 8:Vaihe 8:Vaihe 8: Sulje tarkkailuluettelon muokkausikkuna napsauttamalla Close (Sulje) -painiketta.

Vaihe 9:Vaihe 9:Vaihe 9:Vaihe 9: Hyväksy muutokset napsauttamalla tarkkailumääritysvalintaikkunan Close (Sulje) -
painiketta. Näyttöön tulee vahvistusvalintaikkuna:

Vaihe 10:Vaihe 10:Vaihe 10:Vaihe 10: Vahvista painamalla Yes (Kyllä) -painiketta, että haluat jatkaa virtausmittarin 
tarkkailua.

Muita lokitiedoston muokkausmahdollisuuksiaMuita lokitiedoston muokkausmahdollisuuksiaMuita lokitiedoston muokkausmahdollisuuksiaMuita lokitiedoston muokkausmahdollisuuksia
(tarkkailumääritysikkunassa)

Timestamp (Aikaleima)Timestamp (Aikaleima)Timestamp (Aikaleima)Timestamp (Aikaleima)

Kuhunkin tietueeseen yhdistetty aikaleima voi olla itse mittarista tulevat päivämäärä ja aika tai 
tietokoneen järjestelmästä tulevat päivämäärä ja aika. Valitse haluamasi vaihtoehto Timestamp 
with (Aikaleiman tiedot) -kentän pudotusvalikosta.

Start Records (Käynnistystietueet):Start Records (Käynnistystietueet):Start Records (Käynnistystietueet):Start Records (Käynnistystietueet):

Voit määrittää järjestelmää tallentamaan tietueen, jossa ovat käytettyjen kenttien ja/tai 
yksikköjen nimet, kun käynnistät kirjaamisen ensimmäistä kertaa tai uudestaan. Excel-
tiedostossa nämä näkyvät sarakkeiden otsikoina (yksi rivi, jossa ovat kenttien nimet ja toinen rivi, 
jossa ovat käytetyt yksiköt).

Lokitiedoston koon rajoittaminenLokitiedoston koon rajoittaminenLokitiedoston koon rajoittaminenLokitiedoston koon rajoittaminen

Lokitiedoston koon voi rajoittaa joko tietueiden maksimimäärän tai maksimiaikavälin 
perusteella.
Valitse Switch file based on (Tiedoston vaihtamisperuste) -kohdassa joko

Kuva 7-48: Tarkkailu
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• Duration (Kesto) tai
• Number of records (Tietueiden määrä).

Jos valitset keston, valitse aikaväli (Timespan):

• 1 hour (1 tunti)
• 4 hours (4 tuntia)
• 12 hours (12 tuntia)
• 1 day (1 vuorokausi)
• 1 week (1 viikko)

Napsauta haluamaasi ajanjaksoa Timespan (Aikaväli) -pudotusvalikossa. Uusi aikaväli alkaa 
aina valitun ajanjakson päätyttyä. Jos valitset viikon, uusi aikaväli alkaa (ja edellinen päättyy) 
Week starts at (Viikon alkupäivä) -kohdassa valittuna päivänä.

Jos käytät Number of records (Tietueiden määrä) -asetusta, kirjoita haluamasi tietueiden määrä 
Max.Records (Tietueiden maksimimäärä) -kenttään. Ei ole suositeltavaa käyttää arvoa, joka on 
suurempi kuin 32767 (sillä tämä on suurin määrä rivejä, jotka vanhemmat Microsoft Excel -
ohjelman versiot pystyvät käsittelemään).

Lokitiedoston nimiLokitiedoston nimiLokitiedoston nimiLokitiedoston nimi

Lokitiedoston nimeen lisätään automaattisesti päivämäärä ja aika.

Voit lisätä siihen haluamasi etuliitteen (Prefix), kuten yrityksesi nimen, laitoksen nimen tai 
henkilön nimen.

Voit myös määrittää ohjelman lisäämään lokitiedoston nimeen mittarin mallinumeron (Include 
model) tai sarjanumeron (Include serial number). Valitse haluamasi valintaruudut. 

Lokitiedoston nimen tiedostotarkentimen muuttamista ei suositella, mutta se on mahdollista, 
jos siihen on hyvä syy. Kirjoita tällöin Extension (Tiedostotarkennin) -kenttään haluamasi kolme 
merkkiä.

TallennuspaikkaTallennuspaikkaTallennuspaikkaTallennuspaikka

Oletuspaikka, johon lokitiedostot tietokoneessa tallennetaan on:
"C:\KrohneData\Logging".

Ohjelma luo automaattisesti mittarin mallia ja sarjanumeroa vastaavat alikansiot, jotta 
lokitiedostot pysyvät järjestyksessä.

Voit tallentaa tiedostot myös jonnekin muualle, kuten verkossa olevaan keskitettyyn mittarien 
tietojen tallennuspaikkaan.

Tietojen tallennuspaikan määrittäminen:

Vaihe 1:Vaihe 1:Vaihe 1:Vaihe 1: Avaa työkaluvalikko valitsemalla Tools (Työkalut).

Vaihe 2:Vaihe 2:Vaihe 2:Vaihe 2: Avaa alla olevan kaltainen asetusikkuna valitsemalla "Settings..." (Asetukset...).
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Vaihe 3:Vaihe 3:Vaihe 3:Vaihe 3: Kirjoita Logging Home Folder (Kirjauskansio) -kenttään sen hakemiston nimi (ja 
tiedostopolku), johon haluat tallentaa tiedot.

7.12  Parametrien asetusten muuttaminen

Tyypillinen parametriasetusten muutos on mittarin kertoimen muutos.
Mittarin kerroin määritetään kalibroinnin aikana ja ohjelmoidaan ennen ultraäänivirtausmittarin 
sinetöimistä.
Mittarin laskutusmittausasetuksissa (Custody Transfer, CT) käyttämää kerrointa voidaan 
muuttaa vain kalibrointiteknikon valvonnan alaisena. KROHNElta saa pyynnöstä 
yksityiskohtaiset kalibroinnin säädön ja mittarin ohjelmoinnin toimintatapaohjeet.

Kuva 7-49: Asetukset
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8.1  Määräaikaishuolto

Ultraäänikaasuvirtausmittarissa ei ole mitään liikkuvia osia. Käytön aikana ei tarvitse tehdä 
mitään huoltotoimenpiteitä, kuten voidella osia tai vaihtaa kuluneita osia. Näin ollen normaalin 
käytön yhteydessä ei ole mitään tarvetta purkaa mittaria päästäkseen käsiksi sen sisäosiin. 

Lokitiedoston luominen säännöllisesti  katso Virtausmittarin lokitiedot sivulla 68 on kuitenkin 
hyvä ajatus. Osien kulumista ei ole odotettavissa, mutta ulkoiset vaikutukset, kuten 
separaattorin ylivuoto tai kaasunkäsittelylaitoksen prosessivika, voivat liata mittaria, mikä voi 
aiheuttaa poikkeamia. Säännöllisesti tallennetun lokitiedoston avulla tällaiset viat havaitaan 
ajoissa niin, että ne voidaan korjata ennen vakavia taloudellisia seuraamuksia. ALTOSONIC V12 -
laitteessa on myös sisäänrakennetut diagnostiikkatoiminnot, jotka hälyttävät käyttäjää vioista. 
Lokitiedostoon tallennetaan paljon yksityiskohtaisempia tietoja.

8.2  Puhdistaminen

Jos mittarin sisälle kerääntyy epätavallisen paljon likaa, ultraäänikaasu virtausmittarin 
purkaminen ja puhdistaminen voi olla tarpeen.

VAARA!
Vian sattuessa kannattaa soittaa valmistajan tukinumeroon tai pyytää apua koulutetulta ja 
pätevältä huoltoteknikolta, jotta ongelma ja korjausta vaativat osat saadaan tunnistettua 
tapauksessa, jossa ongelma johtuu itse mittarista. 
Yleisesti ottaen mittarin rungon tai elektroniikkalaitekotelon kansia ei saa irrottaa Yleisesti ottaen mittarin rungon tai elektroniikkalaitekotelon kansia ei saa irrottaa Yleisesti ottaen mittarin rungon tai elektroniikkalaitekotelon kansia ei saa irrottaa Yleisesti ottaen mittarin rungon tai elektroniikkalaitekotelon kansia ei saa irrottaa 
räjähdysturvallisuuden säilyttämiseksi ennen kuin virtalähde on sammutettu tai irrotettu. räjähdysturvallisuuden säilyttämiseksi ennen kuin virtalähde on sammutettu tai irrotettu. räjähdysturvallisuuden säilyttämiseksi ennen kuin virtalähde on sammutettu tai irrotettu. räjähdysturvallisuuden säilyttämiseksi ennen kuin virtalähde on sammutettu tai irrotettu. 
Lisäksi pitää varmistaa, että kansia avattaessa tai irrotettaessa ilmassa ei ole räjähtäviä Lisäksi pitää varmistaa, että kansia avattaessa tai irrotettaessa ilmassa ei ole räjähtäviä Lisäksi pitää varmistaa, että kansia avattaessa tai irrotettaessa ilmassa ei ole räjähtäviä Lisäksi pitää varmistaa, että kansia avattaessa tai irrotettaessa ilmassa ei ole räjähtäviä 
kaasuja.kaasuja.kaasuja.kaasuja.

Ennen kuin mittari käynnistetään uudelleen, pitää varmistaa, että kannet (ja mahdolliset Ennen kuin mittari käynnistetään uudelleen, pitää varmistaa, että kannet (ja mahdolliset Ennen kuin mittari käynnistetään uudelleen, pitää varmistaa, että kannet (ja mahdolliset Ennen kuin mittari käynnistetään uudelleen, pitää varmistaa, että kannet (ja mahdolliset 
tiivisteet) on asennettu oikein paikoilleen. Mutterit, joilla kannet kiinnitetään mittarin runkoon, tiivisteet) on asennettu oikein paikoilleen. Mutterit, joilla kannet kiinnitetään mittarin runkoon, tiivisteet) on asennettu oikein paikoilleen. Mutterit, joilla kannet kiinnitetään mittarin runkoon, tiivisteet) on asennettu oikein paikoilleen. Mutterit, joilla kannet kiinnitetään mittarin runkoon, 
pitää kiristää tarpeeksi hyvin eli niin, että tiivisteiden tarjoama suojaus vastaa vähintään luokkaa pitää kiristää tarpeeksi hyvin eli niin, että tiivisteiden tarjoama suojaus vastaa vähintään luokkaa pitää kiristää tarpeeksi hyvin eli niin, että tiivisteiden tarjoama suojaus vastaa vähintään luokkaa pitää kiristää tarpeeksi hyvin eli niin, että tiivisteiden tarjoama suojaus vastaa vähintään luokkaa 
IP 54 ja kansien taakse ei pääse kosteutta.  Kumitiivisteen pitää olla vähän, mutta paljain silmin IP 54 ja kansien taakse ei pääse kosteutta.  Kumitiivisteen pitää olla vähän, mutta paljain silmin IP 54 ja kansien taakse ei pääse kosteutta.  Kumitiivisteen pitää olla vähän, mutta paljain silmin IP 54 ja kansien taakse ei pääse kosteutta.  Kumitiivisteen pitää olla vähän, mutta paljain silmin 
huomattavalla tavalla puristunut kasaan ja mutterien kiristysmomentin pitää olla noin 5 Nm.   huomattavalla tavalla puristunut kasaan ja mutterien kiristysmomentin pitää olla noin 5 Nm.   huomattavalla tavalla puristunut kasaan ja mutterien kiristysmomentin pitää olla noin 5 Nm.   huomattavalla tavalla puristunut kasaan ja mutterien kiristysmomentin pitää olla noin 5 Nm.   

Uudelleen asennettujen elektroniikkalaitekotelon kansien ruuvien kierteet pitää kiertää 
kokonaan kiinni. Kansi pitää sulkea kiertämällä sitä myötäpäivään, kunnes tuntuu vastusta niin, 
että kansi painaa vähän O-rengastiivisteeseen, jotta kannen taakse ei pääse kosteutta 
(suojausluokan IP 66/67 mukaisesti).  Lopuksi lukituslaite pitää asentaa takaisin paikoilleen. 

Lisätietoja lukituslaitteesta katso Kansien avaaminen ja sulkeminen sivulla 25 on.
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8.3  Anturien vaihtaminen

Anturien rikkoutuminen ei ole todennäköistä. Anturin vikaantuminen niin, että se pitää vaihtaa, 
on epätodennäköistä. Vaikka se ei olekaan ehdottoman välttämätöntä, tällaisessa tilanteessa 
vaihdetaan yleensä myös saman akustisen tien toinen anturi. 
Poista virtausmittarista paine, jos mahdollista. Jos paineen poistaminen ei ole mahdollista, 
irrota paineistettu anturi poistotyökalun avulla (enintään 150 barg).

8.4  Anturien vaihtaminen – paineistamaton tila

Sammuta mittarin virtalähde ja odota vähintään 1 minuutti ennen kuin avaat Ex-d-kotelon. 
Kaasunilmaisimen käyttäminen mahdollisten vaarallisten ympäristöolosuhteiden varalta on 
myös suositeltavaa. Lisäksi sateella pitää varmistaa, että elektroniikkakoteloon ei pääse vettä. 
Tämä koskee myös pölyisiä ympäristöjä.
Virtalähde pitää mieluiten irrottaa laitteesta avaamalla elektroniikkakotelon oikeanpuoleinen 
kansi. Kun virtalähde on irrotettu, kansi pitää sulkea kokonaan ja virtalähteeseen pitää irrottaa 
varoituskyltti, joka estää sen tahattoman käynnistämisen.
Anturit on asennettu ja kiinnitetty mekaanisesti erittäin tarkasti koneistettuun asentoon mittarin 
rungon sisällä. Noudata alla olevia ohjeita päästäksesi käsiksi tarvittavaan anturiin.

VAROITUS!
ALTOSONIC V12 on paineistettu ultraäänivirtausmittari. Älä irrota anturia, pultteja tai muita 
paineistettuja osia ennen kuin olet varmistunut siitä, että mittarista on täysin paineistamaton.

VAARA!
Lue aina laitteiden ja laitteistojen turvallista käsittelyä koskevat ohjeet ensin.

Anturin yleiskuvaus

Kuva 8-1: Anturin kokoonpano

1  Kaksois-o-rengas
2  Istukassa oleva ura
3  Ex-d-istukka
4  Ex-d-pistoke
5  Kohdistuspiikki
6  Suojus
7  Kiinnitysruuvi, M2
8  Koaksiaalijohto
9  Anturin mutteri

TIETOJA!
Laitteessa voi olla useita erityyppisiä antureita!
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Anturin irrottaminen vaiheittain:
•  Irrota Delrin-suojus (vain hitsatut mittarin rungot).
•  Avaa ja irrota pieni M2-ruuvi (numero 1 alla olevassa kuvassa). 

Kuva 8-2: Anturityypit

1  Epoksi
2  Titaani

Kuva 8-3: Delrin-suojus

1  Delrin-suojus (vain hitsatut mittarin rungot)

Kuva 8-4: Asennettu anturi

1  Kuusioruuvi M2
2  Suojuksen irrotusreiät
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•  Aseta erikoistyökalu 1, jossa on kaksi tappia 2, suojukseen 3. 
•  Irrota suojus anturista kääntämällä erikoistyökalua vastapäivään 4. Varmista, että kaapeli ei 

väänny.

•  Vedä koaksiaalikaapeli, jossa on Ex-d-pistoke, pois anturista.

Kuva 8-5: Irrota suojus

Kuva 8-6: Anturin mutterin irrottaminen

1  Aseta työkalu anturin mutteriin
2  Avaa anturin mutteri kääntämällä työkalua vastapäivään
3  Anturin mutteri

Kuva 8-7: Anturin asentaminen työkaluun

1  Aseta työkalu anturiin.
2  Kiinnitä työkalu anturiin kääntämällä työkalua myötäpäivään.



 HUOLTO 8

79

ALTOSONIC V12

www.krohne.com03/2016 - 4005102201 - MA ALTOSONIC V12 R02 fi

Anturin asentaminen vaiheittain:

Kuva 8-8: Anturin poistaminen vetämällä

1  Irrota anturi vetämällä
2  Irrota työkalu anturista kääntämällä anturia

HUOMIO!
• Varmista, että anturin yhteen sisäpuoli on täysin puhdas.
• Varmista, että uuden anturin kaksi o-rengastiivistettä ovat hiukan rasvaisia.

Kuva 8-9: Anturin asentaminen työkaluun

1  Aseta työkalu anturiin.
2  Kiinnitä työkalu anturiin kääntämällä työkalua myötäpäivään.

Kuva 8-10: Anturin vaihtaminen

1  Työnnä ruuviavainta kovaa. Kaksi o-rengastiivistettä napsahtaa paikoilleen.
2  Irrota ruuviavain kääntämällä sitä vastapäivään.

HUOMIO!
Varmista, että anturi ei irtoa, kun irrotat ruuviavaimen.

TIETOJA!
Laita anturin mutterin kierteisiin vähän rasvaa, jotta se olisi helpompi asentaa.
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•  Työnnä koaksiaalikaapelin liitin takaisin anturiin.

•  Aseta Delrin-suojus takaisin paikoilleen (vain hitsatut mittarin rungot).
•  Aseta kaikki virtausmittarin kannet takaisin paikoilleen.

Kuva 8-11: Kaapelin yhdistäminen anturiin

1  Työnnä koaksiaalikaapelin liitin anturiin
2  Varmista, että ruuvi liukuu anturissa olevaan uraan

Kuva 8-12: Ex-d-pistokkeen ja suojuksen asentaminen

1  Työnnä Ex-d-liitin anturiin
2  Aseta suojus työkalun päälle ja työnnä se anturiin
3  Kiristä suojus kääntämällä työkalua vastapäivään

Kuva 8-13: M2-kiinnitysruuvin kiristäminen

1  Kiristä M2-kiinnitysruuvi kääntämällä kuusioavainta myötäpäivään

HUOMIO!
Kun huoltotyö on valmis, varmista, että näytössä ei näy mitään virheviestejä ja/tai tarkista 
mittarin oikea toiminta virtausmittarin konfigurointi- ja tarkkailuohjelman avulla.
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8.5  Anturien vaihtaminen – paineistettu tila

VAROITUS!
Työkalu on suunniteltu niin, että sen avulla ultraäänikaasuvirtausmittarin anturin vaihtaminen 
anturin ollessa paineistettuna on turvallista. Työskenneltäessä laitteiden kanssa, joissa on 
korkea kaasunpaine, on kuitenkin aina oltava erittäin varovainen. Noudata seuraavia 
turvallisuusohjeita:
• Varmista, että kaikki työkalua käyttävät henkilöt tuntevat kaikki työn tekopaikassa 

sovellettavat lait ja säädökset, varsinkin työturvallisuutta koskevat lait ja säädökset.
• Varmista, että työkalua käyttävät henkilöt ovat saaneet tarvittavan koulutuksen ja että heillä 

on tarpeeksi tietoa työkalusta ja sen käyttötavasta. Valmistajan järjestämään koulutukseen 
osallistumista suositellaan.

• Tarkista kaikkien tarvittavien materiaalien saatavuus ja varmista, että kun työ on aloitettu, se 
voidaan saattaa loppuun asentamalla uusi anturi. Minkäänlaiset häiriöt taikka osien tai 
materiaalien puute eivät saa keskeyttää työtä.

• Tarkista ennen työn aloittamista, että laitteet (poistotyökalu, pultit ja työkalut) ovat täydellisiä 
ja virheettömiä. Jos yksi tai useampi pulteista puuttuu, varmista, että korvaavat pultit 
vastaavat luokkaa (vahvuus) 12,9 (DIN ISO 898/1 -standardin mukaisesti).

• Laitteesta purkautuu toimenpiteen aikana pieni määrä kaasua. Tarkista, voiko tämä aiheuttaa 
terveysriskejä vaarallisten aineiden vuoksi.

• Varmista, että käytössä on mahdollisesti haitallisten vaarallisten kaasupitoisuuksien 
havaitsemiseen tarvittava laitteisto. Ryhdy siitä huolimatta tarvittaviin toimenpiteisiin sen 
estämiseksi, että vapautuvaa kaasua ei voida hengittää.

• Varmista, että virtausmittarin ympärillä on tarpeeksi vapaata tilaa koko pituuteensa vedetylle 
poistotyökalulle.

• Varmista, että ajoneuvot (trukit, nosturit jne.) eivät pääse lähelle poistotyökalua sen ollessa 
asennettuna mittariin, sillä se riski, että työkalu voi osua vahingossa ajoneuvoon (ja 
vaurioitua) pitää poistaa.

• Tarkista, että mittarin sähkönsyöttö voidaan katkaista (tämä on tarpeen räjähdyssuojauksen 
varmistamiseksi). Jos virtalähdettä ei voi tai ei tule sammuttaa, varmista, että käytettävissä 
on kaasunilmaisin, jonka avulla voidaan varmistaa, että kaasuseos ei ole vaarallinen anturia 
poistettaessa ja uutta asennettaessa.

• Älä istu työkalun päälle, nojaa siihen tai astu sen päälle, kun se on asennettuna 
ultraäänikaasuvirtausmittariin.

• Älä jätä poistotyökalua vartioimatta sen ollessa asennettuna mittariin ja toimenpiteen ollessa 
kesken.

HUOMIO!
• Varmista, että vikaantunut anturi tai anturit, jotka ehkä pitää vaihtaa, on tunnistettu oikein.
• Varmista, että käytettävissä on sähköinen laite, jolla voidaan mitata resistanssi ja 

kapasitanssi. Varmista, että laite on kalibroitu äskettäin ja siinä on uudet paristot (tai 
varaparistot ovat käytettävissä).

TIETOJA!
• Ultraäänikaasuvirtausmittari tulee eristää ja siitä tulee poistaa paine aina kun mahdollista, 

sillä tämä on aina suositeltavampi tapa kuin poistotyökalun käyttäminen siltä varalta, että 
yksi tai useampi anturi pitää vaihtaa.

• Päätä etukäteen, ketkä työntekijöistä osallistuvat toimenpiteeseen ja varsinkin ne työntekijät, 
jotka työskentelevät lähellä mittaria, ja varmista, että vain he pääsevät työalueelle.
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8.5.1  Anturin poistotyökalu

Kuva 8-14: Poistotyökalu
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8.5.2  Anturin poistaminen

Vaihe 1: Paikallista vikaantuneeksi epäilty anturi
•  Paikallista vikaantuneeksi epäillyn anturin sijaintipaikka mittarin rungossa.
•  Sammuta kaasuvirtausmittarin virransyöttö.
•  Irrota tarvittaessa kansi päästäksesi käsiksi vikaantuneeksi epäiltyyn anturiin ja anturiin 

kiinnitettyyn signaalikaapeliin.

Jos mittari näyttää varoitusta, ongelmaa tai vikaa, teknikko pystyy 
ultraäänikaasuvirtausmittarille saatavilla olevan diagnostiikkatyökalun avulla määrittämään sen 
akustisen tien numeron, joka todennäköisimmin aiheuttaa ongelman.
Anturit tunnistetaan koodeilla: 1U, 1D, 2U... 6D. Numero viittaa akustisen tien numeroon. U-
kirjain viittaa akustisen tien alkupään anturiin ja D-kirjain akustisen tien loppupään anturiin.
ALTOSONIC V12 -laitteessa on virtausmittarin toisella puolella (mittarin edessä) kuusi anturia 
(jotka kuuluvat kolmeen eri akustiseen tiehen). Näiden anturien koodit ja sijaintipaikat esitetään 
alla olevassa kuvassa. 

Numero 
kuvassa

Kuvaus

1 Käsipyörä pääakselin yläpäässä

2 Akselin asemoimiseen käytettävä säätölaatta

3 Lukituslaite

4 Pääakseli

5 Putki

6 Paineenalennusventtiili

7 Kiristin

8 Palloventtiilin kahva

9 Palloventtiili

10 Välilaippa

Käytetään vain virtausmittareissa, joissa on hitsatut anturit

11 Kiilanmuotoinen sovitin

Käytetään vain virtausmittareissa, jotka on koneistettu yhdestä kappaleesta

12 Jousikuormitteinen kuusiomutteri pääakselin alapäässä

13 Anturin sovittimen kiinnitysmutteri

14 Anturin sovitin

15 Mutteri, jolla anturi kiinnitetään anturiporttiin

16 Anturi
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Virtausmittarin takana on neljä anturia (jotka kuuluvat kahteen eri akustiseen tiehen). Näiden 
anturien koodit ja sijaintipaikat esitetään alla olevassa kuvassa.

Ultraäänivirtausmittarin päällä on kaksi anturia. Näiden anturien koodit ja sijaintipaikat 
esitetään alla olevassa kuvassa.

Kuva 8-15: Anturit virtausmittarin etupuolelta katsottuna

Kuva 8-16: Anturit virtausmittarin takapuolelta katsottuina

Kuva 8-17: Anturit virtausmittarin päältä katsottuina
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Vaihe 2: Irrota anturin kaapeli

Irrota anturin liitäntäkaapeli noudattamalla alla kuvattuja vaiheita.

•  Avaa ja irrota pieni M2-ruuvi (osa numero 7 alla olevassa kuvassa) M10-kierteellä anturin 
päällä olevaan jatkeeseen kiinnitetyn suojuksen päältä  

•  Aseta erikoistyökalu 1, jossa on kaksi tappia 2, suojukseen 3. 
•  Irrota suojus anturista kääntämällä erikoistyökalua vastapäivään 4. Varmista, että kaapeli ei 

väänny.

•  Vedä koaksiaalikaapeli ja liitin ulos anturista.

TIETOJA!
Anturin kaapeli pitää irrottaa ennen kuin poistotyökalua voidaan käyttää.

Anturin yleiskuvaus

Kuva 8-18: Anturin kokoonpano

1  Kaksois-o-rengas
2  Istukassa oleva ura
3  Ex-d-istukka
4  Ex-d-pistoke
5  Kohdistuspiikki
6  Suojus
7  Kiinnitysruuvi, M2
8  Koaksiaalijohto
9  Anturin mutteri

Kuva 8-19: Irrota suojus
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Vaihe 3: Testaa vikaantuneeksi epäilty anturi

Sähköinen mittauslaite ei kuulu toimituslaajuuteen. Se voi olla mikä tahansa mittauslaite, joka 
pystyy mittaamaan kapasitanssin välillä 0,1...1,0 nF ja sähköisen resistanssin väliltä 1 MΩ ... 20 
GΩ. Tällaisia laitteita on melko yleisesti saatavilla.

•  Aseta sovittimen koaksiaalikaapelin liitin anturin liittimeen.
•  Mittaa anturin kapasitanssi. Sen pitää olla välillä 0,32...0,34 nF.
•  Mittaa anturin resistanssi. Sen pitää olla > 10 MΩ (tyypillinen arvo = 1 GΩ).
•  Irrota sovittimen kaapeli.

Vaihe 4: Anturin sovittimen asettaminen oikeaan asentoon

•  Aseta anturin sovitin sellaiseen asentoon, että se kiinnittyy (osittain) anturin 
kiinnitysmutteriin.

•  Käännä anturin sovitinta – ja sen mukana anturin kiinnitysmutteria – vastapäivään 
(korkeintaan yksi kierros), jotta anturin sovittimen sisällä oleva tappi liukuu M10-kierteellä 
anturin päälle kiinnitetyssä jatkeessa olevaan uraan.

TIETOJA!
Ennen kuin anturia aletaan vaihtaa, pitää huolellisesti varmistaa, mikä antureista on 
vikaantunut. Tähän käytetään ensin diagnostiikkatyökalua, jonka avulla tarkistetaan 
ultraäänikaasuvirtausmittarin suorituskyky. Ota epäselvissä tapauksissa yhteyttä valmistajan 
paikalliseen edustajaan. Huomaa, että anturit toimivat aina pareina (jotka kuuluvat samaan 
akustiseen tiehen). Diagnostiikkatyökalulla ei välttämättä pystytä määrittämään, kumpi parin 
antureista pitää vaihtaa.
Toisena toimenpiteenä voidaan mitata vikaantuneeksi epäillyn anturin kapasitanssi ja 
resistanssi, jotta saadaan selvitettyä, kumpi akustisen tien antureista on vikaantunut. 
Vikaantuneen anturin voi tunnistaa siitä, että sen resistanssiarvo on pieni tai sen 
kapasitanssiarvo ei vastaa teknisiä tietoja.

Kuva 8-20: Anturin sovittimen asentaminen

1  Anturi ja kiinnitysmutteri virtausmittarin sisällä
2  Anturin sovitin
3  Ruuviavain
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•  Kiinnitä anturin sovitin pronssisella mutterilla ja 5 mm:n kuusioavaimella.

Vaihe 5: Sovitinlevyn asentaminen

Nelikulmainen kiilaNelikulmainen kiilaNelikulmainen kiilaNelikulmainen kiila

•  Kiinnitä nelikulmainen sovitin paikoilleen neljällä M8 x 25 -pultilla (luokka 12.9) ja 6 mm:n 
kuusioavaimella. Varmista, että se tulee oikeaan kulmaan.

•  Siirry vaiheeseen 6: poistotyökalun asentaminenvaiheeseen 6: poistotyökalun asentaminenvaiheeseen 6: poistotyökalun asentaminenvaiheeseen 6: poistotyökalun asentaminen.

Kuva 8-21: Pronssisen kiinnitysmutterin asentaminen

1  Anturi ja kiinnitysmutteri virtausmittarin sisällä
2  Asennettu anturin sovitin
3  Pronssinen mutteri
4  Käytä 5 mm:n kuusioavainta

TIETOJA!
Jotta poistotyökalu voidaan kiinnittää anturin porttiin, pitää käyttää sovitinlevyä. Saatavilla on 
kaksi eri mallia. Riippuu virtausmittarin rakenteesta, kumpaa sovitinta pitää käyttää.

Kuva 8-22: Kaksi anturin sovitinlevymallia

1  Nelikulmainen kiilanmuotoinen anturin sovitinlevy
2  Pyöreä anturin sovitinlevy

TIETOJA!
Mallia, jossa on nelikulmainen kiila, käytetään virtausmittareissa, jotka on koneistettu yhdestä 
metallikappaleesta. Pyöreää mallia käytetään virtausmittareissa, joissa on hitsatut anturiportit.

VAROITUS!
Varmista, että sovitinlevyn ja mittarin rungon välissä oleva o-rengastiiviste on hyvässä kunnossa 
ja oikein asennettu. Jos se on vaurioitunut, vaihda se (koko 43,0 x 3,5 mm).

HUOMIO!
Nelikulmaista sovitinlevyä on saatavilla kahdella eri sovituskulmalla. Jos virtausmittarin 
nimelliskoko on 6 tuumaa, pitää käyttää sovitinta, jonka sovituskulma on 18 astetta. Jos 
virtausmittarin nimelliskoko on 8 tuumaa tai sitä suurempi, pitää käyttää sovitinta, jonka 
sovituskulma on 20 astetta.
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Pyöreä malliPyöreä malliPyöreä malliPyöreä malli

•  Käännä Delrin-suojusta vastapäivään ja irrota se anturin portista.

•  Valmistele pyöreä sovitin: löysää pultit (8 kpl) 5 mm:n kuusioavaimella (käännä jokaista pulttia 
kaksi kierrosta vastapäivään). 

•  Aseta sovitin niin, että sen kierteet kiinnittyvät anturin portin kierteisiin. Voiteluaineen käyttö 
voi olla tarpeen (sen tulee olla ruostumattomalle teräkselle sopivaa voiteluainetta). Käännä 
sovitinta myötäpäivään niin pitkälle kuin se menee. 

•  Kiristä pultit (8 kpl) 5 mm:n kuusioavaimella.

Vaihe 6: Poistotyökalun asentaminen
•  Kiinnitä poistotyökalun alaosa (palloventtiili) anturin sovittimeen neljällä M8 x 130 -pultilla 

(luokka 12,9) ja 6 mm:n kuusioavaimella. Tarkasta o-rengastiiviste ja vaihda se, jos se on 
vaurioitunut (koko 40,87 x 3,53 mm).

•  Kiristä M8-pultit oikeaan momenttiin 6 mm:n kuusioavaimella.
•  Varmista, että palloventiili on täysin auki.

HUOMIO!
Tarkasta anturin portin otsapinta naarmujen ja muiden vaurioiden varalta. Sen pitää olla sileä ja 
puhdas, sillä muuten toimenpidettä jatkettaessa saattaa olla kaasuvuodon vaara.

Kuva 8-23: Pyöreä anturin sovitin

1  Kaksi M5-pulttia (ei asiakkaan käyttöön)
2  Kahdeksan M6-pulttia, jotka vetävät levyjä toisiaan vasten
3  Neljä kierteistä M8-kokoista reikää poistotyökalun asentamista varten

TIETOJA!
Tämän pitäisi pakottaa molempien levyjen välys noin 1 mm:iin.

TIETOJA!
Kun ne on kiristetty, sovittimen molemmissa levyissä pitäisi olla vielä vähän välystä jäljellä.
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•  Mittaa anturin sovittimen paikka anturin portin sisällä (syvyys keskellä koskettaen pronssista 
mutteria) viivottimella.

•  Merkitse tämä arvo muistiin "syvyytenä".

•  Mittaa pääakselissa olevan kuusiokolomutterin paikka putken laippaan nähden.
•  Merkitse tämä arvo muistiin "pituutena".
•  Varmista, että lukituslaitteen nuppi on alhaalla, jotta säätölaatta ei pääse pyörimään.
•  Säädä pituudeksi mitta, joka on syvyys miinus 35 mm.

Kuva 8-24: Poistotyökalun palloventtiilin asentaminen virtausmittariin

1  Anturi, kiinnitysmutteri ja anturin sovitin virtausmittarin sisällä
2  Kiilanmuotoinen sovitinlevy
3  Poistotyökalun palloventtiili
4  Kiristä neljä M8 x 130 -pulttia 6 mm:n kuusioavaimella

TIETOJA!
Yllä olevassa kuvassa näkyy nelikulmainen sovitinlevy. Sen tilalla voi olla pyöreä sovitinlevy, 
virtausmittarin tyypistä riippuen.

Kuva 8-25: Syvyyden mittaaminen

1  Pronssinen kiinnitysmutteri
2  Työnnä viivoitin pronssiseen kiinnitysmutteriin saakka
3  Lue syvyysarvo
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•  Aseta putki palloventtiilin päälle niin, että putken laajennus (halkaisija 40 mm) liukuu 
palloventtiilin sisään. Varo palloventtiilin laipassa olevaa o-rengastiivistettä. Jos se on 
vaurioitunut, vaihda se (koko 55,56 x 3,53 mm).

•  Kiinnitä putki palloventtiiliin kiristimellä. Kiristin koostuu kahdesta puolikkaasta, jotka on 
pultattu toisiinsa neljällä M8 x 20 mm pultilla (käytä vain luokan 12,9 pultteja). Kun se on 
asennettu ja kiristetty oikein, puolikkaiden välys molemmilla puolilla on sama eli noin 3 mm.

Vaihe 7: Anturin vetäminen pois
•  Käännä käsipyörää pari (yksi tai kaksi) kierrosta myötäpäivään, kunnes tunnet vastusta, jonka 

aiheuttaa se, että akselin päässä oleva kuusiokolomutteri kiinnittyy sovittimeen.
•  Mittaa viivoittimella akselin paikka putkeen nähden (käsipyörän sisäreunan ja säätölaatan 

välinen etäisyys).
•  Merkitse tämä arvo muistiin "vertailuarvona".

Kuva 8-26: Pituuden mittaaminen

1  Aseta viivotin putken laippaan
2  Lue pituus kuusiomutterin päästä

Kuva 8-27: Putken asettaminen paikalleen palloventtiiliin

Kuva 8-28: Kiristin
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•  Lukitse lukituslaitteen nuppi vetämällä sitä ja kiertämällä sitä 90 astetta, jotta se lukittuu 
tähän asentoon.

•  Käännä säätölaattaa vastapäivään, jotta akseli liikkuu pidemmälle poistotyökalun sisälle.
•  Jatka kääntämistä, kunnes tunnet nopeasti lisääntyvää vastusta, jonka vuoksi et pysty 

liikuttamaan säätölaattaa enempää.

•  Mittaa akselin paikka putkeen nähden.
•  Tarkista, että akseli on liikkunut vähintään 33 mm syvemmälle kuin aikaisemmin mittaamasi 

arvo (vertailuarvo). 
•   Merkitse tämä arvo muistiin "alimpana akselin asentona" (kun laitat anturin takaisin 

paikoilleen, tarvitset tätä arvoa sen varmistamiseen,että anturi on oikeassa asennossa).
•  Käännä lukituslaitteen nuppia niin, että se palaa lukittuun asentoonsa.
•   Käännä säätölaattaa takaisin (myötäpäivään), kunnes löydät asennon, jossa lukituslaite 

lukkiutuu. 

•  Sulje paineenalennusventtiili.

Kuva 8-29: Akselin pituuden mittaaminen

1  Lue etäisyys
2  Lukituslaitteen nuppi

TIETOJA!
Säätölaatta pääsee nyt pyörimään vapaasti.

TIETOJA!
Tähän tulisi mennä noin 18 kierrosta. Pääakselin päässä oleva kuusiomutteri on nyt täysin 
anturin sovittimen sisällä työntyneenä akselin päätä vasten (jousikuormitusta vasten).

TIETOJA!
Tähän tulisi mennä yksi kierros tai vajaa kierros, ja pääakselin päässä olevalle kuusiomutterille 
tulisi jäädä vähän välystä.
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•  Avaa ja vapauta muuntimen kiinnitysmutteri kääntämällä käsipyörän laskuria myötäpäivään; 
samanaikaisesti anturi ja mutteri liikkuvat poispäin mittarin tungosta tai anturin portista.

•   Jatka kääntämistä, kunnes pääakseli on liikkunut päätyasentoonsa saakka eli niin pitkälle 
ulos putkesta kuin mahdollista.

•  Mittaa akselin asento putkeen nähden: viivoittimella mitatun mitan tulisi olla noin 300 mm 
(todellinen mitta 300 + 9 mm: 9 mm on viivoittimen osan pituus ennen asteikon alkamista, jota 
ei näy viivoittimeen kaiverretussa asteikossa).

Kuva 8-30: Paineenalennusventtiilin sulkeminen

1  Paineenalennusventtiili

Kuva 8-31: Akselin asennon mittaaminen

1  Lue etäisyys
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•  Sulje palloventtiili.
•  Avaa paineenalennusventtiili, jotta palloventtiilin ja putken välisessä ontelossa oleva kaasu 

pääsee virtaamaan pois.

•  Avaa ja irrota kiristimen pultit.
•  Irrota kiristimen molemmat puoliskot putki- ja palloventtiilikokoonpanosta. 

•  Irrota putki, jossa pääakseli on, palloventtiilistä. Irrotetun anturin etuosan (vihreä) pitäisi olla 
näkyvissä siinä putken osassa, joka on työnnetty palloventtiiliin aikaisemmin.

Kuva 8-32: Palloventtiilin sulkeminen

1  Palloventtiilin sulkeminen
2  Avaa paineenalennusventtiili

TIETOJA!
Joudut ehkä käyttämään kitkan vuoksi jonkin verran voimaa. Käytä suurta ruuvimeisseliä: 
työnnä terä puoliskojen väliseen uraan ja käytä ruuvimeisseliä vipuna erottaaksesi puoliskot. 
Näin saat irrotettua ainakin toisen puoliskoista. Käytä tarvittaessa pientä vasaraa (mieluiten 
muovipäistä) ja koputtele sillä toista puoliskoa varovasti.

Kuva 8-33: Putken irrottaminen

1  Vedä putki ulos palloventtiilistä
2  Etsi anturin etupuoli
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•  Irrota pääakselin pää anturista ja vedä sitä ulos kääntämällä käsipyörää myötäpäivään. 
Anturi- ja sovitinkokoonpano on nyt irrotettavissa akselilta.

Nyt voit irrottaa irrotetun anturin sovittimesta. Voit käyttää sovitinta, anturin kiinnitysmutteria ja 
pronssista sovittimen kiinnitysmutteria uutta anturia asentaessasi.

Kuva 8-34: Poistettu anturi

1  Käännä pyörää myötäpäivään
2  Poistettu anturi, kiinnitysmutteri ja anturin sovitin
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8.6  Elektroniikkayksikön vaihtaminen

Ennen muuntimen kotelon avaamista:Ennen muuntimen kotelon avaamista:Ennen muuntimen kotelon avaamista:Ennen muuntimen kotelon avaamista:

8.6.1  Kenttäversio

•  Irrota ensin kiinnikkeet, jotka estävät Ex d -kotelon tahattoman avaamisen. Tarvitset tähän 2,5 
mm:n kuusioavaimen.

•  Avaa elektroniikkakotelon näytön kansi kääntämällä sitä käsin vastapäivään 1.
•  Irrota näyttö vetämällä metallisista vetimistä.
•  Vedä vetimiä vähän matkaa ulos.
•  Irrota muoviset kannet ja avaa elektroniikkayksikössä olevat kaksi M4-ruuvia 3. 
•  Irrota kaikki liittimet.
•   Vedä näytön kahta metallista vedintä 4 vasemmalle ja oikealle, ja vedä elektroniikkayksikkö 

osittain ulos.

VAARA!
Sähköliitäntöjen parissa voidaan työskennellä vain kun virta on kytketty pois päältä. Huomioi 
tyyppikilven jännitetiedot.

VAROITUS!
Noudata tarkasti paikallisia työsuojelusäännöksiä. Vain asianmukaisesti koulutetut asiantuntijat 
voivat suorittaa mittauslaitteen sähköosien töitä.

TIETOJA!
Merkitse tärkeät tekniset tiedot muistiin ennen elektroniikkalaitteiston vaihtamista. 

VAARA!
Sähköliitäntöjen parissa voidaan työskennellä vain kun virta on kytketty pois päältä. Huomioi 
tyyppikilven jännitetiedot.

Kuva 8-35: Elektroniikkayksikön irrottaminen
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•  Irrota kaikki koaksiaalikaapelit elektroniikkayksikön pohjasta (kaapelien määrä riippuu 
virtausmittariversiosta).

•  Liu'uta uusi elektroniikkayksikkö osittain takaisin koteloon.
•  Työnnä metalliset vetimet takaisin alkuperäiseen asentoonsa.

Älä käytä liikaa voimaa, sillä muutoin takana oleva liitin voi vaurioitua!
•  Ruuvaa elektroniikkayksikkö takaisin koteloon.
•  Asenna näyttö takaisin paikoilleen varmistaen, että näytön litteä nauhakaapeli ei jää 

puristuksiin.
•  Aseta kansi takaisin paikoilleen ja kiristä se käsin.
•  Yhdistä virtalähde.

HUOMIO!
Varmista, että vedät kummastakin vetimestä samalla voimalla, sillä muuten takana oleva liitin 
voi vaurioitua.

Kuva 8-36: Liittimien sijaintipaikat

1  Anturin kaapelin liittimien sijaintipaikat
2  Metalliset vetimet

VAARA!
Sähköstaattinen purkaus (ESD) voi vaurioittaa sähköosia. Varmista käyttämällä ESD-ranneketta, 
että varauksesi on purettu. Jos käytettävissä ei ole ESD-ranneketta, maadoita itsesi koskemalla 
maadoitettua metallipintaa. 
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8.7  Akun huolto

Elektroniikkayksikössä on paristo. Paristoa käyttää vain laitteen sisäinen kello. Jos mittari on 
yhdistetty ulkoiseen virtalähteeseen, paristoa ei käytetä. Jos mittari pidetään sammutettuna tai 
varastossa, paristo syöttää virtaa mittarin sisäiseen kelloon. Paristo vaatii seuraavat 
huoltotoimenpiteet:

• Vaihda paristo aina 10 käyttövuoden välein.
• Vaihda paristo yhden varastointivuoden jälkeen (tai kun laite on ollut sammutettuna vuoden).

Jos pariston kanssa on ongelmia, virtausmittarin mittausominaisuudet eivät ole vaarassa, sillä 
tärkeät tiedot tallennetaan Flash-muistiin. Tällöin sisäinen kello kuitenkin nollautuu aina 
laitteen käynnistyksen yhteydessä. Sisäisen kellon nollautuminen osoittaa, että paristo on 
viallinen ja pitää vaihtaa.

8.8  Palvelujen käytettävyys

Valmistaja tarjoaa erilaisia tukipalveluja takuuajan jälkeen. Näihin kuuluvat korjaus, huolto, 
tekninen tuki ja koulutus.

8.9  Laitteen palauttaminen valmistajalle

8.9.1  Yleistiedot

Laite on valmistettu ja testattu huolellisesti. Laiteongelmat ovat harvinaisia, jos laite on 
asennettu oikein ja sitä käytetään oikein.

HUOMIO!
Käytä vaihtoparistoina vain tyypin CR2032 paristoja.

TIETOJA!
Saat tarkempia tietoja paikalliselta edustajaltasi.

HUOMIO!
Ota seuraavat seikat huomioon, jos laite on palautettava tarkistusta tai korjausta varten:
• Lakimääräisten ympäristönsuojelusäännösten ja henkilöstömme työsuojelun vuoksi 

valmistaja voi käsitellä, testata ja korjata vain sellaisia palautettuja laitteita, jotka eivät ole 
olleet kosketuksissa ihmisille ja ympäristölle vaarallisten tuotteiden kanssa.

• Valmistaja voi siis huoltaa tämän laitteen vain, jos sen mukana toimitetaan seuraava todistus 
(katso seuraava osa), jolla vahvistetaan että laite on turvallinen käsiteltäväksi.

HUOMIO!
Toimi seuraavasti, jos laitetta on käytetty myrkyllisten, syövyttävien, tulenarkojen tai vesistölle 
vahingollisten tuotteiden kanssa:
• tarkista ja varmista (tarvittaessa huuhtelemalla tai neutraloimalla), ettei yhdessäkään 

kammiossa ole näitä vaarallisia aineita,
• liitä laitteen mukaan todistus, jolla vahvistetaan että laite on turvallinen käsiteltäväksi ja 

jossa mainitaan käytetty tuote.
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8.9.2  Palautettavan laitteen mukana lähetettävä lomake (kopiointia varten)

8.10  Hävittäminen

HUOMIO!
Jotta huoltohenkilöstömme voi suorittaa työnsä turvallisesti, tämän lomakkeen pitää olla 
näkyvillä palautetun laitteen pakkauksen ulkopuolella.

Yritys: Osoite:

Osasto: Nimi:

Puh: Faksi ja/tai sähköpostiosoite:

Valmistajan tilausnumero tai sarjanumero:

Tätä laitetta on käytetty seuraavalla aineella

Aine on: radioaktiivinen

vaarallinen vesistölle

myrkyllinen

syövyttävä

helposti syttyvä

Olemme tarkistaneet, että laitteen koloissa ei ole tällaisia aineita.

Olemme huuhdelleet ja neutraloineet kaikki laitteen kolot.

Vakuutamme, että laitteen mahdollisista jäännösaineista ei ole vaaraa ihmisille tai ympäristölle, kun laite palautetaan.

Päivämäärä: Allekirjoitus:

Leima:

HUOMIO!
Laite pitää hävittää maakohtaisen lainsäädännön mukaisesti.

Erillinen sähkö- ja elektroniikkajätteiden (WEEE) keräys EU-alueella:Erillinen sähkö- ja elektroniikkajätteiden (WEEE) keräys EU-alueella:Erillinen sähkö- ja elektroniikkajätteiden (WEEE) keräys EU-alueella:Erillinen sähkö- ja elektroniikkajätteiden (WEEE) keräys EU-alueella:

Direktiivin 2012/19/EU mukaisesti WEEE-symbolilla merkittyjä valvonta- ja ohjauslaitteita ei saa ei saa ei saa ei saa 
niiden käyttöiän päätyttyä hävittää muiden jätteiden mukananiiden käyttöiän päätyttyä hävittää muiden jätteiden mukananiiden käyttöiän päätyttyä hävittää muiden jätteiden mukananiiden käyttöiän päätyttyä hävittää muiden jätteiden mukana..
Käyttäjän pitää viedä WEEE-jätteet asianmukaiseen sähkö- ja elektroniikkajätteiden 
keräyspaikkaan kierrätettäväksi tai lähettää ne takaisin valmistajalle tai valmistajan paikalliselle 
edustajalle.
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9.1  Mittausperiaate

Ultraäänikaasuvirtausmittari toimii mittaamalla ultraääniaallon kulkuaikaa. Kaasun 
virtausnopeus saadaan virtaussuuntaan ja vastakkaiseen suuntaan matkalla olevien 
ääniaaltojen kulkuajan perusteella.

Ääniaallon liikerataa kutsutaan akustiseksi tieksi. Jänne on suora tie putken reunalta toiselle. 
Heijastuksen ansiosta akustinen tie voi koostua kahdesta tai useammasta jänteestä. Nimi 
ALTOSONIC  V12 viittaa laitteen rakenteeseen: siinä on 12 jännettä, jotka muodostavat kuusi 
akustista tietä.

9.2  Kulkuaikamittausperiaate

Putken osassa kaksi anturia, A ja B, muodostavat akustisen tien, joka yllä olevassa kuvassa on 
yksijänteinen. Jänne on anturien A ja B välissä, ja sen pituus on L. Jänne leikkaa putken 
keskilinjan kulmassa ϕ. 
Molemmat anturit pystyvät lähettämään ja vastaanottamaan ultraäänisignaaleja. Ensin toinen 
anturi toimii lähettimenä ja toinen vastaanottimena, ja sitten ne vaihtavat toimintoja. 
Ultraäänisignaalin kulkuaikaan mittausjänteen yli vaikuttaa kaasun virtausnopeus (v). Jos 
kaasun virtausnopeus on nolla, kulkuaika anturista A anturiin B on tismalleen sama kuin 
kulkuaika anturista B anturiin A (ja sen määrittää äänen nopeus kaasussa). 
Kun kaasu virtaa nopeudella v ja c on äänen nopeus kaasussa:
v.cos(ϕ) on nopeuden komponentti mittausjänteen suunnassa.

Tämä komponentti nopeuttaa tai pidentää kulkuaikaa (ääniaallon lentoaikaa) ultraäänen 
liikkuessa anturista toiseen. Kulkuaika anturista A anturiin B (tAB) on:

Vastakkaiseen suuntaan, anturista B anturiin A, kulkuaika (tBA) on:

Kuva 9-1: Kulkuaikamittausperiaate

1  Kaasun virtaussuunta
2  Nopeuden komponentti jänteen suunnassa
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Kaasun virtausnopeus saadaan kaavoista (1) ja (2) seuraavasti: 

Yksi tämän mittaustavan tärkeistä ominaisuuksista on se, että laskettu kaasun virtausnopeus ei 
ole riippuvainen äänen nopeudesta kaasussa tai kaasun ominaisuuksista yleensä. Laskettu 
kaasun virtausnopeus on vain mitattujen kulkuaikojen tAB ja tBA funktio; jänteen pituus ja 
leikkauskulma tunnetaan virtausmittarin rakenteen perusteella.

Bonuksena äänen nopeus kaasussa voidaan määrittää kaavoista (1) ja (2) seuraavasti: 

Tämä yhtälö antaa mitatun äänen nopeuden, joka on arvokas työkalu diagnostisissa 
toiminnoissa, sillä sitä voidaan verrata muista lähteistä saataviin tietoihin. 

9.3  Pyörteiden kompensointi

Tietyissä kohdissa putkessa paikallinen kaasun nopeuden vektori ei välttämättä ole täysin 
samansuuntainen putken akselin kanssa. Tämä voi johtua pyörteeksi kutsuttavasta 
virtausmuodosta. Se on usein ilmenevä virtausmuoto, jossa putkessa oleva kaasu pyörii 
virratessaan. Alla esitetään esimerkkinä virtausmuoto kaksinkertaisen ei tason suuntaisen 
putkikäyrän jälkeen.

Toinen usein ilmenevä virtausmuoto, varsinkin yksittäisen putkikäyrän tai mutkan jälkeen, 
esitetään alla olevassa kuvassa. Kaasumassa jakautuu kahdeksi eri suuntiin pyöriväksi 
pyörteeksi heti mutkan jälkeen.

Kuva 9-2: Pyörre kaksinkertaisen ei tason suuntaisen putkikäyrän jälkeen
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Pyörre voi haitata kaasun virtausnopeuden mittaamista, sillä tangentiaalinen nopeuden 
komponentti lisää yhden jänteen kohdalla mitattua kaasun virtausnopeutta. Jänteet voidaan 
kuitenkin järjestää niin, että ne kompensoivat pyörteiden vaikutusta. Kaksi samaan tasoon 
asetettua jännettä leikkaavat virtauksen eri kulmissa (ristikkäiskonfiguraatio). Nämä jänteet 
vastaavat tangentiaaliseen nopeuden komponenttiin samalla suuruudella, mutta eri suuntaan.
Näin pyörteen vaikutus voidaan mitätöidä laskemalla molemmilla jänteillä mitatut 
virtausnopeudet yhteen tai laskemalla niiden keskiarvo. Sama vaikutus on akustisella tiellä, 
jossa on kaksi jännettä V-kirjaimen muodossa ja heijastuva signaali. Tangentiaalinen 
komponentti lisää yhdellä jänteellä mitattua virtausarvoa ja pienentää toisella mitattua arvoa.

9.4  Monitieultraäänivirtausmittarit

Ultraäänimittausjärjestelmässä mitattu kaasun virtausnopeus on keskimääräinen nopeus, joka 
määritetään näytteenotolla koko akustisen tien mitalta. Koska kaasun virtausprofiili vääristyy 
putkessa, tämä arvo ei välttämättä edusta keskimääräistä kaasun virtausnopeutta koko putken 
matkalla. Jotta mittaustarkkuus olisi hyvä, virtauksesta otetaan näytteitä useilla eri 
mittausjänteillä, jotka leikkaavat virtauksen eri tasoilla, kuten alla olevassa kuvassa esitetään.

Kokonaistilavuusvirtaus lasketaan integraatioalgoritmin avulla yksittäisten virtausteiden 
tuloksista.
Koska pyörrekomponentit on jo kompensoitu yksittäisillä mittaustasoilla, useista eri akustisista 
teistä peräisin olevia tietoja hyväkseen käyttävä integrointimenetelmä tekee virtausmittarista 
erittäin hyvin kaikenlaisia virtausprofiilin vääristymiä kestävän.
Keskimääräinen äänen nopeus on eri jänteissä mitattujen äänen nopeusarvojen keskiarvo. 
Nämä arvot ovat yleensä hyvin lähellä toisiaan.

Kuva 9-3: Pyörre yksittäisen putkikäyrän jälkeen

Kuva 9-4: Tien kokoonpano, kun akustisia teitä on useita
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9.5  Tekniset tiedot -taulukko

TIETOJA!
• Seuraavat tiedot toimitetaan yleisille sovelluksille. Jos tarvitset sovelluskohtaista tietoa, ota 

yhteyttä meihin tai paikalliseen myyntitoimistoon.
• Voit ladata lisätietoja (sertifikaatit, erikoistyökalut, ohjelmisto jne.) ja koko tuoteasiakirjat 

ilmaiseksi osoitteesta  (latauskeskus).

Mittausjärjestelmä
Mittausperiaate Ultraäänen kulkuaika 

Käyttöala Luonnonkaasujen virtauksen mittaus – vähintään 75% metaania

Muita käyttökohteita on saatavilla pyynnöstä.

Mitattu arvoMitattu arvoMitattu arvoMitattu arvo

Ensisijainen mitattu arvo Kulkuaika 

Toissijaiset mitatut arvot Todellinen tilavuusvirta ja yhteenlaskettu virtaama

Rakenne
Rakenne ALTOSONIC V12 -mittausjärjestelmä koostuu mittarin rungosta, jossa ovat 

ulträänianturit, signaaleja käsittelevästä signaalinmuuntimesta ja mittarin 
rungon päällä olevasta laskurinäytöstä.

Nimellishalkaisija DN100...350 / 4"...14": koneistettu yhdestä metallikappaleesta.

DN400...1600 / 16"...64": hitsattu rakenne.

Muita halkaisijoita saatavilla pyynnöstä.

Virtausalue Lisätietoja on virtaustaulukossa sivulla 110 katso Virtaustaulukko sivulla 111 .

SignaalinmuunninSignaalinmuunninSignaalinmuunninSignaalinmuunnin

Tulot/lähdöt Ilman integroitua diagnostiikkakorttia:Ilman integroitua diagnostiikkakorttia:Ilman integroitua diagnostiikkakorttia:Ilman integroitua diagnostiikkakorttia:

Digitaalinen lähtö: 4x

Sarja: 1 x Modbus, RS 485 (yksittäin määritettävissä)

Integroidun diagnostiikkakortin kanssa:Integroidun diagnostiikkakortin kanssa:Integroidun diagnostiikkakortin kanssa:Integroidun diagnostiikkakortin kanssa:

Diagnostiikkakortin signaalit ovat muita kuin laskutusmittaussignaaleja. Vain 
suoraan peruselektroniikkayksiköstä tulevat signaalit on sertifioitu 
laskutusmittauskäyttöön. 

Digitaalinen lähtö: 4x

Sarja: 2 x Modbus, RS 485 (yksittäin määritettävissä)

Ethernet: 2x

mA-lähtö: 1 x 4...20 mA

mA-lähtö: 1 x Multidrop (dual) HART®
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Näyttö ja käyttöliittymäNäyttö ja käyttöliittymäNäyttö ja käyttöliittymäNäyttö ja käyttöliittymä

Graafinen näyttö Nestekidenäyttö, valkoinen taustavalo 

Koko: 128 x 64 pikseliä, vastaa kokoa 59 x 31 mm = 2,32" x 1,22"

Näyttö käännettävissä 90 asteen askelin

Alle -25°C / -13°F ympäristön lämpötila voi vaikuttaa näytön luettavuuteen 

Käyttäjän 
syöttöelementit 

4 optista painiketta signaalinmuuntimen käyttäjän ohjaukselle koteloa 
avaamatta.

NäyttötoiminnotNäyttötoiminnotNäyttötoiminnotNäyttötoiminnot

Näyttötekstien kieli Englanti, ranska, saksa, hollanti, venäjä 

Yksiköt Metriset ja brittiläiset mittayksiköt valittavissa luettelosta / vapaasti 
määritettävät yksiköt 

Mittaustarkkuus
Tarkkuus ≤ ±0,2% mitatusta virtaamasta, kalibroitu suurpainevirtaukselle.

≤ ±0,1% mitatusta virtaamasta, kalibroitu suurpainevirtaukselle ja 
linearisoitu.

Toistettavuus < ± 0,1%

Käyttöolosuhteet
LämpötilaLämpötilaLämpötilaLämpötila

Käyttölämpötila Vakio: -20...+70°C / -4...+158°F

Vaihtoehto: -40...+100°C / -40...+212°F

Ympäristön lämpötila  -40…+60°C / -40…+140°F

Varastointilämpötila  -40…+60°C / -40…+140°F



9 TEKNISET TIEDOT 

104 

ALTOSONIC V12

www.krohne.com 03/2016 - 4005102201 - MA ALTOSONIC V12 R02 fi

PainePainePainePaine

Painealue 1...450 bar / 0,1...45 MPa / 15...6525 psi (ASME 150...2500)

Kaikki anturimallit vastaavat alla mainittuja laippastandardeja 
vakiomateraaleilla.

Väliaineen ominaisuudetVäliaineen ominaisuudetVäliaineen ominaisuudetVäliaineen ominaisuudet (muita ominaisuuksia saatavilla pyynnöstä)

Fysikaalinen tila Luonnonkaasu, jossa on vähintään 75% metaania

Muita käyttökohteita on saatavilla pyynnöstä.

Märän kaasun pitoisuus Yleensä ≤ 1% LVF; yksityiskohtaiset mitoitustiedot saatavilla valmistajalta.

Hiilidioksidipitoisuus Riippuu halkaisijasta ja paineesta; yksityiskohtaiset mitoitustiedot saatavilla 
valmistajalta.

Minimipainevaatimus Riippuu halkaisijasta ja hiilidioksidipitoisuudesta; yksityiskohtaiset 
mitoitustiedot saatavilla valmistajalta.

Asennusolosuhteet
Asennus Lisätietoja katso Asennus sivulla 18.

Mitat ja painot Lisätietoja,  katso Mitat ja painot sivulla 106. 

Materiaalit
Laipat Vakio: alhaisen lämpötilan hiiliteräs A350 LF2

Vaihtoehto: ruostumaton teräs, Duplex

Mittausputki ≤ 14": alhaisen lämpötilan hiiliteräs A350 LF2

≥ 16": alhaisen lämpötilan hiiliteräs A333 GR6

Vaihtoehto: ruostumaton teräs, Duplex

Muuntimen kotelo Ruostumaton teräs 316 (1.4408)

Sisäpuoli: korroosiolta suojaava öljykalvo

Ulkopuoli: kolme kerrosta epoksipinnoitetta, RAL 9006 (hopeanvärinen)

Muita ulkopinnoitteita saatavilla pyynnöstä.

Sähköliitännät
Virtalähde 24 VDC (-25% / +30%) / 3 A

Virrankulutus Ilman integroitua diagnostiikkakorttia: ≤ 10 W

Integroidun diagnostiikkakortin kanssa: ≤ 17 W

Kaapeliläpiviennit Vakio: M20 x 1,5

Vaihtoehto: ½" NPT, PF ½
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Tulot ja lähdöt
ModbusModbusModbusModbus

Kuvaus Modbus RTU tai Modbus ASCII, Slave, RS 485 (galvaanisesti eristetty)

Siirtotapa Half Duplex, asynkroninen

Osoitealue 1…247

Tuettujen toimintojen 
koodit 

03, 04, 06, 08, 16

Tuettu siirtonopeus 50, 75, 110, 150, 300, 600, 1 200, 2 400, 4 800, 9 600, 19 200, 38 400, 56 000, 64 
000, 115 200, 128 000 baudia

Hyväksynnät ja sertifikaatit
CECECECE

Laite täyttää EU-direktiivien vaatimukset. 
Valmistaja varmentaa onnistuneen tuotteen testauksen käyttämällä CE-
merkintää.

Sähkömagneettinen 
yhteensopivuus

Direktiivi: 2004/108/EY, NAMUR NE21/04

Harmonisoitu standardi: EN 61326-1 : 2006 

Painelaitedirektiivi Direktiivi: 97/23/EY

Luokka I, II, III

Kaasuryhmä 1

Suojausmoduuli H

Muut hyväksynnät ja standarditMuut hyväksynnät ja standarditMuut hyväksynnät ja standarditMuut hyväksynnät ja standardit

Vaaralliset alueetVaaralliset alueetVaaralliset alueetVaaralliset alueet

ATEX II 1/2G Ex de ma IIB T6...T4

IECEx Ex de ma IIB T5 Gb

CSA Luokka I, divisioonat 1 ja 2, ryhmät B, C ja D, T6...T4

Luokka II, divisioonat 1 ja 2, ryhmät E, F ja G

FM Luokka I, divisioona 2, ryhmät C ja D, T5

Luokka II, divisioona 1, ryhmät E, F ja G (tyyppi 4x)

Luokka I, vyöhyke 1, Aex de ma IIB T5, IP 66

Laskutusmittaus OIML R137, luokka 0.5, NMi

Mittauslaitedirektiivi 2004/22/EY, NMi

Täysin yhteensopiva AGA 9- ja ISO 17089 -standardien kanssa

Suojausluokka IEC 529- 
/ EN 60529 -standardin 
mukaan

IP66 (NEMA 4X)

Varmistukset Vakio:Vakio:Vakio:Vakio:
Korkeapainenestepainekoe mittarin rungolle
FAT-testi
Matalapainetiiveyskoe typellä koko mittarille
Korkeapaineheliumkoe antureille
Valinnaiset:Valinnaiset:Valinnaiset:Valinnaiset:
Korkeapainetiiveyskoe typellä koko mittarille
Korkeapainevirtauksen kalibrointi
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9.6  Mitat ja painot

ASME 150 lb

ASME 150 lb

TIETOJA!
• Virtausmittarit, joiden halkaisija on ≥ 6" ja ASME ≤ 900 lb, ovat vakiomallisia laitteita, joiden 

anturit ovat poistettavissa laitteen ollessa paineistettu.
• Kaikki annetut mitat ovat suuntaa-antavia. Todelliset koot voivat olla hieman erilaisia.
• Suurempia halkaisijoita on saatavilla pyynnöstä.

Nimelliskoko [mm] K [mm] P [mm] Paino [kg]

100 520 400 1 151

150 570 450 238

200 620 600 351

250 660 750 498

300 740 900 719

350 780 1050 911

400 840 1 200 420

450 890 1350 529

500 940 1500 709

600 1050 1800 1113

1 300 mm saatavilla pyynnöstä.

Nimelliskoko 
[tuumaa]

K [tuumaa] P [tuumaa] Paino [lbs]

4 20,47 15,75 1 333

6 22,44 17,72 525

8 24,41 23,62 774

10 25,98 29,53 1098

12 29,13 35,43 1585

14 30,71 41,34 2009

16 33,07 47,24 926

18 35,04 53,15 1166

20 37,01 59,06 1563

24 41,34 70,87 2454

1 11,81" saatavilla pyynnöstä.
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ASME 300 lb

ASME 300 lb

Nimelliskoko [mm] K [mm] P [mm] Paino [kg]

100 520 400 1 158

150 570 450 248

200 620 600 371

250 680 750 533

300 760 900 755

350 810 1050 1008

400 870 1 200 520

450 920 1350 659

500 980 1500 862

600 1100 1800 1354

1 300 mm saatavilla pyynnöstä.

Nimelliskoko 
[tuumaa]

K [tuumaa] P [tuumaa] Paino [lbs]

4 20,47 15,75 1 348

6 22,44 17,72 547

8 24,41 23,62 818

10 26,77 29,53 1175

12 29,92 35,43 1665

14 31,89 41,34 2223

16 34,25 47,24 1147

18 36,22 53,15 1453

20 38,58 59,06 1901

24 43,31 70,87 2986

1 11,81" saatavilla pyynnöstä.
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ASME 600 lb

ASME 600 lb

Nimelliskoko [mm] K [mm] P [mm] Paino [kg]

100 520 400 1 168

150 575 450 271

200 630 600 411

250 710 750 618

300 780 900 850

350 815 1050 1070

400 880 1 200 640

450 930 1350 805

500 1000 1500 1055

600 1100 1800 1621

1 300 mm saatavilla pyynnöstä.

Nimelliskoko 
[tuumaa]

K [tuumaa] P [tuumaa] Paino [lbs]

4 20,47 15,75 1 370

6 22,64 17,72 598

8 24,8 23,62 906

10 27,95 29,53 1363

12 30,71 35,43 1874

14 32,09 41,34 2359

16 34,65 47,24 1411

18 36,61 53,15 1775

20 39,37 59,06 2326

24 43,31 70,87 3574

1 11,81" saatavilla pyynnöstä.
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ASME 900 lb

ASME 900 lb

Nimelliskoko [mm] K [mm] P [mm] Paino [kg]

100 1 520 400 176

150 590 600 324

200 660 600 464

250 730 750 684

300 810 900 957

350 840 1050 1190

400 890 1 200 720

450 960 1350 964

500 1020 1500 1254

600 1160 1800 2200

1 Minimisisähalkaisija: 80 mm (≤ koko 80).

Nimelliskoko 
[tuumaa]

K [tuumaa] P [tuumaa] Paino [lbs]

4 1 20,47 15,75 388

6 23,23 23,62 714

8 25,98 23,62 1023

10 28,74 29,53 1508

12 31,89 35,43 2110

14 33,07 41,34 2624

16 35,04 47,24 1588

18 37,8 53,15 2126

20 40,16 59,06 2765

24 45,67 70,87 4851

1 Minimisisähalkaisija: 3,15" (≤ koko 80).
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ASME 1500 lb

ASME 1500 lb

ASME 2500 lb

ASME 2500 lb

Nimelliskoko [mm] K [mm] P [mm] Paino [kg]

100 1 530 500 221

150 600 600 434

200 660 800 652

250 760 750 1030

300 860 900 1507

1 Minimisisähalkaisija: 80 mm (≤ koko 80).

Nimelliskoko 
[tuumaa]

K [tuumaa] P [tuumaa] Paino [lbs]

4 1 20,87 19,69 487

6 23,62 23,62 957

8 25,98 31,5 1438

10 29,92 29,53 2271

12 33,86 35,43 3323

1 Minimisisähalkaisija: 3,15" (≤ koko 80).

Nimelliskoko [mm] K [mm] P [mm] Paino [kg]

100 1 574 500 298

150 681 750 658

200 729 800 946

250 844 1000 1664

300 947 1 200 2359

1 Minimisisähalkaisija: 80 mm (≤ koko 80).

Nimelliskoko 
[tuumaa]

K [tuumaa] P [tuumaa] Paino [lbs]

4 1 22,6 19,69 657

6 26,81 29,53 1451

8 28,7 31,5 2086

10 33,23 39,37 3669

12 37,28 47,24 5205

1 Minimisisähalkaisija: 3,15" (≤ koko 80).
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9.7  Virtaustaulukko

Nimelliskoko 
[tuumaa]

Qmin Qmax

[m3/h] [cf/h] [m3/h] [cf/h]

4 25 900 1000 35300

6 45 1600 2300 81200

8 75 2600 4100 145000

10 110 3900 6200 219000

12 140 4900 8200 290000

14 170 6000 9700 343000

16 210 7400 11700 413000

18 240 8500 13900 491000

20 260 9200 15700 554000

24 285 10100 21400 756000

30 450 15900 30900 1091000

36 650 23000 44500 1572000

40 800 28300 54900 1939000

42 880 31100 58000 2048000

48 1 200 42400 75800 2677000

56 1600 56500 94200 3327000

64 2100 74200 117000 4132000

Qt ISO 17089 -standardin mukaisesti (Vt = 3 m/s, <12" ja Vt = 1,5 m/s, ≥ 12")

Kun putkiston koko on > 80, arvot voivat vaihdella vähän.

Laskelmat ovat suuntaa-antavia. Yksityiskohtaiset mitoitustiedot saa KROHNElta pyynnöstä.
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10.1  Johdanto

Modbus-tiedonsiirto perustuu isäntä-orja (master-slave) -periaatteeseen. Vain isäntälaite voi 
käynnistää tapahtumia (antaa pyyntöjä) ja vain määritetty orjalaite vastaa niihin. Lisäksi 
isäntälaite voi lähettää yleislähetysviestin ("viestin kaikille"); mikään orjalaitteista ei vastaa 
tällaiseen viestiin.

Virtausmittari toimii aina Modbus-tiedonsiirron kanssa yhteensopivana orjalaitteena 
viestiessään isäntäjärjestelmien kanssa. Orjalaitteen tunnistaa laitteen osoitteesta. 
Virtausmittarin ennalta määritetty osoite löytyy dokumentaatiosta. Osoitteen voi tarvittaessa 
ohjelmoida.
Lisätietoa laitteen osoitteen uudelleenohjelmoinnissa tarvittavista menetelmistä ja työkaluista 
saa valmistajalta.

Modbus-protokolla määrittää viestin rakenteen, jonka Modbus-yhteensopivat ohjaimet 
tunnistavat ja jota ne käyttävät riippumatta siitä, minkälaisessa verkossa ne viestivät. 

Se kuvaa

•  prosessin, jota ohjain käyttää pyytäessään pääsyä toisiin laitteisiin
•  miten muilta laitteilta tulleisiin pyyntöihin vastataan
•  miten virheet tunnistetaan ja raportoidaan.

  Modbus-pyyntö sisältää

• osoitteen
• toimintokoodin, joka määrittää pyydetyn toiminnon
• dataa (jos se on tarpeen pyydettyä toimintoa suoritettaessa)
• virhevarmistuksen, joka testaa viestin eheyttä.

Orjalaitteen vastaus sisälltää

• orjalaitteen osoitteen
• pyynnön tyypin mukaisen datan
• virhevarmistuksen.

Jos virhevarmistus epäonnistuu, vastausta ei lähetetä. 
Jos pyyntöä ei voida käsitellä, palautetaan poikkeamaviesti.

10.2  Fyysinen tiedonsiirtokerros

Modbus-sarjaliikenneprotokolla on isäntä-orja (master-slave) -protokolla. Fyysinen kerros voi 
olla Duplex- tai Half Duplex -tyyppiä. ALTOSONIC V12 -laitteen fyysinen kerros on Half Duplex 
(kaksijohtiminen) -liitäntä, joka on RS 485 -määritysten mukainen.
RS 485 -linja pitää päättää resistoriin. Päättävä resistori kuuluu virtausmittarin linjaohjainpiiriin. 

Samaan RS 485 -linjaan voidaan yhdistää useita virtausmittareita. Tällöin vain
linjan päässä olevan virtausmittarin päättävä resistori tulee yhdistää. Muiden linjan 
virtausmittarien päättävät resistorit tulee irrottaa RS 485 -laiteohjaimen piirikortin kytkimen 
avulla. Oletuksena tämä kytkin on määritetty yhdistämään linjan päättävä resistori. 
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Half Duplex -toimintaperiaatteen vuoksi virtausmittarin RS 485 -tiedonsiirtopiiri on normaalisti 
aina tiedon vastaanottamistilassa. Se siirtyy automaattisesti tiedon lähetystilaan vasta, kun sitä 
pyydetään lähettämään dataa, ja pysyy lähetystilassa vain tarvittavan ajan.

10.3  Sarjasiirtotila

Modbus-tiedonsiirtolinkille on määritetty kaksi siirtotilaa:

• Modbus ASCII
• Modbus RTU

Molempia siirtotiloja tuetaan, ja käyttäjä voi valita haluamansa tilan 
sarjatiedonsiirtoparametrien yhteydessä (siirtonopeus, pariteetti).

Virtausmittarin oletuskonfiguraatio on Modbus RTU -tiedonsiirtotila ja "vakiomalliset" Modbus-
asetukset.

Luettelo ohjelmoitavista parametreista ja näiden parametrien katso Oletusasetukset sivulla 128 
oletusasetukset löytyvät. Laiteosoitteita lukuun ottamatta kaikkien näiden parametrien pitää olla 
samat kaikissa verkon ohjaimissa.

10.3.1  ASCII-tila

Modbus-tiedonsiirrossa jokainen datatavu koodataan kahdeksi ASCII-merkiksi, joista toinen 
edustaa ylempää neljää bittiä ja toinen alempaa neljää bittiä. Jokaista neljän bitin ryhmää 
edustaa heksadesimaaliluku, joka lähetetään ASCII-merkkinä väliltä 0...9, A...F.

Vakiosarjatiedonsiirtoparametrit

ASCII-tilan etuna on se, että se sallii yhden sekunnin viiveen merkkien välissä ilman 
aikakatkaisua. 
ASCII-tilan haittapuoli on suurempi viestien koko.

Alkubitit 1

Databitit 7

Pariteetti Pariton / parillinen / ei mitään

Loppubitit 1 loppubitti, jos käytetään pariteettia

2 loppubittiä, jos pariteettia ei käytetä

Virhevarmistus
kenttä

Pitkittäisvarmistus (Longitudinal Redundancy Check, LRC)
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10.3.2  RTU-tila

Jokaista datatavua edustaa viestissä vastaava määrä bittejä (8).
Sitä bittien määrää, joka siirretään siirrettäessä yksi tavu tietoa, kutsutaan joskus myös nimellä 
"merkki". 

Huomaa, että tämä ei ole sama asia kuin ASCII-merkki.

Vakiosarjatiedonsiirtoparametrit

10.4  Modbus-viestien rajaus

ASCII-tila
ASCII-tilassa viesti alkaa kaksoispisteellä (:) ja päättyy rivinvaihtoon ja rivinvaihtomerkkiin. 
Viestin merkkien välissä voi olla yhden sekunnin tauko. Jos tauko on tätä pidempi, tapahtuu 
aikakatkaisu ja viesti hylätään.

RTU-tila
RTU-tilassa viesti alkaa vähintään 3,5 merkkiä vastaavalla tauolla. Koko viesti pitää lähettää 
jatkuvana virtana. Jos ennen viestin päättymistä tulee yli 3,5 merkkiä vastaava tauko, 
vastaanottava laite hylkää tulevan viestin ja olettaa, että seuraava tavu on uuden viestin 
osoitekenttä.

Alkubitit 1

Databitit 8

Pariteetti Parillinen

Loppubitit 1 

Virhevarmistus
kenttä

Jaksollinen eheystarkistus (Cyclic Redundancy Check, CRC)

Tila Alku Osoite Toiminto Data Tarkistussu
mma

Loppu

ASCII-tila : 2 
heksadesim
aalimerkkiä

2 
heksadesim
aalimerkkiä

N x 2 
heksadesim
aalimerkkiä

LRC 2 
heksadesim
aalimerkkiä

CR-LF

RTU-tila 3,5 merkin 
tauko

8 bittiä 8 bittiä N x 8 bittiä CRC 16 bittiä 3,5 merkin 
tauko

Taulukko 10-1: Esimerkki tyypillisestä viestistä
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10.4.1  Osoitekenttä (laitteen osoite)

Viestin osoitekenttä sisältää seuraavat:

Kelvolliset orjalaitteiden osoitteet ovat 1...247.
Osoitetta 0 käytetään viestin lähettämiseen kaikille orjalaitteille.

10.4.2  Toimintokenttä

Viestin toimintokenttä sisältää seuraavat:

Kelvolliset toimintokoodit ovat 1...127.
Toimintokoodi kertoo orjalaitteelle, minkälainen toiminto sen pitää suorittaa.
Lisätietoa tuetuista toiminnoista katso Tuetut toiminnot sivulla 116 on.

Orjalaitteen vastaus sisältää aina pyynnön toimintokoodin. Jos toiminto ei ole kelvollinen, 
orjalaite lähettää poikkeamavastauksen. Poikkeama ilmoitetaan palauttamalla sarja, joka 
koostuu toimintokoodista ja bitistä 8 (merkittävin bitti).

10.4.3  Tietokenttä

Tietokentässä on 8-bittisiä arvoja (tavuja) alueella 0–FF heksadesimaalia.
ASCII-tilassa jokaista 8-bittistä arvoa edustaa kaksi ASCII-merkkiä.

Viestien tietokentässä on tietoja, joita sekä isäntä- että orjalaite käyttää toimintoa 
suorittaessaan. Näitä tietoja ovat rekisterin osoite, rekisterien määrä ja tarvittava data.

10.4.4  Virhevarmistusmenetelmät

Modbus-protokollalle on määritetty kaksi virhevarmistusmenetelmää:

• valinnainen: jokaiseen merkkiin (tai tavuun) lisätään ylimääräinen bitti (pariteettibitti), joka 
havaitsee virheet yksittäisten merkkien (tai tavujen) lähettämisen aikana

• pakollinen: viestiin lisätään kaksi tavua (tai merkkiä), jotka havaitsevat virheet viestin 
lähettämisen aikana.

Koska pariteettibitillä ei voida havaita parillista määrää bittivirheitä yhdessä merkissä (tai 
tavussa), toinen menetelmä on koko viestin sisällön tarkistaminen.

Sekä merkkien varmistus että viestin varmistus luodaan lähettävässä laitteessa ja liitetään 
viestiin ennen sen lähettämistä. Orjalaite tarkistaa jokaisen merkin ja koko viestin vastaanoton 
yhteydessä. 

Virhevarmistuskentän koko viestiä koskeva sisältö riippuu tiedonsiirtotilasta.

ASCII-tila 2 merkkiä

RTU-tila 8 bittiä

ASCII-tila 2 merkkiä

RTU-tila 8 bittiä
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Virhevarmistus ASCII-tiedonsiirtotilassa
Virheiden havaitsemiseksi koko viestistä virhevarmistuskentässä on kaksi ASCII-merkkiä. 
Virhevarmistusmerkit ovat pitkittäisvarmistuslaskelman (LRC) tulosta. Se suoritetaan viestin 
sisällölle viestin aloittavaa kaksoispistettä, rivinvaihtoa ja rivinvaihtomerkkiä lukuun ottamatta. 
LRC-merkit lisätään viestiin viimeisenä kenttänä ennen CR-LF-merkkejä.

Virhevarmistus RTU-tiedonsiirtotilassa
Virheiden havaitsemiseksi koko viestistä virhevarmistuskentässä on 16-bittinen arvo, joka on 
toteutettu kahtena tavuna. Virhevarmistusarvo on viestin sisällölle suoritetun jaksollisen 
eheystarkistuslaskelman (CRC) tulosta. CRC-kenttä lisätään viestiin viimeiseksi kentäksi.

10.4.5  Tiedonsiirtotauot

Tietyn arvon ylittävät tauot viestiä siirrettäessä lasketaan tiedonsiirtovirheiksi.

ASCII-tila
ASCII-tilassa suurin sallittu aika kahden merkin välillä on yksi sekunti. Jos tauko on pidempi, 
viesti jätetään huomiotta ja laitteet alkavat etsiä uutta alkumerkkiä (kaksoispistettä).

RTU-tila
RTU-tilassa koko viesti pitää lähettää yhtäjaksoisena jonona. Jos ennen viestin loppua tulee yli 
3,5 merkkiä vastaava tauko, vastaanottava laite jättää viestin huomiotta ja olettaa, että seuraava 
tavu on uuden viestin laiteosoitekenttä.

10.4.6  Aikakatkaisu

Isäntälaitteella on tiedonsiirron keskeyttämiseen johtava ennalta määritetty aikakatkaisuaika.
Tämän ajan pitää olla tarpeeksi pitkä, että orjalaite pystyy vastaamaan normaalisti.
Aikakatkaisuaika määritetään parametrin avulla isäntäjärjestelmässä: 
request_to_response_timeoutrequest_to_response_timeoutrequest_to_response_timeoutrequest_to_response_timeout.

10.5  Tuetut toiminnot

Orjalaitteen muuttujia koskevien operaatioiden suorittamiseen on käytettävissä useita eri 
toimintoja. 

Toiminto voi olla lukutoiminto, jolla haetaan muuttujan arvo tai kirjoitustoiminto, jolla 
määritetään muuttujan arvo. Muuttujat tunnistetaan niiden rekisterinumeroiden (osoitteiden) 
perusteella.

Modbus-orjalaitteessa dataa tallennetaan yleensä useille eri alueille, joita voidaan pitää 
erillisinä muisteina:

• Erilliset tulot: data loogisista tuloista (joita kutsutaan myös binääri-, Boolean- tai ON/OFF-
tuloiksi). Tämä data on vain luku -muotoista: isäntälaite pystyy vain lukemaan tietoja.

• Käämit: loogiset lähdöt (joita kutsutaan myös binääri-, Boolean- tai ON/OFF-lähdöiksi). 
Isäntälaite voi lukea lähdön nykyisen tilan, mutta voi myös määrittää tai muuttaa lähdön tilan.

• Syöttörekisterit: dataa, esimerkiksi orjalaitteen sähköisistä tuloista tai orjalaitteen tekemien 
laskelmien tuloksia, voidaan tallentaa syöttörekistereihin. Tämä data on vain luku -
muotoista: isäntälaite pystyy vain lukemaan tietoja.
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• Pitorekisterit: isäntälaitteella on pääsy tälle alueelle lukemaan tietoja, ja isäntälaite voi myös 
määrittää tai muuttaa arvoja (kirjoittaa).

Koska nämä rekisterit sijaitsevat erillisissä muisteissa, osoitteet voivat olla samoja: esimerkiksi 
syöttörekisterissä ja pitorekisterissä voi samanaikaisesti olla osoite numero 100. Osoitteet eivät 
viittaa samoihin muuttujiin: se, kumpi pitää valita toimintoa varten, ilmenee toimintokoodista, 
joka viittaa esimerkiksi syöttö- tai pitorekisteriin.

Laite ei käytä erillisiä tuloja tai käämejä, vaan ainoastaan syöttö- ja pitorekistereitä.

Muuttujat ryhmitellään tietotyypin mukaan sekä sen mukaan, ovatko ne syöttörekisterin (vain 
luku -tiedot) vai pitorekisterin (tietojen luku/kirjoitus) muuttujia. Jokaiselle muuttujatyypille 
määritetään osoitealue, joka jaetaan syöttörekistereihin (vain luku) ja pitorekistereihin 
(luku/kirjoitus).

Laitteen syöttö- ja pitorekisterien osoitealueet eivät voi olla päällekkäisiä. Näin ollen tietyn 
rekisterin osoitteen käyttäminen on yksiselitteistä. "Lue rekisteri"- ja "lue tulo"- toimintoja voi 
molempia käyttää saman rekisterin/osoitteen yhteydessä. Tällöin toimintojen pitää kuitenkin 
vastata sen muistin tyyppiä, jossa niitä on tarkoitus käyttää.

Isäntä- ja orjalaitteen rekisterien osoitteisiin viitataan (lasketaan) alkaen numerosta 1. 
Tiedonsiirrossa käytettävä viestin osoitealue alkaa kuitenkin numerosta 0. Jos viitattava osoite 
on esimerkiksi 4001, viestissä oleva osoite on 4000.

Käyttäjä ei huomaa tätä sovellustasolla, sillä tämä yhden numeron poikkeama otetaan huomioon 
viestin koodauksen ja dekoodauksen aikana. Viestiä tiedonsiirron aikana analysoitaessa ja 
tarkistettaessa tästä poikkeamasta pitää kuitenkin olla tietoinen.

Jos toimintoja, jotka eivät tue yleislähetyspyyntöjä, käytetään yleislähetysosoitteella, pyyntö 
jätetään huomiotta.

10.5.1  Toiminto 01: LUE KÄÄMIT

Toiminto 01 lukee 1–2 000:n peräkkäisen loogisen muuttujan (Boolean tai ON/OFF) tilan.

Tämä toiminto ei ole käytössä, sillä tässä sovelluksessa Boolean-muuttujia (eli loogisia 
muuttujia) ei käytetä yksittäisinä entiteetteinä. Boolean-muuttujia edustavat 32-bittiseen 
tietoyksikköön pakatut tietyt bitit (tyyppiä "Long").

10.5.2  Toiminto 02: LUE ERILLISET TULOT

Toiminto 02 lukee 1–2 000:n peräkkäisen loogisen muuttujan (Boolean tai ON/OFF) tilan.

Tämä toiminto ei ole käytössä, sillä tässä sovelluksessa Boolean-muuttujia (eli loogisia 
muuttujia) ei käytetä yksittäisinä entiteetteinä. Boolean-muuttujia edustavat 32-bittiseen 
tietoyksikköön pakatut tietyt bitit (tyyppiä "Long").
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10.5.3  Toiminto 03: LUE PITOREKISTERIT

Toiminto 03 lukee 1–125:n peräkkäisen orjalaitteen pitorekisterin sisällön.
Suurin mahdollinen yhteen pyyntöön sisällytettävä rekisterien määrä on 125 kpl 16-bittistä 
rekisteriä: 125 kokonaislukua (integer), 62 pitkää kokonaislukua (long integer), 62 liukulukua 
(float), 31 tarkempaa liukulukua (double) tai 31 pitkää tarkempaa liukulukua (long long).

Pyyntö
Pyyntöviesti määrittää alkurekisterin ja luettavien rekisterien määrän. Rekisterien osoitteet 
määritetään alkaen nollasta. Rekisterien 1...16 osoitteet ovat 0...15.

Esimerkki
Pyyntö lukea orjalaitteesta 17, rekisterit registers 40108...40110 (desimaali) tai alkaen 9CAC:sta 
(heksadesimaali):

Vastaus

Jokaisen rekisterin ensimmäinen tavu sisältää merkitsevimmän tavun ja toinen vähiten 
merkitsevän tavun. 

Rekisterin 40108 sisältö esitetään kahtena heksadesimaalin 02 2B tavuarvona (555 desimaalia).
Rekisterin 40109 sisältö on 00 00 hex (0 desimaalia) ja rekisterin 40110 sisältö on 00 64 hex (100 
desimaalia). 

Jos pyyntö ei ole sovellettavissa, lähetetään poikkeamavastaus.
Lisätietoa on Poikkeamavastaukset-kohdassa sivulla 120 katso Poikkeamavastaukset sivulla 
121.

10.5.4  Toiminto 04: LUE SYÖTTÖREKISTERIT

Toiminto 04 suorittaa lukutoiminnon, joka on samankaltainen kuin toiminto 03. Erona on se, että 
toiminto 04 koskee syöttörekistereitä (jotka ovat vain luku -muotoisia) ja toiminto 03 koskee 
pitorekistereitä (jotka ovat luku/kirjoitus-muotoisia).

Otsikko Orjalaittee
n osoite

Toiminto Alkuosoite Datayksiköiden määrä Virhevarm
istus

Traileri

-- 11(h) 03(h) Hi
9C(h)

Low
AB(h)

Hi
00(h)

Low
03(h)

-- --

Taulukko 10-2: Esimerkki pitorekisterien luvusta

Otsikko Orjalait
teen 
osoite

Toimint
o

Tavumä
ärä

Data Virheva
rmistus

Traileri

-- 11(h) 03(h) 06(h) (Reg.
40108
Hi) 
02(h)

(Reg.
40108
Low)
2B(h)

(Reg.
40109
Hi)
00(h)

(Reg.
40109
Low)
00(h)

(Reg.
40110
Hi)
00(h)

(Reg.
40110
Low)
64(h)

-- --

Taulukko 10-3: Vastaus pitorekisterien lukuun
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10.5.5  Toiminto 05: KIRJOITA YKSI KÄÄMI

Toiminto 05 kirjoittaa yhden loogisen muuttujan (Boolean tai ON/OFF) tilan.

Tämä toiminto ei ole käytössä, sillä tässä sovelluksessa Boolean-muuttujia ei käytetä 
yksittäisinä entiteetteinä. Boolean-muuttujia edustavat 32-bittiseen tietoyksikköön pakatut tietyt 
bitit (tyyppiä "Long").

10.5.6  Toiminto 06: KIRJOITA YKSI PITOREKISTERI

Toiminto 06 asettaa arvon yhteen pitorekisteriin.

Jos osoite on yleislähetysosoite, kaikki orjalaitteet käsittelevät pyynnön.

Pyyntö
Pyyntö määrittää sen rekisterin, johon kirjoitetaan. Rekisterien osoitteet määritetään alkaen 
nollasta. Rekisterien 1–16 osoitteet ovat 0–15. Kirjoitettava arvo määritetään tietokentässä, ja se 
on 16-bittinen arvo.

Esimerkki
Pyyntö orjalaitteelle 17 asettaa arvo rekisteriin 40002 (desimaali), 9C42 (hex) --> 00 03 (hex).

Vastaus
Vastausviesti on kopio pyynnöstä, joka palautetaan, kun rekisterin sisältö on kirjoitettu.

Jos pyyntö ei ole sovellettavissa, lähetetään poikkeamavastaus.
Lisätietoa on Poikkeamavastaukset-kohdassa sivulla 120 katso Poikkeamavastaukset sivulla 
121.

10.5.7  Toiminto 08: DIAGNOSTIIKKA

Toiminto 08 testaa isäntä- ja orjalaitteen välisen tiedonsiirron toimivuuden.

Pyyntö
Toiminto käyttää pyynnössä kaksitavuista alitoimintokenttää, jossa määritetään suoritettava 
testi:

Otsikko Orjalaittee
n osoite

Toiminto Rekisterin osoite Data Virhevarm
istus

Traileri

-- 11(h) 06(h) Hi
9C(h)

Low
42(h)

Hi
00(h)

Low
03(h)

-- --

Taulukko 10-4: Esimerkki yhden pitorekisterin kirjoittamisesta

Otsikko Orjalaittee
n osoite

Toiminto Rekisterin osoite Data Virhevarm
istus

Traileri

-- 11(h) 06(h) Hi
9C(h)

Low
42(h)

Hi
00(h)

Low
03(h)

-- --

Taulukko 10-5: Vastaus, yhden pitorekisterin kirjoitus
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Kaikkia alitoimintoja tuetaan.

10.5.8  Toiminto 15: KIRJOITA USEITA KÄÄMEJÄ

Toiminto 15 kirjoittaa 1–2 000?:n peräkkäisen loogisen muuttujan (Boolean tai ON/OFF) tilan.

Tämä toiminto ei ole käytössä, sillä tässä sovelluksessa Boolean-muuttujia ei käytetä 
yksittäisinä entiteetteinä. Boolean-muuttujia edustavat 32-bittiseen tietoyksikköön pakatut tietyt 
bitit (tyyppiä "Long").

10.5.9  Toiminto 16: KIRJOITA USEITA PITOREKISTEREITÄ

Toiminto 16 kirjoittaa orjalaitteen 1–123:n peräkkäisen pitorekisterin sisällön.

Jos osoite on yleislähetysosoite, toiminto asettaa samat rekisteriviitteet kaikkiin liitettyihin 
orjalaitteisiin.

Pyyntö
Pyyntöviestissä määritetään asetettavat rekisteriviitteet. Rekisterien osoitteet määritetään 
alkaen nollasta (rekisterin 1 osoitteena on 0).

Esimerkki
Esimerkkinä on pyyntö orjalaitteelle 17 asettaa kaksi rekisteriä alkaen 40002:sta (desimaali), 
9C42 (heksadesimaali) arvoiksi 00 0A ja 01 02 hex:

Vastaus
Normaali vastaus palauttaa orjalaitteen osoitteen, toimintokoodin, alkuosoitteen ja asetettujen 
rekisterien määrän:

Otsikko Orjalaitteen 
osoite

Toiminto Alitoiminto Data, Hi + Lo Virhevarmistu
s

Traileri

-- 11(h) 08(h) 00 00(h) A1B8(h) -- --

Taulukko 10-6: Diagnostiikka

Otsikk
o

Orjalai
tteen 
osoite

Toimin
to

Alku- 
osoite

Määrä Tavum
äärät

Data Virhev
armist
us/trai
leri

- 11(h) 10(h) Hi
9C(h)

Low
41(h)

Hi
00(h)

Low
02(h)

04(h) Hi
00(h)

Low
0A(h)

Hi
01(h)

Low
02(h)

- / -

Taulukko 10-7: Esimerkki useista pitorekistereistä
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Jos pyyntö ei ole sovellettavissa, lähetetään poikkeamavastaus.
Lisätietoa on Poikkeamavastaukset-kohdassa sivulla 120 katso Poikkeamavastaukset sivulla 
121.

10.5.10  Poikkeamavastaukset

Yleislähetysviestejä lukuun ottamatta isäntälaite odottaa normaalia vastausta lähetettyään 
pyynnön orjalaitteelle. Isäntälaitteen pyynnön jälkeen voi tapahtua yksi seuraavista neljästä:

• Jos orjalaite vastaanottaa pyynnön ilman mitään tiedonsiirtovirhettä ja orjalaite pystyy 
käsittelemään pyynnön normaalisti, se palauttaa normaalin vastauksen.

• Jos orjalaite ei saa pyyntöä tiedonsiirtovirheen vuoksi, se ei palauta mitään vastausta. 
Isäntälaitteen ohjelma käsittelee aikanaan pyynnön aikakatkaisumenettelytavan mukaisesti.

• Jos orjalaite vastaanottaa pyynnön, mutta havaitsee tiedonsiirtovirheen (pariteetti, CRC, 
LRC), se ei palauta mitään vastausta. Isäntälaitteen ohjelma käsittelee aikanaan pyynnön 
aikakatkaisumenettelytavan mukaisesti.

• Jos orjalaite vastaanottaa pyynnön ilman mitään tiedonsiirtovirhettä, mutta ei pysty 
käsittelemään pyyntöä, orjalaite palauttaa poikkeamavastauksen, jossa se ilmoittaa 
isäntälaitteelle virheen tyypin.

Poikkeamavastausviestissä on kaksi kenttää, jotka erottavat sen normaalista vastauksesta.

Toimintokoodikenttä
Normaalissa vastauksessa orjalaite kopioi alkuperäisen pyynnön toimintokoodin vastauksen 
toimintokoodikenttään. Poikkeamavastauksessa orjalaite määrittää toimintokoodin 
merkittävimmäksi bitiksi 1.

Isäntälaite tunnistaa poikkeamavastauksen tästä bitistä, jonka jälkeen se voi tutkia 
poikkeamakoodin tietokenttää.

Tietokenttä
Poikkeamavastauksessa orjalaite palauttaa poikkeamakoodin tietokentässä. Tällä 
poikkeamakoodilla orjalaite ilmoittaa syyn siihen, että se ei pysty vastaamaan normaalisti.

Poikkeamavastausviesti:

Otsikko Orjalaittee
n osoite

Toiminto Alku-
osoite

Määrä
pisteet

Virhevarm
istus

Traileri

-- 11(h) 10(h) Hi
9C(h)

Low
41(h)

Hi
00(h)

Low
02(h)

-- --

Taulukko 10-8: Vastaus, useita pitorekistereitä

Otsikko Orjalaitteen 
osoite

Toiminto Poikkeamakoodi Virhevarmistus Traileri

Taulukko 10-9: Poikkeamavastausviesti
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Poikkeamakoodit (esimerkkejä)

10.6  Suurten tietotyyppien käsittely

Vakiomallisen Modbus-protokollan teknisissä tiedoissa ei selitetä, miten 16 bittiä suuremmat 
tietotyypit pitäisi käsitellä. Suurempien tietotyyppien käsittelyyn käytetään pitorekisterejä 
muokkaavia vakiomallisia Modbus-toimintoja.
Näiden tietotyyppien lukemiseen tai muokkaamiseen käytetään toimintoa 03 (lue useita 
pitorekistereitä), toimintoa 06 (kirjoita yksi pitorekisteri) ja toimintoa 16 (kirjoita useita 
toimintorekistereitä).
Jokainen rekisterialue sisältää tietotyypin.

Jotta ohjelma olisi yhteensopiva vanhempien järjestelmien kanssa, parametri 8.1.1.6 
YHTEENSOPIVUUSTILA hallitsee sitä, miten rekisterit lasketaan. 

• Modicon-yhteensopivassa tilassa jokainen osoite viittaa 16-bittiseen rekisteriin. Suuremmat 
tietotyypit käyttävät useampia osoitteita.

• Modicon-yhteensopimattomassa tilassa jokainen osoite viittaa yhteen datayksikköön sen 
tyypistä (pituudesta) riippumatta. Huomaa, että toiminto 6 kirjoittaa Modicon-
yhteensopimattomassa tilassa myös yhden tyypin liittyvästä tietotyypistä.

Tuetut tietotyypit ovat:

• Boolean
• Kokonaisluku (integer; 16 bittiä)
• Pitkä kokonaisluku (long integer; 32 bittiä)
• Erittäin pitkä kokonaisluku (long long integer; 64 bittiä)
• Liukuluku (float; 32 bittiä)
• Tarkempi liukuluku (double; 64 bittiä)
• ASCII 8 merkkiä (64 bittiä)
• ASCII 16 merkkiä (128 bittiä)

Eri tietotyyppien rekisterialueet:

Koodi Nimi Merkitys

01 Luvaton toiminto Pyynnön 
toimintokoodi ei ole 
toiminto, jota 
orjalaite saisi 
suorittaa.

02 Luvaton tieto-osoite Pyynnössä 
vastaanotettu tieto-
osoite ei ole sallittu 
osoite orjalaitteelle.

Taulukko 10-10: Poikkeamakoodit
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Huomaa, että Modicon-yhteensopivassa tilassaModicon-yhteensopivassa tilassaModicon-yhteensopivassa tilassaModicon-yhteensopivassa tilassa jokaista yli 16-bittistä tietotyyppiä tulee käsitellä 
16-bittisenä rekisterinä. Jos esimerkiksi ensimmäinen liukuluku sijaitsee osoitteessa 
7000/7001, seuraava liukuluku sijaitsee osoitteessa 7002/7003.

Tarkempi liukuluku käyttäisi neljä 16-bittistä rekisteriä, joten ensimmäisen tarkemman 
liukuluvun osoite olisi 6000/6001/6002/6003 ja seuraavan 6004/6005/6006/6007.

Luvussa 8.4, MODBUS-KARTOITUSTEHTÄVÄT, olevat tiedot viittaavat Modicon-Modicon-Modicon-Modicon-
yhteensopimattomaan tilaanyhteensopimattomaan tilaanyhteensopimattomaan tilaanyhteensopimattomaan tilaan.

10.6.1  Kokonaisluku (16 bittiä), lähetysjärjestys

Kokonaisluvut lähetetään ja tallennetaan niin, että merkittävin osa tulee ensin.

Esimerkki
Kokonaislukuarvo 1790 desimaali (6FE heksadesimaali) lähetetään seuraavasti:

Toiminto Osoitealue Tietotyyppi Jokaiselle tietotyypille pyydettävien 
rekisterien määrä

Modicon-
yhteensopiva

Ei Modicon-
yhteensopiva

1, 2, 5, 15 1000...2999 Boolean 1 1

3, 4, 6, 16 3000...3999 Kokonaisluku 
(integer; 16 bittiä)

1 1

4000...4999 Pitkä kokonaisluku 
(long integer; 32 
bittiä)

2 1

5000...5999 Erittäin pitkä 
kokonaisluku (long 
long integer; 64 
bittiä)

4 1

7000...8999 Liukuluku (float; 
32 bittiä)

2 1

9000...9999 Tarkempi 
liukuluku (double; 
64 bittiä)

4 1

3, 16 13000...13999 ASCII (8 merkkiä) 4 1

14000...14999 ASCII (16 merkkiä) 8 1

Ensin lähetetty tavu 
tietokentässä

Toiseksi lähetetty tavu 
tietokentässä

06 FE

Taulukko 10-11: Esimerkkikokonaisluku (16 bittiä)
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10.6.2  Pitkä kokonaisluku (32 bittiä), lähetysjärjestys

Esimerkki
Pitkä kokonaislukuarvo 305419896 (12345678 heksadesimaali).

Pitkät kokonaisluvut voidaan lähettää kahdella eri tavalla. Molemmissa tavoissa lähetysjärjestys 
on:

Esimerkki, pitkät kokonaisluvut

10.6.3  Yksinkertaisen tarkkuuden liukuluku (32 bittiä), lähetysjärjestys

Yksinkertaisen tarkkuuden liukuluvut (precision floating-point number) tallennetaan 32-bittisiin 
rekistereihin, jotka esitetään IEEE 754 -koodauksen avulla. IEEE 754-2008 -standardissa 32-
bittistä base 2 -muotoa kutsutaan virallisesti nimellä binary32binary32binary32binary32. IEEE 754-1985 -standardissa sen 
nimitys oli "single". 

IEEE 754 -standardissa todetaan, että binary32:n ominaisuudet ovat:

• Merkkibitti: 1 bitti
• Eksponentin leveys: 8 bittiä
• Merkittävä tarkkuus (tunnetaan myös nimellä mantissa): 24 (23 eksplisiittisesti tallennettu)

Todellinen merkittävä tarkkuus (mantissa) sisältää implisiittisen johtavan bitin, jonka arvo on 1, 
ellei eksponenttia ole tallennettu pelkästään nollilla. Näin ollen vain 23 bittiä merkittävästä 
tarkkuudesta (mantissasta) näkyy muistiformaatissa, mutta kokonaistarkkuus on 24 bittiä (joka 
vastaa arvoa log10(224) ≈ 7,225 desimaalilukua). Bitit on järjestetty seuraavasti:

Binäärinen yksinkertaisen tarkkuuden liukuluvun eksponentti koodataan ns. offset binary -
luvulla, jonka nollapoikkeama (zero offset) on 127; se tunnetaan myös nimellä "exponent bias" 
IEEE 754 -standardissa.

Esimerkki
Liukuluku 4.125977 antaa IEEE 754 -esitystavan.

Normaalitil
a

(1)
12h

(2)
34h

(3)
56h

(4)
78h

Käänteinen 
tila

(3)
56h

(4)
78h

(1)
12h

(2)
34h

Merkki + (siirretty) 
eksponentti

Eksponentti + 
mantissa 3 (high)

Mantissa 2 Mantissa 1 (low)

SEEE EEEE E MMM MMMM MMMM MMMMMMMM 
MMMM

MMMM MMMMMMMM 
MMMM
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Esimerkki, IEEE

Positiivinen merkkibitti.

Siirretty eksponentti (biased) 129 (81 heksadesimaalia) on eksponentti 2.

Mantissa = 4 + 1/8 + 1/1024. Huomaa, että ensimmäistä bittiä ei tallenneta. 

Liukuluvut voidaan lähettää kahdella eri tavalla. Lähetysjärjestys molemmissa tiloissa on:

10.6.4  Tarkempi liukuluku (64 bittiä), lähetysjärjestys

Tarkemmat liukuluvut (double precision floating-point) tallennetaan 64-bittisiin rekistereihin, 
jotka esitetään IEEE 754 -koodauksen avulla. IEEE 754-2008 -standardissa 64-bittistä base 2 -
muotoa kutsutaan virallisesti nimellä binary64. IEEE 754-1985 -standardissa sen nimitys oli 
"double".

IEEE 754 -standardissa todetaan, että binary64:n ominaisuudet ovat:

• Merkkibitti: 1 bitti
• Eksponentin leveys: 11 bittiä
• Merkittävä tarkkuus (tunnetaan myös nimellä mantissa): 53 (52 eksplisiittisesti tallennettu)

Todellinen merkittävä tarkkuus (mantissa) sisältää implisiittisen johtavan bitin, jonka arvo on 1, 
ellei eksponenttia ole tallennettu pelkästään nollilla. Näin ollen 52 bittiä merkittävästä 
tarkkuudesta (mantissasta) näkyy muistiformaatissa, mutta kokonaistarkkuus on 53 bittiä (joka 
vastaa arvoa log10(253) ≈ 16 desimaalilukua). Bitit on järjestetty seuraavasti:

Tarkemmat bitit

Merkki Eksponentti Mantissa

0 1000 0001 (1) 000 0100 0000 
1000 0000 0000

IEEE 754 (1)
40h

(2)
84h

(3)
08h

(4)
00h

Normaalitil
a

(1)
40h

(2)
84h

(3)
08h

(4)
00h

Käänteinen 
tila

(3)
08h

(4)
00h

(1)
40h

(2)
84h

Merkki + 
(siirretty) 
eksponentti

Eksponentti + 
mantissa

Mantissa 6 Mantissa 5

SEEE EEEE EEEE MMMM MMMM 
MMMMMMMM 
MMMM

MMMM 
MMMMMMMM 
MMMM
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Tarkemmat bitit 2

Esimerkki
Tarkempi luku 4.125000001862645 antaa IEEE-esitystavan:

Tarkempi luku, esimerkki

Positiivinen merkkibitti

Siirretty eksponentti 1025 (401 heksadesimaalia) on eksponentti 2.
Mantissa = 4 + 1/8 + 1/536870912. Huomaa, että ensimmäistä bittiä ei tallenneta.
Tarkemmat luvut voidaan lähettää kahdella eri tavalla. Lähetysjärjestys molemmissa tiloissa on:

Tarkemmat luvut, lähetysjärjestys

10.6.5  Erittäin pitkä (64-bittinen kokonaisluku), lähetysjärjestys

Esimerkki
64-bittinen kokonaislukuarvo 4.616.330.355.545.210.880 (= 4010 8000 0020 0000 
heksadesimaalia).
64-bittiset luvut voidaan lähettää kahdella eri tavalla. Lähetysjärjestys molemmissa tiloissa on:

64-bittinen kokonaisluku, lähetysjärjestys

10.6.6  Pyydettyjen kohteiden enimmäismäärä

Yhdessä vastauksessa lähetettävien tietojen enimmäismäärä rajoittaa yhdessä kyselyssä 
pyydettävien kohteiden enimmäismäärää.
Alla olevassa taulukossa esitetään kohteiden enimmäismäärä tietotyyppiä kohden.

Mantissa 4 Mantissa 3 Mantissa 2 Mantissa 1

MMMM 
MMMMMMMM 
MMMM

MMMM 
MMMMMMMM 
MMMM

MMMM 
MMMMMMMM 
MMMM

MMMM 
MMMMMMMM 
MMMM

Merkki Eksponentti Mantissa

0 100 0000 0001 (1)0000 1000 0000 0000 0000 0000 
0000 0010 0000 0000 0000 0000 
0000

IEEE 754 (1)
40h

(2)
10h

(3)
80h

(4)
00h

(5)
00h

(6)
20h

(7)
00h

(8)
00h

Normaali
tila

(1)
40h

(2)
10h

(3)
80h

(4)
00h

(5)
00h

(6)
20h

(7)
00h

(8)
00h

Kääntein
en tila

(3)
80h

(4)
00h

(1)
40h

(2)
10h

(7)
00h

(8)
00h

(5)
00h

(6)
20h

Normaali
tila

(1)
40h

(2)
10h

(3)
80h

(4)
00h

(5)
00h

(6)
20h

(7)
00h

(8)
00h

Kääntein
en tila

(3)
80h

(4)
00h

(1)
40h

(2)
10h

(7)
00h

(8)
00h

(5)
00h

(6)
20h
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Tietotyyppi Kohteiden määrä

Boolean 2000

Kokonaisluku (integer; 16 
bittiä)

125

Pitkä kokonaisluku (long 
integer; 32 bittiä)

62

Liukuluku (float; 32 bittiä) 62

Tarkempi liukuluku (double; 64 
bittiä)

31

Erittäin pitkä kokonaisluku 
(long long; 64 bittiä)

31
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10.7  Oletusasetukset

Modbus-tiedonsiirtolinkkiä voi säätää monilla eri parametreilla omien tarpeidensa tai 
mieltymystensä mukaiseksi. Kun virtausmittari toimitetaan, sen oletusasetukset ovat alla olevan 
luettelon mukaiset.

Portti 0

Portti 1

Siirtonopeus: 38400

Databitit: 8

Loppubitit: 1

Pariteetti: Parillinen

Modbus-tila: RTU

Modbus-
loppukoodi:

2

Osoitteenmuodost
ustila:

Modicon-yhteensopiva

Esitystila: Normaali

Modbus-osoite: 237

Modbus-
alkutauko:

40 (bittiä)

Modbus-
lopputauko:

20 (bittiä)

Modbus-
alkukoodi:

":" (kaksoispiste)

Modbus-
loppukoodi 1:

ASCII 13 (rivinvaihto, CR)

Modbus-
loppukoodi 2:

ASCII 10 (rivinvaihtomerkki, LF)

Modbus-
aikakatkaisu:

1 sekunti

Siirtonopeus: 115200

Databitit: 8

Loppubitit: 1

Pariteetti: Parillinen

Modbus-tila: RTU

Modbus-
loppukoodi:

2

Osoitteenmuodost
ustila:

Modicon-yhteensopiva

Esitystila: Normaali

Modbus-osoite: 237

Modbus-
alkutauko:

40 (bittiä)

Modbus-
lopputauko:

20 (bittiä)

Modbus-
alkukoodi:

":" (kaksoispiste)
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10.8  Modbus-rekisterien kartoitus

Rekisterit kartoitetaan tiettyihin osoitealueisiin tietotyypin ja rekisterin tyypin mukaan:

10.8.1  Syöttörekisterit (vain luku): kokonaisluku (16 bittiä), osoitealue 3000-3499

Modbus-
loppukoodi 1:

ASCII 13 (rivinvaihto, CR)

Modbus-
loppukoodi 2:

ASCII 10 (rivinvaihtomerkki, LF)

Modbus-
aikakatkaisu:

1 sekunti

Tietotyyppi Rekisterin tyyppi Luku-
komento tai -
komennot

Kirjoitus-
komento tai -
komennot

Osoitealue

Kokonaisluku
(16 bittiä)

Syöttörekisteri 4 Ei sovellettavissa 3000..3499

Pitorekisteri 3 6, 16 3500..3999

Pitkä kokonaisluku
(32 bittiä)

Syöttörekisteri 4 Ei sovellettavissa 5000..5499

Pitorekisteri 3 6, 16 5500..5999

Tarkempi 
liukuluku
(64 bittiä)

Syöttörekisteri 4 Ei sovellettavissa 6000..6499

Pitorekisteri 3 6, 16 6500..6999

Liukuluku
(32 bittiä)

Syöttörekisteri 4 Ei sovellettavissa 7000..7499

Pitorekisteri 3 6, 16 7500..7999

Erittäin pitkä 
kokonaisluku
(64 bittiä)

Syöttörekisteri 4 Ei sovellettavissa 8000..8499

Pitorekisteri 3 6, 16 8500..8999

TIETOJA!
Alla olevissa taulukoissa luetellut suhteelliset osoitteet ovat määritetyn rekisteriryhmän 
alkuosoitteeseen suhteutettuja osoitteita.

Suhteellinen
osoite

Absoluuttinen osoite Nimi Parametri/ 
muuttuja
(lyhyt kuvaus)Ei Modicon Modicon-

yhteensop.

0 3000 3000-3001
(2 rekisteriä)

TestRegister
uint 16

Testirekisteri

TIETOJA!
Rekisteri, joka on varattu tiedonsiirtoon testauksen yhteydessä ja tämäntyyppisiä rekistereitä 
käsitteleville protokollille vaikuttamatta virtausmittarin toimintaan.
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10.8.2  Pitorekisterit (luku/kirjoitus): kokonaisluku (16-bittinen); osoitealue 3500-3999

10.8.3  Syöttörekisterit (vain luku): pitkä kokonaisluku (32 bittiä), osoitealue 5000-5499

Suhteellinen
osoite

Absoluuttinen osoite Nimi Parametri/ 
muuttuja
(lyhyt kuvaus)Ei Modicon Modicon-

yhteensop.

0 3500 3500-3501
(2 rekisteriä)

TestRegister
uint 16

Testirekisteri

TIETOJA!
Rekisteri, joka on varattu tiedonsiirtoon testauksen yhteydessä ja tämäntyyppisiä rekistereitä 
käsitteleville protokollille vaikuttamatta virtausmittarin toimintaan.

Suhteellinen
osoite

Absoluuttinen osoite Nimi Parametri/ 
muuttuja
(lyhyt kuvaus)Ei Modicon Modicon-yhteensop.

0 5000 5000-5001
(2 rekisteriä)

TestRegister
uint 32

Testirekisteri

TIETOJA!
Rekisteri, joka on varattu tiedonsiirtoon testauksen yhteydessä ja tämäntyyppisiä rekistereitä 
käsitteleville protokollille vaikuttamatta virtausmittarin toimintaan.
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Hälytys-/tilatapahtumat

Suhteellinen
osoite

Absoluuttinen osoite Nimi Parametri/ 
muuttuja
(lyhyt kuvaus)Ei Modicon Modicon-

yhteensop.
Rekisteri Bitti

1 5001 5002-5003
(2 rekisteriä)

Alarm&
Status Pipe

A FailAll
(bitti 0)

Kaikki kanavat 
ovat poissa 
käytöstä,
ei 
laskutusmittaus,
vakio 
(EPÄONNISTUNU
T)

Hälytyslippu, joka osoittaa, että yksikään akustisista teistä 
ei ole toiminnassa.

1 5001 5002-5003
(2 rekisteriä)

Alarm&
Status Pipe

A Fail
Epäluotettava 
(bitti 1)

Kanavat ovat 
poissa käytöstä,
laskutusmittaus
ei luotettava 
(EPÄONNISTUNU
T)

Hälytyslippu, joka osoittaa, että jotkut tiet ovat poissa 
käytöstä, lukema EI ole kelvollinen laskutusmittaukseenEI ole kelvollinen laskutusmittaukseenEI ole kelvollinen laskutusmittaukseenEI ole kelvollinen laskutusmittaukseen.

1 5001 5002-5003
(2 rekisteriä)

Alarm&
Status Pipe

A Fail
Reliable 
(bitti 2)

Kanavat ovat 
poissa käytöstä,
mutta 
laskutusmittaus
Luotettava

Hälytyslippu, joka osoittaa, että jotkut tiet ovat poissa 
käytöstä, lukema on kelvollinen laskutusmittaukseenon kelvollinen laskutusmittaukseenon kelvollinen laskutusmittaukseenon kelvollinen laskutusmittaukseen.

1 5001 5002-5003
(2 rekisteriä)

Alarm&
Status Pipe

A OOR_Flow
(bitti 4)

Ei alueella
VIRTAUS

Tilasignaali, joka osoittaa, että virtaama ei ole 
mittausalueella; aktivoituu, 25%:n ylinopeudesta.

1 5001 5002-5003
(2 rekisteriä)

Alarm&
Status Pipe

A OOR_
Reynolds
(bitti 5)

Korjaus 
ei alueella
REYNOLDSIN 
LUKU

Hälytyslippu, joka osoittaa, että Reynoldsin luku ei ole 
mittausalueella.

1 5001 5002-5003
(2 rekisteriä)

Alarm&
Status Pipe

A OOR_
Substit
(bitti 6)

Korjaus 
ei alueella
TIEN KORVAUS

Hälytyslippu, joka osoittaa, että kaasun virtausnopeus ei 
ole alueella, jossa akustisen tien korvausta voidaan 
käyttää. 
Tämä signaali näkyy vain, jos aktiivinen tie on korvattu 
(vähintään yksi tie on vikaantunut) ja kaasun 
virtausnopeus
on minimi-/maksimirajan ulkopuolella TAI Reynoldsin 
luku on minimi-/maksimirajan ulkopuolella TAI mitään 
kelvollista virtausprofiilia ei ole saatavilla.

1 5001 5002-5003
(2 rekisteriä)

Alarm&
Status Pipe

S Flow_
Direction
(bitti 16)

Virtaussuunta

Tilasignaali, joka ilmoittaa virtaussuunnan: 
0 = virtaus eteenpäin
1 = käänteinen virtaus
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1 5001 5002-5003
(2 rekisteriä)

Alarm&
Status Pipe

S LowFlow
CutOff

Alhaisen 
virtauksen
katkaisuraja

Tilasignaali, joka ilmoittaa alhaisen virtauksen 
katkaisurajasta:
0 = virtausnopeus on kynnysarvoa suurempi
1 = virtausnopeus on kynnysarvoa pienempi

1 5001 5002-5003
(2 rekisteriä)

Alarm&
Status Pipe

S Reset
Totals
(bitti 18)

On tapahtunut 
nollaus:
kaikki laskurit

Tilasignaali, joka ilmoittaa, että laskurit on nollattu.
Huom.: tämä toiminto on sallittu vain erikseen 
hyväksytyille henkilöille.

2 5002 5004-5005
(2 rekisteriä)

Alarm&
Status Channel_1

A Ch_Unreliable
(bitti 0)

Kanava 1
Epäluotettava

Hälytyslippu, joka osoittaa, että on tapahtunut akustista 
tietä koskeva virhe (kanava 1): kanava ei ole luotettava.

2 5002 5004-5005
(2 rekisteriä)

Alarm&
Status Channel_1

A Ch_Down
(bitti 1)

Kanava 1
Poissa käytöstä

Hälytyslippu, joka osoittaa, että on tapahtunut akustista 
tietä koskeva virhe (kanava 1): kanava on poissa käytöstä.

2 5002 5004-5005
(2 rekisteriä)

Alarm&
Status Channel_1

A Ch_Deviation_
SOS (bitti 2)

Kanava 1 on 
poissa käytöstä:
Poikkeama, 
äänen nopeus 
on liian suuri

Hälytyslippu, joka osoittaa, että on tapahtunut akustista 
tietä koskeva virhe (kanava 1): äänen nopeuden poikkeama 
on liian suuri.

2 5002 5004-5005
(2 rekisteriä)

Alarm&
Status Channel_1

A Ch_Signal_
Lost (bitti 3)

Kanava 1 on 
poissa käytöstä:
signaali on 
menetetty

Hälytyslippu, joka osoittaa, että on tapahtunut akustista 
tietä koskeva virhe (kanava 1): signaali on menetetty.

3 5003 5006-5007
(2 rekisteriä)

Alarm&
Status Channel_2

A Ch_Unreliable
(bitti 0)

Kanava 2
Epäluotettava

Hälytyslippu, joka osoittaa, että on tapahtunut akustista 
tietä koskeva virhe (kanava 2): kanava ei ole luotettava

3 5003 5006-5007
(2 rekisteriä)

Alarm&
Status Channel_2

A Ch_Down
(bitti 1)

Kanava 2
Poissa käytöstä

Hälytyslippu, joka osoittaa, että on tapahtunut akustista 
tietä koskeva virhe (kanava 2): kanava on poissa käytöstä.

3 5003 5006-5007
(2 rekisteriä)

Alarm&
Status Channel_2

A Ch_Deviation_
SOS (bitti 2)

Kanava 2 on 
poissa käytöstä:
Poikkeama, 
äänen nopeus 
on liian suuri

Hälytyslippu, joka osoittaa, että on tapahtunut akustista 
tietä koskeva virhe (kanava 2): äänen nopeuden poikkeama 
on liian suuri.

Suhteellinen
osoite

Absoluuttinen osoite Nimi Parametri/ 
muuttuja
(lyhyt kuvaus)Ei Modicon Modicon-

yhteensop.
Rekisteri Bitti
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3 5003 5006-5007
(2 rekisteriä)

Alarm&
Status Channel_2

A Ch_Signal_
Lost (bitti 3)

Kanava 2 on 
poissa käytöstä:
signaali on 
menetetty

Hälytyslippu, joka osoittaa, että on tapahtunut akustista 
tietä koskeva virhe (kanava 2): signaali on menetetty.

4 5004 5008-5009
(2 rekisteriä)

Alarm&
Status Channel_3

A Ch_Unreliable
(bitti 0)

Kanava 3
Epäluotettava

Hälytyslippu, joka osoittaa, että on tapahtunut akustista 
tietä koskeva virhe (kanava 3): kanava ei ole luotettava.

4 5004 5008-5009
(2 rekisteriä)

Alarm&
Status Channel_3

A Ch_Down
(bitti 1)

Kanava 3
Poissa käytöstä

Hälytyslippu, joka osoittaa, että on tapahtunut akustista 
tietä koskeva virhe (kanava 3): kanava on poissa käytöstä.

4 5004 5008-5009
(2 rekisteriä)

Alarm&
Status Channel_3

A Ch_Deviation_
SOS (bitti 2)

Kanava 3 poissa 
käytöstä:
Poikkeama, 
äänen nopeus 
on liian suuri

Hälytyslippu, joka osoittaa, että on tapahtunut akustista 
tietä koskeva virhe (kanava 3): äänen nopeuden poikkeama 
on liian suuri.

4 5004 5008-5009
(2 rekisteriä)

Alarm&
Status Channel_3

A Ch_Signal_
Lost (bitti 3)

Kanava 3 poissa 
käytöstä:
signaali on 
menetetty

Hälytyslippu, joka osoittaa, että on tapahtunut akustista 
tietä koskeva virhe (kanava 3): signaali menetetty.

5 5005 5010-5011
(2 rekisteriä)

Alarm&
Status Channel_4

A Ch_Unreliable
(bitti 0)

Kanava 4
Epäluotettava

Hälytyslippu, joka osoittaa, että on tapahtunut akustista 
tietä koskeva virhe (kanava 4): kanava ei ole luotettava.

5 5005 5010-5011
(2 rekisteriä)

Alarm&
Status Channel_4

A Ch_Down
(bitti 1)

Kanava 4
Poissa käytöstä

Hälytyslippu, joka osoittaa, että on tapahtunut akustista 
tietä koskeva virhe (kanava 4): kanava on poissa käytöstä.

5 5005 5010-5011
(2 rekisteriä)

Alarm&
Status Channel_4

A Ch_Deviation_
SOS (bitti 2)

Kanava 4 on 
poissa käytöstä:
Poikkeama, 
äänen nopeus 
on liian suuri

Hälytyslippu, joka osoittaa, että on tapahtunut akustista 
tietä koskeva virhe (kanava 4): äänen nopeuden poikkeama 
on liian suuri.

5 5005 5010-5011
(2 rekisteriä)

Alarm&
Status Channel_4

A Ch_Signal_
Lost (bitti 3)

Kanava 4 on 
poissa käytöstä:
signaali on 
menetetty

Hälytyslippu, joka osoittaa, että on tapahtunut akustista 
tietä koskeva virhe (kanava 4): signaali menetetty.

6 5006 5012-5013
(2 rekisteriä)

Alarm&
Status Channel_5

A Ch_Unreliable
(bitti 0)

Kanava 5
Epäluotettava

Hälytyslippu, joka osoittaa, että on tapahtunut akustista 
tietä koskeva virhe (kanava 5): kanava ei ole luotettava.

Suhteellinen
osoite

Absoluuttinen osoite Nimi Parametri/ 
muuttuja
(lyhyt kuvaus)Ei Modicon Modicon-

yhteensop.
Rekisteri Bitti
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6 5006 5012-5013
(2 rekisteriä)

Alarm&
Status Channel_5

A Ch_Down
(bitti 1)

Kanava 5
Poissa käytöstä

Hälytyslippu, joka osoittaa, että on tapahtunut akustista 
tietä koskeva virhe (kanava 5): kanava on poissa käytöstä.

6 5006 5012-5013
(2 rekisteriä)

Alarm&
Status Channel_5

A Ch_Deviation_
SOS (bitti 2)

Kanava 5 poissa 
käytöstä:
Poikkeama, 
äänen nopeus 
on liian suuri

Hälytyslippu, joka osoittaa, että on tapahtunut akustista 
tietä koskeva virhe (kanava 5): äänen nopeuden poikkeama 
on liian suuri.

6 5006 5012-5013
(2 rekisteriä)

Alarm&
Status Channel_5

A Ch_Signal_
Lost (bitti 3)

Kanava 5 poissa 
käytöstä:
signaali on 
menetetty

Hälytyslippu, joka osoittaa, että on tapahtunut akustista 
tietä koskeva virhe (kanava 5): signaali menetetty.

7 5007 5014-5015
(2 rekisteriä)

Alarm&
Status Channel_6

A Ch_Unreliable
(bitti 0)

Kanava 6
Epäluotettava

Hälytyslippu, joka osoittaa, että on tapahtunut akustista 
tietä koskeva virhe (kanava 6): kanava ei ole luotettava.

7 5007 5014-5015
(2 rekisteriä)

Alarm&
Status Channel_6

A Ch_Down
(bitti 1)

Kanava 6
Poissa käytöstä

Hälytyslippu, joka osoittaa, että on tapahtunut akustista 
tietä koskeva virhe (kanava 6): kanava on poissa käytöstä.

7 5007 5014-5015
(2 rekisteriä)

Alarm&
Status Channel_6

A Ch_Deviation_
SOS (bitti 2)

Kanava 6 on 
poissa käytöstä:
Poikkeama, 
äänen nopeus 
on liian suuri

Hälytyslippu, joka osoittaa, että on tapahtunut akustista 
tietä koskeva virhe (kanava 6): äänen nopeuden poikkeama 
on liian suuri.

7 5007 5014-5015
(2 rekisteriä)

Alarm&
Status Channel_6

A Ch_Signal_
Lost (bitti 3)

Kanava 6 on 
poissa käytöstä:
signaali on 
menetetty

Hälytyslippu, joka osoittaa, että on tapahtunut akustista 
tietä koskeva virhe (kanava 6): signaali menetetty.

8 5008 5016-5017
(2 rekisteriä)

Hälytyssyötteet A_Temperature
OOR (bitti 0)

Prosessin 
lämpötila:
Ei alueella

Hälytyslippu: mitattu rungon lämpötila ei ole 
mittausalueella.

8 5008 5016-5017
(2 rekisteriä)

Hälytyssyötteet A_Temperature
OVR (bitti 1)

Prosessin 
lämpötila:
Ohitusarvoa on 
käytetty

Tila-/hälytyslippu, joka osoittaa, että manuaalisesti 
annettu lämpötila-arvo korvaa mitatun 
lämpötilan (prosessilämpötilasyöte); näkyy, jos 
hälytysparametri nro 6 on käytössä
ja ohitustila (käyttäjän ohjaus) on käytössä (tila 1 tai 2); 
tilassa 3 hälytystä ei luoda.

Suhteellinen
osoite

Absoluuttinen osoite Nimi Parametri/ 
muuttuja
(lyhyt kuvaus)Ei Modicon Modicon-

yhteensop.
Rekisteri Bitti
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10.8.4  Pitorekisterit (luku/kirjoitus): pitkä kokonaisluku (32-bittinen); osoitealue 5500-
5999

9 5009 5018-5019
(2 rekisteriä)

Status Totalisers S_Fwd_Process_
Roll (bitti 1)

Laskuri on 
kiertynyt takaisin 
alkuun
Prosessi jatkuu

Tilasignaali, joka osoittaa, että laskuri on saavuttanut 
maksimiarvon, jonka se pystyy näyttämään,
joten laskua jatketaan nollasta alkaen.

9 5009 5018-5019
(2 rekisteriä)

Status Totalisers S_Rev_Process_
Roll (bitti 5)

Laskuri on 
kiertynyt takaisin 
alkuun
Käänteinen 
prosessi

Tilasignaali, joka osoittaa, että laskuri on saavuttanut 
maksimiarvon, jonka se pystyy näyttämään,
joten laskua jatketaan nollasta alkaen.

9 5009 5018-5019
(2 rekisteriä)

Status Totalisers S_FwdFail_
Process_Roll 
(bitti 9)

Laskuri on 
kiertynyt takaisin 
alkuun
Prosessin 
jatkaminen 
EPÄONNISTUI

Tilasignaali, joka osoittaa, että laskuri on saavuttanut 
maksimiarvon, jonka se pystyy näyttämään,
joten laskua jatketaan nollasta alkaen.

9 5009 5018-5019
(2 rekisteriä)

Status Totalisers S_RevFail_
Process_Roll 
(bitti 13)

Laskuri on 
kiertynyt takaisin 
alkuun
Käänteinen 
prosessi 
EPÄONNISTUI

Tilasignaali, joka osoittaa, että laskuri on saavuttanut 
maksimiarvon, jonka se pystyy näyttämään,
joten laskua jatketaan nollasta alkaen.

Suhteellinen
osoite

Absoluuttinen osoite Nimi Parametri/ 
muuttuja
(lyhyt kuvaus)Ei Modicon Modicon-yhteensop.

0 5500 5500-5501
(2 rekisteriä)

TestRegister
uint 32

Testirekisteri

TIETOJA!
Rekisteri, joka on varattu tiedonsiirtoon testauksen yhteydessä ja tämäntyyppisiä rekistereitä 
käsitteleville protokollille vaikuttamatta virtausmittarin toimintaan.

Suhteellinen
osoite

Absoluuttinen osoite Nimi Parametri/ 
muuttuja
(lyhyt kuvaus)Ei Modicon Modicon-yhteensop.

1 5501 5502-5503
(2 rekisteriä)

ANSI time Päivämäärä ja aika

Suhteellinen
osoite

Absoluuttinen osoite Nimi Parametri/ 
muuttuja
(lyhyt kuvaus)Ei Modicon Modicon-

yhteensop.
Rekisteri Bitti
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10.8.5  Syöttörekisterit (vain luku): tarkempi liukuluku (double; 64 bittiä), osoitealue 6000-
6499

10.8.6  Pitorekisterit (luku/kirjoitus): tarkempi liukuluku (double; 64 bittiä), osoitealue 
6500-6999

10.8.7  Syöttörekisterit (vain luku): liukuluku (32 bittiä), osoitealue 7000-7499

TIETOJA!
Sisäänrakennettu reaaliaikainen kello: päivämäärä ja aika vastaavat ANSI-standardia; 1.1.1970 
klo 00:00:00 jälkeen kulunut aika sekunteina.
Vaikka kyseessä on pitorekisteri, tämä rekisteri on vain luku -muotoinen.
Reaaliaikaista kelloa voi säätää KROHNE Flowmeter Configuration and Monitoring -ohjelman 
avulla. 

Suhteellinen
osoite

Absoluuttinen osoite Nimi Parametri/ 
muuttuja
(lyhyt kuvaus)Ei Modicon Modicon-yhteensop.

0 6000 6000-6003
(4 rekisteriä)

TestRegister
double64

Testirekisteri

TIETOJA!
Rekisteri, joka on varattu tiedonsiirtoon testauksen yhteydessä ja tämäntyyppisiä rekistereitä 
käsitteleville protokollille vaikuttamatta virtausmittarin toimintaan.

Suhteellinen
osoite

Absoluuttinen osoite Nimi Parametri/ 
muuttuja
(lyhyt kuvaus)Ei Modicon Modicon-yhteensop.

0 6500 6500-6503
(4 rekisteriä)

TestRegister
double64

Testirekisteri

TIETOJA!
Rekisteri, joka on varattu tiedonsiirtoon testauksen yhteydessä ja tämäntyyppisiä rekistereitä 
käsitteleville protokollille vaikuttamatta virtausmittarin toimintaan.

Suhteellinen
osoite

Absoluuttinen osoite Nimi Parametri/ 
muuttuja
(lyhyt kuvaus)Ei Modicon Modicon-yhteensop.

0 7000 7000-7001
(2 rekisteriä)

TestRegister
float32

Testirekisteri

TIETOJA!
Rekisteri, joka on varattu tiedonsiirtoon testauksen yhteydessä ja tämäntyyppisiä rekistereitä 
käsitteleville protokollille vaikuttamatta virtausmittarin toimintaan.
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Kulkuajan mittausprosessin arvot

Suhteellinen
osoite

Absoluuttinen osoite Nimi Parametri/ 
muuttuja
(lyhyt kuvaus)Ei Modicon Modicon-yhteensop.

1-6 7001-7006
(6 rekisteriä)

7002-7013
(12 rekisteriä)

Ch_GainAB Vahvistus laitteen 
jälkeen
(= anturin B 
vahvistus),
Kanavat 1-6

Anturista A kohti anturia B lähetetyn signaalin 
vahvistus; kokoelma arvoja kanavasta 1 
kanavaan 6 (desibeleinä).

7-12 7007-7012
(6 rekisteriä)

7014-7025
(12 rekisteriä)

Ch_GainBA Vahvistus ennen 
laitetta
(= anturin A 
vahvistus),
Kanavat 1-6

Anturista B kohti anturia A lähetetyn signaalin 
vahvistus; kokoelma arvoja kanavasta 1 
kanavaan 6 (desibeleinä).

13-18 7013-7018
(6 rekisteriä)

7026-7037
(12 rekisteriä)

CH_SNratioAB SNR laitteen jälkeen
(= vastaanotettu 
anturissa B),
Kanavat 1-6

Signaali-kohinasuhde lähetettäessä signaalia 
anturista A kohti anturia B; kokoelma arvoja 
kanavasta 1 kanavaan 6 (desibeleinä).

19-24 7019-7024
(6 rekisteriä)

7038-7049
(12 rekisteriä)

CH_SNratioBA SNR ennen laitetta
(= vastaanotettu 
anturissa A),
Kanavat 1-6

Signaali-kohinasuhde lähetettäessä signaalia 
anturista B kohti anturia A; kokoelma arvoja 
kanavasta 1 kanavaan 6 (desibeleinä).
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Mitatut/syötetyt prosessiparametrit

Lasketut virtausmuuttujat

Suhteellinen
osoite

Absoluuttinen osoite Nimi Parametri/ 
muuttuja
(lyhyt kuvaus)Ei Modicon Modicon-yhteensop.

25 7025 7050-7051
(2 rekisteriä)

TemperatureProces Prosessin
lämpötila-arvo

Arvo, jota käytetään laskelmissa; voi olla joko 
mitattu prosessiarvo, laskettu arvo 
(epäsuorasti määritetty) tai manuaalisesti 
annettu (kiinteä arvo) (yksikkö °C)

26 7026 7052-7053
(2 rekisteriä)

ViscosityDynamic-
Proces

Dynaaminen 
viskositeetti
prosessiolosuhteissa

Arvo, jota käytetään laskelmissa; voi olla joko 
mitattu prosessiarvo, laskettu arvo 
(epäsuorasti määritetty) tai manuaalisesti 
annettu (kiinteä arvo) (yksikkö cP)

27 7027 7054-7055
(2 rekisteriä)

DensityProces Prosessin tiheys

Arvo, jota käytetään laskelmissa; voi olla joko 
mitattu prosessiarvo, laskettu arvo 
(epäsuorasti määritetty) tai manuaalisesti 
annettu (kiinteä arvo) (yksikkö kg/m3)

Suhteellinen
osoite

Absoluuttinen osoite Nimi Parametri/ 
muuttuja
(lyhyt kuvaus)Ei Modicon Modicon-yhteensop.

28 7028 7056-7057
(2 rekisteriä)

Flow_Proces Prosessin virtaus

Mitattu tilavuusvirta prosessiolosuhteissa 
(yksikkö m3/s).

29 7029 7058-7059
(2 rekisteriä)

Velo_Proces Prosessin nopeus

Mitattu kaasun virtausnopeus (yksikkö m/s; 
kaikkien teiden yhteenlaskettu arvo) 
prosessiolosuhteissa.

30 7030 7060-7061
(2 rekisteriä)

SoS Äänen nopeus

Mitattu äänen nopeus (yksikkö m/s); kaikkien 
akustisten teiden keskinopeus, joka on 
korjattu Mach-vaikutuksen varalta.

31-36 7031-7036
(6 rekisteriä)

7062-7073
(12 rekisteriä)

Ch_VeloRaw Kanavan nopeus
Kanavat 1-6

"Raaka" kaasun virtausnopeus kussakin 
kanavassa; kanavia 1–6 edustava arvojoukko 
(yksikkö m/s).

37-42 7037-7042
(6 rekisteriä)

7074-7085
(12 rekisteriä)

Ch_SoS Kanavan äänen 
nopeus
Kanavat 1-6

Kussakin kanavassa mitattu äänen nopeus; 
kanavia 1–6 edustava arvojoukko (yksikkö 
m/s).
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Statistiikka-/diagnostiikkamuuttujat
Useille virtauksen muuttujille lasketaan keskiarvot ja standardipoikkeamat. Tässä laskennassa 
käytettyjen mitattujen arvojen määrä määritetään parametrin avulla. Keskiarvot ja 
standardipoikkeamat arvioidaan ja päivitetään joka kerta, kun tietty määrä kyseiseen 
parametriin liittyviä mittauksia on kerätty. Tietojen kerääminen uutta tietojaksoa varten alkaa 
välittömästi sen jälkeen.

Poikkeuksena yllä mainittuun sääntöön on se, että virtauksen standardipoikkeaman tau 
kohdalla arvioidaan ennalta määritetty määrä mittausarvoja joka kerran, kun uusi mitattu arvo 
on saatavilla. Mitattujen arvojen sarja sisältää siis jokaisen otetun näytteen (mittaustiedon) 
mukaiset viimeisimmät arvot ja arvojen muutokset kuten liukuva keskiarvo.



10 MODBUS-PROTOKOLLAN KUVAUS JA MÄÄRITTÄMINEN 

140 

ALTOSONIC V12

www.krohne.com 03/2016 - 4005102201 - MA ALTOSONIC V12 R02 fi

Suhteellinen
osoite

Absoluuttinen osoite Nimi Parametri/ 
muuttuja
(lyhyt kuvaus)Ei Modicon Modicon-yhteensop.

43-48 7043-7048
(6 rekisteriä)

7086-7097
(12 rekisteriä)

Ch_Reliab Kanavan 
luotettavuus,
kanavat 1–6

Luotettavuus kanavaa kohden 
(prosenttimäärä); kanavia 1–6 edustava 
arvojoukko.

49-54 7049-7054
(6 rekisteriä)

7098-7109
(12 rekisteriä)

Ch_AV_Velocity Kanavan nopeus,
keskiarvo, kanavat 
1–6

Keskimääräinen kaasun nopeus (yksikkö m/s) 
kussakin kanavassa, kanavia 1–6 edustava 
arvojoukko.

55-60 7055-7060
(3 rekisteriä)

7110-7121
(12 rekisteriä)

Ch_AV_SoS Kanavan äänen 
nopeus,
keskiarvo, kanavat 
1–6

Keskimääräinen äänen nopeus (yksikkö m/s) 
kussakin kanavassa, kanavia 1–6 edustava 
arvojoukko.

61 7061 7122-7123
(2 rekisteriä)

AV_SoS Äänen nopeuden 
keskiarvo

Äänen nopeuden keskiarvo (yksikkö m/s).

62 7062 7124-7125
(2 rekisteriä)

AV_FlowProces Keskimääräinen 
virtaus

Tilavuusvirran keskiarvo (yksikkö m3/s).

63 7063 7126-7127
(2 rekisteriä)

SD_FlowProces Virtauksen 
standardipoikkeama

Tilavuusvirran standardipoikkeama 
("erälaskenta"; yksikkö %).

64 7064 7128-7129
(2 rekisteriä)

SD_FlowProces Tau Virtauksen standardi-
poikkeama Tau

Tilavuusvirran standardipoikkeama 
("erälaskenta"; yksikkö %).

65 7065 7130-7131
(2 rekisteriä)

SD_SoS Äänen nopeuden 
standardipoikkeama

Äänen nopeuden standardipoikkeama 
(yksikkö %).

66-71 7066-7071
(6 rekisteriä)

7132-7143
(12 rekisteriä)

Ch_SD_Velocity Kanavan nopeus,
standardipoikkeama
kanavat 1–6

Kaasun nopeus (yksikkö %), 
standardipoikkeama kussakin kanavassa, 
kanavia 1–6 edustava arvojoukko.

72-77 7072-7077
(6 rekisteriä)

7144-7155
(12 rekisteriä)

Ch_SD_SoS Kanavan äänen 
nopeus, 
standardipoikkeama
kanavat 1–6

Äänen nopeus (yksikkö %), 
standardipoikkeama kussakin kanavassa, 
kanavia 1–6 edustava arvojoukko.
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10.8.8  Pitorekisterit (luku/kirjoitus): liukuluku (32 bittiä), osoitealue 7500-7999

78 7078 7156-7157
(2 rekisteriä)

Weighted_Reliability Painotettu 
kokonaisluotettavuus

Yksittäisten teiden luotettavuusarvot 
yhdistetään kokonaisarvoksi käyttäen teiden 
painotuskertoimia (yksikkö %).

Suhteellinen
osoite

Absoluuttinen osoite Nimi Parametri/ 
muuttuja
(lyhyt kuvaus)Ei Modicon Modicon-yhteensop.

0 7500 7500-7501
(2 rekisteriä)

TestRegister
float32

Testirekisteri

Rekisteri, joka on varattu tiedonsiirtoon 
testauksen yhteydessä ja tämäntyyppisiä 
rekistereitä käsitteleville protokollille 
vaikuttamatta virtausmittarin toimintaan.

Suhteellinen
osoite

Absoluuttinen osoite Nimi Parametri/ 
muuttuja
(lyhyt kuvaus)Ei Modicon Modicon-yhteensop.
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Virtausmittarin konfiguraatio

Suhteellinen
osoite

Absoluuttinen osoite Nimi Parametri/ 
muuttuja
(lyhyt kuvaus)Ei Modicon Modicon-yhteensop.

1 7501 7502-7503
(2 rekisteriä)

Diameter Sisähalkaisija

Mittarin rungon sisähalkaisija 
virtaamanmittauspaikan kohdalla (yksikkö m).

2 7502 7504-7505
(2 rekisteriä)

MeterConstat_Fwd Mittarin vakio
eteenpäin

Mittarin vakio eteenpäin suuntautuvalla 
virtauksella.

3 7503 7506-7507
(2 rekisteriä)

MeterConstant_Rev Mittarin vakio
taaksepäin

Mittarin vakio taaksepäin suuntautuvalla 
virtauksella.

4 7504 7508-7509
(2 rekisteriä)

ThermExp_Alpha_Pip
e

Lämpölaajenemisker
roin
Putkimateriaali alfa

Mittarin rungon materiaalin ominaisuus, jonka 
avulla lasketaan lämpölaajenemisen 
vaikutusta (yksikkö 1/° C).

5 7505 7510-7511
(2 rekisteriä)

ThermExp_Reference
_Temp

Viitelämpötila
Rungon laajeneminen

Lämpötila (yksikkö °C), jossa mittarin rungon 
sisähalkaisija virtaamanmittauspaikan 
kohdalla on määritetty.

6-11 7506-7511
(6 rekisteriä)

7512-7523
(12 rekisteriä)

Ch_PathLength_Cal Kanavan kalibroitu tie
Pituus L,
kanavat 1–6

Kahden anturin välisen akustisen tien pituus 
(yksikkö m); kanavia 1–6 edustava arvojoukko.

12-17 7512-517
(6 rekisteriä)

7524-7532
(12 rekisteriä)

Ch_Angle_Measuring Kanavan 
mittauskulma
kanavat 1–6

Kulma, jossa ultraäänikeila leikkaa mittarin 
rungon (yksikkö aste); kanavia 1–6 edustava 
arvojoukko.

18 7518 7536-7537
(2 rekisteriä)

Fwd_MaxFlowRate Virtaus täydellä 
teholla eteenpäin

Osoitettu arvo (yksikkö m3/s) (täysi teho) 
virtaukselle 100% nimellistilavuusvirrasta 
eteenpäin.

19 7519 7538-7539
(2 rekisteriä)

Rev_MaxFlowRate Virtaus täydellä 
teholla taaksepäin

Osoitettu arvo (yksikkö m3/s) (täysi teho) 
virtaukselle 100% nimellistilavuusvirrasta 
taaksepäin.

20 7520 7540-7541
(2 rekisteriä)

Fwd_LowFlowCutoff Alhaisen virtauksen 
katkaisu
Eteenpäin

Jos virtaama eteenpäin on tätä katkaisuarvoa 
pienempi, laskurit lakkaavat laskemasta ja 
lähdöt (kuten taajuuslähtö) poistetaan 
käytöstä; virtaama näytetään tästä huolimatta 
(yksikkö m/s).
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Hälytyskonfiguraatio

21 7521 7542-7543
(2 rekisteriä)

Rev_LowFlowCutoff Alhaisen virtauksen 
katkaisu taaksepäin

Jos virtaama taaksepäin on tätä katkaisuarvoa 
pienempi, laskurit lakkaavat laskemasta ja 
lähdöt (kuten taajuuslähtö) poistetaan 
käytöstä; virtaama näytetään tästä huolimatta 
(yksikkö m/s).

22 7522 7544-7545
(2 rekisteriä)

Low_Flowcut_-
Threshold

Alhaisen virtauksen 
katkaisun kynnysarvo

Hystereesi, joka estää usein tapahtuvan päältä 
poistamisen ja takaisin päälle kytkemisen 
alhaisen virtauksen katkaisun vuoksi (yksikkö 
%). 

Suhteellinen
osoite

Absoluuttinen osoite Nimi Parametri/ 
muuttuja
(lyhyt kuvaus)Ei Modicon Modicon-yhteensop.

Suhteellinen
osoite

Absoluuttinen osoite Nimi Parametri/ 
muuttuja
(lyhyt kuvaus)Ei Modicon Modicon-yhteensop.

23 7523 7546-7547
(2 rekisteriä)

SOSDev Sallittu äänen 
nopeuden poikkeama
kanavaa kohden
putken 
keskimääräisellä 
äänen nopeudella

Määrittää hälytysrajan, jonka verran minkä 
tahansa akustisen tien mitattu äänen nopeus 
saa poiketa kaikkien teiden keskiarvosta 
(yksikkö m/s; kaikki äänen nopeusarvot 
lasketaan korjattuna Mach-vaikutuksen 
varalta).

24 7524 7548-7549
(2 rekisteriä)

T_LimitHigh Prosessin 
tulolämpötila: yläraja

Yläraja mitatulle prosessin lämpötilalle 
(yksikkö °C).

25 7525 7550-7551
(2 rekisteriä)

T_LimitLow Prosessin 
tulolämpötila: alaraja

Alaraja mitatulle prosessin lämpötilalle 
(yksikkö °C).
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Viskositeettikonfiguraatio

Ohituksen säätö

10.8.9  Syöttörekisterit (vain luku): erittäin pitkä kokonaisluku (long long; 64 bittiä), 
osoitealue 8000-8499

Suhteellinen
osoite

Absoluuttinen osoite Nimi Parametri/ 
muuttuja
(lyhyt kuvaus)Ei Modicon Modicon-yhteensop.

26 7526 7552-7553
(2 rekisteriä)

VD_Reference_Visc Dynaaminen 
viskositeetti
viitelämpötilassa

Dynaamisen viskositeetin tuloarvo (yksikkö 
cP), jota käytetään vertailuarvona korjattaessa 
viskositeetin vertailuarvoa todelliseen 
viskositeettiin prosessilämpötilassa ja -
paineessa.

27 7527 7554-7555
(2 rekisteriä)

D_Reference_Dens Tiheyden vertailuarvo

Tiheyden tuloarvo (yksikkö kg/m3), jota 
käytetään vertailuarvona korjattaessa 
tiheyden vertailuarvoa todelliseen tiheyteen 
prosessilämpötilassa ja -paineessa.

Suhteellinen
osoite

Absoluuttinen osoite Nimi Parametri/ 
muuttuja
(lyhyt kuvaus)Ei Modicon Modicon-yhteensop.

28 7528 7556-7557
(2 rekisteriä)

Ovr_Value_T Käyttölämpötila
Manuaalinen 
ohitusarvo

Manuaalisesti määritetty lämpötila-arvo 
(yksikkö °C), joka otetaan käyttöön, jos 
lämpötilan mittaus epäonnistuu.

Suhteellinen
osoite

Absoluuttinen osoite Nimi Parametri/ 
muuttuja
(lyhyt kuvaus)Ei Modicon Modicon-yhteensop.

0 8000 8000-8003
(4 rekisteriä)

TestRegister
uint64

Testirekisteri

TIETOJA!
Rekisteri, joka on varattu tiedonsiirtoon testauksen yhteydessä ja tämäntyyppisiä rekistereitä 
käsitteleville protokollille vaikuttamatta virtausmittarin toimintaan.
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Laskurit

10.8.10  Pitorekisterit (luku/kirjoitus): erittäin pitkä kokonaisluku (long long; 64 bittiä), 
osoitealue 8500-8999

Suhteellinen
osoite

Absoluuttinen osoite Nimi Parametri/ 
muuttuja
(lyhyt kuvaus)Ei Modicon Modicon-yhteensop.

1 8001 8004-8007
(4 rekisteriä)

Fwd_Proces Laskurin PROSESSI 
eteenpäin

Kertynyt tilavuus (normaalisti toimivalla 
mittarilla) virtauksen ollessa eteenpäin 
linjaolosuhteissa (yksikkö ml (=10-6 m3)).

2 8002 8008-8011
(4 rekisteriä)

Rev_Proces Laskurin PROSESSI 
käänteinen

Kertynyt tilavuus (normaalisti toimivalla 
mittarilla) virtauksen ollessa taaksepäin 
linjaolosuhteissa (yksikkö ml (=10-6 m3)).

3 8003 8012-8015
(4 rekisteriä)

FwdFail_Proces Laskurin 
VIKAANTUMINEN
 PROSESSI eteenpäin

Kertynyt tilavuus (mittarin vikaannuttua) 
virtauksen ollessa eteenpäin linjaolosuhteissa 
(yksikkö ml (=10-6 m3)).

4 8004 8016-8019
(4 rekisteriä)

RevFail_Proces Laskurin 
VIKAANTUMINEN
 PROSESSI 
taaksepäin

Accumulated volume (with meter in error 
state) in reverse flow direction, at line 
condition (in ml (=10-6 m3)).

Suhteellinen
osoite

Absoluuttinen osoite Nimi Parametri/ 
muuttuja
(lyhyt kuvaus)Ei Modicon Modicon-yhteensop.

0 8500 8500-8503
(4 rekisteriä)

TestRegister
uint64

Testirekisteri

TIETOJA!
Rekisteri, joka on varattu tiedonsiirtoon testauksen yhteydessä ja tämäntyyppisiä rekistereitä 
käsitteleville protokollille vaikuttamatta virtausmittarin toimintaan.
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KROHNE – Prosessi-instrumentaatio- ja mittausratkaisut

• Virtaama

• Taso

• Lämpötila

• Paine

• Prosessianalyysi

• Palvelut

Pääkonttori KROHNE Messtechnik GmbH
Ludwig-Krohne-Str. 5
47058 Duisburg (Saksa)
Puh.: +49 203 301 0
Faksi: +49 203 301 10389
info@krohne.com
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KROHNE-yhteystietojen ja osoitteiden nykyinen luettelo on osoitteessa:
www.krohne.com


