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1.1  Bedoeld gebruik

De ALTOSONIC V12 is een gasflowmeter voor ijkwaardige meettoepassingen. 
De meter is geschikt om tenminste onder de volgende omstandigheden te werken:

• relatieve dichtheid van 0,55 en hoger
• methaanconcentraties 75...100%

1.2  Certificaten

Europese Unie (EU):Europese Unie (EU):Europese Unie (EU):Europese Unie (EU):

• Richtlijn Druksystemen 97/23/EG
• EMC-richtlijn 2004/108/EG, in overeenstemming met:

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

• ATEX richtlijn 94/9/EG in overeenstemming met:
EN 60079-0 (2006)
EN 60079-1 (Ex 'd')
EN 60079-7 (Ex 'e')
EN 60079-18 (Ex 'ma')

• IJkwaardigheidstoelatingen in overeenstemming met:
MID richtlijn 2004/22/EG (= Richtlijn voor meetinstrumenten)
OIML R137-1 (International Organization for Legal Metrology)

• Geheel conform AGA 9
• Geheel conform ISO 17089

Amerika:Amerika:Amerika:Amerika:

• Gecertificeerd voor gebruik in omgevingen met explosiegevaar in overeenstemming met FM:
FM3600
FM3615

Canada:Canada:Canada:Canada:

• CRN

VOORZICHTIG!
Hoge CO2-niveaus kunnen de werking van een ultrasone flowmeter verhinderen vanwege zijn 
geluidsabsorberende eigenschappen. Aanbevolen wordt om een specificatie van het te meten 
procesmedium voor te leggen aan de fabrikant voor advies.

WETTELIJKE KENNISGEVING!
De ALTOSONIC V12 gasflowmeter voor ijkwaardige meettoepassingen voldoet aan de technische 
eisen en normen die van toepassing zijn op apparatuur die ontworpen is om te worden gebruikt 
in verschillende landen wereldwijd.
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• Gecertificeerd voor gebruik in omgevingen met explosiegevaar in overeenstemming met 
CSA:
C22.2 Nr. 30
C22.2 Nr. 0.4

Andere normen:Andere normen:Andere normen:Andere normen:

•  IECEx PTB 10.0013X

1.3  Veiligheidsinstructies van de fabrikant

1.3.1  Auteursrecht en bescherming van gegevens

De inhoud van dit document is met de grootste zorg tot stand gebracht. Desondanks garanderen 
wij niet dat de inhoud correct, volledig of up-to-date is.

Op de inhoud en werken in dit document is het Duitse auteursrecht van toepassing. Bijdragen 
van derden worden als zodanig aangeduid. Voor reproductie, bewerking, verspreiding en elk 
ander gebruik dat niet toegestaan is door het auteursrecht, is schriftelijke toestemming vereist 
van de respectieve auteur en/of de fabrikant.

De fabrikant probeert altijd het auteursrecht van anderen te respecteren en gebruik te maken 
van werken die binnen het bedrijf of in het publieke domein zijn gecreëerd.

De verzameling van persoonlijke gegevens (zoals namen, adressen en e-mailadressen) in de 
documenten van de fabrikant geschiedt, voor zover mogelijk, altijd op vrijwillige basis. Waar 
haalbaar, is het altijd mogelijk gebruik te maken van de aanbiedingen en diensten zonder 
persoonlijke gegevens te verstrekken.

Wij wijzen erop dat datatransmissie via internet (bijv. bij communicatie via e-mail) gaten in de 
veiligheid kan veroorzaken. Het is niet mogelijk om dergelijke gegevens volledig te beschermen 
tegen toegang door derden. 

Bij deze verbieden wij uitdrukkelijk om de contactgegevens, die verstrekt worden vanwege onze 
plicht om een impressum te publiceren, te gebruiken om ons reclame of informatiemateriaal toe 
te sturen waarom wij niet uitdrukkelijk hebben gevraagd. 

1.3.2  Disclaimer

De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook die 
ontstaat door het gebruik van dit product, inclusief, maar niet beperkt tot, directe en indirecte 
schade, schade door ongevallen, opgelegde schadevergoedingen of gevolgschade. 

Deze disclaimer is niet van toepassing als de fabrikant opzettelijk of met grove nalatigheid heeft 
gehandeld. Als een eventuele toepasselijke wet dergelijke beperkingen of uitsluitingen van 
schade niet toestaat, bent u wellicht, als deze wet op u van toepassing is, niet onderhevig aan 
enige of alle bovenstaande disclaimers, uitsluitingen of beperkingen. 

INFORMATIE!
Niet alle landspecifieke goedkeuringen zijn hier genoemd. Raadpleeg KROHNE als u een 
specifieke goedkeuring zoekt die hier niet wordt opgegeven.
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Alle bij de fabrikant aangeschafte producten worden gedekt door garantie overeenkomstig de 
bijbehorende productdocumentatie en onze verkooptermijnen en -voorwaarden. 

De fabrikant behoudt zich het recht voor om de inhoud van zijn documenten zonder voorafgaande 
kennisgeving te wijzigen, op elk moment en om welke reden dan ook, en is op generlei wijze 
aansprakelijk voor mogelijke gevolgen van dergelijke wijzigingen.
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1.3.3  Productaansprakelijkheid en garantie

De gebruiker is verantwoordelijk voor de geschiktheid van het toestel voor het specifieke doel. 
De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van slecht gebruik door de 
gebruiker. Door onjuiste installatie en bediening van de toestellen (systemen) vervalt de 
garantie. Tevens zijn de respectieve "Leveringsvoorwaarden", die de basis vormen voor het 
koopcontract, van toepassing.

1.3.4  Informatie over de documentatie

Om verwonding van de gebruiker of schade aan het toestel te vermijden, is het van fundamenteel 
belang dat u de informatie in dit document leest en de toepasselijke nationale normen, 
veiligheidsvoorschriften en ongevallenpreventievoorschriften in acht neemt.

Als dit document niet geschreven is in uw moedertaal en u problemen heeft met het begrijpen 
van de tekst, adviseren wij u om contact op te nemen met uw plaatselijke kantoor voor 
assistentie. De fabrikant aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade of letsel die 
veroorzaakt zijn door een slecht begrip van de informatie in dit document.

Dit document wordt u geleverd als hulp bij het bepalen van de omgevingsomstandigheden 
waarin een veilig en efficiënt gebruik van dit toestel mogelijk is. Ook worden in dit document 
speciale overwegingen en voorzorgsmaatregelen beschreven, die verschijnen in de vorm van 
onderstaande pictogrammen.
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1.3.5  Gebruikte waarschuwingen en symbolen

Veiligheidswaarschuwingen worden aangeduid met de volgende symbolen.

•  ACTIEACTIEACTIEACTIE
Dit symbool vergezelt alle instructies voor acties die door de gebruiker moeten worden 
uitgevoerd in de aangegeven volgorde.

i RESULTAATRESULTAATRESULTAATRESULTAAT
Dit symbool heeft betrekking op alle belangrijke consequenties van de voorgaande acties.

GEVAAR!
Deze informatie heeft betrekking op het onmiddellijke gevaar bij het werken met elektriciteit.

GEVAAR!
Deze waarschuwing heeft betrekking op het onmiddellijke gevaar voor verbrandingen door hitte 
of hete oppervlakken.

GEVAAR!
Deze waarschuwing heeft betrekking op het onmiddellijke gevaar bij gebruik van dit toestel in 
een gevaarlijke atmosfeer.

GEVAAR!
Deze waarschuwingen moeten zonder uitzondering in acht worden genomen. Gehele of 
gedeeltelijke veronachtzaming van deze waarschuwing kan leiden tot ernstige 
gezondheidsproblemen en zelfs tot overlijden. Tevens bestaat de kans op ernstige schade aan 
het toestel of delen van de installatie van de gebruiker.

WAARSCHUWING!
Gehele of gedeeltelijke veronachtzaming van deze veiligheidswaarschuwing veroorzaakt risico's 
voor ernstige gezondheidsproblemen. Tevens bestaat de kans op schade aan het toestel of delen 
van de installatie van de gebruiker.

VOORZICHTIG!
Veronachtzaming van deze instructie kan schade aan het toestel of aan delen van de installatie 
van de gebruiker veroorzaken.

INFORMATIE!
Deze instructies bevatten belangrijke informatie voor de behandeling van het toestel.

WETTELIJKE KENNISGEVING!
Deze opmerking bevat informatie over verplichte richtlijnen en normen.
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1.4  Veiligheidsinstructies voor de gebruiker

WAARSCHUWING!
In het algemeen mogen de toestellen van de fabrikant alleen geïnstalleerd, inbedrijfgesteld, 
bediend en onderhouden worden door naar behoren getraind en geautoriseerd personeel. 
Dit document wordt u geleverd als hulp bij het bepalen van de omgevingsomstandigheden 
waarbij een veilig en efficiënt gebruik van dit toestel mogelijk is.
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2.1  Leveringsomvang

2.2  Beschrijving van de hardware

De flowmeter is ontworpen om te voldoen aan de eisen inzake explosieveiligheid, gebaseerd op:

• het gebruik van een explosiebestendige (Ex d) elektronicabehuizing overeenkomstig IEC 
60079-1

• gebruik van Ex-gecertificeerde transducers overeenkomstig IEC 60079-18
• het gebruik van kabels met een Ex d-gecertificeerde connector overeenkomstig IEC 60079-1 

voor aansluiting op de transducers
• installatie van een bedrading tussen de elektronica en de transducers die voldoet aan de 

verhoogde veiligheidseisenverhoogde veiligheidseisenverhoogde veiligheidseisenverhoogde veiligheidseisen overeenkomstig IEC 60079-7.

De flowmeter bestaat uit een meterlichaam met één of twee (dubbele meter) elektronische units 
die er bovenop zijn gemonteerd.
Voor kleinere diameters is het lichaam uit één stuk gemaakt en zijn er dus geen lassen 
aanwezig.
Voor grotere diameters is het meterlichaam een gelaste constructie. 

INFORMATIE!
Controleer de paklijst om na te gaan of u uw gehele bestelling volledig heeft ontvangen.

INFORMATIE!
Het instrument wordt geleverd in een zeewaardige, verstevigde houten krat. Inspecteer de 
verpakking zorgvuldig op beschadiging of tekenen van ruwe behandeling. Meld schade aan de 
expediteur en het plaatselijke kantoor van de fabrikant.

Figuur 2-1: Leveringsomvang

1  Productdocumentatie
2  CE Verklaring
3  Flowmeter in de bestelde versie
4  Optioneel: stromingsgelijkrichter, reserveonderdelen en/of geïnstalleerde impactindicatoren

INFORMATIE!
Kalibratierapporten en specifieke projectdocumentatie zijn te vinden in het gegevensboek van de 
meter dat apart wordt verzonden.
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Er is een serie akoestische transducers geïnstalleerd aan de binnenkant van het meterlichaam. 
Elk paar ultrasone transducers vormt een akoestisch meetpad. Het akoestische meetpad 
bestaat uit één (directe) straal of twee (gereflecteerde) stralen. 
De stralen in het horizontale vlak worden gebruikt voor flowmeting, de stralen in het verticale 
vlak worden alleen gebruikt voor diagnostiek. De gereflecteerde stralen die verschoven zijn ten 
opzichte van de middellijn van de meter gebruiken akoestische spiegels om het ultrasone 
signaal te reflecteren. De gereflecteerde stralen die zich op de middellijn van de meter bevinden 
reflecteren rechtstreeks op de buiswand. Directe stralen reflecteren niet en behoeven daarom 
geen akoestische spiegels. 

De transducers zijn elektrisch verbonden met de elektronische unit bovenop de meter door 
middel van coaxiale kabels. De bedrading is beschermd tegen mechanische beschadiging en 
vocht door middel van deksels. De coax-kabels gaan de elektronicabehuizing binnen via de 
"voet" (of steun). In deze voet is een Ex d-goedgekeurde kabeldoorvoer gemonteerd die deze 
ingang naar de elektronicabehuizing afsluit.
Aan de andere kant zijn de coax-kabels verbonden met de transducers, voor deze aansluiting is 
eveneens een Ex d-goedgekeurde connector gebruikt.

2.2.1  Transducers

Akoestische signalen worden verzonden en ontvangen door middel van ultrasone transducers. 
Het actieve deel van een ultrasone transducer is een kleine schijf van piëzo-elektrisch keramiek 
in de voorkant van de transducer. Het is verpakt (geseald) in een constructie van metalen delen 
en epoxy van hoge kwaliteit, of in een titaniumbehuizing. De voorkant van de transducer staat 
bloot aan het gas dat gemeten moet worden, dit resulteert in de beste efficiëntie bij het 
verzenden en ontvangen van ultrasoon geluid.

Figuur 2-2: Plaats van sensoren en elektronica-unit
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2.2.2  De elektronische unit

De behuizing bestaat uit drie ruimten. Elke ruimte heeft een verwijderbaar deksel dat toegang 
biedt tot het binnenste, om de externe bedrading aan te sluiten of om componenten te monteren 
of te vervangen.

Installatie van de transducer - overzicht

Figuur 2-3: Sensorgroep

1  Dubbele O-ring
2  Sleuf in de bus
3  Ex-d-bus
4  Ex-d-stekker
5  Uitlijningspen
6  Dop
7  Borgschroef M2
8  Coaxdraad
9  Transducermoer

GEVAAR!
De transducers hebben een Ex-d-bus (bus, 3) voor verbinding met een Ex-d-stekker 4 die een 
coax-draad 8 afsluit.
Een uitlijningspen 5 op de connector valt in een sleuf in de Ex-d-bus 2, dit verzekert dat de 
transducer met de juiste polariteit verbonden is. De dop 6, die op de Ex-d-bus is geschroefd, zet 
de connector vast, deze dop is vastgezet met een kleine borgschroef (M2) 7. De transducers zijn 
in het meterlichaam vastgezet door middel van een transducermoer met een gat in het midden 
9. Een dubbele O-ring 1 dicht de druk in de buizen effectief af van de buitenwereld.

Figuur 2-4: Omvormerbehuizing

1  Stroomvoorziening / RS485 ruimte / Optionele diagnostiekkaart
2  Elektronicaruimte
3  Aansluitruimte
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Aansluitruimte
De ruimte aan de rechterkant is de aansluitruimte, die alleen een blok met schroefklemmen 
bevat. Signaaldraden van en naar de elektronicaruimte zijn verbonden met dit klemmenblok. 
Bedrading naar andere (externe/hulp-) apparatuur kan worden verbonden met de 
schroefklemmen in deze ruimte.
Kabels kunnen in deze ruimte worden gevoerd door kabelwartels die gemonteerd zijn in een van 
de drie openingen met schroefdraad M20x1,5.

Stroomvoorziening / RS485 ruimte
De ruimte aan de linkerkant wordt gebruikt om de vermogensomzetter te installeren. Deze kaart 
omvat tevens twee seriële gegevenspoorten (RS485). Als optie kan een aanvullende 
diagnostiekprocessorkaart worden gemonteerd. De bedrading naar externe apparatuur of een 
voedingsbron wordt bevestigd aan connectors met schroefklemmen. Deze connectors worden 
rechtstreeks aan passende onderdelen op de printplaten gekoppeld.
Kabels kunnen in deze ruimte worden gevoerd door kabelwartels die gemonteerd zijn in een van 
de drie openingen met schroefdraad M20x1,5.

Elektronicaruimte
De ruimte aan de voorkant heeft een deksel met een glazen venster. Het bevat een frame met 
een aantal printplaten. De platen hebben de volgende functies:

• Frequentie en statusuitgang printplaat
• Processor printplaat
• Sensordriverkaart
• Displaymodule (aangesloten aan de voorkant van het frame, is te zien door het deksel met 

glazen venster)

2.3  Beschrijving van de software

De ALTOSONIC V12 bevat een krachtige microprocessor die de functies en berekeningen die hij 
uitvoert bestuurt. De microprocessor voert de programmacode uit bestaande uit diverse 
modules, overeenkomstig de functies die hij moet uitvoeren. Door middel van een set 
parameters kan de software worden geconfigureerd volgens verschillende maten en modellen 
flowmeters en in overeenstemming met specifieke eisen, die afhangen van de toepassingen of 
de klant.

Individuele parameters worden geclassificeerd volgens "rollen", om gedifferentieerde 
toegangsrechten te definiëren. Elke “rol” wordt geassocieerd met een “typische” gebruiker of 
bediener, die specifieke verantwoordelijkheden of plichten heeft. Gebruikers moeten zijn 
geregistreerd met een gebruikersnaam en wachtwoord. Bij de registratie wordt ook de rol van 
de gebruiker vastgelegd, en hiermee ook de toegangsrechten van die gebruiker.

GEVAAR!
Ongebruikte openingen moeten worden afgesloten met Ex d-goedgekeurde afsluitdoppen.

WETTELIJKE KENNISGEVING!
De parameters worden opgeslagen in een configuratiebestand. Configuratieparameters zijn 
beveiligd met een wachtwoord om ongeoorloofde wijziging te voorkomen. De toegang voor het 
lezen, bekijken en inspecteren van parameterwaarden is onbeperkt.
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De volgende rollen zijn gedefinieerd, opgesomd volgens hun rang in de hiërarchie.

Rollen en autorisatie

Alleen een gebruiker met een hogere rang kan een gebruiker met een lagere rang registreren. 
Gebruikers kunnen dezelfde rang hebben.

Afgezien van de beperkingen die afhangen van de vastgelegde rol van een gebruiker, worden de 
configuratieparameters beveiligd door een fysiek contact/jumper "tegen overschrijven". Deze 
belet iedere gebruiker om wijzigingen aan te brengen in parameters die van invloed zouden zijn 
op de gemeten flow of volumewaarde. Dit voorkomt onopzettelijke of ongeautoriseerde 
veranderingen in de parameters en mogelijke ongeldigheid van de kalibratie.

De meter wordt gewoonlijk geleverd met een set parameters die geschikt is voor de toepassing.
In het geval dat het configuratiebestand wordt gewijzigd, wordt dit opgeslagen in zijn 
gegevensregistratiegeheugen. Deze informatie kan naderhand worden opgehaald voor audit- en 
verificatiedoeleinden.

2.4  Typeplaten

Ontwikkelaar voorbehouden aan R&D-werknemers van KROHNE

Fabriek voorbehouden aan werknemers van de KROHNE-fabriek, om fabrieksinstellingen te 
verrichten in de meter.

Service voorbehouden aan geautoriseerd servicepersoneel, naar het oordeel van KROHNE.

IJkmeester voorbehouden aan personeel dat werkt namens een wettelijke ijkingsorganisatie.

Supervisor voorbehouden aan personeel dat werkt namens de eigenaar/exploitant van de 
meter (beheerdersfunctie), naar het oordeel van de eigenaar/exploitant van de 
meter.

Exploitant voorbehouden aan personeel dat werkt namens de eigenaar/exploitant van de 
meter (voor dagelijks gebruik), naar het oordeel van de eigenaar/exploitant van de 
meter.

INFORMATIE!
Bekijk de typeplaat van het toestel om na te gaan of het geleverde toestel overeenstemt met uw 
order. Controleer of de juiste voedingsspanning vermeld wordt op de typeplaat.

Figuur 2-5: Voorbeeld van een ATEX typeplaat
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Figuur 2-6: Voorbeeld van een IECEx typeplaat

Figuur 2-7: Voorbeeld van een FM typeplaat

Figuur 2-8: Voorbeeld van een CSA typeplaat
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3.1  Opmerkingen over de installatie

3.2  Opslag

Correcte opslagpositie

Opslagomstandigheden
Zorg voor de volgende opslagomstandigheden om corrosie of voortijdige uitval van de 
apparatuur te voorkomen:

• Vochtigheid: < 95% RV (afgesloten en verwarmde opslaglocatie)
• Opslagtemperatuur: -40...+65º C / -40...+149º F
• Vermijd rechtstreekse zonnestraling tijdens lange opslagperioden; opslaan in de schaduw

Het voorkomen van corrosie
Let op de conservering van de binnenwand van de leiding, vooral bij meters van koolstofstaal.  
Gebruikelijke toepassingen zoals het meten van droog aardgas (verkoopkwaliteit) of aardgas 
met een corrosieremmer vereisen geen corrosieremmende coating aan de binnenkant van de 
meterbuis. Een coating kan zelfs ongewenst worden geacht omdat hij kan afslijten, hetgeen 
gevolgen heeft (zij het van mindere aard) voor de nauwkeurigheid.

VOORZICHTIG!
Inspecteer de verpakking zorgvuldig op schade of tekenen van ruwe behandeling. Meld schade 
aan de transporteur en het plaatselijke kantoor van de fabrikant.

INFORMATIE!
Controleer de paklijst om na te gaan of u uw gehele bestelling volledig heeft ontvangen.

INFORMATIE!
Bekijk de typeplaat van het toestel om na te gaan of het geleverde toestel overeenstemt met uw 
order. Controleer of de juiste voedingsspanning vermeld wordt op de typeplaat.

Figuur 3-1: Opslag

1  Correcte positie voor alle afmetingen
2  Positie niet toegestaan voor flowmeters > 12"

WAARSCHUWING!
Zorg er voor dat de steunen aan de onderzijde van de flenzen in goede staat zijn om te 
voorkomen dat de meter kan omrollen. Neem anders gepaste maatregelen om te voorkomen 
dat de meter kan omrollen.
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Voor de opslag en/of het transport worden echter aanvullende beschermingsmaatregelen 
aanbevolen. Afhankelijk van de duur van de bescherming kan een van de volgende methoden in 
aanmerking worden genomen:

1. Voor een opslagperiode van minder dan één jaar moet de binnenwand van de leiding worden 
beschermd door een corrosieremmer, zoals Shell Ensys.
Breng geen corrosieremmer aan op de akoestische transducers.

2. Voor een periode van een jaar of langer moet de leidingwand worden beschermd met Tectyl of 
een soortgelijk product.
Breng geen Tectyl aan op de akoestische transducers.

3. Ongeacht de opslagperiode kan de binnenwand van de leiding worden beschermd door een 
zuurstofvrije omgeving. Deze kan worden gegenereerd door blinde flenzen te monteren, een 
vacuümpomp te gebruiken om de lucht te verwijderen en de meter vervolgens te vullen met 
stikstof. Het wordt aanbevolen om een paar zakken silicagel in de flowmeter te plaatsen. Om 
te beschermen tegen corrosie, moet de vochtigheid minder zijn dan 38% en/of mag er geen 
zuurstof aanwezig zijn. Er kunnen speciale verordeningen gelden voor het transport en de op-
slag van flowmeters onder druk.

3.3  Transport

WAARSCHUWING!
• Ook kleinere flowmeters hebben een aanzienlijk gewicht. Controleer het gewicht van uw 

flowmeter om geschikte middelen voor transport en opheffen te kiezen.
• Gebruik geschikte middelen, zoals kettingen of hijsbanden, die in goede conditie zijn.
• Gebruik de oogbouten op het meterlichaam om de kettingen of banden voor het heffen van de 

meter aan te verbinden (als ze niet aanwezig zijn: controleer de conditie van de schroefgaten 
in de flenzen en als die in orde zijn, schroeft u oogbouten in de schroefgaten).

• Hef de meter nooit op aan hijsbanden die om de elektronica-behuizing bevestigd zijn.
• Als er een vorkheftruck wordt gebruikt, moet ervoor worden gezorgd dat de flowmeter niet 

van de vorken kan rollen en dat de banden niet van de vorken kunnen glijden.
• Controleer de plaatselijke veiligheidsverordeningen, richtlijnen en de procedures binnen het 

bedrijf voor wat betreft het takelen, aanslaan en transport van (zware) apparatuur.
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3.4  Pre-installatie eisen

3.5  Installatie

3.5.1  Montagepositie

Installeer de ultrasone gasflowmeter in horizontale positie met de flowpijlindicator op de 
typeplaat of op het meterlichaam in de richting van de positieve (voorwaartse) gasflow.
Zorg dat de omvormer na de installatie bovenop de flowmeter zit.
Controleer het gewicht van de meter. Het gewicht van de meter is gewoonlijk aanzienlijk groter 
dan een stuk leiding met dezelfde lengte. 
Om de meter te dragen kunnen er extra ondersteuningen nodig zijn, bij voorkeur twee stuks, één 
aan elke zijde van de meter. 

Ondersteun de meter altijd bij zijn flenzen, het gewicht van de meter mag nooit op de behuizing 
rondom de transducers en de bedrading rusten.  

Als er geen steunen onder de meterflenzen kunnen worden geplaatst, kunnen ze onder de 
overeenkomende flenzen van de leiding worden aangebracht. Als de steunen alleen onder 
leidingsecties voor of na de meter kunnen worden geplaatst, moeten deze steunen zich zo dicht 
mogelijk bij de meter bevinden. In dit geval moet een berekening worden gemaakt om na te gaan 
of de belasting op de leiding de acceptabele waarden niet zal overschrijden. 

De meter moet in de leiding worden geïnstalleerd met pakkingen, moeren en bouten volgens het 
type en de maat van de flenzen van de gasflowmeter. De flenzen van de meter moeten 
overeenstemmen met de flenzen van de leiding waarin de meter moet worden geïnstalleerd. 

Zorg dat de pakkingen niet uitsteken in de flow, want dit zou de nauwkeurigheid van de 

INFORMATIE!
De apparatuur is zo ontworpen dat zij veilig kan werken in omstandigheden die voldoen aan de 
volgende classificaties:
• Vervuilingsgraad 2: dit betekent dat normaliter alleen niet-geleidende (droge) vervuiling zal 

voorkomen.
Tijdelijke geleiding, veroorzaakt door condensatie, kan voorkomen

• Beschermingsklasse I: dit betekent dat de apparatuur moet worden geaard.
• Vochtigheid: <95% RV
• Omgevingstemperatuur: -40...+65°C / -40...+149°F
• Geschikt voor gebruik binnen- en buitenshuis.
• IP66 / NEMA 4X classificatie.

VOORZICHTIG!
De flowmeter moet beschermd worden tegen corrosieve chemicaliën of gassen en stof of 
deeltjes opstapeling.

VOORZICHTIG!
Probeer geen hydrostatische test op de geïnstalleerde flowmeter uit te voeren.

De flowmeter is hydrostatisch getest tijdens de fabricage (zie rapporten) en mag niet opnieuw 
worden getest terwijl de ultrasone sensoren zijn gemonteerd. Het water zal doordringen in de 
sensorruimten en daar achterblijven. Dit veroorzaakt akoestische shortcuts en kan tot gevolg 
hebben dat de flowmeter in storing gaat.
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flowmeter kunnen verlagen.
Om de gasflowmeter te installeren moet de leiding een opening van een zodanige lengte hebben 
dat de meter inclusief de pakkingen goed in de opening past. Er mag geen grote kracht nodig zijn 
om de bouten aan te halen om de ruimten aan beide zijden van de meter te sluiten.  
De opening mag ook niet te klein zijn, d.w.z er mag geen brute kracht nodig zijn om de meter en 
de pakkingen in de opening te passen.

Breng smeermiddel aan om de bouten van de flenzen vast te draaien, in overeenstemming met 
de materialen die gebruikt zijn en de geldende normen.

Haal de bouten van de flenzen aan met een koppel dat overeenstemt met de normen die van 
toepassing zijn op de gebruikte flenzen en materialen.

3.5.2  Leidingdiameters en lengtes

Zorg dat de binnendiameter van de leidingen voor en na de meter overeenstemmen met de 
gespecificeerde aansluitdiameter van de ultrasone flowmeter met en tolerantie van 1%. 
Contacteer KROHNE als de binnendiameter meer dan 1% afwijkt.

3.5.3  Stromingsgelijkrichters

Hoewel de flowmeter een uiterst nauwkeurig toestel is, kan er stroomopwaarts van de 
flowmeter een aanvullende stromingsgelijkrichter worden gemonteerd om de meetonzekerheid 
te minimaliseren, vooral wanneer er een sterk vervormd stromingssnelheidsprofiel wordt 
verwacht, of op plaatsen waar de beschikbare ruimte voor een meetopstelling kritisch is. Als er 
een stromingsgelijkrichter wordt gebruikt, kan de totale instroomlengte worden teruggebracht 
tot slechts 5 DN: 2 DN stroomopwaarts van de stromingsgelijkrichter en 3 DN tussen de 
stromingsgelijkrichter en de flowmeter.

3.5.4  In- en uitstroom voor eenrichtingsgebruik

INFORMATIE!
• Het model is bij voorkeur van het type “geperforeerde plaat”. Een stromingsgelijkrichter van 

het type met “leidingbundel” wordt niet aanbevolen. 
• Als er een stromingsgelijkrichter wordt opgenomen in de meetstraat, wordt dringend 

aanbevolen dezelfde configuratie van stromingsgelijkrichter en instroomleiding te gebruiken 
tijdens een (natte) stromingflowkalibratie (zie bv. ISO17089 of AGA-9 voor gedetaileerde 
eisen).

Zonder stromingsgelijkrichter (OIML R137 klasse 0.5)

Figuur 3-2: Vereiste rechte lengtes voor instroom en uitstroom

1   Instroomsectie: 10 DN
2  Uitstroomsectie: 3 DN
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3.5.5  Regelkleppen

Zonder stromingsgelijkrichter (AGA 9, ISO 17089 en OIML R 137 klasse 1)

Figuur 3-3: Vereiste rechte lengtes voor instroom en uitstroom

1   Instroomsectie: 5 DN
2  Uitstroomsectie: 3 DN

Met stromingsgelijkrichter

Figuur 3-4: Vereiste rechte lengtes voor instroom en uitstroom

1  Instroomsectie voor stromingsgelijkrichter: 2 DN
2  Stromingsgelijkrichter (geperforeerde plaat)
3  Instroomsectie achter stromingsgelijkrichter: 3 DN
4  Uitstroomsectie: 3 DN

INFORMATIE!
Contacteer KROHNE voor aanbevelingen omtrent tweerichtingsgebruik.

VOORZICHTIG!
Onder bepaalde omstandigheden kunnen ultrasone gasflowmeters hinder ondervinden van ruis 
die gegenereerd wordt door druk-gestuurde regelkleppen (PCV). Indien het frequentiespectrum 
van deze PCV ruis zich uitstrekt tot in het bereik van de bedrijfsfrequentie van ultrasone 
transducers en de sterkte van de ruis in een kleinere signaal/ruisverhouding resulteert dan de 
kritieke waarde, kan de ultrasone flowmeter niet werken. Raadpleeg de fabrikant voor advies als 
er een PCV met afslag bij hoge druk wordt gebruikt in de buurt van de ultrasone flowmeter.
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3.5.6  P en T sensoren

Figuur 3-5: Locatie van druk- en temperatuurtransmitters

1  Installeer druktransmitters op het lichaam van de flowmeter bij het Pr-punt
2  Installeer een temperatuurtransmitter op  2...5 DN stroomafwaarts van de flowmeter
3  Installeer de temperatuurtransmitter onder een hoek van 45 graden
4  Installeer de temperatuurtransmitter met een invoegdiepte tussen 0,1 en 0,33 van de nominale leidingdiameter.

INFORMATIE!
• Zie ISO 17089 voor verdere bijzonderheden.
• Gebruik een PT 100 element met dompelbuis en transmitter als temperatuurtransmitter. 

Gebruik bij voorkeur conische dompelbuizen, om trillingen te vermijden.
• Sluit de druktransmitter aan op het Pr-punt in het meterlichaam met een tussenliggende 

isolatieklep en/of kleppenspruitstuk.

VOORZICHTIG!
Gebruik een geschikte blinde dop of een blinde flens (en afdichting, indien nodig) om de 
drukpoort af te sluiten, of sluit een detectielijn aan op de juiste manier. 
Een detectielijn moet naar behoren worden ondersteund om trillingen te vermijden en om te 
voorkomen dat het gewicht van de detectielijn op de aansluiting op de drukpoort drukt.
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3.6  Temperaturen

Voor uitgebreidere informatie over temperaturen, zie Tabel met technische gegevens op blz. 
107.

Figuur 3-6: Temperaturen

1  Omgevingstemperatuur
2  Procesgastemperatuur
3  Gebruik een zonnescherm om de flowmeter tegen directe zonnestraling te beschermen.

VOORZICHTIG!
ZONNESCHERMZONNESCHERMZONNESCHERMZONNESCHERM
Directe zonnestralen zorgen voor temperatuurgradiënten in de meetsectie en moeten daarom 
zo veel mogelijk worden vermeden. Gebruik een zonnescherm of een afscherming boven de 
flow-, druk- en temperatuurtransmitters als bescherming tegen directe blootstelling aan 
zonlicht. Een andere optie is thermische isolatie van de hele meetsectie, inclusief de 
transmitters.
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4.1  Veiligheidsinstructies

4.2  Openen en sluiten van de deksels

Alle deksels zijn voorzien van een vergrendeling om ongeoorloofde of onverwachte opening en 
verwijdering van de deksels te voorkomen. Voordat een deksel tegen de klok in kan worden 
gedraaid, moet de vergrendeling worden losgemaakt zoals op de afbeelding hieronder.

Het sluiten van de deksels gebeurt door deze handelingen omgekeerd uit te voeren. Draai het 
deksel totdat de kleine knop op het deksel onder de vergrendeling zit, en zet de vergrendeling 
vervolgens vast.

GEVAAR!
Alle werkzaamheden aan elektrische aansluitingen mogen uitsluitend worden uitgevoerd als de 
voeding uitgeschakeld is. Let op de spanningsgegevens op de typeplaat!

GEVAAR!
Neem de nationale voorschriften inzake elektrische installaties in acht!

WAARSCHUWING!
Neem beslist de plaatselijke voorschriften inzake de gezondheid en veiligheid op het werk in 
acht. Werkzaamheden die worden verricht op de elektrische componenten van het meettoestel 
mogen uitsluitend worden uitgevoerd door naar behoren getrainde specialisten. 

INFORMATIE!
Bekijk de typeplaat van het toestel om na te gaan of het geleverde toestel overeenstemt met uw 
order. Controleer of de juiste voedingsspanning vermeld wordt op de typeplaat.

GEVAAR!
Voor FM-installaties moeten kabels worden gebruikt die bestand zijn tegen hoge temperaturen. 
Voor alle andere toepassingen moeten kabels worden gebruikt die bestand zijn tegen hoge 
temperaturen als de procestemperatuur 65°C (149°F) of hoger is.

Figuur 4-1: Deksel met vergrendeling openen

1  Schroef de zeskantschroef los met een inbussleutel van 2,5 mm.
2  Draai het deksel tegen de klok in om het te openen.



 ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN 4

27

ALTOSONIC V12

www.krohne.com08/2013 - 4002644201 - MA ALTOSONIC V12 R02 nl

4.3  Digitale I/O aansluitingen

• De digitale uitgangen zijn passieve open-collector uitgangen die galvanisch gescheiden zijn 
van elkaar en van het hoofdcircuit. Om deze uitgangen te gebruiken moeten er een externe 
spanningsbron en stroombegrenzingsweerstanden worden gebruikt. (NEC klasse 2 
stroomvoorziening (max. 100 VA, 24 VDC, IEC 61010-1, clausule 6.3.1 en 6.3.2)

• Voor frequenties boven 100 Hz moeten afgeschermde kabels worden gebruikt om de straling 
van elektrische interferentie te reduceren (EMC).

• Klem A+ wordt niet gebruikt.

•  Open het deksel van de behuizing.
•  Duw de voorbereide kabels door de kabelingang en sluit de nodige geleiders aan.
•  Sluit indien nodig de afscherming aan.
•  Sluit het deksel van de aansluitruimte.
•  Sluit het deksel van de behuizing.

WAARSCHUWING!
1. Om ongeoorloofde of onverwachtse opening en verwijdering van deksels te voorkomen, zit er 

op elk deksel een vergrendeling. Voordat een deksel kan worden gedraaid (tegen de klok in) om 
te worden geopend, moet deze vergrendeling worden losgemaakt met een inbussleutel van 2,5 
mm.

2. In de voet van de omvormerbehuizing zit een aardingspunt, dit moet worden verbonden met de 
dichtstbijzijnde veiligheidsaardgeleider.  

3. Open de omvormerbehuizing pas na één minuut nadat de voeding is uitgeschakeld en nadat ge-
controleerd is of er geen risico's meer zijn vanwege de aanwezigheid van mogelijk explosief 
gas. 

Figuur 4-2: Digitale I/O als NPN-transistor

INFORMATIE!
Elke keer dat de kap van een behuizing geopend wordt, moet het schroefdraad gereinigd en 
ingevet worden. Gebruik uitsluitend hars- en zuurvrije vetten.
Zorg dat de afdichting van de behuizing goed geplaatst, schoon en onbeschadigd is.
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4.3.1  Puls- en frequentie-uitgang

Standaard wordt de eerste digitale I/O-aansluiting ingesteld als een puls-/frequentieuitgang, 
met een frequentie die proportioneel is aan het volumedebiet (werkelijk volume: onder 
procesomstandigheden). Het is mogelijk een andere variabele toe te wijzen om deze uitgang te 
besturen (gedefinieerd door middel van parameterinstellingen). 

4.3.2  Statusuitgangen

Standaard worden de volgende drie digitale I/O-aansluitingen gedefinieerd als statusuitgangen 
(Gegevens niet geldig, Fout onbetrouwbaar en Achterwaartse stroming). De werking van deze 
uitgangen kan echter worden geprogrammeerd op diverse alarmen of statussignalen. Een van 
de statusuitgangen kan worden geprogrammeerd als tweede pulsuitgang, met dezelfde 
frequentie als de eerste pulsuitgang, maar met een faseverschil dat kan worden ingesteld op 0, 
90, 180 of 270 graden.



 ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN 4

29

ALTOSONIC V12

www.krohne.com08/2013 - 4002644201 - MA ALTOSONIC V12 R02 nl

4.3.3  Emulatie van een turbinemeter

Als de ultrasone flowmeter een turbinemeter moet emuleren, kunnen de volgende set-up en 
instellingen worden geïmplementeerd:

• A/A-: frequentieuitgang gerelateerd aan de flow
• B/B-: frequentieuitgang gerelateerd aan de flow, waarbij deze frequentieuitgang stopt met 

werken als het alarm wegens ongeldige gegevens op statusbit C/C- optreedt.

Plaats de frequentieuitgang B/B in serie met statusbit  C/C- zoals weergegeven op onderstaande 
afbeelding.

Figuur 4-3: Aansluitschema voor turbine emulatie

1  Alarm
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4.4  Seriële datacommunicatie (RS 485)

4.5  Aansluiting van de voeding

Figuur 4-4: Aansluiting voor seriële data communicatie

INFORMATIE!
Voor meer informatie over Modbus, zie Set-up van het Modbus protocol op blz. 117.

WAARSCHUWING!
• Gebruik een 24 VDC stroomvoorziening voor de flowmeter, die voldoet aan NEC klasse 2 

(max. 100 VA, 24 VDC ±10% , zie ook IEC 61010-1, clausule 6.3.1 en 6.3.2). Het maximale 
vermogensverbruik is 17 W. De stroomvoorziening moet in staat zijn 3 A te leveren (nodig 
tijdens het opstarten).

• De aardingsklem  (1...4 mm2, AWG 17...AWG 11) van de stroomvoorziening moet worden 
aangesloten op de klem van beschermingsgeleider maat M5, die met een perspassing in de 
aansluitruimte is bevestigd.

• Gebruik een kabelingang om de stroomkabel naar de elektonica te leiden. De stroom die 
geleverd wordt door de vermogensomvormer in de unit is beperkt tot maximaal 15 W volgens 
het “fold-back” principe (wanneer het toelaatbare interne stroomverbruik overschreden 
wordt, wordt de geleverde stroom teruggebracht tot nul). Het stroomverbruik wordt apart 
beperkt tot ca. 1A. 
Vereist typisch geleiders van 3 x 1,5 mm2 (AWG 15).

• Voor aansluiting op een flowcomputer, een gegevensverwervingssysteem of een 
procesregelingssysteem door middel van digitale uitgangssignalen zijn maximaal 4 paar 
koperdraden met een doorsnede van elk 0,75 mm2 (AWG 18) nodig.  

• Voor aansluiting door middel van een RS 485 datalijn op een apparaat voor het registreren of 
monitoren van gegevens of voor het laten draaien van een softwareservicetool voor uitvoering 
van een functiecontrole of een servicetaak, is een afgeschermd paar van twee getwiste 
koperen geleiders met een doorsnede van 0,75 mm2 (AWG 18) nodig.

• Voor aansluiting van een gegevensverwervingssysteem door middel van digitale signalen is 
een afgeschermd paar van twee getwiste koperen geleiders met een diameter van elk 0,75 
mm2 (AWG 18) nodig.

• Voor aansluiting op een veiligheids-/beschermende aarding is een geïsoleerde draad nodig 
met een doorsnede van het koper van minstens 4 mm2 (AWG 11).
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4.6  Bekabeling

Wij adviseren een afgeschermde kabel met getwiste paren voor de aansluiting van de voeding, 
seriële uitgangen en statussignalen. De afscherming kan worden gebruikt om de aardingsklem 
aan te sluiten.  

Lengte van de voedingskabel vs diameter

INFORMATIE!
• De beschermingsleidingklem of GND van de connector kan worden gebruikt voor de 

afscherming van de kabel.
• De elektronica is beveiligd tegen aansluiting van een stroomvoorziening met onjuiste 

polariteit.

Figuur 4-5: Plaats van de voedingsconnector

WAARSCHUWING!
•   Vervang elke niet gebruikte kabelwartel door een Ex d gecertificeerde blindplug! 
• De kabels moeten een nominale temperatuurwaarde hebben van minstens 65°C. In het geval 

dat de beoogde temperatuur van het proces hoger is dan 65°C, moeten de kabels een 
nominale temperatuurwaarde hebben die gelijk is aan de hoogste ontwerptemperatuur van 
het proces.

WAARSCHUWING!
Vanwege het gebruikte model kabelwartels moet de buitendiameter van de kabel tussen 6,5 en 
14 mm liggen. Ongebruikte kabelwartels moeten worden vervangen door Ex d-goedgekeurde 
afsluitdoppen.

Lengte van de kabel tussen de voeding en de 
flowmeter
[m]

Minimaal vereiste koper oppervlakte

70 2 x 0,5 mm2 (AWG 20)

100 2 x 0,75 mm2 (AWG 18)

200 2 x 1,5 mm2 (AWG 15)

400 2 x 4 mm2 (AWG 11)
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4.7  Aarding

Er zijn twee schroefaansluitpunten (één M5 schroefdraad en één M4 schroefdraad) waarop een 
aardleiding kan worden verbonden. Ze kunnen worden gebruikt om de stroomopwaartse en -
afwaartse leidingen aan te sluiten op de flowmeter (equipotentiaal).

Figuur 4-6: Plaats van de aardingsconnectors
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5.1  Starten van de signaalomvormer

Het meettoestel, bestaande uit de meetsensor en de signaalomvormer, is bij levering gereed 
voor gebruik. Alle bedrijfsgegevens zijn in de fabriek ingesteld volgens uw specificaties.

Wanneer de voeding wordt ingeschakeld, wordt er een zelftest uitgevoerd (het KROHNE-logo is 
zichtbaar gedurende de test). Hierna begint het toestel onmiddellijk te meten en worden de 
huidige waarden weergegeven.

Het is mogelijk te wisselen tussen de twee meetwaardevensters, het trenddisplay en de lijst met 
statusmeldingen door op de toetsen ↑ en ↓ te drukken.

VOORZICHTIG!
De gebruikte stroomvoorziening moet in staat zijn minstens 3A te leveren tijdens het opstarten 
van de omvormer.

Figuur 5-1: Geeft weer in de meetmodus (voorbeelden voor 2 of 3 meetwaarden)
x, y en z zijn de eenheden van de weergegeven meetwaarden
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6.1  Display en bedieningselementen

Figuur 6-1: Display en bedieningselementen (Voorbeeld: flowindicatie met 2 meetwaardes)

1  Geeft een mogelijk statusbericht weer in de statuslijst
2  Veld met de productnaam, indicatie of de CT-parameters vergrendeld zijn (symbool van gesloten hangslot) en het pa-

ginanummer dat op het display wordt weergegeven
3  Geeft aan wanneer een toets ingedrukt is
4  1e gemeten variabele in grote weergave
5  Toetsen (zie onderstaande tabel voor functie vertegenwoordiging in tekst)
6  Interface naar de GDC bus (niet aanwezig in alle signaalomvormer versies)
7  Infrarood sensor (niet aanwezig in alle signaalomvormer versies)

INFORMATIE!
• Het schakelpunt voor de 4 optische toetsen zit rechtstreeks voor het glas. Geadviseerd wordt 

de toetsen te activeren onder rechte hoeken vanaf de voorkant. Als ze vanaf de zijkant worden 
aangeraakt, kan dat onjuiste bediening veroorzaken.

• Na 5 minuten inactiviteit vindt automatisch terugkeer naar de meetmodus plaats. Eerder 
veranderde gegevens worden niet opgeslagen.
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6.1.1  Display in de meetmodus met 2 of 3 meetwaarden

Toets Meetmodus Menumodus Submenu of 
functiemodus

Parameter- en 
datamodus

> Schakel om van 
meetmodus naar 
menumodus; druk op 
toets gedurende 2,5 s

Toegang tot getoond 
menu, vervolgens wordt 
1e submenu getoond

Toegang tot getoond 
submenu of functie

Voor numerieke 
waardes, verplaats 
cursor (vetgedrukt in 
blauw) één positie naar 
rechts

^ Reset van display Terugkeren naar de 
meetmodus maar vraag 
of de data moeten 
worden opgeslagen

Druk 1 tot 3 keer, keer 
terug naar menumodus, 
data opgeslagen

Terugkeren naar 
submenu of functie, 
data opgeslagen

 of Overschakelen tussen 
de vijf schermen: M1, 
M2, G1, S0, Versie en 
Modbus-instellingen.

Select. menu Submenu of functie 
selecteren

Gebruik de cursor 
vetgedrukt in blauw om 
nummer te veranderen, 
zetten en veranderen 
van decimale punt

Esc (> + ↑) - - Keer terug naar 
menumodus zonder 
accepteren van data

Keer terug naar 
submenu of functie 
zonder accepteren van 
data

Tabel 6-1: Beschrijving van toetsfunctie

Figuur 6-2: Voorbeeld voor display in de meetmodus met 2 of 3 meetwaarden

1  Geeft een mogelijk statusbericht weer in de statuslijst
2  Slot dat aangeeft dat programmering niet mogelijk is
3  Huidige scherm
4  Eerste gemeten variabele in grote weergave
5  Weergave met 3 meetwaarden
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6.2  Menuoverzicht

Menu 
nummer

Beschrijving

4.1.2 Settings (Instellingen)Settings (Instellingen)Settings (Instellingen)Settings (Instellingen)

4.1.2.1 Language (Taal)

4.1.2.2 Default Page (Standaardpagina)

4.1.2.3 Bargraph Labrl (Staafdiagram Labrl)

4.1.3 Measurement Page 1 (Meting pagina 1)Measurement Page 1 (Meting pagina 1)Measurement Page 1 (Meting pagina 1)Measurement Page 1 (Meting pagina 1)

4.1.3.1 Number of lines (Aantal lijnen)

4.1.3.2 Line Settings 1 (Lijninstellingen 1)

4.1.3.3 Line Settings 2 (Lijninstellingen 2)

4.1.3.4 Line Settings 3 (Lijninstellingen 3)

4.1.4 Measurement Page 2 (Meting pagina 2)Measurement Page 2 (Meting pagina 2)Measurement Page 2 (Meting pagina 2)Measurement Page 2 (Meting pagina 2)

4.1.4.1 Number of lines (Aantal lijnen)

4.1.4.2 Line Settings 1 (Lijninstellingen 1)

4.1.4.3 Line Settings 2 (Lijninstellingen 2)

4.1.4.4 Line Settings 3 (Lijninstellingen 3)

4.1.5 Graphical Page (Grafische pagina)Graphical Page (Grafische pagina)Graphical Page (Grafische pagina)Graphical Page (Grafische pagina)

4.1.5.1 Show Value (Waarde weergeven)

4.1.5.2 Graph type (Type grafiek)

4.1.5.3 Minimum

4.1.5.4 Maximum

4.1.5.5 Time (Tijd)

4.1.6 Status Page (Statuspagina)Status Page (Statuspagina)Status Page (Statuspagina)Status Page (Statuspagina)

4.1.6.1 Reset Errors (Fouten resetten)
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6.3  Toegangscontrole en verzegelingen

Alle akoestische transducers en de elektronische unit van de ALTOSONIC V12 kunnen worden 
verwisseld zonder dat een herkalibratie nodig is. De enige uitzondering vormt de plaat met alle 
Custody Transfer (CT) instellingen. Na de eerste kalibratie van de ALTOSONIC V12 worden alle 
CT-instellingen opgeslagen in de meter en wordt dipswitch nr. 4 in vergrendelde stand gebracht. 
De dipswitches worden vervolgens verzegeld door de ijkdienst, zodat gewaarborgd wordt dat er 
geen ongeoorloofde veranderingen kunnen worden aangebracht aan de meter. Neem contact op 
met KROHNE in het geval dat de plaat met verzegelde dipswitches moet worden vervangen. 

1  Draai het deksel tegen de klok in en verwijder het.
2  Trek aan de metalen handgrepen om het display te verwijderen.
3  Verwijder het plastic deksel met een schroevendraaier.
4  Zoek DIP-switch nummer 4 op:

ON = vrij
OFF = geblokkeerd

Het deksel van de elektronica kan eveneens worden verzegeld (optioneel).

Figuur 6-3: Plaats van de DIP-switch voor verzegeling

VOORZICHTIG!
De CT-goedkeuring is niet langer geldig als dipswitch nummer 4 op ON (AAN) gezet wordt!

Figuur 6-4: Optionele verzegeling van het deksel
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De typeplaat moet aan de flowmeter verzegeld zijn, zoals op onderstaande afbeelding. Het is ook 
mogelijk de typeplaat aan de flowmeter te lassen of met revetten te bevestigen, zodat het niet 
mogelijk is de typeplaat te verwijderen zonder hem te vernielen.

INFORMATIE!
Verzegeling van het deksel is niet vereist en kan worden verbroken zonder dat dit gevolgen heeft 
voor de CT-goedkeuring.

Figuur 6-5: Verzegeling van de typeplaat
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7.1  Inleiding

De "Flowmeter Configuration and Monitoring tool" van KROHNE is een softwarepakket dat 
bedoeld is als ondersteuning bij de toepassing van ALTOSONIC V12 ultrasone gasflowmeters. De 
tool is ontworpen voor gebruik op een pc met een Windows besturingssysteem en kan worden 
gedownload op www.krohne.com.
Het biedt de volgende mogelijkheden:  

• gegevens van een flowmeter verzamelen
• gegevens van een flowmeter presenteren
• parameters verifiëren/instellen/aanpassen die worden gebruikt door de software in de 

flowmeter

De software kan worden gebruikt met verschillende communicatiemethoden, zoals:

• TCP/IP
• Modbus
• USB

7.2  Installatie van de software

Nadat de software naar behoren is geïnstalleerd, bevat het Windows programmamenu het item 
KROHNE Custody Transfer Products met het subitem KROHNE Flow Meter Configuration & 
Monitoring Tool.

7.3  Starten van een sessie

Nadat het programma opgestart is, verschijnt er een blanco scherm met alleen een aantal 
vervolgkeuzeknoppen voor menu's op de menubalk linksboven op het computerscherm.

VOORZICHTIG!
Voor een betrouwbare werking van de meter is de toegang beveiligd door wachtwoorden. Er zijn 
verschillende wachtwoordniveaus beschikbaar voor personeel met de juiste vaardigheden en 
autorisaties, waarmee personeelsleden in staat worden gesteld de taken te verrichten waartoe 
ze bevoegd zijn.

INFORMATIE!
Een sessie is de activiteit die begint met het tot stand brengen van communicatie (= verbinding) 
met een meter. Een sessie eindigt wanner het communicatieproces met de meter beëindigd 
wordt (verbinding verbroken). Tijdens een sessie kunnen er gegevens van een meter worden 
verzameld om de prestaties te monitoren en te beoordelen, de verzamelde gegevens kunnen 
worden opgeslagen als een logbestand en parameters kunnen worden aangepast.

Figuur 7-1: Opstartscherm, bovenste deel



7 SOFTWARESERVICETOOL 

40 

ALTOSONIC V12

www.krohne.com 08/2013 - 4002644201 - MA ALTOSONIC V12 R02 nl

In de linker benedenhoek van het scherm bevindt zich een statusbalk met enkele informatie- en 
statusvelden of statusindicatoren.

Het eerste veld is een informatieveld, dat bestemd is om de momenteel actieve 
communicatiemethode te tonen. Zonder actieve communicatie staat er een liggend streepje in 
het eerste en tweede veld.

Als communicatie met een flowmeter tot stand is gebracht, geeft het tweede veld het adres van 
deze flowmeter weer dat geldig is voor de gebruikte communicatiemethode.

1. Kies en klik de vervolgkeuzeknop Device (Toestel).
Er wordt een menu geopend met de opties Connect (Verbinden), Reconnect (Opnieuw verbin-
den) en Disconnect (Verbinding verbreken).

2. Klik op Connect (Verbinden) (op dit moment is dit de enige mogelijke optie).
Hierdoor wordt een dialoogvenster geopend waarin gevraagd wordt de gewenste communica-
tiemethode te selecteren of te bevestigen.

Figuur 7-2: Opstartscherm, onderste deel

Figuur 7-3: Sluit het toestel aan

Figuur 7-4: Communicatie-interfaces
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1. Klik op OK om te bevestigen dat u de weergegeven optie wilt selecteren, - anders -
2. klik op de omlaagtoets om de andere opties te kunnen zien.
3. Selecteer de door u gewenste optie en klik erop.
4. Klik op OK om te bevestigen.

De KROHNE Flowmeter Configuration and Monitoring Tool verzendt nu een bericht waarin 
gevraagd wordt om respons van elke meter die in staat is te communiceren met de 
geselecteerde communicatiemethode.

Figuur 7-5: Instellingen voor Modbus poort 0
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Als TCP/IP (netwerkomgeving) wordt gebruikt, verschijnt er een dialoogvenster met de 
reagerende meters. Als er meerdere instrumenten aanwezig zijn in hetzelfde netwerk, wordt er 
een lijst gepresenteerd.
De andere communicatie-opties is peer-to-peer en vereist een instelling van de 
communicatieverbinding.

Een pijl in de meest linkse kolom in het dialoogvenster markeert de meter die geselecteerd is 
om een communicatiesessie te starten.

Figuur 7-6: Instellingen voor Modbus poort 1
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1. Om de selectie te bevestigen klikt u op de pijl in het uiterst linkse veld van de rij met de stan-
daard geselecteerde meter.

2. Om een andere meter te selecteren: verplaats de pijl naar de rij met de meter waarmee u wilt 
communiceren, klik op het uiterst linkse veld van de rij die de meter weergeeft. 

3. Bevestig uw keuze door op OK te klikken.

Als u geen respons krijgt van een meter of van de meter waarmee u wilt communiceren, kan dat 
de volgende redenen hebben:  

• er is geen ultrasone flowmeter operationeel, of
• de meter waarmee u wilt communiceren is niet aangesloten op een voedingsbron, of
• de communicatielijn is niet goed verbonden.

   Als dit gebeurt kunt op de toets "Rescan" drukken nadat het probleem is verholpen. MCST 
verzendt het bericht nu opnieuw, en vraagt om respons van elke meter die in staat is te 
communiceren via de geselecteerde communicatiemethode. Als het probleem goed is opgelost, 
staat de meter die u zoekt in het dialoogvenster.
U heeft nu een communicatiemethode en een meter geselecteerd. De geselecteerde 
communicatiemeter en het flowmeteradres verschijnen nu in de respectieve informatievelden in 
de statusbalk onderaan het scherm.

Figuur 7-7: Selecteer het toestel

Figuur 7-8: Selectie onderaan het scherm
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Typ uw naam en wachtwoord in het dialoogvenster en klik op OK.

Standaard:  User: operator  /  Password: operator
of User: supervisor  /  Password: supervisor

 De geselecteerde communicatiemethode en het flowmeteradres verschijnen in de respectieve 
informatievelden in de statusbalk onderaan het scherm.

Figuur 7-9: Login-dialoogvenster

Figuur 7-10: Statusbalkinformatie
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7.4  Een monitoringconfiguratie laden

Een monitoringconfiguratie wordt als volgt geladen:

Stap 1:Stap 1:Stap 1:Stap 1: Klik op de knop “File” (Bestand) om het menu File te openen.

Stap 2:Stap 2:Stap 2:Stap 2: Selecteer de optie “Open Monitoring Configuration” (Monitoringconfiguratie openen).

Er wordt een browservenster geopend.

INFORMATIE!
Er zijn twee verschillende methodes om gegevens te verkrijgen van een flowmeter.
• Informatie vragen over een specifiek gegevensitem: als dit een parameter is, wordt de 

huidige waarde gemeld, dit is een statische waarde. Als het een variabele is, dan wordt de 
waarde gemeld en elke 2 seconden bijgewerkt.

• Definiëren van een set gegevens die door de flowmeter als pakket wordt verzonden en met 
een bepaalde snelheid wordt bijgewerkt. Zodoende wordt het gegevensverzamelingsproces 
aangepast om alleen die variabelen of gegevenselementen te verzamelen die men 
daadwerkelijk moet of wil monitoren en/of registreren (aangezien de meter een grote 
hoeveelheid gegevens produceert, is het niet mogelijk om alle variabelen te verzamelen en 
bij te werken in korte tijd).

De optie “Configure” (Configureren) is beschikbaar om de selectie van gegevens die door de 
flowmeter met een bepaalde snelheid wordt verzonden aan te passen. Deze optie wordt gebruikt 
om de gegevensset vast te leggen die verzameld wordt van de flowmeter: deze gegevensset kan 
tegelijkertijd worden weergegeven. De specificatie van een dergelijke gegevensset wordt 
opgeslagen in een monitoringconfiguratiebestand, een bestand met de extensie “.mon” . Een 
standaard monitoringconfiguratiebestand is te vinden in het software-installatiepakket. Nadat 
er een monitoringconfiguratie geladen is, kan het monitoringproces gestart en gestopt worden.

Figuur 7-11: Menu File (Bestand)
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Stap 3:Stap 3:Stap 3:Stap 3: Selecteer een monitoringconfiguratiebestand en klik op “Open”.

Om te beginnen kunt u het standaard monitoringconfiguratiebestand selecteren.
Er verschijnt een dialoogvenster, waarin gevraagd wordt of u de monitoringfunctie nu wilt 
starten:

Stap 4:Stap 4:Stap 4:Stap 4: Klik op “Yes” (Ja) om de monitoringfunctie te starten.

Het statusveld van de monitoring wordt bijgewerkt van “Mon.OFF” (Mon. UIT) in “Mon.ON” (Mon. 
AAN) en wordt groen in plaats van geel.

Het is ook mogelijk de software zo te configureren dat hij automatisch een 
monitoringconfiguratiebestand zoekt en onmiddellijk nadat het programma is opgestart begint 
met de monitoring.

Stap 5:Stap 5:Stap 5:Stap 5: Klik op de knop “Tools” om het Tools-menu te openen.

Figuur 7-12: Open monitoring configuration (Monitoringconfiguratie openen)

INFORMATIE!
U kunt één of meer eigen monitoringconfiguraties aanmaken en opslaan, volgens uw eigen 
voorkeuren. Verderop wordt uitgelegd hoe u dit kunt doen.

Figuur 7-13: Groen statusveld
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Stap 6:Stap 6:Stap 6:Stap 6: Klik op “Settings” (Instellingen). Er wordt een “Settings”-venster met 4 tabbladen 
geopend.

Stap 7:Stap 7:Stap 7:Stap 7: Selecteer op het blad ”Auto start” het vakje “Start monitoring after connecting” (Start 
monitoring nadat de verbinding gemaakt is).

Stap 8:Stap 8:Stap 8:Stap 8: U kunt:

• op de knop “Use current configuration” (Huidige configuratie gebruiken) klikken, of
• op “Browse” (Bladeren) klikken om een ander venster te openen. Dit bladervenster is identiek 

aan het venster dat eerder gebruikt is om een monitoringconfiguratiebestand te zoeken. 
Selecteer het bestand dat u wilt gebruiken om de monitoring te starten wanneer u de 
volgende keer verbinding maakt met een meter.

Stap 9:Stap 9:Stap 9:Stap 9: Klik op “OK” om de instellingen te bevestigen.

De volgende keer dat u het programma start, worden de stappen 1...4 overgeslagen.

Figuur 7-14: Menu Tools

Figuur 7-15: Settings (Instellingen)
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7.5  Een monitoringconfiguratie veranderen en opslaan

7.5.1  Een monitoringconfiguratie aanmaken

Wanneer de KROHNE Flowmeter Configuration and Monitoring Tool wordt geopend zijn de 
standaardinstellingen zodanig dat er een standaard monitoringbestand wordt geladen en een 
standaard gebruikersweergave wordt geactiveerd. Ook begint de KROHNE Flowmeter 
Configuration and Monitoring Tool onmiddellijk met registreren. Al deze functies worden 
besproken in de volgende paragrafen. Als door onvoorziene redenen de standaard 
opstartinstellingen geen start tot gevolg hebben, worden in de onderstaande paragrafen de 
verschillende stappen besproken om de monitoring, de gebruikersweergave en het registreren 
te activeren.

Om de selectie van beschikbare gegevens voor monitoring te wijzigen, kunt u de 
monitoringconfiguratie veranderen.

Stap 1:Stap 1:Stap 1:Stap 1: Klik op de knop “Monitoring” om het monitoringmenu te openen.

Stap 2:Stap 2:Stap 2:Stap 2: Klik op de optie  “Configure…” (Configureren).

Als er een monitoringsessie actief is, verschijnt er een berichtvenster zoals dat hieronder.

Stap 3:Stap 3:Stap 3:Stap 3: Klik op “Yes” (Ja) om de monitoringactiviteit te stoppen. 

Het dialoogvenster voor monitoringconfiguratie verschijnt:

Figuur 7-16: Menu Montoring

Figuur 7-17: Waarschuwing voor lopende sessie

INFORMATIE!
Merk op dat het instrument zelf niet stopt met meten! Alleen de presentatie van meetresultaten 
wordt onderbroken.
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Stap 4:Stap 4:Stap 4:Stap 4: Klik op “Edit List” (Lijst bewerken). Het dialoogvenster van de editor van de 
monitoringlijst verschijnt:

Er kunnen variabelen worden toegevoegd aan een lijst van waarden die van de meter moeten 
worden verzameld en beschikbaar worden voor presentatie:

Stap 5:Stap 5:Stap 5:Stap 5: Open de boomstructuur in het linker paneel en selecteer de naam van de variabele die 
aan de lijst moet worden toegevoegd.

Figuur 7-18: Monitoring configuration (Monitoringconfiguratie)

Figuur 7-19: Monitoringlijst
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Stap 6:Stap 6:Stap 6:Stap 6: Klik op de knop die naar rechts wijst in het middenpaneel. Het item verschijnt nu in de 
lijst in het rechter paneel.

Op soortgelijke wijze kunnen variabelen worden verwijderd uit de lijst van variabelen die 
verzameld moeten worden van een meter; deze waarden zijn dan niet langer beschikbaar voor 
monitoring/registratie.

Stap 7:Stap 7:Stap 7:Stap 7: Klik in het rechter paneel op het veld links van de naam/beschrijving van de variabele die 
verwijderd moet worden. De wijzer gaat nu naar deze regel. Hierdoor wordt ook de knop in het 
middenpaneel geactiveerd met de pijl die naar links wijst.

Stap 8:Stap 8:Stap 8:Stap 8: Klik op deze knop om het geselecteerde item uit de lijst te verwijderen.

Stap 9:Stap 9:Stap 9:Stap 9: Klik op de knop in het middenpaneel met de dubbele pijl naar links om de lijst volledig te 
wissen.

Stap 10:Stap 10:Stap 10:Stap 10: Klik op de knop “Close” (Sluiten) in het middenpaneel om dit deel af af te sluiten: het 
bewerkingsscherm van de monitoringlijst verdwijnt nu, en keert terug naar het “Monitoring 
Configuration Window” (Monitoringconfiguratievenster).

U kunt de frequentie waarmee u de geselecteerde gegevens wilt laten verzenden en bijwerken 
aanpassen. 

Stap 11:Stap 11:Stap 11:Stap 11: Klik op de pijl “omlaag”- links van “Interval in sec.”

Stap 12:Stap 12:Stap 12:Stap 12: Klik op de gewenste frequentie.

Stap 13:Stap 13:Stap 13:Stap 13: Klik op de knop “Close” (Sluiten) in de rechter benedenhoek van dit venster om dit deel 
af te sluiten. Een dialoogvenster vraagt u of u het monitoringproces (opnieuw) wilt starten.

Figuur 7-20: Monitoring configuration (Monitoringconfiguratie)
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Stap 14:Stap 14:Stap 14:Stap 14: Klik op “Yes” (Ja) om het monitoringproces te hervatten.

7.5.2  Een monitoringconfiguratie opslaan met een nieuwe naam

Stap 1:Stap 1:Stap 1:Stap 1: Klik op de knop "File" (Bestand) om het menu File te openen.

Stap 2:Stap 2:Stap 2:Stap 2: Klik op het menu-item “Save Monitoring Configuration As..” (Monitoringconfiguratie 
opslaan als...).

Figuur 7-21: Monitoring opnieuw starten

INFORMATIE!

• Als u zowel de gewijzigde monitoringconfiguratie als de monitoringconfiguratie die u als 
beginpunt gebruikt heeft wilt opslaan, moet u nu de gewijzigde configuratie opslaan (met een 
nieuwe, eenduidige naam).

• Als u de gewijzigde configuratie niet nu opslaat, wordt u hiernaar door het programma 
gevraagd op het moment dat u het programma wilt sluiten. Op dat moment heeft u twee 
mogelijkheden: u kunt de configuratie die u als beginpunt gebruikt heeft opslaan (waardoor u 
de wijzigingen verliest), of u kunt de gewijzigde configuratie opslaan. Door dit te doen 
overschrijft u dan de aanvankelijke configuratie (en gaat de aanvankelijke configuratie 
verloren).

Figuur 7-22: Menu File (Bestand)
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Stap 3:Stap 3:Stap 3:Stap 3: Typ een nieuwe naam in het veld “Filename” (Bestandsnaam). 

Stap 4:Stap 4:Stap 4:Stap 4: Klik op "Save" (Opslaan).

Uw nieuwe monitoringconfiguratie wordt nu opgeslagen met zijn nieuwe naam.

7.5.3  Een monitoringconfiguratie opslaan met de huidige naam

U kunt op elk gewenst moment een bijgewerkte versie van uw monitoringconfiguratie opslaan:

Stap 1:Stap 1:Stap 1:Stap 1: Klik op de knop "File" (Bestand) om het menu File te openen.

Stap 2:Stap 2:Stap 2:Stap 2: Klik op “Save Monitoring Configuration” (Monitoringconfiguratie opslaan).

Het monitoringconfiguratiebestand dat gebruikt is als beginpunt wordt nu vervangen door de 
gewijzigde monitoringconfiguratie.

Figuur 7-23: Save monitoring configuration (Monitoringconfiguratie opslaan)

Figuur 7-24: Menu File (Bestand)
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7.6  Een monitoringconfiguratie aanmaken

U moet de optie “New Monitoring Configuration…” (Nieuwe monitoringconfiguratie) in het menu 
File (Bestand) gebruiken om een monitoringconfiguratiebestand te openen. 

Stap 1:Stap 1:Stap 1:Stap 1: Klik op de menuknop “File”.

Stap 2:Stap 2:Stap 2:Stap 2: Klik op de optie “New Monitoring Configuration…” (Nieuwe monitoringconfiguratie).

U kunt dit ook gebruiken als u al een monitoringconfiguratie geopend heeft en deze in uitvoering 
is. In dat geval wordt u gevraagd de lopende monitoringsessie te stoppen.

Klik op "Yes" (Ja).

Het scherm Monitoring Configuration (Monitoringconfiguratie) verschijnt nu:

VOORZICHTIG!
Als u geen monitoringconfiguratiebestand heeft om mee te starten, of als u nog geen 
monitoringconfiguratiebestand geopend heeft, is de optie “Configure…” (Configureren) in het 
menu “Monitoring” niet beschikbaar.

Figuur 7-25: Menu File (Bestand)

Figuur 7-26: Waarschuwing voor lopende sessie
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Stap 3:Stap 3:Stap 3:Stap 3: Klik op “Edit List” (Lijst bewerken). 

Het lege venster Monitoring List Editor (Editor monitoringlijst) verschijnt.

Stap 4:Stap 4:Stap 4:Stap 4: Open de structuur in het linker paneel van het venster, selecteer de gegevensitems die u 
wilt monitoren en voeg deze toe aan de lijst in het paneel rechts in het venster door op de knop 
">" te drukken.

Stap 5:Stap 5:Stap 5:Stap 5: Klik wanneer u klaar bent op “Close” (Sluiten) in het venster “Monitoring List Editor”.

Stap 6:Stap 6:Stap 6:Stap 6: Stel de “Fetch Rate” (Ophaalfrequentie) in of pas hem aan op de gewenste waarde.

Figuur 7-27: Monitoring configuration (Monitoringconfiguratie)

Figuur 7-28: Monitoring list editor (Editor monitoringlijst)
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Stap 7:Stap 7:Stap 7:Stap 7: Klik op “Close” (Sluiten) in het venster “Monitoring Configuration” 
(Monitoringconfiguratie).

Het venster “Monitoring” verschijnt weer:

Stap 8:Stap 8:Stap 8:Stap 8: Klik op “Yes” (Ja) om het monitoringproces te starten.

Sla de nieuwe monitoringconfiguratie op met de optie “Save…” (Opslaan...) in het menu File 
(Bestand) zoals eerder beschreven. Geef de nieuwe monitoringconfiguratie een naam: het 
scherm “Save Monitoring Configuration” (Monitoringconfiguratie opslaan) verschijnt nu.

Als u een nieuwe monitoringconfiguratie aanmaakt terwijl er een bestaande 
monitoringconfiguratie open is: op het moment dat u het programma sluit, wordt u gevraagd of u 
de beginconfiguratie wilt vervangen. U kunt besluiten dat niet te doen (als u beide configuraties 
wilt houden, moet u de optie “Save as…” (Opslaan als...) gebruiken voordat u het programma 
afsluit).

7.7  Gegevens bekijken

De gemakkelijkste manier om gegevens te bekijken is via het openen van een voorgedefinieerd 
menu User Views (Gebruikersweergaven).

Figuur 7-29: Start monitoring? (Monitoring starten?)

Figuur 7-30: Menu View (Bekijken)
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1. Klik op de knop View (Bekijken) op de menubalk om het menu View te openen.
2. Klik op de optie User Views (Gebruikersweergaven) om het venster User Views te openen.

Dit venster kan meerdere bladen of tabbladen bevatten. Elk tabblad vormt een blad met een 
keuze aan gegevens in numeriek of grafisch formaat (of beide).
Er kunnen meerdere bladen aanwezig zijn, waardoor het mogelijk is verschillende gegevens-
sets of gegevens in verschillende formaten te presenteren. Een bepaald blad wordt geïdentifi-
ceerd door middel van zijn naam, zoals dat wordt weergegeven op zijn tabblad.

3. In het venster User Views kan elk gewenst blad worden geopend door op het bijbehorende tab-
blad te klikken.

4. Andere vensters kunnen worden geselecteerd voor weergave met behulp van het menu View.

7.7.1  Ongeformatteerde gegevens

Stap 1:Stap 1:Stap 1:Stap 1: Klik op de knop “View” (Bekijken) in de menubalk om het menu “View” te openen.

Stap 2:Stap 2:Stap 2:Stap 2: Klik op “Monitoring Data (unformatted)…” (Gegevens monitoren (ongeformatteerd)).

Een informatievenster zoals hieronder verschijnt als een scrollijst.

De getoonde gegevens zijn de gegevens zoals ze momenteel verzameld worden van de meter: 
alleen de waarden van de variabelen die gedefinieerd zijn in het monitoringconfiguratiebestand.

Figuur 7-31: Ongeformatteerde gegevens
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7.8  De presentatie van de gegevens aanpassen

De gegevens die gepresenteerd worden in “User Views” (Gebruikersweergaven) kunnen worden 
geconfigureerd overeenkomstig uw specifieke eisen of voorkeuren. Dit geldt voor de keuze aan 
gegevens en de manier waarop ze worden gepresenteerd: in cijfervorm of als een grafiek.

7.8.1  Tabbladen instellen in het venster met de gebruikersweergave

Het venster “User Views” (Gebruikersweergaven) heeft twee knoppen in de rechter 
benedenhoek: “Add Tab” (Tabblad toevoegen) en “Remove Tab” (Tabblad verwijderen).

Een tabblad verwijderenEen tabblad verwijderenEen tabblad verwijderenEen tabblad verwijderen

Gebruik de knop “Remove Tab” (Tabblad verwijderen) om een bestaand blad te verwijderen uit 
het venster “User Views” (Gebruikersweergaven). In het geval dat het venster “User Views” 
meerdere bladen heeft, wordt het blad verwijderd dat momenteel geopend is.

Als u zowel de set-up waarmee u gestart bent alsook de gewijzigde versie wilt bewaren, slaat u 
de nieuwe versie op met een nieuwe naam, alvorens het programma te sluiten. Gebruik de 
opdracht “Save Monitoring Configuration As..” (Monitoringconfiguratie opslaan als...) (in het 
menu File (Bestand)). Deze opdracht slaat ook de set-up van de informatiebladen in “User Views” 
op.

Een tabblad toevoegen/aanmakenEen tabblad toevoegen/aanmakenEen tabblad toevoegen/aanmakenEen tabblad toevoegen/aanmaken

Met behulp van de knop “Add Tab” (Tabblad toevoegen) kunt u een nieuw (leeg) blad toevoegen in 
het venster “User Views” (Gebruikersweergaven) en een blad aanmaken volgens uw eigen 
voorkeuren.

Een blad kan worden ingesteld als één enkel paneel, of in twee delen worden gesplitst, 
gerangschikt als een bovenste en een onderste paneel. Elk paneel kan worden gebruikt om 
gegevens weer te geven in de vorm van een grafiek of met cijferwaarden die in een raster met 
cellen worden weergegeven.

INFORMATIE!
Alleen gegevens die werkelijk worden verzameld uit de flowmeter (zoals ingesteld in de 
monitoringconfiguratie) zijn beschikbaar voor weergave. Een gegevensitem dat niet is 
opgenomen in de “Fetch list” (Ophaallijst) kan niet worden weergegeven. U moet de optie 
“Configure” (Configureren) gebruiken in het menu “Monitoring” om gegevensitems die u wilt zien 
toe te voegen aan de “Fetch list”, zodat ze beschikbaar worden voor presentatie. 

INFORMATIE!
 Indien u een verandering heeft aangebracht, wordt u eraan herinnerd dat u het 
monitoringconfiguratiebestand heeft veranderd wanneer u MCST sluit. Als u accepteert dat het 
gewijzigde configuratiebestand wordt opgeslagen, kunt u het verwijderde blad niet meer 
herstellen wanneer u MCST de volgende keer opstart.
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De naam van het bestand dat het presentatieformaat in een bepaald paneel definieert kan 
worden gelezen in de linker bovenhoek.

Een nieuw tabblad toevoegen/aanmaken:

Stap 1:Stap 1:Stap 1:Stap 1: Klik op de knop “Add Tab” (Tabblad toevoegen).

Stap 2:Stap 2:Stap 2:Stap 2: Het dialoogvenster “Add Tab” verschijnt en vraagt u een naam in te voeren voor het blad 
en het gegevensformaat te bepalen (grafiek of cijfers) dat moet worden gebruikt in het 
bovenpaneel en het onderpaneel (als er maar één paneel gedefinieerd is, heeft het blad maar 
één paneel).

Stap 3:Stap 3:Stap 3:Stap 3: Typ een naam voor het nieuwe blad in in het veld “Tab Name” (Naam tabblad).

INFORMATIE!
Het formaat van de manier waarop gegevens gepresenteerd worden in een paneel wordt 
opgeslagen in een bestand met de extensie “.grdx” (om gegevens als cijferwaarden te 
presenteren), “.trdx” (om gegevens als een grafiek te presenteren, waarbij waarden worden 
getoond als een trend op een tijdsas) of “.xygx” (om gegevens te presenteren als een grafiek van 
de ene variabele als functie van een andere variabele).

VOORZICHTIG!
De bestanden die worden gebruikt voor de vooringestelde tabbladen van “User Views” kunnen 
opnieuw worden gebruikt. Dit is de gemakkelijkste manier om uw eigen "bladen" of "tabbladen" 
aan te maken: combinaties maken van de voorgedefinieerde rasters en/of grafieken naar eigen 
voorkeur.
In het geval dat u een bestaand (voorgedefinieerd) formaat gebruikt (ook al verscheen het 
voorheen als een formaat dat slechts de helft van een boven- of onderpaneel vulde), wordt het, 
om een blad of tabblad te vullen met maar één paneel, automatisch uitgevouwen zodat het hele 
paneel wordt gevuld.

Figuur 7-32: Add tab (Tabblad toevoegen)
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Stap 4:Stap 4:Stap 4:Stap 4: Open de selectielijst voor het type paneel dat u wilt gebruiken: klik op de pijl omlaag 
rechts van het veld “Type” in het deel “Upper Panel” (Bovenste paneel).

Stap 5:Stap 5:Stap 5:Stap 5: Klik op “Grid” (Raster), “Trend” of “X-Y Graph” (X-Y grafiek) zoals gewenst, en klik dan op 
“OK”.

Stap 6:Stap 6:Stap 6:Stap 6: Klik op de pijl omlaag rechts van het veld "Configuration file" (Configuratiebestand).

Stap 7:Stap 7:Stap 7:Stap 7: Er wordt een lijst van beschikbare presentatieformaten zichtbaar. Klik op het bestand 
van uw keuze.

Stap 8:Stap 8:Stap 8:Stap 8: Selecteer desgewenst een formaat en een definitiebestand voor het tweede paneel.

Stap 9:Stap 9:Stap 9:Stap 9: Klik op de knop “OK”.
Het nieuwe blad verschijnt nu met één of twee panelen, zoals u gekozen hebt.

7.8.2  Een nieuwe rasterdefinitie aanmaken

Om een "raster" te definiëren voor de presentatie van gegevens in cijfervorm volgens uw eigen 
voorkeuren:

Stap 1:Stap 1:Stap 1:Stap 1: Klik op “Add Tab” (Tabblad toevoegen).

Stap 2:Stap 2:Stap 2:Stap 2: Typ een naam in voor het nieuwe tabblad.

Stap 3:Stap 3:Stap 3:Stap 3: Selecteer “Grid” (Raster).
Opmerking: laat het veld “Configuration File” (Configuratiebestand) leeg.

Figuur 7-33: Add tab (Tabblad toevoegen)

INFORMATIE!
Aangezien u een nieuw tabblad heeft toegevoegd, wordt u eraan herinnerd dat u het 
monitoringconfiguratiebestand heeft veranderd wanneer MCST gesloten (afgesloten) wordt. Als 
u accepteert dat het gewijzigde configuratiebestand wordt opgeslagen, kunt u de 
monitoringconfiguratie waarmee u gestart bent, niet meer herstellen.
Als u zowel de set-up waarmee u gestart bent als de gewijzigde versie wilt starten, moet u de 
nieuwe versie opslaan met een nieuwe naam, alvorens het programma te sluiten. Gebruik de 
opdracht “Save Monitoring Configuration As..” (Monitoringconfiguratie opslaan als...) (in het 
menu File (Bestand)). Deze opdracht slaat tevens de set-up van de informatiebladen in “User 
Views” (Gebruikersweergaven) op.
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Stap 4:Stap 4:Stap 4:Stap 4: Klik “OK”.
Een nieuw tabblad, gedefinieerd als een raster, verschijnt aanvankelijk als een grijs gebied. 

Stap 5:Stap 5:Stap 5:Stap 5: Om een zichtbaar raster weer te geven, moet de maat van het raster (aantal cellen) 
worden gedefinieerd. Door te klikken met de rechter muisknop wordt een menu geopend, klik op 
de optie “Add Column(s)” (Kolom(men) toevoegen):

Stap 6:Stap 6:Stap 6:Stap 6: Voer het aantal kolommen in in het dialoogvenster dat verschijnt en klik op OK.

Stap 7:Stap 7:Stap 7:Stap 7: Klik opnieuw in het grijze gebied met de rechter muisknop om het contextmenu te 
openen, en klik op de optie “Add Row(s)” (Rij(en) toevoegen).

Stap 8:Stap 8:Stap 8:Stap 8: Typ het aantal rijen in in het dialoogvenster dat verschijnt en klik op OK.

Figuur 7-34: Voeg kolommen toe

Figuur 7-35: Voeg kolommen toe

Figuur 7-36: Voeg rijen toe
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De omvang van het raster is nu gedefinieerd, en kan op elk gewenst moment worden aangepast 
door kolommen of rijen toe te voegen.

Definiteer de informatie die in een bepaalde cel moet worden weergegeven als volgt:Definiteer de informatie die in een bepaalde cel moet worden weergegeven als volgt:Definiteer de informatie die in een bepaalde cel moet worden weergegeven als volgt:Definiteer de informatie die in een bepaalde cel moet worden weergegeven als volgt:

Stap 1:Stap 1:Stap 1:Stap 1: Plaats de cursor op de cel die moet worden gedefinieerd. 

Stap 2:Stap 2:Stap 2:Stap 2: Klik op de gewenste cel met de linker muisknop.

Stap 3:Stap 3:Stap 3:Stap 3: Open een menu door te klikken met de rechter muisknop.

Step 4:Step 4:Step 4:Step 4: Klik op “Cell Content…” (Celinhoud).
In het dialoogveld dat verschijnt voor het veld “Cell Content Type” (Type celinhoud).

Stap 5:Stap 5:Stap 5:Stap 5: Klik op “omlaag” om de waardenlijst te openen om de volgende opties weer te geven:
“Empty” (Leeg) / “User Text” (Tekst van gebruiker) / “Process Value Property” (Eigenschap 
proceswaarde).

Stap 6:Stap 6:Stap 6:Stap 6: Klik op “Process Value Property” (Eigenschap proceswaarde).

Stap 7:Stap 7:Stap 7:Stap 7: Open voor het veld “Process Variable” (Procesvariabele) de lijst met variabelen.

Stap 8:Stap 8:Stap 8:Stap 8: Klik op de variabele die moet worden weergegeven.

Stap 9:Stap 9:Stap 9:Stap 9: Open voor het veld “Subitem” de lijst van variabelen.
"Subitem" is een arrayindex voor een variabele die als een array wordt gedefinieerd.

Stap 10:Stap 10:Stap 10:Stap 10: Klik op de index van het arrayelement dat weergegeven moet worden.

Figuur 7-37: Voeg rijen toe

INFORMATIE!
Vergeet de volgende stap niet! Als u de celselectie overslaat en doorgaat met de volgende 
stappen, zou u de inhoud kunnen bewerken of een cel formatteren die u niet wilt veranderen.

INFORMATIE!
Stap 6...8Stap 6...8Stap 6...8Stap 6...8 kunnen op twee manieren worden uitgevoerd. Na "Stap 13" vindt u een alternatieve 
manier.
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Stap 11:Stap 11:Stap 11:Stap 11: Voor het vak met de naam “Property” (Eigenschap), open de lijst om de eigenschappen 
te zien die kunnen worden geselecteerd:
Label (Etiket) / Fieldname (Veldnaam) / Name (Naam) / Full path (Volledig pad) / Parent name 
(Naam bovenliggend) / Full parent path (Volledig bovenliggend pad) / Actual value (Werkelijke 
waarde / Average value (Gemiddelde waarde) / Minimum value (Minimumwaarde) / Maximum 
value (Maximumwaarde) / Unit (Eenheid) / Status.

Stap 12:Stap 12:Stap 12:Stap 12: Klik op de eigenschap die weergegeven moet worden.

Stap 13:Stap 13:Stap 13:Stap 13: Klik ”OK”.

Alternatieve manier voor stap 6...8:Alternatieve manier voor stap 6...8:Alternatieve manier voor stap 6...8:Alternatieve manier voor stap 6...8:

Stap 6:Stap 6:Stap 6:Stap 6: Klik “User text” (Tekst van gebruiker).

Stap 7:Stap 7:Stap 7:Stap 7: Typ de tekststring in die weergegeven moet worden in de cel in het vel “User text” (Tekst 
van gebruiker).

Stap 8:Stap 8:Stap 8:Stap 8: Klik ”OK”.

Het uiterlijk van een cel en de inhoud ervan kunnen als volgt worden aangepast:Het uiterlijk van een cel en de inhoud ervan kunnen als volgt worden aangepast:Het uiterlijk van een cel en de inhoud ervan kunnen als volgt worden aangepast:Het uiterlijk van een cel en de inhoud ervan kunnen als volgt worden aangepast:

Stap 1:Stap 1:Stap 1:Stap 1: Plaats de cursor op de cel die moet worden gedefinieerd. 

Stap 2:Stap 2:Stap 2:Stap 2: Klik op deze cel met de linker muisknop.

Stap 3:Stap 3:Stap 3:Stap 3: Open een menu door te klikken met de rechter muisknop.

Stap 4:Stap 4:Stap 4:Stap 4: Klik “Cell Properties…” (Cel eigenschappen).

Ga verder met het naar wens specificeren van de inhoud van elke willekeurige cel.

Klik met de rechter muisknop in het gebied van het paneel met het nieuwe raster, om het menu 
te openen.
Klik op “Save…” (Opslaan) of “Save as…” (Opslaan als) om een dialoogvenster te openen om een 
naam in te voeren voor de roosterdefinitie die u zojuist heeft aangemaakt. 
Klik op de knop “Save” (Opslaan) om te eindigen. 
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INFORMATIE!
Aangezien u een tabblad heeft toegevoegd met een nieuwe roosterdefinitie, wordt u eraan 
herinnerd dat u het monitoringconfiguratiebestand heeft veranderd wanneer MCST wordt 
afgesloten. Als u accepteert dat het gewijzigde configuratiebestand wordt opgeslagen, kunt u de 
monitoringconfiguratie waarmee u begonnen bent, niet meer herstellen.
Als u zowel de set-up waarmee u begonnen bent als de gewijzigde versie wilt opslaan, moet u de 
nieuwe versie opslaan met een nieuwe naam, alvorens het programma te sluiten. Gebruik de 
opdracht “Save Monitoring Configuration As..” (Monitoringbestand opslaan als ...) (in het menu 
File (Bestand)). Deze opdracht slaat tevens de set-up van de informatiebladen in “User Views” 
(Gebruikersweergaven) op. 
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7.8.3  Een nieuwe grafische presentatie aanmaken

Stap 1:Stap 1:Stap 1:Stap 1: Klik op “Add Tab” (Tabblad toevoegen).

Stap 2:Stap 2:Stap 2:Stap 2: Typ een naam in voor het nieuwe tabblad.

Stap 3:Stap 3:Stap 3:Stap 3: Klik in het vak “Type” op de optie “Trend”.
Opmerking: laat het veld “Configuration File” (Configuratiebestand) leeg.

Stap 4:Stap 4:Stap 4:Stap 4: Klik ”OK”.
Er verschijnt een leeg grafische scherm.

Stap 5:Stap 5:Stap 5:Stap 5: Klik op de knop “Configure” (Configureren).
Er verschijnt een venster waarin de instellingen van de grafische presentatie kunnen worden 
gedefinieerd.

Stap 1:Stap 1:Stap 1:Stap 1: Stel het aantal variabelen in dat u weergegeven wilt hebben (elke variabele die 
geselecteerd wordt voor weergave wordt een "profiel" genoemd)

Stap 2:Stap 2:Stap 2:Stap 2: Stel het aantal Y-assen in dat u nodig heeft om de waarden van de variabelen (profielen) 
die u wilt weergeven te representeren. Dit aantal kan niet groter zijn dan het aantal profielen.

Stap 3:Stap 3:Stap 3:Stap 3: Stel in hoeveel stacks u nodig heeft. Een "stack" is een grafiekgebied met zijn eigen X- en 
Y-as. De hoogte van het gebied in het grafische venster wordt gesplitst in secties, en elke sectie 
kan één “stack” onderbrengen. Het aantal stacks kan niet groter zijn dan het aantal Y-assen.

Stap 4:Stap 4:Stap 4:Stap 4: Stel het aantal Y-schalen in dat u nodig heeft op de eerste (bovenste) stack.

Stap 5:Stap 5:Stap 5:Stap 5: Voer dit getal in op het tabblad Y-Stacks/Y-Stack0.
Doe hetzelfde voor elke volgende "stack".

Stap 6:Stap 6:Stap 6:Stap 6: Specificeer in het tabblad “Profile – Process Value Mapping” (Profiel - 
Proceswaardemapping) de proceswaarde die gerepresenteerd moet worden door elk profiel.

Stap 7:Stap 7:Stap 7:Stap 7: Stel in het tabblad “Profiles” (Profielen) de as in die gebruikt moet worden voor weergave 
van de waarde van elk profiel.

Stap 8:Stap 8:Stap 8:Stap 8: Pas de kleuren en lijn/markerstijlen naar eigen smaak aan.

Stap 9:Stap 9:Stap 9:Stap 9: Klik “OK” .

Stap 10:Stap 10:Stap 10:Stap 10: Klik “Save As”.
Voer een naam in voor de grafische presentatie die u zojuist heeft aangemaakt.

Stap 11:Stap 11:Stap 11:Stap 11: Klik “Save”.

INFORMATIE!
Het gaat verder dan de doelstelling van deze handleiding om gedetailleerde instructies te geven 
voor het definiëren van de grafische presentatie. U kunt echter zelf aan de slag met behulp van 
de korte beschrijving van de volgende stappen.
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7.9  Rapporten aanmaken

De servicetool is ook ontwikkeld om u in staat te stellen records aan te maken met betrekking 
tot de staat van de ultrasone flowmeter en de prestaties van de meter. Records kunnen 
afgedrukte rapporten zijn of worden geëxporteerd en opgeslagen als gegevensbestanden op een 
opslagmedium.

Records kunnen worden aangemaakt voor:

• de huidige parameterwaarden zoals ze aanwezig zijn in de meter, voor het beheer van de 
functionaliteit en de prestaties van de meter.

• proceswaarden zoals ze zijn waargenomen op een bepaald moment
• de Modbus-adresmapping betreffende de parameters en proceswaarden die kunnen worden 

opgehaald bij de meter, gebruik makend van Modbus registeradressering
• rechten en/of beperkingen voor wat betreft de toegang van de ultrasone meter en de 

functionaliteit van deze servicetool, zoals hij beschikbaar is voor een gebruiker van een 
bepaalde categorie (bv. gebuiker, supervisor, ijkmeester, servicemonteur of door de fabrikant 
geautoriseerd ondersteunend technicus). 

Doe het volgende om een rapport te krijgen:

Klik op "Tools" om het menu Tools te openen.
Klik op "Reporting" (Rapportage) om het submenu Reporting te openen.

7.9.1  Rapportage in relatie tot de parameterinstellingen

Klik op “Parameters” om een venster te openen waarin alle parameters worden vermeld. 

Figuur 7-38: Menu Tools > Reporting (Rapportage)
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Gebruik de schuifbalk rechts van het venster om door de lijst te scrollen, en de schuifbalk 
onderaan om de kolommen die u wilt zien weer te geven.

Een geformatteerd rapport aanmakenEen geformatteerd rapport aanmakenEen geformatteerd rapport aanmakenEen geformatteerd rapport aanmaken

Ga naar "Reports & Exports > Reports > Standard parameter report" (Rapporten en exports > 
Rapporten > Standaard parameterrapport).

Er verschijnt een geformatteerd voorbeeld van het standaard parameterrapport:

Figuur 7-39: Parameters

Figuur 7-40: Parameterrapport
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Aangezien dit rapport meerdere pagina's zal beslaan, kunt u de knoppen bovenaan het scherm 
gebruiken om een bepaalde pagina te selecteren.

Het kleine paneel aan de linkerkant vermeldt - in de vorm van een boomstructuur - alle items 
die in het rapport zijn opgenomen. U kunt de schuifbalk rechts van het kleine paneel gebruiken 
om onmiddellijk naar de rapportpagina te gaan waar deze parameter is afgedrukt in het rechter 
paneel. U kunt op het gemarkeerde boomsymbool klikken om het paneel met de boomstructuur 
te verwijderen, en opnieuw klikken om het weer op te roepen.

Een geformatteerd rapport afdrukkenEen geformatteerd rapport afdrukkenEen geformatteerd rapport afdrukkenEen geformatteerd rapport afdrukken

Klik op de knop met het printersymbool links boven in het venster om een afgedrukte kopie van 
het rapport te krijgen.

Figuur 7-41: Voorbeeld van rapport

Figuur 7-42: Report preview (Rapportvoorbeeld)
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Een geformatteerd rapport exporterenEen geformatteerd rapport exporterenEen geformatteerd rapport exporterenEen geformatteerd rapport exporteren

Open het menu Report Preview’s Export (Export rapportvoorbeeld):

Selecteer het toepassingsformaat van het geëxporteerde rapport: Adobe Acrobat (.pdf), 
Microsoft Excel (.xls), of Microsoft Word (.doc). Gebruik het dialoogvenster voor selectie van het 
bestand om de locatie en de bestandsnaam voor export te selecteren.

Een lijstbestand van de parameters aanmaken in CSV-formaatEen lijstbestand van de parameters aanmaken in CSV-formaatEen lijstbestand van de parameters aanmaken in CSV-formaatEen lijstbestand van de parameters aanmaken in CSV-formaat

Klik op "Tools" om het menu Tools te openen.

Klik op "Reporting" (Rapportage) om het submenu Reporting te openen.

Klik op “Parameters” om een venster te openen waarin alle parameters worden vermeld.

Klik op “Reports and Exports” (Rapporten en exports), daarna op “Export to CSV…” (Export naar 
csv).

Er verschijnt een venster waarin u de attributen kunt kiezen die voor elke parameter moeten 
worden vermeld.
Selecteer de items die u wilt opnemen in het geëxporteerde bestand.

Figuur 7-43: Report preview (Rapportvoorbeeld)

Figuur 7-44: Overzicht parameters
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Klik op de knop “Export”.
In het uitvoerdialoogvenster dat verschijnt:
Specificeer de locatie waar u het bestand wilt opslaan.
Typ een unieke bestandsnaam in voor het document.
Klik op de knop "Save" (Opslaan).

Een parameterbestand opslaan in .XML-formaatEen parameterbestand opslaan in .XML-formaatEen parameterbestand opslaan in .XML-formaatEen parameterbestand opslaan in .XML-formaat

Het opslaan en bewaren van het parameterbestand als een .xml-formaat is een belangrijke 
functie. In het onwaarschijnlijke geval dat er een probleem optreedt kunt u het bestand in dit 
formaat nodig hebben om de parameters weer in de processor van de ultrasone gasflowmeter te 
laden, bijvoorbeeld na vervanging van de elektronische unit.
Doe het volgende om de parameterlijst op te slaan in .xml-formaat:

• Klik op Tools om het menu Tools te openen.
• Klik op Reporting (Rapportage) om het submenu Reporting te openen.
• Klik op Parameters om een venster te openen waarin alle parameters worden vermeld.
• Klik op Reports and Exports (Rapporten en exports).
• Klik op Export to XML (Export naar xml).
• Klik in het venster dat verschijnt op Export om te bevestigen.
• In het uitvoerdialoogvenster dat verschijnt: specificeer de locatie waar u het bestand wilt 

opslaan.
• Typ een unieke bestandsnaam in voor het document.
• Klik op de knop Save (Opslaan).

Figuur 7-45: Overzicht van exportparameters
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7.9.2  Rapportage van proceswaarden

Voor de rapportagefunctie met betrekking tot de huidige proceswaarden zijn dezelfde 
kenmerken en procedures van toepassing als voor de parameters.

7.9.3  Rapportage van kalibratieparameters

De kalibratieparameters zijn een subset van de hele verzameling parameters. De 
kalibratieparameters zijn de parameters die van invloed zijn op de waarde van de 
meetresultaten. Wijzig deze parameters niet nadat de meter is geijkt.

Voor de rapportagefunctie van kalibratieparameters zijn dezelfde kenmerken en procedures van 
toepassing als voor de parameters.

7.9.4  Rapportage van voorrechten

Voor de rapportagefunctie van voorrechten zijn dezelfde kenmerken en procedures van 
toepassing als voor de parameters.

7.10  Gegevens van een flowmeter registreren

Nadat verbinding gemaakt is met een flowmeter start het standaard 
monitoringconfiguratiebestand dat deel uitmaakt van het "Quick Start" softwarepakket 
automatisch met het registratieproces. Een voorgedefinieerde gegevensset wordt verzameld 
van de meter, en als een bestand op schijf opgeslagen.
Een veld in de statusbalk onderaan het scherm toont een veld "Log. ON" (Reg. AAN) met een 
groene achtergrond.

In hetzelfde veld wordt de naam van het schijfbestand waarin de gegevens zijn opgeslagen 
weergegeven tussen vierkante haken.

Als u het menu "Monitoring" opent, ziet u ook een vinkje links van de optie "Logging" (Registratie 
bezig) wanneer er daadwerkelijk gegevens worden geregistreerd.

Figuur 7-46: Menu Montoring
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Het registratieproces kan als volgt worden gestopt of onderbroken:Het registratieproces kan als volgt worden gestopt of onderbroken:Het registratieproces kan als volgt worden gestopt of onderbroken:Het registratieproces kan als volgt worden gestopt of onderbroken:

Klik op de optie “Logging” (Registratie bezig).
Het vinkje verdwijnt nu, het veld in de statusbalk onderaan het scherm wordt geel en geeft 
"Log.OFF" (Reg. UIT) weer:

Het registratieproces kan als volgt opnieuw worden gestart:Het registratieproces kan als volgt opnieuw worden gestart:Het registratieproces kan als volgt opnieuw worden gestart:Het registratieproces kan als volgt opnieuw worden gestart:

Open het menu “Monitoring”.
Klik “Logging”.
Het vinkje verschijnt opnieuw en het statusveld geeft opnieuw "Log.ON" weer en wordt groen.
Geregistreerde gegevens worden opgeslagen in een bestand voor elke dag (op voorwaarde dat 
de meter dezelfde is).
De software kent automatisch een naam toe aan het bestand waarin geregistreerde gegevens 
worden opgeslagen, de datum maakt deel uit van deze bestandsnaam.
Wanneer het registratieproces opnieuw gestart wordt - nadat het onderbroken is - worden 
nieuwe gegevens toegevoegd aan het einde van hetzelfde bestand dat tevoren gebruikt werd (er 
vanuit gaande dat dit op dezelfde dag gebeurt).
Waneer een nieuwe dag aanbreekt, wordt er een nieuw logbestand aangemaakt, ook als het 
registratieproces nog steeds in uitvoering is.
Geregistreerde gegevens worden opgeslagen in een bestand met .csv-formaat.
Standaard wordt het bestand opgeslagen in de map:
C:\KrohneData\Logging\MeterModel\Meters\MeterSerienummer

Enkele van de bovenstaande acties of de manier waarop de servicetool presteert hangen af van 
specifieke instellingen. Hoe instellingen de manier waarop de servicetool functioneert kunnen 
beïnvloeden wordt uitgelegd in het volgende hoofdstuk.

7.11  Het gegevensregistratieproces aanpassen

Aangezien de meter een grote hoeveelheid gegevens produceert, is het niet mogelijk alle 
gegevens met een hoog ritme te verzamelen. Opslag van deze hoeveelheid gegevens zou 
logbestanden van niet te hanteren omvang creëren.

Besluit welke gegevenselementen verzameld en opgeslagen moeten worden.

Een eerste selectie is al gemaakt bij het definiëren van de gegevensset die geselecteerd is voor 
het monitoringproces. De gegevensset die opgeslagen moet worden in een logbestand op schijf 
moet gelijk zijn aan de geselecteerde gegevensset voor monitoring, of een subset hiervan. 

Een andere manier om de omvang te reduceren is geïmplementeerd door instelling van een 
"Log Rate" (Registratiefrequentie). Dit is ofwel gelijk aan de "Fetch Rate" (Ophaalfrequentie) 
(parameterwaarde gelijk aan 1), of een fractie van de "Fetch Rate" (geheel getal 
parameterwaarde 2..10). 

Figuur 7-47: Gele kleur van Log.OFF
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“Log RateLog RateLog RateLog Rate” (Registratiefrequentie) instellen (Registratiefrequentie) instellen (Registratiefrequentie) instellen (Registratiefrequentie) instellen

Klik op “Monitoring” om het menu “Monitoring” te openen.

Klik op “Configure…” (Configureren) om het venster Monitoring Configuration 
(Monitoringconfiguratie) te openen.

Klik op de pijl omlaag rechts van het vak "Log rate".
Kies een waarde.

Voorbeeld (zoals hierboven weergegeven): als de "Fetch Rate" gelijk is aan 2, wordt de 
verzamelde gegevensset van de flowmeter om de 2 seconden vernieuwd. Als de "Log Rate" 
wordt ingesteld op 5, wordt elke vijfde verzamelde gegevensset van de flowmeter opgeslagen in 
het logbestand. Dit betekent dan dat er elke 10 seconden een gegevensset wordt opgeslagen in 
het logbestand. 

De gegevensitems selecteren die moeten worden opgeslagen in het logbestand.De gegevensitems selecteren die moeten worden opgeslagen in het logbestand.De gegevensitems selecteren die moeten worden opgeslagen in het logbestand.De gegevensitems selecteren die moeten worden opgeslagen in het logbestand.

Figuur 7-48: Monitoring configuration (Monitoringconfiguratie)

INFORMATIE!
Aanbevolen wordt om niet lichtvaardig te besluiten om veranderingen aan te brengen in de 
gegevenssets die worden opgeslagen in een logbestand. Het resultaat kan namelijk zijn dat in 
het .csv-bestand, en daardoor in een gerelateerd excel-bestand, specifieke gegevensitems in 
een andere volgorde of in andere kolommen dan voorheen zullen verschijnen. Tools die 
ontwikkeld zijn voor de verwerking en analyse van gegevens in het .csv-bestand of het excel-
bestand kunnen hierdoor mogelijk niet langer naar behoren en zoals verwacht functioneren. 
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Als u veranderingen wilt maken in de gegevens die worden opgeslagen in het logbestand:

Om de gegevensitems te definiëren of te selecteren die moeten worden opgeslagen in het 
logbestand:

Klik op “Monitoring” om het menu “Monitoring” te openen.

Klik op “Configure…” (Configureren) om het venster Monitoring Configuration 
(Monitoringconfiguratie) te openen. 

In het venster Monitoring Configuration zoals hierboven:

Klik op “Select Items” (Items selecteren).

Het venster “Monitoring List Editor” (Editor monitoringlijst) verschijnt:

De variabelen die in het venster worden vermeld zijn de variabelen die geselecteerd zijn om te 
worden verzameld voor monitoringdoeleinden. 

Figuur 7-49: Monitoring List Editor (Editor monitoringlijst)

INFORMATIE!
• Het is mogelijk verschillende weergaven van een variabele op te slaan: de werkelijke waarde, 

het gemiddelde, de minimumwaarde of de maximumwaarde. 
• Hier staan het gemiddelde, het minimum en het maximum in verband met het aantal 

“Fetches” dat gerepresenteerd wordt door de gegevensset die wordt opgeslagen. (Een “Fetch” 
kan worden gezien als een monster dat de huidige waarden van alle geselecteerde variabelen 
op een bepaald moment bevat.) 

• Dit betekent bijvoorbeeld: als er één gegevensset geregistreerd wordt telkens wanneer er 5 
"Fetches" zijn voltooid, dan is "Actual" (Huidige) een waarde van die bepaalde variabele (de 
meest recente waarde van de waarden die aanwezig zijn in de 5 meest recente "Fetches" of 
monsters). 

• “Average” (Gemiddelde) is het gemiddelde van de waarden van een bepaalde variabele die 
aanwezig zijn in de meest recente 5 monsters of “Fetches”. Hetzelfde geldt voor “Minimum” 
en “Maximum”. 



7 SOFTWARESERVICETOOL 

74 

ALTOSONIC V12

www.krohne.com 08/2013 - 4002644201 - MA ALTOSONIC V12 R02 nl

Gebruik de horizontale schuifbalk om registratiespecifieke kolommen zichtbaar te maken in het 
venster. De titels van deze kolommen zijn:

• Log Act. (Reg. huid.)
• Log Avg. (Reg. gem.)
• Log Min. (Reg. min.)
• Log Max. (Reg. max.)

Vink selectievakjes in deze kolommen aan om aan te geven welke weergaven van een specifieke 
variabele worden opgenomen in de geregistreerde gegevens.

Items die ontbreken in de lijst van gemonitorde variabelen kunnen ook hier worden toegevoegd:

Stap 1:Stap 1:Stap 1:Stap 1: Open de boomstructuur in het kleine paneel links van het venster.

Stap 2:Stap 2:Stap 2:Stap 2: Open de mappen op het niveau waar individuele variabelenamen zichtbaar worden.

Stap 3:Stap 3:Stap 3:Stap 3: (Variabelen die al in de monitoringlijst zijn opgenomen hebben een groene achtergrond).

Stap 4:Stap 4:Stap 4:Stap 4: Zoek de variabele die u wilt toevoegen zodat deze wordt opgenomen in de registratie.

Stap 5:Stap 5:Stap 5:Stap 5: Klik op de variabele om hem te selecteren.

Stap 6:Stap 6:Stap 6:Stap 6: Klik op de knop die naar rechts wijst in het middenpaneel.

Stap 7:Stap 7:Stap 7:Stap 7: Plaats vinkjes in de kolommen voor de weergaven die u wilt laten registreren.

Stap 8:Stap 8:Stap 8:Stap 8: Klik op de knop "Close" (Sluiten) van de Monitoring List Editor.

Stap 9:Stap 9:Stap 9:Stap 9: Klik op de knop "Close" (Sluiten) van het dialoogvenster Monitoring Configuration om de 
configuratie te accepteren. Er verschijnt een bevestigingsdialoogvenster:

Stap 10:Stap 10:Stap 10:Stap 10: Klik op “Yes” om te bevestigen dat u de monitoring van de flowmeter wilt hervatten.

Figuur 7-50: Monitoring
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Enkele andere functies voor het aanpassen van het bestand met geregistreerde gegevensEnkele andere functies voor het aanpassen van het bestand met geregistreerde gegevensEnkele andere functies voor het aanpassen van het bestand met geregistreerde gegevensEnkele andere functies voor het aanpassen van het bestand met geregistreerde gegevens
(In het venster  “Monitoring configuration” (Monitoringconfiguratie))

TijdstempelTijdstempelTijdstempelTijdstempel

De tijdstempel behorende bij elk gegevensrecord kan de datum en de tijd van de meter zelf of 
van uw computersysteem zijn. Selecteer de gewenste optie in de waardenlijst bij het veld 
"Timestamp with" (Tijdstempel met).

Opnames startenOpnames startenOpnames startenOpnames starten

Bij het starten of herstarten van uw registraties kunt u een record opnemen met de namen van 
de velden en/of eenheden die moeten worden gebruikt. In het excel-bestand verschijnen deze 
als kolomtitels (één regel met veldnamen en één regel met de gebruikte eenheden).

Beperking van de omvang van het logbestandBeperking van de omvang van het logbestandBeperking van de omvang van het logbestandBeperking van de omvang van het logbestand

De omvang van een logbestand kan worden beperkt tot ofwel een maximumaantal records, of 
een maximaal tijdsbestek.
Klik in de waardenlijst van het veld “Switch file based on;” (Schakel bestand over op basis van;) 
op

• Duration (Duur) of
• Number of records (Aantal records)

Selecteer voor Duration een tijdsbestek van:

• 1 uur
• 4 uur
• 12 uur
• 1 dag
• 1 week

Klik op uw keuze in de waardenlijst van het veld "Timespan" (Tijdspanne). Nieuwe intervallen 
starten op meervouden van de geselecteerde "Timespan". Als "week" gekozen is, heeft de start 
van een nieuw interval (en het einde van het vorige interval) plaats op de dag die gespecificeerd 
is in "Week starts at" (Week begint op).

Wanneer “Number of records” (Aantal records) wordt gebruikt, moet een willekeurig aantal 
records worden gespecificeerd in het vak “Max.Records”. Het wordt echter niet aanbevolen een 
waarde van meer dan 32767 te kiezen (dit is het maximumaantal regels dat oudere versies van 
Microsoft Excel kunnen hanteren).

Naam logbestandNaam logbestandNaam logbestandNaam logbestand

Datum en tijd worden automatisch opgenomen in de naam van het logbestand.

Voeg een voorvoegsel van uw keuze toe: bijvoorbeeld de naam van uw bedrijf, de naam van de 
vestiging/locatie of de naam van een persoon.
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U kunt ook het modelnummer van de meter opnemen in de bestandsnaam of het serienummer 
van de meter. Selecteer of deactiveer de bijbehorende vakken. 

Het wordt niet aanbevolen de extensie van de naam van het logbestand te veranderen, hoewel dit 
wel mogelijk is als u goede redenen heeft. Schrijf drie tekens van uw keuze in in het vak 
"Extension" (Extensie).

OpslaglocatieOpslaglocatieOpslaglocatieOpslaglocatie

Standaard is de locatie voor opslag van uw logbestanden op de harde schijf van uw computer:
"C:\KrohneData\Logging".

Afhankelijk van het metermodel en serienummer worden automatisch submappen aangemaakt 
voor een goed georganiseerde archivering van logbestanden.

U kunt uw bestanden opslaan op een andere locatie. Dit kan bijvoorbeeld een station voor 
centrale opslag van metergegevens in een netwerk zijn.

Doe het volgende om de locatie in te stellen waar u uw gegevens wilt laten opslaan:

Stap 1:Stap 1:Stap 1:Stap 1: Klik op de menuknop “Tools” om het menu Tools te openen.

Stap 2:Stap 2:Stap 2:Stap 2: Klik op “Settings…” (Instellingen) om het venster “Settings” hieronder te openen:

Stap 3:Stap 3:Stap 3:Stap 3:Typ in het vak “Logging Home Folder” (Beginmap registraties) de naam (en het pad) van 
de map waar u uw gegevens wilt laten opslaan.

7.12  Parameterinstellingen aanpassen

Een typische aanpassing van de parameterinstelling is de aanpassing van de meterfactor.
De meterfactor wordt bepaald tijdens de kalibratie en wordt geprogrammeerd voordat de 
ultrasone flowmeter verzegeld wordt.
Aanpassingen van de meterfactor voor ijkwaardige meettoepassingen (Custody Transfer - CT) 
mogen uitsluitend worden uitgevoerd onder toezicht van een beambte van de dienst voor het 
ijkwezen. Een specifieke procedure voor aanpassing van de kalibratie en programmering van de 
meter is op verzoek verkrijgbaar bij KROHNE.

Figuur 7-51: Instellingen
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8.1  Periodiek onderhoud

De ultrasone gasflowmeter bevat geen bewegende onderdelen. Tijdens de werking is er geen 
onderhoud nodig zoals smering of vervanging van versleten onderdelen. Het is daarom tijdens 
de normale werking niet nodig de meter te demonteren om bij de inwendige onderdelen van de 
meter te kunnen. 

Het is echter een goed gebruik een logbestand te maken op een regelmatige basis,  zie Gegevens 
van een flowmeter registreren op blz. 70. Het is niet te verwachten dat er slijtage plaatsvindt, 
maar externe invloeden zoals een te sterke flow in een scheider of een procesuitval in een 
gasverwerkingsinstallatie kan verontreiniging van de meter veroorzaken, hetgeen kan 
resulteren in afwijkingen. Door regelmatig een logbestand te maken kan een dergelijk probleem 
nauwkeurig worden vastgesteld in tijd, waardoor de financiële consequenties correct kunnen 
worden aangepast. De ALTOSONIC V12 heeft ook ingebouwde diagnostische functies die de 
gebruiker waarschuwen in het geval van storingen. In een logbestand wordt informatie met veel 
meer bijzonderheden opgeslagen.

8.2  Reiniging

Bij buitengewone toename van de verontreiniging in het meterlichaam kan het nodig zijn de 
ultrasone gasflowmeter te demonteren en te reinigen.

GEVAAR!
Bij storingen wordt geadviseerd de hulp van de fabrikant in te roepen of assistentie van een 
getraind en gekwalificeerd servicemonteur, om het probleem op te sporen en de onderdelen te 
identificeren die mogelijk moeten worden vervangen, in het geval dat het de meter zelf is die het 
probleem veroorzaakt. 
Om de explosieveiligheid te handhaven geldt als algemene regel dat de deksels van de Om de explosieveiligheid te handhaven geldt als algemene regel dat de deksels van de Om de explosieveiligheid te handhaven geldt als algemene regel dat de deksels van de Om de explosieveiligheid te handhaven geldt als algemene regel dat de deksels van de 
elektronicabehuizing of het meterlichaam uitsluitend pas mogen worden verwijderd nadat de elektronicabehuizing of het meterlichaam uitsluitend pas mogen worden verwijderd nadat de elektronicabehuizing of het meterlichaam uitsluitend pas mogen worden verwijderd nadat de elektronicabehuizing of het meterlichaam uitsluitend pas mogen worden verwijderd nadat de 
stroomvoorziening uitgeschakeld of afgekoppeld is. Bovendien moet worden nagegaan of er stroomvoorziening uitgeschakeld of afgekoppeld is. Bovendien moet worden nagegaan of er stroomvoorziening uitgeschakeld of afgekoppeld is. Bovendien moet worden nagegaan of er stroomvoorziening uitgeschakeld of afgekoppeld is. Bovendien moet worden nagegaan of er 
geen explosief gas aanwezig is op het moment dat de deksels geopend of verwijderd worden.geen explosief gas aanwezig is op het moment dat de deksels geopend of verwijderd worden.geen explosief gas aanwezig is op het moment dat de deksels geopend of verwijderd worden.geen explosief gas aanwezig is op het moment dat de deksels geopend of verwijderd worden.

Voordat de meter weer gevoed wordt, moet worden nagegaan of de deksels (en de afdichtingen, Voordat de meter weer gevoed wordt, moet worden nagegaan of de deksels (en de afdichtingen, Voordat de meter weer gevoed wordt, moet worden nagegaan of de deksels (en de afdichtingen, Voordat de meter weer gevoed wordt, moet worden nagegaan of de deksels (en de afdichtingen, 
indien van toepassing) naar behoren teruggeplaatst zijn. De moeren waarmee de deksels op het indien van toepassing) naar behoren teruggeplaatst zijn. De moeren waarmee de deksels op het indien van toepassing) naar behoren teruggeplaatst zijn. De moeren waarmee de deksels op het indien van toepassing) naar behoren teruggeplaatst zijn. De moeren waarmee de deksels op het 
meterlichaam worden bevestigd moeten goed genoeg worden aangehaald om te verzekeren dat meterlichaam worden bevestigd moeten goed genoeg worden aangehaald om te verzekeren dat meterlichaam worden bevestigd moeten goed genoeg worden aangehaald om te verzekeren dat meterlichaam worden bevestigd moeten goed genoeg worden aangehaald om te verzekeren dat 
de afdichtingen een goede beschermingsgraad van minstens IP 54 waarborgen, zodat vocht uit de afdichtingen een goede beschermingsgraad van minstens IP 54 waarborgen, zodat vocht uit de afdichtingen een goede beschermingsgraad van minstens IP 54 waarborgen, zodat vocht uit de afdichtingen een goede beschermingsgraad van minstens IP 54 waarborgen, zodat vocht uit 
de ruimte achter de deksels wordt geweerd. (De rubberen afdichting moet iets, maar zichtbaar de ruimte achter de deksels wordt geweerd. (De rubberen afdichting moet iets, maar zichtbaar de ruimte achter de deksels wordt geweerd. (De rubberen afdichting moet iets, maar zichtbaar de ruimte achter de deksels wordt geweerd. (De rubberen afdichting moet iets, maar zichtbaar 
worden ingedrukt, het koppel op de moeren is dan ongeveer 5 Nm. )   worden ingedrukt, het koppel op de moeren is dan ongeveer 5 Nm. )   worden ingedrukt, het koppel op de moeren is dan ongeveer 5 Nm. )   worden ingedrukt, het koppel op de moeren is dan ongeveer 5 Nm. )   

Het schroefdraad van de teruggeplaatste deksels van de elektronicabehuizing moet volledig 
aangekoppeld zijn. Het deksel moet worden gesloten door het met de klok mee te draaien totdat 
er weerstand gevoeld wordt, zodanig dat het deksel een lichte druk uitoefent op de O-
ringafdichting, om te voorkomen dat er vocht kan binnendringen (overeenkomstig 
beschermingsgraad IP66/67).  Ten slotte moet de vergrendeling weer worden aangebracht. 

Voor meer informatie over de vergrendeling, zie Openen en sluiten van de deksels op blz. 26.
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8.3  Verwisseling van transducers

Het is niet waarschijnlijk dat transducers defect raken. In de onwaarschijnlijke situatie dat een 
transducer uitvalt, moet hij worden vervangen. Hoewel niet strikt noodzakelijk, is het een goed 
gebruik om tegelijkertijd ook de andere transducer op hetzelfde geluidspad te vervangen. 
Voer indien mogelijk de druk van de flowmeter af. Gebruik als dit niet mogelijk is het 
uittrekgereedschap om de onder druk staande transducer (maximum 150 bar (g)) te verwijderen.

8.4  Vervanging van transducers - Drukloze conditie

Schakel de stroomtoevoer naar de meter uit en wacht minstens 1 minuut alvorens de Ex-d 
behuizing te openen. Het is tevens raadzaam een gasdetector te gebruiken om mogelijke 
gevaarlijke gegevensomstandigheden te detecteren. Bij regen moet verder worden verzekerd 
dat er geen water/regen kan binnendringen in de elektronicabehuizing, hetzelfde geldt voor 
stoffige omgevingen.
Het heeft de voorkeur de stroomtoevoer af te koppelen van de apparatuur door het rechter 
deksel van de elektronicabehuizing los te schroeven. Sluit het deksel na afkoppeling volledig en 
bevestig labels aan schakeleenheden om ongewenste inschakelingen te voorkomen.
De transducers zijn geïnstalleerd en bij de fabricage mechanisch bevestigd op een uiterst 
nauwkeurige positie in het meterlichaam. Volg onderstaande instructies om toegang te krijgen 
tot de transducer die moet worden vervangen.

WAARSCHUWING!
De ALTOSONIC V12 is een UFM onder druk. Verwijder de transducer, bouten of andere 
onderdelen onder druk niet zonder de garantie dat alle druk van de meter is afgevoerd.

GEVAAR!
Lees altijd eerst de instructies voor veilige hantering van de apparatuur en installaties.

Installatie van de transducer - overzicht

Figuur 8-1: Sensorgroep

1  Dubbele O-ring
2  Sleuf in de bus
3  Ex-d-bus
4  Ex-d-stekker
5  Uitlijningspen
6  Dop
7  Borgschroef M2
8  Coaxdraad
9  Transducermoer

INFORMATIE!
Er kunnen verschillende types transducers zijn gebruikt!
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Stappen voor verwijdering van een transducer:
•  Verwijder de Delrin beschermdop (alleen voor gelaste meterlichamen).
•  Maak de kleine M2 schroef los (onderdeel 1 op onderstaande afbeelding). 

Figuur 8-2: Transducertypes

1  Epoxy
2  Titanium

Figuur 8-3: Delrin beschermdop

1  Delrin beschermdop (alleen op gelaste meterlichamen)

Figuur 8-4: Aanzicht bij geïnstalleerde transducer

1  Zeshoekige borgschroef M2
2  Gaten voor verwijdering van de dop
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•  Plaats het speciale gereedschap 1 met de twee pennen 2 in de dop 3. 
•  Draai het speciale gereedschap tegen de klok in 4 om de dop los te maken van de transducer. 

Zorg dat de kabel niet gedraaid wordt.

•  Trek de coax-kabel met de Ex-d stekker uit de transducer.

Figuur 8-5: Verwijder de dop

Figuur 8-6: Verwijdering van transducermoer

1  Steek het gereedschap in de moer van de transducer
2  Draai het gereedschap tegen de klok in om de moer van de transducer los te draaien
3  Moer van transducer

Figuur 8-7: De transducer in het gereedschap installeren

1  Plaats het gereedschap op de transducer
2  Draai het gereedschap met de klok mee om hem aan de transducer te bevestigen.
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Stappen voor installatie van een transducer:

Figuur 8-8: De transducer naar buiten trekken

1  Trek om de transducer te verwijderen
2  Draai de transducer om hem los te maken van het gereedschap

VOORZICHTIG!
• Zorg dat de binnenkant van het transducermondstuk helemaal schoon is.
• Zorg dat de twee O-ringen van de nieuwe transducer iets ingevet zijn.

Figuur 8-9: De transducer in het gereedschap installeren

1  Plaats het gereedschap op de transducer
2  Draai het gereedschap met de klok mee om hem aan de transducer te bevestigen.

Figuur 8-10: De transducer vervangen

1  Duw stevig op de sleutel. Twee o-ringen klikken op hun plaats.
2  Maak de sleutel los door hem tegen de klok in te draaien.

VOORZICHTIG!
Ga na of de transducer niet loskomt wanneer u de sleutel beweegt.

INFORMATIE!
Breng wat vet aan op het schroefdraad van de transducermoer, om de installatie te 
vergemakkelijken.
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•  Steek de connector van de coaxkabel weer in de transducer.

•  Breng de Delring beschermingring weer aan (alleen voor gelaste meterlichamen).
•  Breng alle deksels van de flowmeter weer aan.

Figuur 8-11: De kabel met de transducer verbinden

1  Steek de connector van de coaxkabel in de transducer
2  Zorg dat de schroef in de sleuf van de transducer schuift

Figuur 8-12: De Ex-d-stekker en dop installeren

1  Steek de Ex-d-connector in de transducer
2  Doe de dop op het gereedschap en steek hem op de transducer
3  Draai het gereedschap met de klok mee om de dop vast te draaien

Figuur 8-13: Schroef de borgschroef M2 vast

1  Draai de inbusschroef met de klok mee om de borgschroef M2 vast te draaien

VOORZICHTIG!
Controleer na het onderhoud of er geen berichten op het display worden weergegeven en/of 
controleer de juiste werking met de Flow Meter Configuration and Monitoring Tool
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8.5  Verwisseling van transducers - Conditie onder druk

WAARSCHUWING!
Het gereedschap is ontwikkeld om de transducer van een ultrasone gasflowmeter - terwijl er 
druk op staat - op een veilige manier te vervangen. Desondanks vereist het werken met 
instrumenten met hoge gasdruk de uiterste zorgvudigheid. Tref de volgende 
voorzorgsmaatregelen:
• Zorg dat het personeel dat met dit gereedschap werkt er vertrouwd mee is en te werk gaat in 

overeenstemming met de wetten en verordeningen - vooral voor wat betreft de veiligheid - 
die van toepassing zijn op de locatie of de plaats waar de taak wordt verricht.

• Zorg dat het personeel dat met dit gereedschap gaat werken voldoende getraind en opgeleid 
is, en voldoende kennis van het gereedschap en de gebruikswijze heeft. Geadviseerd wordt 
om een trainingssessie bij te wonen die kan worden aangeboden door de fabrikant.

• Controleer of alle materialen die nodig kunnen zijn beschikbaar zijn; zorg dat de operatie, 
wanneer deze eenmaal begonnen is, kan worden afgemaakt met de juiste installatie van een 
nieuwe transducer; de procedure mag niet worden onderbroken door welke tussenkomst 
dan ook of worden gestopt omdat er onderdelen of materialen ontbreken.

• Controleer voordat u de operatie begint of de instrumenten (uittrekgereedschap, bouten, 
gereedschappen) volledig zijn en in goede staat. Als er een of meer bouten ontbreken, moet 
worden gezorgd dat vervangende bouten conform de klasse (graad) 12.9 zijn (overeenkomstig 
DIN ISO 898/1).

• Tijdens de procedure zal er een kleine hoeveelheid gas ontsnappen. Controleer of dit kan 
leiden tot risico's voor de gezondheid vanwege gevaarlijke stoffen.

• Zorg voor middelen om mogelijk gevaarlijke concentraties van gevaarlijke gassen te 
detecteren. Tref maatregelen om te voorkomen dat ontsnappend gas wordt ingeademd.

• Zorg dat er rondom de flowmeter voldoende vrije ruimte voor een volledig uitgetrokken 
trekgereedschap is.

• Tref voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat er voertuigen (heftrucks, kranen enz.) in de 
buurt van het uittrekgereedschap komen terwijl dit op een meter gemonteerd is; het risico 
dat het gereedschap onvoorzien wordt geraakt (en beschadigd) door een dergelijk 
vervoersmiddel moet worden uitgesloten.

• Controleer of de stroomvoorziening van de meter kan worden uitgeschakeld (dit is nodig met 
het oog op de explosieveiligheid). Als de stroomtoevoer niet kan of niet zou moeten worden 
uitgeschakeld: zorg voor een gasdetector om na te gaan of de atmosfeer niet gevaarlijk is 
wanneer de verwijdering en vervanging van de transducer worden uitgevoerd.

• Gebruik het gereedschap niet om op te gaan zitten, te leunen of op te stappen wanneer het op 
de ultrasone gasflowmeter is gemonteerd.

• Laat het uittrekgereedschap niet onbewaakt achter terwijl het op een meter gemonteerd is 
en de operatie in uitvoering is, totdat de operatie voltooid is.

VOORZICHTIG!
• Zorg dat goed is gediagnosticeerd en geïdentificeerd welke transducer(s) vermoedelijk defect 

is/zijn en wellicht moeten worden vervangen.
• Zorg dat er een elektronisch instrument voor meting van weerstand en capaciteit aanwezig 

is, controleer of het recent gekalibreerd is en voorzien is van nieuwe batterijen (of zorg dat er 
reservebatterijen beschikbaar zijn).
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INFORMATIE!
• Als het mogelijk is een ultrasone flowmeter te isoleren en de druk ervan af te laten als het 

nodig is een of meer transducers te vervangen, heeft die manier de voorkeur boven het 
gebruik van het uittrekgereedschap.

• Besluit welke personen betrokken moeten worden bij de operatie, vooral degenen die de taak 
moeten verrichten op de locatie van de meter. Tref maatregelen om te verzekeren dat 
uitsluitend de betrokken personeelsleden het gebied kunnen betreden.
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8.5.1  Transduceruittrekgereedschap

Figuur 8-14: Uittrekgereedschap
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8.5.2  Procedure voor verwijdering van een transducer

Stap 1: De vermoedelijk defecte transducer opsporen
•  Spoor de positie van de vermoedelijk defecte transducer op in het meterlichaam.
•  Schakel de stroomvoorziening naar de gasflowmeter uit.
•  Verwijder het deksel zoals nodig is om bij de vermoedelijk defecte transducer en de 

signaalkabel die met de transducer verbonden is te komen.

Bij een waarschuwing, probleem of uitval, is een technicus met het diagnosegereedschap dat 
beschikbaar is voor de ultrasone gasflowmeter in staat het nummer van het geluidspad te 
identificeren dat zeer waarschijnlijk het probleem veroorzaakt.
De transducers worden geïdentificeerd met codes als: 1U, 1D, 2U ... 6D. Het nummer verwijst 
naar het nummer van het geluidspad. Een "U" wijst op een bovenstroomse transducer en een 
"D" op een benedenstroomse transducer van een geluidspad.
Voor een ALTOSONIC V12 zijn er zes transducers (behorende tot drie geluidspaden) aanwezig 
aan één kant (voorzijde) van de flowmeter. De codes en locaties van deze transducers staan 
aangegeven op onderstaande afbeelding. 

Nummer in 
afbeelding

Beschrijving

1 Handwiel aan de bovenzijde van de hoofdas

2 Stelschijf om de as te positioneren

3 Vergrendeling

4 Hoofdas

5 Buis

6 Overdrukklep

7 Kleminrichting

8 Hefboom om de kogelklep te bedienen

9 Kogelklep

10 Tussenflens

Alleen gebruiken voor flowmeters met gelaste transducers

11 Wigvormige adapter

Alleen gebruiken voor flowmeters uit één stuk

12 Veerbelaste zeshoek aan de onderkant van de hoofdas

13 Moer om de transduceradapter te bevestigen

14 Transduceradapter

15 Moer om de transducer vast te zetten in de transducerpoort

16 Transducer
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Vier transducers (behorende tot twee geluidspaden) zitten op de achterzijde van de flowmeter. 
De codes en locaties van deze transducers staan aangegeven op onderstaande afbeelding.

Twee transducers zitten op de bovenkant van de ultrasone flowmeter. De codes en locaties van 
deze transducers staan aangegeven op onderstaande afbeelding.

Figuur 8-15: Transducers op de voorkant van de flowmeter

Figuur 8-16: Transducers op de achterkant van de flowmeter

Figuur 8-17: Transducers op de bovenkant van de flowmeter
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Stap 2: De transducerkabel loskoppelen

Koppel de verbindingskabel van de transducer af in de volgende stappen.

•  Maak de kleine M2 schroef (nummer 7 op onderstaande afbeelding) los boven op de dop die 
bevestigd is aan de verlenging met het M10 schroefdraad boven op de transducer. 

•  Monteer het speciale gereedschap 1 met de twee pennen 2 in de dop 3. 
•  Draai het speciale gereedschap tegen de klok in 4 om de dop los te maken van de transducer. 

Zorg dat de kabel niet gedraaid wordt.

•  Trek de coaxkabel met de connector uit de transducer.

INFORMATIE!
De transducerkabel moet worden afgekoppeld voordat het uittrekgereedschap kan worden 
gebruikt.

Installatie van de transducer - overzicht

Figuur 8-18: Sensorgroep

1  Dubbele O-ring
2  Sleuf in de bus
3  Ex-d-bus
4  Ex-d-stekker
5  Uitlijningspen
6  Dop
7  Borgschroef M2
8  Coaxdraad
9  Transducermoer

Figuur 8-19: Verwijder de dop
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Stap 3: De vermoedelijk defecte transducer testen

Het elektronische meetinstrument wordt niet geleverd als onderdeel van de set. Dit kan elk 
willekeurig instrument zijn dat in staat is een capaciteit te meten in het bereik van 0,1 ...1,0 nF en 
een elektrische weerstand in het bereik van 1 MΩ ... 20GΩ. Het is een redelijk veel gebruikt 
apparaat en wordt geacht beschikbaar te zijn.

•  Steek de connector van de coax-adapterkabel in de connector in de transducer.
•  Meet de elektrische capaciteit van de transducer. De waarde moet 0,32...0,34 nF zijn.
•  Meet de elektrische weerstand van de transducer. De waarde moet > 10 MΩ (gebruikelijke 

waarde = 1 GΩ).
•  Maak de adapterkabel los.

Stap 4: De transduceradapter in positie brengen

•  Plaats de transduceradapter zodanig dat hij (gedeeltelijk) in de bevestigingsmoer van de 
transducer komt.

•  Draai de transduceradapter - samen met de bevestigingsmoer van de transducer - tegen de 
klok in (niet meer dan één slag) om de pin in de transduceradapter in de sleuf in de verlenging 
met M10 schroefdraad boven op de transducer te laten schuiven.

INFORMATIE!
Alvorens de vervanging van een transducer te beginnen moet worden vastgesteld welke 
transducer er waarschijnlijk uitgevallen is. Ten eerste moet hiervoor het diagnosegereedschap 
worden gebruikt om de prestaties van de ultrasone gasflowmeter te controleren. Raadpleeg bij 
twijfel de plaatselijke assistentiedienst van de fabrikant. Let op: transducers werken altijd 
paarsgewijs (behoren tot hetzelfde geluidspad). Met gebruik van dit diagnosegereedschap is het 
wellicht niet zeker welke transducer van een paar moet worden vervangen.
Ten tweede kunnen de elektrische capaciteit en weerstand van de vermoedelijk defecte 
transducer worden gemeten om vast te stellen welke transducer van een geluidspad 
vermoedelijk defect is. Waarneming van een lage weerstandwaarde of een capaciteitswaarde die 
afwijkt van de specificatie kan een nuttige bevestiging vormen bij het identificeren van een 
transducer die defect is.

Figuur 8-20: Montage van de transduceradapter

1  Transducer en bevestigingsmoer in de flowmeter.
2  Transduceradapter.
3  Sleutel
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•  Bevestig de transduceradapter met de bronzen moer met een 5 mm zeshoekige sleutel.

Stap 5: De adapterplaat monteren

Vierkant wigvormig modelVierkant wigvormig modelVierkant wigvormig modelVierkant wigvormig model

Figuur 8-21: Montage van de bronzen bevestigingsmoer

1  Transducer en bevestigingsmoer in de flowmeter
2  Gemonteerde transduceradapter.
3  Bronzen moer
4  Gebruik een zeskantsleutel van 5 mm.

INFORMATIE!
Om het uittrekgereedschap te kunnen installeren op de transducerpoort, moet een 
transduceradapterplaat worden gebruikt. Er zijn verschillende modellen beschikbaar. Welke 
adapter moet worden gemonteerd hangt af van de constructie van de flowmeter.

Figuur 8-22: Twee modellen transduceradapterplaten

1  Vierkante wigvormige transduceradapterplaat
2  Ronde transduceradapterplaat

INFORMATIE!
Het vierkante wigvormige model wordt gebruik voor flowmeters die uit één stuk metaal zijn 
gemaakt. Het ronde model wordt gebruikt voor flowmeters met gelaste transducerpoorten.

WAARSCHUWING!
Zorg dat de drukafdichting (O-ring) tussen de adapterplaat en het meterlichaam in goede vorm 
en goed gemonteerd is. Vervang hem als hij beschadigd is (maat 43,0 x 3,5 mm).
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•  Bevestig de vierkante wigvormige adapter door middel van 4 bouten M8 x 25 (graad 12.9) met 
een 6 mm zeshoekige sleutel.  Let op de juiste hoek van de adapter.

•  Ga verder met Stap 6: Het uittrekgereedschap monterenStap 6: Het uittrekgereedschap monterenStap 6: Het uittrekgereedschap monterenStap 6: Het uittrekgereedschap monteren.

Rond modelRond modelRond modelRond model

•  Draai de Delrin beschermdop tegen de klok in verwijder hem van de transducerpoort.

•  Bereid de ronde adaptereenheid voor: haal de bouten (8 stuks) los met de 5 mm zeshoekige 
sleutel (elk 2 slagen tegen de klok in). 

•  Positioneer de adapter zodat het schroefdraad in het schroefdraad op de transducerpoort kan 
grijpen. Het kan handig zijn om wat smeermiddel te gebruiken (dit moet geschikt zijn voor 
roestvast staal). Draai de adapter zo veel mogelijk met de klok mee. 

•  Haal de bouten (8 stuks) aan met de 5 mm zeshoekige sleutel.

VOORZICHTIG!
De vierkante wigvormge adapterplaat is beschikbaar met twee kophoeken. Voor flowmeters met 
een nominale maat van 6" moet de adapter een kophoek hebben van 18 graden. Voor flowmeters 
met een nominale maat van 8" en groter moet de adapter een kophoek hebben van 20 graden.

VOORZICHTIG!
Controleer of de voorkant van de transducerpoort niet beschadigd of gekrast is. Hij moet glad en 
schoon zijn, anders bestaat het gevaar op gaslekken bij voortzetting van de procedure.

Figuur 8-23: Rond model transduceradapter

1  Twee M5 bouten (worden niet gebruikt door de klant)
2  Acht M6 bouten om beide platen naar elkaar toe te trekken.
3  Vier schroefgaten M8 voor montage van het uittrekgereedschap

INFORMATIE!
Dit zou de speling tussen beide platen moeten forceren op een opening van ongeveer 1 mm.
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Stap 6: Het uittrekgereedschap monteren
•  Bevestig het onderste deel van het uittrekgereedschap (de kogelklep) aan de 

transduceradapter met de 4 bouten M 8 x 130 (graad 12.9) met behulp van de  6 mm 
zeshoekige schroevendraaier. Controleer de O-ringafdichting, vervang hem als hij beschadigd 
is (maat 40,87 x 3,53 mm).

•  Span de M8 bouten met de juiste kracht met behulp van een gehoekte zeshoekige sleutel van 
6 mm.

•  Zorg dat de kogelklep in geheel geopend is.

INFORMATIE!
Wanneer ze goed zijn aangehaald moet er nog steeds wat speling zijn tussen beide platen van de 
adapter.

Figuur 8-24: Monteer de kogelklep van het uittrekgereedschap op de flowmeter

1  Transducer, bevestigingsmoer en transduceradapter in de flowmeter.
2  Wigvormige adapterplaat.
3  Kogelklep van uittrekgereedschap
4  Gebruik een zeskantsleutel van 6 mm om de vier bouten M8 x 130 aan te halen.

INFORMATIE!
Op de afbeelding hierboven wordt de vierkante wigvormige adapterplaat weergegeven. Dit kan 
ook de ronde adapterplaat zijn, afhankelijk van het type flowmeter.
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•  Meet de positie van de transduceradapter in de transducerpoort (diepte in het midden, waar de 
bronzen moer geraakt wordt) met de liniaal.

•  Onthoud en noteer deze waarde als "Diepte".

•  Meet de positie van het einde van de zeshoek op de hoofdas ten opzichte van de flens van de 
buis.

•  Onthoud en noteer deze waarde als "Lengte".
•  Zorg dat de knop van de vergrendeling omlaag zit, om draaien van de stelschijf te verhinderen.
•  Draai het handwiel om deze "Lengte" aan te passen naar de waarde van "Diepte" minus 35 

mm.

•  Plaats de buis bovenop de kogelklep, de verlenging van de buis (40 mm diameter) moet in de 
kogelklep schuiven. Let op de O-ringafdichting in de flens van de kogelklep, als hij beschadigd 
is moet hij worden vervangen (maat 55,56 x 3,53 mm).

Figuur 8-25: Meet de diepte

1  Bronzen bevestigingsmoer.
2  Steek de liniaal naar boven naar de bronzen bevestigingsmoer.
3  Lees de diepte af.

Figuur 8-26: Meet de lengte

1  Houd de liniaal tot de buisflens.
2  Lees de lengte af aan het uiteinde van de zeshoek.
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•  Bevestig de buis aan de kogelklep met de kleminrichting. Deze inrichting bestaat uit twee 
helften die aan elkaar bevestigd zijn met 4 bouten M8 x 20 mm (gebruik alleen graad 12.9). Als 
ze goed gepositioneerd en aangehaald zijn moet aan beide zijden, waar de uiteinden van de 
helften bij elkaar komen, de speling gelijk zijn, ca. 3 mm aan elke zijde.

Stap 7: De transducer uittrekken
•  Draai het handwiel enkele (een of twee) slagen met de klok mee tot er weerstand ondervonden 

wordt vanwege de zeskant aan het uiteinde van de as die in de adapter komt.
•  Gebruik een liniaal om de positie van de as te meten ten opzichte van de buis (de afstand 

tussen de binnenkant van het handwiel en de stelschijf).
•  Onthoud en noteer deze waarde als "Referentie".
•  Trek de knop van de vergrendeling uit om hem los te maken en draai hem 90 graden om hem 

in die positie vast te zetten.

Figuur 8-27: Plaats de buis in positie in de kogelklep

Figuur 8-28: Kleminrichting
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•  Draai de stelschijf tegen de klok in om de hoofdas verder in het uittrekgereedschap te 
bewegen.

•  Ga verder met draaien totdat er een sterk toenemende weerstand wordt gevoeld, waardoor hij 
niet verder kan.

•  Meet de positie van de as ten opzichte van de buis.
•  Controleer of de as minstens 33 mm verder is verplaatst ten opzichte van de meting onder het 

vorige punt ("Referentie"). 
•   Onthoud en noteer de waarde: "Laagste aspositie" (wanneer een transducer teruggeplaatst 

wordt is deze waarde nodig om te controleren of de transducer de juiste positie heeft bereikt).
•  Draai de knop van de vergrendeling zodat hij kan terugkeren in geblokkeerde stand.
•   Draai de stelschijf terug (met de klok mee) om de positie te zoeken waarin de vergrendeling 

blokkeert. 

Figuur 8-29: Meet de aslengte

1  Lees de afstand af.
2  Knop van de vergrendeling.

INFORMATIE!
De stelschijf kan nu vrij draaien.

INFORMATIE!
Dit zou moeten gebeuren na ongeveer 18 slagen. De zeshoek aan het einde van de hoofdas zit 
helemaal in de transduceradapter en wordt teruggeduwd tegen het uiteinde van de as (tegen de 
veerbelasting in).

INFORMATIE!
Hiervoor zou één slag of minder nodig moeten zijn, en tegelijkertijd moet er een beetje speling 
zijn voor de zeshoek aan het uiteinde van de hoofdas.
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•  Sluit de overdrukklep.

•  Draai het handwiel tegen de klok in om het los te maken en haal de bevestigingsmoer van de 
transducer los; tegelijkertijd komt de transducer met de moer uit het meterlichaam of de 
transducerpoort.

•   Blijf draaien totdat de hoofdas het einde heeft bereikt, d.w.z. zo ver mogelijk uit de buis 
gekomen is.

•  Meet de positie van de as ten opzichte van de buis, de afstand die wordt afgelezen op de liniaal 
moet ongeveer 300 mm zijn (in feite 300 plus 9 mm: 9 mm is de lengte van het stuk liniaal 
voordat de schaal begint en niet is meegenomen in de getallen die langs de schaal van de 
liniaal gegraveerd zijn).

Figuur 8-30: Sluit de overdrukklep

1  Overdrukklep

Figuur 8-31: Meet de positie-as

1  Lees de afstand af.
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•  Sluit de kogelklep.
•  Open de overdrukklep om het gas uit de holte tussen de kogelklep en de buis te laten 

ontsnappen.

•  Draai de bouten van de kleminrichting los en verwijder ze.
•  Verwijder beide helften van de kleminrichting van de combinatie van buis en kogelklep. 

•  Verwijder de buis met de hoofdas van de kogelklep. De voorkant (groen) van de verwijderde 
transducer moet zichtbaar zijn in het deel van de buis dat voorheen in de kogelklep geplaatst 
werd.

Figuur 8-32: Sluit de kogelklep

1  Sluit de kogelklep
2  Open de overdrukklep

INFORMATIE!
Vanwege de wrijving kan hiervoor enige kracht nodig zijn. Gebruik een grote schroevendraaier: 
steek het blad in de sleuf tussen beide helften, gebruikt het als een hefboom om beide helften 
los te wrikken. Op deze manier komt minstens één van de helften los. Gebruik indien nodig een 
lichte hamer (bij voorkeur met kunststof kop) om lichte tikken te geven zodat de tweede helft 
loskomt.

Figuur 8-33: Verwijder de buis

1  Trek de buis uit de kogelklep.
2  Zoek de voorkant van de transducer op.
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•  Draai het handwiel met de klok mee naar het uiteinde van de hoofdas met de transducer naar 
buiten. Het samenstel van transducer en adapter is nu bereikbaar om van de as te worden 
verwijderd.

De verwijderde transducer kan nu worden losgemaakt van de transduceradapter. De adapter, de 
bevestigingsmoer van de transducer en de bronzen bevestigingsmoer kunnen verder nog 
worden gebruikt bij de operatie voor het monteren van een nieuwe transducer.

Figuur 8-34: Uitgetrokken transducer

1  Draai het wiel met de klok mee
2  Uitgetrokken transducer, bevestigingsmoer en transduceradapter
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8.6  Vervanging van de elektronica-eenheid

Alvorens de omvormerbehuizing te openen:Alvorens de omvormerbehuizing te openen:Alvorens de omvormerbehuizing te openen:Alvorens de omvormerbehuizing te openen:

8.6.1  Gescheiden versie

•  Maak eerst de bevestigingen los die gedachtenloze of onvoorzichtige opening van de Ex-d 
behuizing verhinderen, hiervoor is een 2,5 mm inbussleutel nodig.

•  Maak het deksel van het display van de elektronicaruimte met de hand los, door het tegen de 
klok in te draaien 1.

•  Plaats de metalen trekkers om het display te verwijderen.
•  Trek de trekkers iets naar buiten.
•  Verwijder de kunststof deksels en haal de twee M4 schroeven 3 op de elektronica-eenheid 

los. 
•  Maak alle connectors los.
•   Trek aan de twee metalen trekkers 4 links en rechts van het display en trek de elektronica-

eenheid iets naar buiten.

GEVAAR!
Alle werkzaamheden aan elektrische aansluitingen mogen uitsluitend worden uitgevoerd als de 
voeding uitgeschakeld is. Let op de spanningsgegevens op de typeplaat!

WAARSCHUWING!
Neem beslist de plaatselijke voorschriften inzake de gezondheid en veiligheid op het werk in 
acht. Werkzaamheden die worden verricht op de elektrische componenten van het meettoestel 
mogen uitsluitend worden uitgevoerd door naar behoren getrainde specialisten. 

INFORMATIE!
Noteer belangrijke specifieke gegevens, alvorens de elektronica te vervangen. 

GEVAAR!
Alle werkzaamheden aan elektrische aansluitingen mogen uitsluitend worden uitgevoerd als de 
voeding uitgeschakeld is. Let op de spanningsgegevens op de typeplaat!

Figuur 8-35: Verwijder de elektronische eenheid.
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•  Maak alle coaxkabels op de bodem van de elektronica-eenheid los (het aantal kabels hangt af 
van de versie van de flowmeter).

•  Schuif de nieuwe elektronica-eenheid een stukje terug in de behuizing.
•  Duw de metalen trekkers terug in hun oorspronkelijke positie. 

Gebruik niet te veel kracht, anders kan de connector aan de achterkant beschadigd raken!
•  Schroef de elektronica-eenheid terug in de behuizing.
•  Installeer het display opnieuw en zorg ervoor dat de vlakbandkabel van het display niet geknikt 

wordt.
•  Plaats het deksel terug en zet het met de hand vast.
•  Sluit de voeding aan.

VOORZICHTIG!
Let erop dat dezelfde kracht wordt uitgeoefend op beide trekkers, anders kan de connector aan 
de achterkant beschadigd raken.

Figuur 8-36: Plaats van de connectors

1  Positie van connectors voor transducerkabels
2  Metalen trekkers

GEVAAR!
Elektrostatische ontlading (ESD) kan elektronische onderdelen beschadigen. Zorg ervoor dat u 
zichzelf ontlaadt door een polsband te dragen. Als er geen polsband voorhanden is, aard uzelf 
dan door een metalen oppervlak aan te raken dat geaard is. 
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8.7  Onderhoud van de batterij

In de elektronica zit een batterij. De batterij wordt uitsluitend gebruikt voor de interne klok. Als 
een meter geïnstalleerd is en werkt op een externe stroomvoorziening, wordt de batterij niet 
gebruikt. Als een meter uitgeschakeld of opgeslagen is, voedt de batterij de interne klok. Het 
volgende onderhoud is nodig voor wat betreft de batterij:

• Vervang de batterij na 10 gebruiksjaren.
• Vervang de batterij na 1 jaar opslag (of uitgeschakelde toestand).

Als er problemen zijn met de batterij is er geen risico voor de metrologische prestaties van de 
flowmeter, aangezien kritische gegevens zijn opgeslagen in het flashgeheugen. In dit geval 
wordt de interne klok echter gereset bij elke nieuwe voeding. Een reset van de interne klok geeft 
aan dat de batterij niet goed functioneert en moet worden vervangen.

8.8  Beschikbaarheid van diensten

De fabrikant biedt een serie diensten om de klant na afloop van de garantie te ondersteunen. 
Hiertoe behoren reparaties, technische ondersteuning en training.

8.9  Het toestel retourneren aan de fabrikant

8.9.1  Algemene informatie

Dit toestel is met zorg vervaardigd en getest. Indien het geïnstalleerd en gebruikt wordt 
overeenkomstig deze gebruiksinstructies, zal het zelden problemen opleveren.

VOORZICHTIG!
Gebruik alleen batterijen van het type CR2032 voor vervanging.

INFORMATIE!
Voor nauwkeurigere informatie, gelieve contact op te nemen met uw plaatselijke 
vertegenwoordiger.

VOORZICHTIG!
Mocht het desondanks toch nodig zijn een toestel terug te sturen voor inspectie of reparatie, let 
dan op de volgende punten:
• Gezien de wetgeving inzake milieubescherming en de gezondheid en veiligheid van ons 

personeel, kan de fabrikant uitsluitend geretourneerde toestellen behandelen, testen en 
repareren die in contact geweest zijn met producten die ongevaarlijk zijn voor personeel en 
milieu.

• Dit betekent dat de fabrikant alleen service op het toestel verricht als dit vergezeld gaat van 
het volgende certificaat (zie volgende sectie), waarin bevestigd wordt dat het toestel veilig kan 
worden gehanteerd.
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VOORZICHTIG!
Als het toestel gebruikt is met giftige, bijtende, ontvlambare of waterverontreinigende 
producten, wordt u vriendelijk verzocht om:
• te controleren en verzekeren, indien nodig door spoeling of neutralisatie, dat alle holten vrij 

zijn van dergelijke gevaarlijke stoffen,
• een certificaat bij het toestel te sluiten waarin bevestigd wordt dat het toestel veilig kan 

worden gehanteerd en het gebruikte product vermeld wordt.
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8.9.2  (Te kopiëren) formulier om mee te sturen bij een geretourneerd toestel

8.10  Afvoer als afval

Bedrijf: Adres:

Afdeling: Naam:

Tel. nr.: Fax nr.:

Bestelnr. of serienr. van de fabrikant:

Het toestel is gebruikt met het volgende medium:

Dit medium is: waterverontreinigend

giftig

bijtend

ontvlambaar

Wij hebben gecontroleerd dat alle holten in het toestel vrij 
zijn van deze stoffen.

Wij hebben alle holten in het toestel uitgespoeld en 
geneutraliseerd.

Bij deze bevestigen wij dat er geen gevaar voor personen of het milieu bestaat door enig resterend 
medium in het toestel wanneer het wordt teruggezonden.

Datum: Handtekening:

Stempel:

VOORZICHTIG!
De afvoer als afval moet geschieden in overeenstemming met de wetgeving die van kracht is in 
uw land.
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9.1  Meetprincipe

De ultrasone gasflowmeter werkt overeenkomstig het transittijdmeetprincipe van een ultrasone 
geluidsgolf. Een gassnelheid wordt afgeleid van het verschil in transittijd van een geluidsgolf die 
met de stromingsrichting mee beweegt en van een geluidsgolf die in tegengestelde richting 
beweegt.

Het traject van de geluidsgolf wordt het geluidspad genoemd. Een straal is het directe pad dat de 
leiding van de ene naar de andere kant kruist. Door gebruik te maken van weerkaatsing kan een 
geluidspad uit twee of meer stralen bestaan. De naam ALTOSONIC V12 heeft betrekking op het 
ontwerp ervan, waarin 12 stralen 6 geluidspaden vormen.

9.2  Transittijdmeetprincipe

In een leidinggedeelte vormen twee transducers A en B een geluidspad, wat op bovenstaande 
afbeelding één straal is. Deze straal is de afstand tussen transducer A en B, en heeft een lengte 
L. De stralen kruisen de middenlijn van de leiding onder een hoek ϕ. 
Beide transducers zijn in staat om een ultrasoon signaal te zenden en te ontvangen. Eerst 
fungeert de ene transducer als een transmitter en de andere als een ontvanger, en daarna vice 
versa. De looptijd van een ultrasoon signaal langs een meetstraal wordt beïnvloed door de 
snelheid van de gasflow (v). Als de gasflow nul is, is de transittijd van transducer A naar B exact 
gelijk aan de transittijd van transducer B naar A (bepaald door de snelheid van geluid in het gas). 
Als het gas met een snelheid v stroomt, en c de snelheid van geluid in het gas is:
is v.cos(ϕ) de snelheidscomponent in de richting van de meetstraal.

Deze component verhoogt of verlaagt de transittijd (looptijd van een geluidsgolfvorm) wanneer 
deze van de ene naar de andere transducer beweegt. De transittijd van transducer A naar B (tAB) 
is:

In tegengestelde richting, van B naar A, is de transittijd (tBA):

Figuur 9-1: Transittijdmeetprincipe

1  Gasflowrichting
2  Snelheidscomponent in de richting van de straal
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De snelheid van het gas wordt afgeleid uit formule (1) en (2) als: 

Een belangrijk kenmerk van deze methode is dat de berekende gassnelheid niet afhangt van de 
snelheid van geluid in het gas, of van de gaseigenschappen in het algemeen. De gassnelheid 
zoals deze berekend is, is slechts een functie van de gemeten transittijden tAB en tBA; de lengte 
van de straal en de snijhoek van de meetstraal worden bekend geacht op basis van het ontwerp 
van de flowmeter.

Als "bonus" kan de snelheid van geluid in het gas worden afgeleid uit formule (1) en (2) als: 

Dit levert een gemeten geluidssnelheid op, een waardevol instrument voor diagnostische 
doeleinden, aangezien hij kan worden vergeleken met gegevens van andere bronnen. 

9.3  Wervelingscompensatie

Op specifieke punten in de leiding kan de lokale gassnelheidsvector niet volkomen evenwijdig 
zijn aan de leidingas. Dit effect kan het resultaat zijn van een flowsnelheidspatroon dat werveling 
wordt genoemd. Dit is een veelvoorkomend snelheidspatroon waarbij de gasmassa in de leiding 
draait terwijl zij stroomt. Hieronder wordt een voorbeeld gegeven van het flowsnelheidspatroon 
na een dubbele uit-het-vlak buiging.

Een ander snelheidspatroon dat veel voorkomt, vooral na een enkele elleboog of bocht in de 
leiding, wordt weergegeven op onderstaande afbeelding. Daar, vlak na de bocht, splitst de 
gasmassa zich in twee tegen elkaar in draaiende wervelingen.

Figuur 9-2: Wervelingspatroon na een dubbele uit-het-vlak buiging
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Werveling kan de gassnelheidsmeting storen aangezien de tangentiale snelheidscomponent 
wordt opgeteld bij de gassnelheid die gemeten wordt over één straal. Stralen kunnen echter zo 
worden gepositioneerd dat wervelingseffecten worden gecompenseerd. Twee stralen op 
hetzelfde vlak kruisen de flow onder tegengestelde hoeken (kruisconfiguratie). Deze stralen 
reageren op de tangentiale meetcomponent met dezelfde magnitude naar met tegengesteld 
voorteken.
Zodoende kan het wervelingseffect worden gecompenseerd door de gemeten snelheidswaarde 
van beide stralen op te tellen of te middelen. Een geluidspad met twee stralen in V-vorm, met 
een reflecterend signaal, heeft hetzelfde effect. De gemeten flowsnelheid wordt verhoogd met 
de tangentiale component van de ene straal en verlaagd met deze zelfde waarde op de andere 
straal.

9.4  Meerpads ultrasone flowmeters

Bij een ultrasoon meetsysteem is de gemeten gassnelheidswaarde de gemiddelde snelheid die 
gesampled wordt over de lengte van het geluidspad. Vanwege de vervorming van het 
gassnelheidsprofiel in de leiding is deze waarde mogelijk niet representatief voor de gemiddelde 
gassnelheid over de hele dwarsdoorsnede van de leiding. Voor een hoge nauwkeurigheid wordt 
de flow gesampled met een aantal meetstralen die de flow op verschillende vlakken kruisen, 
zoals wordt weergegeven op onderstaande afbeelding.

Figuur 9-3: Wervelpatroon na één bocht

Figuur 9-4: Padconfiguratie met meerdere geluidspaden
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De totale volumeflow wordt berekend door middel van een integratiealgoritme dat de resultaten 
van de afzonderlijke paden gebruikt.
Aangezien wervelende componenten al gecompenseerd worden op elk afzonderlijk meetvlak, 
maakt de integratiemethode met behulp van gegevens van meerdere paden de flowmeter zeer 
ongevoelig voor elk type vervorming van het flowprofiel.
De gemiddelde snelheid van geluid is het gemiddelde van de geluidssnelheidswaarden die 
gemeten zijn op elke straal. Deze waarden liggen gewoonlijk heel dicht bij elkaar.

9.5  Tabel met technische gegevens

INFORMATIE!
• De volgende gegevens worden verstrekt voor algemene toepassingen. Als u gegevens nodig 

heeft die van belang zijn voor uw specifieke toepassing, gelieve contact op te nemen met ons 
of met uw plaatselijke vertegenwoordiger.

• Verdere informatie (certificaten, speciale gereedschappen, software,...) en de volledige 
productdocumentatie kan gratis worden gedownload van de website (Download Center).

Meetsysteem
Meetprincipe Ultrasone transit-tijd 

Toepassingsbereik Flowmeting van aardgassen met minimaal 75% methaan.

Andere applicaties op aanvraag.

Gemeten waardeGemeten waardeGemeten waardeGemeten waarde

Primaire gemeten 
waarde 

Transit-tijd 

Secundaire gemeten 
waardes 

Werkelijke volumeflow en totaal debiet

Ontwerp
Constructie Het ALTOSONIC V12 meetsysteem bestaat uit een meterlichaam met 

ultrasone transducers, een signaalomvormer voor signaalverwerking en een 
tellerdisplay bovenop het meterlichaam.

Nominale diameter DN100...350 / 4"...14": gemaakt uit één stuk metaal.

DN400...1600 / 16"...64": gelast ontwerp.

Andere diametes op aanvraag.

Flowbereik Voor verdere informatie, zie Debiettabel op blz. 116 .

SignaalomvormerSignaalomvormerSignaalomvormerSignaalomvormer

Ingangen / uitgangen Zonder geïntegreerde diagnostiekkaart:Zonder geïntegreerde diagnostiekkaart:Zonder geïntegreerde diagnostiekkaart:Zonder geïntegreerde diagnostiekkaart:

Digitale uitgang: 4x

Serieel: 1x modbus over RS 485 (afzonderlijk configureerbaar)

Met geïntegreerde diagnostiekkaart:Met geïntegreerde diagnostiekkaart:Met geïntegreerde diagnostiekkaart:Met geïntegreerde diagnostiekkaart:

Signalen van de diagnostiekkaart zijn ingedeeld in de categorie Niet 
ijkwaardig. Alleen signalen die rechtstreeks afkomstig zijn van de 
elektronische basiseenheid zijn gecertificeerd voor ijkwaardige doeleinden. 

Digitale uitgang: 4x

Serieel: 2x modbus over RS 485 (afzonderlijk configureerbaar)

Ethernet: 2x

Stroomuitgang: 1x 4...20 mA

Stroomingang: 1x Multidrop (dubbel) HART®
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Display en gebruikersinterfaceDisplay en gebruikersinterfaceDisplay en gebruikersinterfaceDisplay en gebruikersinterface

Grafisch display Vloeibaar kristaldisplay met witte achtergrondverlichting 

Afmeting: 128x64 pixels, overeenkomend met 59x31 mm = 2,32'x1,22"

Display draaibaar in stappen van 90°

De leesbaarheid van het display kan verminderd zijn bij 
omgevingstemperaturen onder -25°C / -13°F. 

Gebruikers 
bedieningselementen 

4 optische toetsen voor bediening van de signaalomvormer door gebruiker 
zonder behuizing te openen.

Display functiesDisplay functiesDisplay functiesDisplay functies

Taal van tekst op display Engels, Frans, Duits, Nederlands, Russisch 

Eenheden Metrische en Britse eenheden selecteerbaar uit lijst / vrije eenheid 

Meetnauwkeurigheid
Nauwkeurigheid ≤ ±0,2% van gemeten debiet, gekalibreerd voor hogedrukflow.

≤ ±0,1% van gemeten debiet, gekalibreerd en gelineariseerd voor 
hogedrukflow.

Herhaalbaarheid < ± 0,1%

Bedrijfsomstandigheden
TemperatuurTemperatuurTemperatuurTemperatuur

Procestemperatuur Standaard: -20...+70°C / -4...+158°F

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

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

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

DrukDrukDrukDruk

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

Alle sensorontwerpen op vol bedrijf zijn conform onderstaande flensnormen 
voor standaardmaterialen.

Eigenschappen van het mediumEigenschappen van het mediumEigenschappen van het mediumEigenschappen van het medium (andere eigenschappen op aanvraag)

Physische conditie Aardgas met minimaal 75% methaan

andere applicaties op aanvraag.

Nat gas gehalte Gewoonlijk ≤ 1% LVF, neem contact op met de fabrikant voor gedetailleerde 
maten.

CO2-gehalte Hangt af van de diameter en de druk, neem contact op met de fabrikant voor 
gedetailleerde maten.

Vereiste minimumdruk Hangt af van de diameter en de CO2-concentratie, neem contact op met de 
fabrikant voor gedetailleerde maten.

Voorwaarden voor de installatie
Installatie Voor gedetailleerde informatie zie Installatie op blz. 19.

Inlaatsectie Zonder stromingsgelijkrichter: ≥ 10 DN

Met stromingsgelijkrichter: ≥ 5 DN

Uitlaatsectie ≥ 3 DN

Afmetingen en 
gewichten 

Voor gedetailleerde informatie,  zie Afmetingen en gewichten op blz. 111. 
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Materialen
Flenzen Standaard: koolstofstaal voor lage temperaturen A350 LF2

Optie: roestvast staal, duplex

Meetbuis ≤ 14": koolstofstaal voor lage temperaturen A350 LF2

≥ 16": koolstofstaal voor lage temperaturen A333 GR6

Optie: roestvast staal, duplex

Converter-behuizing Roestvast staal 316 (1.4408)

Binnenzijde: corrosiewerende olielaag

Buitenzijde: 3-laags epoxycoating RAL 9006 (zilver)

Andere uitwendige coatings op aanvraag leverbaar.

Elektrische aansluitingen
Voeding 24 VDC (-25% / +30%) / 3 A.

Stroomverbruik Zonder geïntegreerde diagnostiekkaart: ≤ 10 W

Met geïntegreerde diagnostiekkaart: ≤ 17 W

Kabelingangen Standaard: M20 x 1,5

Optie: ½" NPT, PF ½

Ingangen en uitgangen
MODBUSMODBUSMODBUSMODBUS

Beschrijving Modbus RTU of Modbus ASCII, Slaaf, RS485 (galvanisch gescheiden)

Transmissieprocedure Halfduplex, asynchroon

Adresbereik 1…247

Ondersteunde 
functiecodes 

03, 04, 06, 08, 16

Ondersteunde baudrate 50, 75. 110, 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 56000, 64000, 
115200, 128000 Baud
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Goedkeuringen en certificaten
CECECECE

Dit toestel voldoet aan alle verplichte eisen van de EG-richtlijnen. 
Door aanbrenging van het CE-merkteken certificeert de fabrikant dat het 
product met succes is getest.

Elektromagnetische 
compatibiliteit

Richtlijn: 2004/108/EG, NAMUR NE21/04

Geharmoniseerde standaard: EN 61326-1 : 2006 

Richtlijn Druksystemen Richtlijn: 97/23/EG

Categorie I, II, III

Gas groep 1

Productie module H

Andere normen en goedkeuringenAndere normen en goedkeuringenAndere normen en goedkeuringenAndere normen en goedkeuringen

Gevaarlijke gebiedenGevaarlijke gebiedenGevaarlijke gebiedenGevaarlijke gebieden

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

IECEx Ex de ma IIB T5 Gb

CSA Klasse I, Div 1en 2, groepen B, C en D, T6...T4

Klasse II, Div 1en 2, Groepen E, F en G

FM Klasse I, Div 2, Groepen C en D, T5

Klasse II, Div 1, Groepen E, F en G (Type 4x)

Klasse I, zone 1, Aex de ma IIB T5, IP 66

IJkwaardige metingen OIML R137 klasse 0.5 door NMi

MID (Richtlijn voor meetinstrumenten): 2004/22/EG door NMi

Volledig conform AGA 9 en ISO 17089.

Beschermingscategorie 
volgens IEC 529 / 
EN 60529

IP66 (NEMA 4X)

Verificaties Standaard:Standaard:Standaard:Standaard:
Hydrostatische hogedrukttest op meterlichaam
Fabrieksafnametest (FAT)
Lagedruk-lektest op stikstof op volledige meter.
Hogedruk-heliumtest op transducers
Optie:Optie:Optie:Optie:
Hogedruk-lektest op stikstof op volledige meter
Flowkalibratie met hoge druk
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9.6  Afmetingen en gewichten

ASME 150 lb

ASME 150 lb

INFORMATIE!
• Flowmeters met diameters ≥ 6" en ASME ≤ 900 lb zijn standaard voorzien van transducers die 

uitgetrokken kunnen worden onder druk.
• Alle maten gelden bij benadering. Ze kunnen enigszins variëren bij andere ontwerpmaten.
• Waarden voor grotere diameters zijn op verzoek leverbaar.

Nominale maat [mm] H [mm] L [mm] Gewicht [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 1200 420

450 890 1350 529

500 940 1500 709

600 1050 1800 1113

1 300 mm leverbaar op aanvraag.

Nominale maat [inch] H [inch] L [inch] Gewicht [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" leverbaar op aanvraag.
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ASME 300 lb

ASME 300 lb

Nominale maat [mm] H [mm] L [mm] Gewicht [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 1200 520

450 920 1350 659

500 980 1500 862

600 1100 1800 1354

1 300 mm leverbaar op aanvraag.

Nominale maat [inch] H [inch] L [inch] Gewicht [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" leverbaar op aanvraag.
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ASME 600 lb

ASME 600 lb

Nominale maat [mm] H [mm] L [mm] Gewicht [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 1200 640

450 930 1350 805

500 1000 1500 1055

600 1100 1800 1621

1 300 mm leverbaar op aanvraag.

Nominale maat [inch] H [inch] L [inch] Gewicht [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" leverbaar op aanvraag.



9 TECHNISCHE GEGEVENS 

114 

ALTOSONIC V12

www.krohne.com 08/2013 - 4002644201 - MA ALTOSONIC V12 R02 nl

ASME 900 lb

ASME 900 lb

Nominale maat [mm] H [mm] L [mm] Gewicht [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 1200 720

450 960 1350 964

500 1020 1500 1254

600 1160 1800 2200

1 Minimale binnendiameter: 80 mm (≤ sch 80).

Nominale maat [inch] H [inch] L [inch] Gewicht [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 Minimale binnendiameter: 3,15" (≤ sch 80).
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ASME 1500 lb

ASME 1500 lb

ASME 2500 lb

ASME 2500 lb

Nominale maat [mm] H [mm] L [mm] Gewicht [kg]

100 1 530 500 221

150 600 600 434

200 660 800 652

250 760 750 1030

300 860 900 1507

1 Minimale binnendiameter: 80 mm (≤ sch 80).

Nominale maat [inch] H [inch] L [inch] Gewicht [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 Minimale binnendiameter: 3,15" (≤ sch 80).

Nominale maat [mm] H [mm] L [mm] Gewicht [kg]

100 1 574 500 298

150 681 750 658

200 729 800 946

250 844 1000 1664

300 947 1200 2359

1 Minimale binnendiameter: 80 mm (≤ sch 80).

Nominale maat [inch] H [inch] L [inch] Gewicht [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 Minimale binnendiameter: 3,15" (≤ sch 80).
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9.7  Debiettabel

Nominale maat 
[inch]

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 1200 42400 75800 2677000

56 1600 56500 94200 3327000

64 2100 74200 117000 4132000

Qt volgens ISO 17089 (Vt = 3 m/s voor <12" en Vt=1,5 m/s voor ≥ 12"

Voor leidingen > Sch 80 kunnen de waarden iets variëren.

De berekeningen gelden bij benadering, vraag KROHNE voor gedetailleerde maten.
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10.1  Inleiding

Modbus communicatie is gebaseerd op het master-slaveprincipe. Alleen de master kan 
transacties (verzoeken) beginnen, en alleen het geadresseerde toestel (slave) antwoordt. De 
master kan ook een gegevensverspreidingsbericht (“bericht aan allen”) zenden; geen van de 
slaves zal op een dergelijk bericht antwoorden.

De flowmeters werken altijd als een Modbus-compatibele slave wanneer ze communiceren met 
hostsystemen. Slaves worden geïdentificeerd door middel van een "toesteladres". Raadpleeg de 
documentatie voor het ingestelde toesteladres van de flowmeter. Indien nodig kan het adres 
geherprogrammeerd worden.
Neem contact op met de fabrikant voor informatie over procedures en instrumenten die nodig 
zijn voor herprogrammering van het toesteladres.

Het Modbus-protocol definieert een berichtstructuur die door Modbus geactiveerde regelaars 
wordt herkend en gebruikt, ongeacht het type netwerk waarop ze communiceren. 

Het beschrijft:

•  het proces dat een regelaar gebruikt om toegang te vragen tot andere toestellen.
•  de manier waarop geantwoord moet worden op verzoeken van andere toestellen.
•  de manier waarop fouten gedetecteerd en gerapporteerd worden.

  Het Modbus verzoek bestaat uit:

• een adres
• een functiecode die de gevraagde actie definieert
• gegevens (indien nodig voor de gevraagde functie).
• een foutcontrole om de integriteit van het bericht te testen.

De respons van de slave bevat:

• het slave-adres.
• gegevens conform het verzoektype.
• een foutcontrole.

Als de gegevensintegriteitstest mislukt, wordt er geen respons teruggezonden. 
Als een verzoek niet kan worden verwerkt, wordt er een uitzonderingsbericht teruggestuurd.

10.2  Fysieke communicatielaag

Het Modbus protocol over de seriële lijn is een master-slaveprotocol. De fysieke laag kan 
halfduplex of volduplex zijn. In het geval van de ALTOSONIC V12 is de fysieke laag een halfduplex 
(tweedraads) verbinding volgens de RS 485 specificaties.
Een RS 485 lijn moet afgesloten worden met een weerstand. Deze afsluitweerstand wordt 
opgenomen in het aandrijfcircuit van de lijn in de flowmeter. 
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Op eenzelfde RS 485 lijn kunnen meerdere flowmeters zijn aangesloten. In dit geval moet alleen 
de afsluitweerstand in de flowmeter aan het uiteinde van de lijn worden aangesloten. De 
afsluitweerstanden in de andere flowmeters op de lijn moeten worden losgekoppeld door middel 
van de schakelaar op de RS 485 driverprintplaat. Standaard is deze schakelaar ingesteld voor 
aansluiting van de afsluitweerstand van de lijn. 

Vanwege de halfduplexwerking is het RS 485 communicatiecircuit in de flowmeter gewoonlijk 
altijd in de gegevensontvangstmodus. Alleen wanneer de meter gevraagd wordt om te zenden, 
schakelt het circuit automatisch over naar de gegevenszendmodus, zolang als nodig is.

10.3  Formaat seriële transmissie

Er worden twee transmissiemodi gedefinieerd voor een Modbus gegevenscommunicatielink:

• Modbus ASCII
• Modbus RTU

Beide transmissiemodi worden ondersteund, de gebruiker kan de gewenste modus selecteren 
samen met de parameters voor seriële communicatie (baud rate, pariteit).

De standaardconfiguratie van de flowmeter is de Modbus RTU communicatiemodus met 
"standaard" Modbus-instellingen.

Voor een lijst van programmeerbare parameters en de standaardinstelling van deze 
parameters,  zie Standaardinstellingen op blz. 133. Behalve de toesteladressen moeten al deze 
parameters gelijk zijn voor alle regelaars in het netwerk.

10.3.1  ASCII modus

In het Modbus-bericht wordt elke gegevensbyte gecodeerd als 2 ASCII-tekens; een om de 
bovenste 4 bits te representeren en een ander voor de onderste 4 bits. Elke groep van 4 bits 
wordt gerepresenteerd door een hexadecimaal nummer, dat verzonden wordt als een ASCII-
teken uit het bereik 0...9, A...F.

Standaardparameters voor seriële communicatie

Een voordeel van de ASCII-modus is dat er een tijdsinterval van tot 1 seconde mogelijk is tussen 
de tekens, zonder dat er een time-out veroorzaakt wordt. 
Een nadeel van de ASCII-modus is de grotere berichtlengte.

Start bits 1

Data bits 7

Pariteit oneven/even/geen

Stop bits 1 stopbit als pariteit wordt gebruikt

2 stopbits als er geen pariteit wordt gebruikt

Foutcontrole-
veld

Longitudinale redundantiecontrole (LRC)
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10.3.2  RTU modus

Elke gegevensbyte wordt gerepresenteerd in het bericht door een gelijk aantal bits (8).
Het aantal bits dat verzonden wordt in het communicatieproces van één byte informatie wordt 
soms ook "teken" genoemd 

Let erop dat dit niet hetzelfde teken is als een ASCII-teken.

Standaardparameters voor seriële communicatie

10.4  Structuur van Modbus berichten

ASCII modus
In de ASCII-modus begint een bericht met een dubbele punt (:) en eindigt met een terugloop-
regelopschuiving. Tussen tekens binnen het bericht mogen intervallen van maximaal één 
seconde verstrijken. Als het interval langer is, treedt er een time-out fout op en wordt het bericht 
verworpen.

RTU modus
In de RTU-modus begint een bericht met een stilteperiode die gelijk is aan minstens 3,5 tekens. 
De hele berichtstructuur moet worden verzonden als een continue stroom. Als er een 
stilteperiode van meer dan 3,5 tekens optreedt voordat de berichtstructuur voltooid is, verwijdert 
het ontvangende toestel het binnenkomende bericht en neemt het aan dat de volgende byte het 
adresveld voor een nieuw bericht is.

Start bits 1

Data bits 8

Pariteit even

Stop bits 1 

Foutcontrole-
veld

Cyclische redundantiecontrole (CRC)

Modus Start Adres Functie Gegevens Checksum Einde

ASCII-
modus

2 tekens 2 tekens N*2 tekens LRC 2 
tekens

CR-LF

RTU modus stilteperiode 
van 3,5 
tekens

8 bits 8 bits N*8 bits CRC 16 bits stilteperiode 
van 3,5 
tekens

Tabel 10-1: Voorbeeld van een gebruikelijke berichtstructuur
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10.4.1  Adresveld (toesteladres)

Het adresveld van een bericht bevat het volgende:

Geldige slave-adressen zijn 1...247.
Adres 0 wordt gebruikt voor een gegevensverspreidingsbericht dat gericht is aan alle slaves.

10.4.2  Functieveld

Het functieveld van een berichtstructuur bevat:

Geldige functiecodes zijn 1...127.
De functiecode laat de slave weten welke soort actie moet worden ondernomen.
Voor informatie over de ondersteunde functies,  zie Ondersteunde functies op blz. 121.

Het antwoord van een slave bevat altijd de functiecode van het verzoek. Als een functie niet 
toepasbaar is, zendt de slave een uitzonderingsantwoord. Een uitzondering wordt aangegeven 
door een teruggezonden functiecode met bit 8 (meest significante bit) ingesteld.

10.4.3  Gegevensveld

Het gegevensveld bevat 8 bits waarden (bytes) in het bereik van 0 tot FF hexadecimaal.
In de ASCII-modus wordt elke 8 bits waarde voorgesteld door 2 ASCII-tekens.

Het gegevensveld van de berichten bevat informatie die zowel door de master als de slave wordt 
gebruikt om een actie uit te voeren. Hiertoe behoren het registeradres, het aantal registers en 
de nodige gegevens.

10.4.4  Methodes voor foutcontrole

Er zijn twee foutcontrolemethodes gedefinieerd voor het Modbus protocol:

• Optioneel: er wordt een extra bit (pariteitsbit) toegevoegd aan elk teken (of byte) om fouten te 
detecteren tijdens de transmissie van afzonderlijke tekens (of bytes).

• Verplicht: twee bytes (of tekens) worden toegevoegd aan het bericht om fouten tijdens de 
transmissie van het bericht te detecteren.

Aangezien een even aantal bitfouten in één teken (of byte) niet gedetecteerd wordt met een 
pariteitsbit, wordt de tweede methode gebruikt om de inhoud van het hele bericht te controleren.

Zowel de tekencontrole als de berichtcontrole worden gegenereerd in het zendende toestel en 
aan het bericht toegevoegd voor de transmissie. De slave controleert elk teken en de hele 
berichtstructuur tijdens de ontvangst. 

ASCII modus 2 tekens

RTU modus 8 bits

ASCII modus 2 tekens

RTU modus 8 bits
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De inhoud van het foutcontroleveld voor het hele bericht hangt af van de transmissiemodus.

Foutcontrole bij transmissie in ASCII-modus
Voor de detectie van fouten in het hele bericht bevat het foutcontroleveld twee ASCII-tekens. De 
foutcontroletekens zijn het resultaat van een berekening voor longitudinale redundantiecontrole 
(LRC). Deze wordt uitgevoerd op de inhoud van het bericht, met uitzondering van de dubbele punt 
aan het begin, de terugloop- en de regelopschuivingsstekens. De LRC-tekens worden 
toegevoegd aan het bericht als het laatste veld vóór de CR-LF-tekens.

Foutcontrole bij transmissie in RTU-modus
Voor de detectie van fouten in het hele bericht bevat het foutcontroleveld een 16-bitswaarde die 
geïmplementeerd is als twee bytes. De foutcontrolewaarde is het resultaat van een berekening 
voor cyclische redundantiecontrole (CRC) die wordt uitgevoerd op de inhoud van het bericht. Het 
CRC-veld wordt toegevoegd aan het bericht als laatste veld.

10.4.5  Gaten in de transmissie

Gaten die groter zijn dan een specifieke waarde tijdens de verzending van een bericht worden 
gekwalificeerd als transmissiefouten.

ASCII modus
In de ASCII-modus is de maximale tijd tussen 2 tekens één seconde. Als er een langer interval 
optreedt, wordt het bericht genegeerd en wordt het zoeken naar een beginteken (dubbele punt) 
hervat.

RTU modus
In de RTU-modus moet de hele berichtstructuur worden verzonden als een continue stroom. Als 
er een stilte van meer dan 3,5 tekens optreedt voordat de structuur voltooid is, negeert het 
ontvangende toestel het bericht en gaat er vanuit dat de volgende byte het toesteladresveld van 
een nieuw bericht is.

10.4.6  Time out

Het master-toestel heeft een tevoren vastgelegd time-outinterval voordat een transactie wordt 
afgebroken.
Dit interval moet voldoende lang worden ingesteld om slaves normaal te kunnen laten 
antwoorden.
Het time-outinterval wordt ingesteld door een parameter in het master-systeem: 
request_to_response_timeoutrequest_to_response_timeoutrequest_to_response_timeoutrequest_to_response_timeout (time-out verzoek_tot_respons).

10.5  Ondersteunde functies

Er is een aantal functies beschikbaar om handelingen te verrichten op variabelen in de slave. 

Een handeling kan "lezen" zijn om de waarde van een variabele te verkrijgen, of  "schrijven" om 
een waarde aan een variabele toe te kennen. Variabelen worden geïdentificeerd door middel van 
hun registernummers (adres).

Gewoonlijk kunnen in een Modbus-slave gegevens worden opgeslagen in meerdere gebieden, 
die als verschillende geheugens kunnen worden gezien:
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• Discrete ingangen: gegevens van logische (oftewel binaire, Booleaanse of AAN/UIT) 
ingangen. Van nature zijn de gegevens in dit gebied bestemd voor "alleen-lezen": de master 
heeft alleen toegang tot het lezen van deze gegevens.

• Coils: logische (oftewel binaire, Booleaanse of AAN/UIT-) uitgangen. Het mastertoestel kan 
de huidige staat van een uitgang lezen, maar kan de staat van een uitgang ook instellen of 
veranderen.

• Invoerregisters: gegevens, bijvoorbeeld afkomstig van elektrische ingangen van de slave of 
resultaten van berekeningen in de slave, kunnen worden opgeslagen in "invoerregisters". 
Van nature zijn de gegevens in dit gebied bestemd voor "alleen-lezen": de master heeft alleen 
toegang voor het lezen van deze gegevens.

• Holdingregisters: de master heeft toegang tot dit gebied om de gegevens te lezen, maar ook 
om de waarde van gegevens in te stellen of te veranderen (schrijven).

Aangezien deze registergroepen in kennelijk verschillende geheugens zitten, kunnen de 
adressen elkaar overlappen: er kan bijvoorbeeld een invoerregister met adres 100 bestaan en 
tegelijkertijd een holdingregister met adres 100. Dit zijn niet dezelfde adressen: welk adres 
geselecteerd wordt voor een handeling is inbegrepen in de functiecode, die bijvoorbeeld verwijst 
naar een invoerregister of een holding register.

De ALTOSONIC V12 gebruikt geen discrete ingangen of coils, maar alleen invoerregisters en 
holdingregisters.

Variabelen worden gegroepeerd volgens het gegevenstype en afhankelijk daarvan of ze 
invoerregisters (alleen-lezen gegevens) of holdingregisters (gegevens lezen/schrijven) zijn. Aan 
elk type variabele wordt een adressenbereik toegewezen, onderverdeeld in invoerregisters 
(alleen-lezen) en holdingregisters (lezen/schrijven).

De adressenbereiken van invoerregisters en holdingregisters  van de ALTOSONIC V12 
overlappen elkaar niet. Toegang tot een specifiek registeradres is derhalve ondubbelzinnig. De 
functies “register lezen” en “invoer lezen” kunnen beide worden gebruikt om daadwerkelijk 
toegang te krijgen tot hetzelfde register/adres. In deze toepassing moeten functies echter toch 
nog consistent worden gebruikt met het type geheugen waarvoor ze bedoeld zijn.

In het master- en het slaveregister worden adressen benoemd (geteld) vanaf 1. Het 
adressenbereik dat gebruikt wordt in het bericht gedurende de transmissie begint echter vanaf 
0. Wanneer bijvoorbeeld adres 4001 wordt genoemd, is het adres dat daadwerkelijk aanwezig is 
in het bericht adres 4000.

Op toepassingsniveau zal de gebruiker dit niet merken, aangezien bij de codering en decodering 
van het bericht deze offset van 1 in aanmerking genomen wordt. Als het bericht - zoals het 
verzonden wordt - geanalyseerd en gecontroleerd wordt, moet men zich echter bewust zijn van 
deze offset.

Wanneer functies die geen gegevensverspreidingsverzoeken ondersteunen worden benaderd 
met een berichtverspreidingsadres, wordt het verzoek genegeerd.
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10.5.1  Functie 01: COILS LEZEN

Functie 01 leest de status van 1 tot 2000 opeenvolgende logische (Booleaanse of AAN/UIT) 
variabelen.

Deze functie wordt niet gebruikt, aangezien in deze toepassing Booleaanse (of logische) 
variabelen niet worden gebruikt als afzonderlijke grootheden. Booleaanse variabelen worden 
voorgesteld door middel van specifieke bits, verpakt in een 32-bit gegevenswoord (type “Lang”).

10.5.2  Functie 02: DISCRETE INGANGEN LEZEN

Functie 02 leest de status van 1 tot 2000 opeenvolgende logische (Booleaanse of AAN/UIT) 
variabelen.

Deze functie wordt niet gebruikt, aangezien in deze toepassing Booleaanse (of logische) 
variabelen niet worden gebruikt als afzonderlijke grootheden. Booleaanse of logische variabelen 
worden voorgesteld door middel van specifieke bits, verpakt in een 32-bit gegevenswoord (type 
"Lang").

10.5.3  Functie 03: HOLDINGREGISTERS LEZEN

Functie 03 leest de inhoud van 1 tot 125 opeenvolgende holdingregisters in de slave.
Het maximumaantal registers bij elk verzoek is beperkt tot 125 16-bit registers: 125 integers, 62 
lange integersgetallen, 62 zwevendekommagetallen, 31 dubbele getallen of 31 lange lange 
integers.

Verzoek
Het verzoekbericht specificeert het startregister en het aantal registers dat moet worden 
gelezen. Registers worden geadresseerd vanaf nul. Registers 1...16 worden geadresseerd als 
0...15.

Voorbeeld:
Een verzoek om te lezen van slavetoestel 17, registers 40108...40110 (decimaal), of beginnend 
vanaf 9CAC (hex):

Antwoord

Header Slave-
adres

Functie Beginadres Aantal gegevensitems Fout-
controle

Trailer

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

Laag
AB(h)

Hoog
00(h)

Laag
03(h)

-- --

Tabel 10-2: Voorbeeld holdingregisters lezen

Header Slave-
adres

Funct. Aant. 
bytes

Gegevens Fout-
con-
trole

Trailer

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

(Reg.
40108
Laag)
2B(h)

(Reg.
40109
Hoog)
00(h)

(Reg.
40109
Laag)
00(h)

(Reg.
40110
Hoog)
00(h)

(Reg.
40110
Laag)
64(h)

-- --

Tabel 10-3: Antwoord holdingregisters lezen
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Voor beide registers bevat de eerste byte de meest linkse byte, de tweede de meest rechtse byte. 

De inhoud van register 40108 wordt weergegeven als de twee bytewaarden van 02 2B hex (555 
decimaal).
De inhoud van register 40109 is 00 00 hex (0 decimaal) en van register 40110 is het 00 64 hex (100 
decimaal). 

Als het verzoek niet toegepast kan worden, wordt er een uitzonderingsantwoord verzonden.
Voor meer informatie,  zie Uitzonderingsantwoorden op blz. 126.

10.5.4  Functie 04: INVOERREGISTERS LEZEN

Functie 04 voert een “lezen”-handeling uit, soortgelijk aan functie 03. Het verschil is dat functie 
04 zich richt tot invoerregisters (die bestemd zijn voor “alleen-lezen”), terwijl functie 03 zich richt 
tot holdingregisters (die bestemd zijn voor "lezen/schrijven").

10.5.5  Functie 05: ENKELE COIL SCHRIJVEN

Functie 05 schrijft de status van een logische (Booleaanse of AAN/UIT) variabele.

Deze functie wordt niet gebruikt, aangezien in deze toepassing Booleaanse variabelen niet 
worden gebruikt als afzonderlijke grootheden. Booleaanse variabelen worden voorgesteld door 
middel van specifieke bits, verpakt in een 32-bit gegevenswoord (type “Lang”).

10.5.6  Functie 06: AFZONDERLIJK HOLDINGREGISTER SCHRIJVEN

Functie 06 stelt de waarde van één holdingregister in.

Wanneer het adres een gegevensverspreidingsadres is, verwerken alle slaves het verzoek.

Aanvraag
Het verzoek specificeert de registerreferentie die geschreven moet worden. Registers worden 
geadresseerd vanaf nul. Registers 1-16 worden geadresseerd als 0-15. De waarde die 
geschreven moet worden wordt gespecificeerd in het gegevensveld, dat een 16-bit waarde is.

Voorbeeld
Verzoek aan slave 17 om het register 40002 (decimaal), 9C42 (hex) voor in te stellen op 00 03 
(hex).

Antwoord
Het antwoordbericht is een echo van het verzoek dat wordt teruggestuurd nadat de inhoud van 
het register geschreven is.

Header Slave-
adres

Functie Registeradres Gegevens Fout-
controle

Trailer

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

Laag
42(h)

Hoog
00(h)

Laag
03(h)

-- --

Tabel 10-4: Voorbeeld schrijven één holdingregister
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Als het verzoek niet toegepast kan worden, wordt er een uitzonderingsantwoord verzonden.
Voor meer informatie,  zie Uitzonderingsantwoorden op blz. 126.

10.5.7  Functie 08: DIAGNOSTIEK

Functie 8 voorziet in een test om het communicatiesysteem tussen de master en de slave te 
controleren.

Aanvraag
Deze functie gebruikt een subfunctieveld van twee bytes in het verzoek om vast te leggen welke 
test moet worden uitgevoerd:

Alle subfuncties worden ondersteund.

10.5.8  Functie 15: MEERDERE COILS SCHRIJVEN

Functie 15 schrijft de status van 1...2000 opeenvolgende logische (Booleaanse of AAN/UIT) 
variabelen.

Deze functie wordt niet gebruikt, aangezien in deze toepassing Booleaanse variabelen niet 
worden gebruikt als afzonderlijke grootheden. Booleaanse variabelen worden voorgesteld door 
middel van specifieke bits, verpakt in een 32-bit gegevenswoord (type “Lang”).

10.5.9  Functie 16: MEERDERE HOLDINGREGISTERS SCHRIJVEN

Functie 16 schrijft de inhoud van 1 tot 123 opeenvolgende holdingregisters in de slave.

Als het adres een gegevensverspreidingsadres is, stelt de functie dezelfde registerreferentie in 
in alle verbonden slaves.

Aanvraag
Het verzoekbericht specificeert de registerreferentie die vooringesteld moeten worden. 
Registers worden geadresseerd vanaf nul (register 1 wordt geadresseerd als 0).

Header Slave-
adres

Functie Registeradres Gegevens Fout-
controle

Trailer

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

Laag
42(h)

Hoog
00(h)

Laag
03(h)

-- --

Tabel 10-5: Antwoord schrijven één holdingregister

Header Slave-adres Functie Subfunctie Gegevens 
Hoog+Laag

Foutcontrole Trailer

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

Tabel 10-6: Diagnose
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Voorbeeld:
Een voorbeeld van een verzoek aan slave-toestel 17 om twee registers voor in te stellen vanaf 
40002 (decimaal), 9C42 (hexadecimaal) op 00 0A en 01 02 hex:

Antwoord
Het normale antwoord zendt het slave-adres, de functiecode, het startadres en het aantal 
vooringestelde registers terug.

Als het verzoek niet toegepast kan worden, wordt er een uitzonderingsantwoord verzonden.
Voor meer informatie,  zie Uitzonderingsantwoorden op blz. 126.

10.5.10  Uitzonderingsantwoorden

Behalve bij gegevensverspreidingsberichten verwacht een master-toestel een normaal 
antwoord, wanneer het een verzoek naar een slave-toestel zendt. Een van vier mogelijke 
gebeurtenissen kunnen zich voordoen na het verzoek van een master-toestel:

• Als het slave-toestel het verzoek ontvangt zonder communicatiefout en het verzoek normaal 
kan afhandelen, geeft het een normaal antwoord.

• Als de slave het verzoek niet ontvangt vanwege een communicatiefout, wordt er geen 
antwoord gegeven. Het masterprogramma geeft uiteindelijk een time-out voor dat verzoek.

• Als de slave het verzoek ontvangt maar een communicatiefout ontdekt (pariteit, CRC, LRC), 
wordt er geen antwoord gegeven. Het masterprogramma geeft uiteindelijk een time-out voor 
het verzoek.

• Als de slave het verzoek ontvangt zonder communicatiefout, maar het niet kan afhandelen, 
geeft de slave een uitzonderingsantwoord om de master op de hoogte te stellen van de aard 
van de fout.

Het bericht met het uitzonderingsantwoord heeft twee velden, die het onderscheiden van een 
normaal antwoord.

Heade
r

Slave-
adres

Funct. Start- 
adres

Aantal Aantal 
bytes

Gegevens Fout-
con-
trole / 
Trailer

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

Laag
41(h)

Hoog
00(h)

Laag
02(h)

04(h) Hoog
00(h)

Laag
0A(h)

Hoog
01(h)

Laag
02(h)

- / -

Tabel 10-7: Voorbeeld meerdere holdingregisters

Header Slave-
adres

Functie Start-
adres

Aantal
punten

Fout-
controle

Trailer

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

Laag
41(h)

Hoog
00(h)

Laag
02(h)

-- --

Tabel 10-8: Antwoord meerdere holdingregisters
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Functiecodeveld
In een normaal antwoord herhaalt de slave de functiecode van het oorspronkelijke verzoek in het 
functiecodeveld van het antwoord. In een uitzonderingsrespons stelt de slave de meest 
significante bit van de functiecode in op 1.

De master herkent het uitzonderingsantwoord door middel van deze bit en kan het gegevensveld 
onderzoeken op de uitzonderingscode.

Gegevensveld
In een uitzonderingsveld zendt de slave een uitzonderingscode terug in het gegevensveld. Door 
middel van deze uitzonderingscode meldt de slave een reden waarom hij niet in staat is normaal 
te antwoorden.

Het bericht met het uitzonderingsantwoord:

Uitzonderingscodes (bijvoorbeeld)

10.6  Behandeling van grote gegevenstypes

De standaard Modbus-specificatie legt niet uit hoe gegevenstypes die groter zijn dan 16 bits 
moeten worden behandeld. Aangezien grotere gegevenstypes worden opgeslagen in een 
veelvoud van 16-bits registers, is toegang tot dergelijke gegevens mogelijk door middel van 
"lezen" of "schrijven" op een serie opeenvolgende 16-bits registers.

Functie 03 (lezen van meerdere holdingregisters), functie 04 (lezen van invoerregisters), functie 
06 (schrijven van één holdingregister), en functie 16 (schrijven van meerdere holdingregisters) 
worden gebruikt om deze gegevenstypes te lezen of te wijzigen.

Afhankelijk van het gegevenstype kan de adressering dienovereenkomstig worden 
"geoptimaliseerd", dit wordt geïmplementeerd in een adresseringsmodus die niet compatibel is 
met het oorspronkelijke Modicon concept:

• In de oorspronkelijke "Modicon-compatibele modus" wordt er één adres toegewezen en 
geteld voor elk 16-bits register. Om bijvoorbeeld een hele waarde van 64 bits te bevatten, 
zouden er 4 adressen worden bezet. Om de volgende variabele van dit type te kunnen 
adresseren, moet het adres met 4 worden verhoogd.

Header Slave-adres Functie Uitzonderingscode Foutcontrole Trailer

Tabel 10-9: Bericht met uitzonderingsantwoord

Code Naam Betekenis

01 Ongeldige functie De functiecode in 
het verzoek is geen 
toegestane actie 
voor de slave.

02 Ongeldig 
gegevensadres

Het gegevensadres 
dat ontvangen is in 
het verzoek is geen 
toegestaan adres 
voor de slave.

Tabel 10-10: Uitzonderingscodes
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• In de "niet-Modicon compatibele modus" worden de adressen verhoogd met 1 voor elke 
volgende variabele. Om bijvoorbeeld de volgende 64-bits variabele te lezen of te schrijven, 
wordt het te lezen registergebied automatisch verschoven met 4 16-bits registers

De ALTOSONIC V12 is standaard geconfigureerd voor Modicon-compatibele adressering. 

De ondersteunde gegevenstypes zijn: 

• Integer (16 bits)
• Lange integer (32 bits)
• Float (zwevendekommagetal, enkele precisie, 32 bits)
• Double (zwevendekommagetal, dubbele precisie, 64 bits)
• Lange lange integer (integer, 64 bits)

Het register strekt zich uit voor elk gegevenstype:

Merk op dat in de Modicon-compatibele modusModicon-compatibele modusModicon-compatibele modusModicon-compatibele modus elk gegevenstype dat groter is dan 16 bits moet 
worden geadresseerd met een passend aantal 16-bit registers. Het eerste 
zwevendekommagetal is bijvoorbeeld ondergebracht in adres 7000/7001; het volgende 
zwevendekommagetal in adres 7002/7003.

Tot een dubbel getal wordt toegang verkregen door vier 16-bit registers, dus het eerste dubbele 
getal 6000/6001/6002/6003 en het volgende dubbele getal 6004/6005/6006/6007.

De gegevens in hoofdstuk 8 “MODBUS REGISTER-MAPPING” zijn afgedrukt op zowel de manier 
waarop ze zouden moeten worden geadresseerd in de Modicon-compatibele alsook in de niet-niet-niet-niet-
Modicon-compatibele modusModicon-compatibele modusModicon-compatibele modusModicon-compatibele modus.

10.6.1  Integer (16 bits), zendsequentie

Integers worden verzonden en opgeslagen met het meest significante deel eerst.

Gegevenstype Adresbereik Aantal registers dat nodig is voor elk 
gegevenstype

Modicon
compatibel

Niet-Modicon
compatibel

Integer (16 bits) 3000...3999 1 1

Lange integer (32 bits) 5000...5999 2 1

Dubbel getal (64 bits) 6000...6999 4 1

Zwevendekommagetal 
(32 bits)

7000...7999 2 1

Lange lange integer (64 
bits)

8000...8999 4 1

Tabel 10-11: Aantal registers
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Voorbeeld:
Integer 1790 decimaal (6FE hexadecimaal) wordt verzonden als:

10.6.2  Lange integer (32 bits), zendsequentie

Voorbeeld:
Lange integer 305419896 (12345678 hexadecimaal).

Lange integers kunnen op twee manieren worden verzonden. De zendvolgorde in beide modi:

Voorbeeld lange integers

10.6.3  Zwevendekommagetal, enkele precisie (32 bits), zendsequentie

Zwevendekommagetallen met enkele precisie worden opgeslagen in 32-bit registers, die 
worden weergegeven volgens de IEEE 754-codering. In IEEE 754-2008 wordt het 32-bit basis 2-
formaat officeel binary32binary32binary32binary32 genoemd. Het werd 'enkel' genoemd in IEEE 754-1985. 

De norm IEEE 754 specificeert "binary32' als volgt:

• Tekenbit: 1 bit
• Exponentbreedte: 8 bits
• Nauwkeurigheid van de significant (ook bekend als mantisse): 24 (23 expliciet opgeslagen)

De werkelijke significant (mantisse) bevat een impliciete eerste bit met waarde 1, tenzij de 
exponent is opgeslagen met allemaal nullen. Zodoende verschijnen slechts 23 bits van de 
significant (mantisse) in het geheugenformaat maar is de totale nauwkeurigheid 24 bits (gelijk 
aan log10(224) ≈ 7,225 decimale tekens). De bits zijn als volgt ingedeeld:

De binaire zwevendekommaexponent met enkele precisie wordt gecodeerd met een verschoven 
binaire weergave, waarbij de nul-offset 127 is; tevens bekend als 'exponent bias' in de norm IEEE 
754.

Eerste verzonden byte in 
gegevensveld

Tweede verzonden byte in 
gegevensveld

06 FE

Tabel 10-12: Voorbeeld van een integer (16 bits)

Normale 
modus

(1)
12h

(2)
34h

(3)
56h

(4)
78h

Omgekeerde 
modus

(3)
56h

(4)
78h

(1)
12h

(2)
34h

Teken + Exponent 
(met systematische 
fout)

Exponent + Mantisse 3 
(hoog)

Mantisse 2 Mantisse 1 (laag)

SEEE EEEE E MMM MMMM MMMM MMMM MMMM MMMM
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Voorbeeld:
Het zwevendekommagetal 4.125977 geeft de weergave volgens IEEE 754.

Voorbeeld IEEE

Een plusteken.

Een exponent met systematische fout van 129 (81 hexadecimaal) is exponent 2.

Mantisse = 4 + 1/8 + 1/1024. Merk op dat de eerste bit niet wordt opgeslagen! 

Zwevendekommagetallen kunnen op twee manieren worden verzonden. De zendvolgorde in 
beide modi:

10.6.4  Zwevendekommagetal met dubbele precisie (64 bits), zendsequentie

Zwevendekommagetallen met dubbele precisie worden opgeslagen in 64-bit registers, 
weergegeven volgens de IEEE 754-codering. In IEEE 754-2008 wordt het formaat 64-bit basis 2 
officieel 'binary64' genoemd. Het werd 'dubbel' genoemd in IEEE 754-1985.

De norm IEEE 754 specificeert 'binary64' als volgt:

• Tekenbit: 1 bit
• Exponentbreedte: 11 bits
• Nauwkeurigheid van de significant (ook bekend als mantisse): 53 (52 expliciet opgeslagen)

De werkelijke significant (mantisse) bevat een impliciete eerste bit met waarde 1, tenzij de 
exponent is opgeslagen met allemaal nullen. Zodoende verschijnen er slechts 52 bits van de 
significant (mantisse) in het geheugenformaat maar is de totale nauwkeurigheid 53 bits (gelijk 
aan log10(253) ≈ 16 decimale tekens). De bits zijn als volgt ingedeeld:

Bits met dubbele precisie

Teken Exponent Mantisse

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

IEEE 754 (1)
40h

(2)
84h

(3)
08h

(4)
00h

Normale 
modus

(1)
40h

(2)
84h

(3)
08h

(4)
00h

Omgekeerde 
modus

(3)
08h

(4)
00h

(1)
40h

(2)
84h

Teken + Exponent (met 
systematische fout)

Exponent + 
Mantisse

Mantisse 6 Mantisse 5

SEEE EEEE EEEE MMMM MMMM MMMM MMMM MMMM
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Bits met dubbele precisie 2

Voorbeeld:
Het dubbele getal 4.125000001862645 geeft de volgende IEEE-weergave:

voorbeeld van dubbel getal

Een plusteken

Een exponent met systematische fout van 1025 (401 hexadecimaal) is exp. 2
Mantisse = 4 + 1/8 + 1/536870912. Merk op dat de eerste bit niet wordt opgeslagen!
Dubbele getallen kunnen op twee manieren worden verzonden. De zendvolgorde in beide modi:

Zendvolgorde dubbele getallen

10.6.5  Lange lange integer (integer, 64 bits), zendsequentie

Voorbeeld:
Integer van 64 bits, waarde 4.616.330.355.545.210.880 (= 4010 8000 0020 0000 hexadecimaal).
Integers van 64 bits kunnen op twee manieren worden verzonden. De zendvolgorde in beide 
modi:

Zendvolgorde 64-bits integer

Mantisse 4 Mantisse 3 Mantisse 2 Mantisse 1

MMMM MMMM MMMM MMMM MMMM MMMM MMMM MMMM

Teken Exponent Mantisse

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

Normale 
modus

(1)
40h

(2)
10h

(3)
80h

(4)
00h

(5)
00h

(6)
20h

(7)
00h

(8)
00h

Omgekeerde 
modus

(3)
80h

(4)
00h

(1)
40h

(2)
10h

(7)
00h

(8)
00h

(5)
00h

(6)
20h

Normale 
modus

(1)
40h

(2)
10h

(3)
80h

(4)
00h

(5)
00h

(6)
20h

(7)
00h

(8)
00h

Omgekeerde 
modus

(3)
80h

(4)
00h

(1)
40h

(2)
10h

(7)
00h

(8)
00h

(5)
00h

(6)
20h
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10.6.6  Maximum aantal gevraagde items

De maximale hoeveelheid gegevens die kan worden verzonden in één respons begrenst het 
aantal items dat in één query kan worden gevraagd.
In onderstaande tabel wordt het maximumaantal items per gegevenstype vermeld:

Gegevenstype Aantal items

Booleaans 2000

Integer (16 bits) 125

Lange integer (32 bits) 62

Float (zwevendekommagetal, 32 bits) 62

Dubbel getal (zwevendekommagetal, 64 
bits)

31

Lange lange integer (integer, 64 bits) 31
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10.7  Standaardinstellingen

Door middel van een aantal parameters kan de Modbus communicatieverbinding worden 
aangepast aan de eigen eisen of voorkeuren. Bij levering van de ALTOSONIC V12 meter zijn deze 
parameters ingesteld op de onderstaande standaardwaarden:

Poort 0

Poort 1

Baud rate: 38400

Data bits: 8

Stop bits: 1

Pariteit: Even

Modbus Modus: RTU

Modbus eindcode: 2

Adresseringsmodus: Modicon-compatibel

Weergavemodus: Normaal

Modbus Adres: 237

Modbus startinterval: 40 (bits)

Modbus eindinterval: 20 (bits)

Modbus startcode: ":" (dubbele punt)

Modbus eindcode1: ASCII 13 (terugloop, CR)

Modbus eindcode2: ASCII 10 (regelopschuiving, LF)

Modbus time-out: 1 seconde

Baud rate: 115200

Data bits: 8

Stop bits: 1

Pariteit: Even

Modbus Modus: RTU

Modbus eindcode: 2

Adresseringsmodus: Modicon-compatibel

Weergavemodus: Normaal

Modbus Adres: 237

Modbus startinterval: 40 (bits)

Modbus eindinterval: 20 (bits)

Modbus startcode: ":" (dubbele punt)

Modbus eindcode1: ASCII 13 (terugloop, CR)

Modbus eindcode2: ASCII 10 (regelopschuiving, LF)

Modbus time-out: 1 seconde
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10.8  Modbus registermapping

Registers worden toegekend aan specifieke adresbereiken naargelang zowel het gegevens- als 
het registertype:

10.8.1  Invoerregisters (alleen-lezen): integer (16-bit); adresbereik 3000-3499

Gegevenstype Registertype Lezen
opdracht(en)

Schrijven
opdracht(en)

Adresbereik

Integer
(16 bit)

Invoerregister 4 n.v.t. 3000..3499

Holdingregister 3 6, 16 3500..3999

Lange integer
(32 bit)

Invoerregister 4 n.v.t. 5000..5499

Holdingregister 3 6, 16 5500..5999

Dubbel getal
(64 bit)

Invoerregister 4 n.v.t. 6000..6499

Holdingregister 3 6, 16 6500..6999

Zwevendekomma 
getal
(32 bit)

Invoerregister 4 n.v.t. 7000..7499

Holdingregister 3 6, 16 7500..7999

Lange lange 
integer
(64 bit)

Invoerregister 4 n.v.t. 8000..8499

Holdingregister 3 6, 16 8500..8999

INFORMATIE!
De relatieve adressen die genoemd worden in onderstaande tabellen zijn adressen die 
betrekking hebben op het beginadres van de betreffende registergroep.

Relatief
adres

Absoluut adres Naam Parameter / 
Variabele
(korte 
omschrijving)

niet-Modicon Modicon-comp.

0 3000 3000-3001
(2 reg.)

TestRegister
uint 16

Testregister

INFORMATIE!
Register dat is voorbehouden voor het testen van de communicatie en de protocolbehandeling 
met dit type register, zonder dat de werking van de flowmeter wordt beïnvloed.
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10.8.2  Holdingregisters (lezen/schrijven): integer (16-bit); adresbereik 3500-3999

10.8.3  Invoerregisters (alleen-lezen): lange integer (32 bits); adresbereik 5000-5499

Relatief
adres

Absoluut adres Naam Parameter / 
Variabele
(korte 
omschrijving)

niet-Modicon Modicon-comp.

0 3500 3500-3501
(2 reg.)

TestRegister
uint 16

Testregister

INFORMATIE!
Register dat is voorbehouden voor het testen van de communicatie en de protocolbehandeling 
met dit type register, zonder dat de werking van de flowmeter wordt beïnvloed.

Relatief
adres

Absoluut adres Naam Parameter / 
Variabele
(korte omschrijving)niet-Modicon Modicon-comp.

0 5000 5000-5001
(2 reg.)

TestRegister
uint 32

Testregister

INFORMATIE!
Register dat is voorbehouden voor het testen van de communicatie en de protocolbehandeling 
met dit type register, zonder dat de werking van de flowmeter wordt beïnvloed.
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Alarm-/statusgebeurtenissen

Relatief
adres

Absoluut adres Naam Parameter / 
Variabele
(korte 
omschrijving)

niet-Modicon Modicon-comp. Register Bit

1 5001 5002-5003
(2 reg.)

Alarm&
Status Pipe

A FailAll
(bit 0)

Alle kanalen 
uitgevallen,
geen ijkwaardige 
metingen
standaard 
(FAILED)

Alarmteken dat aangeeft dat geen van de geluidspaden 
operationeel is.

1 5001 5002-5003
(2 reg.)

Alarm&
Status Pipe

A Fail
Unreliable 
(bit 1)

Kanalen 
uitgevallen,
ijkwaardige 
metingen
onbetrouwbaar 
(FAILED)

Alarmteken dat aangeeft dat enkele paden niet 
operationeel zijn, lezing NIET geldig voor ijkwaardigeNIET geldig voor ijkwaardigeNIET geldig voor ijkwaardigeNIET geldig voor ijkwaardige 
meting.

1 5001 5002-5003
(2 reg.)

Alarm&
Status Pipe

A Fail
Reliable 
(bit 2)

Kanalen 
uitgevallen,
maar ijkwaardige 
metingen
betrouwbaar

Alarmteken dat aangeeft dat enkele paden niet 
operationeel zijn, lezing geldig voor ijkwaardigegeldig voor ijkwaardigegeldig voor ijkwaardigegeldig voor ijkwaardige meting.

1 5001 5002-5003
(2 reg.)

Alarm&
Status Pipe

A OOR_Flow
(bit 4)

Buiten bereik
FLOW

Statussignaal debiet buiten bereik, geactiveerd bij 
oversnelheid van 25%.

1 5001 5002-5003
(2 reg.)

Alarm&
Status Pipe

A OOR_
Reynolds
(bit 5)

Correctie 
buiten bereik
REYNOLDS

Alarmteken dat aangeeft dat het Reynolds-getal buiten de 
grenzen ligt.

1 5001 5002-5003
(2 reg.)

Alarm&
Status Pipe

A OOR_
Substit
(bit 6)

Correctie 
buiten bereik
PADSUBSTITUTIE

Een alarmteken dat aangeeft dat de gassnelheid buiten de 
grenzen ligt, waar vervanging van het pad mogelijk is. 
Dit signaal verschijnt alleen als vervanging van het pad 
actief is (minstens één pad uitgevallen) en de gassnelheid
buiten de min./max. grenzen ligt OF het Reynolds-getal 
buiten de min./max. grenzen ligt OF er geen geldig 
snelheidsprofiel beschikbaar is.

1 5001 5002-5003
(2 reg.)

Alarm&
Status Pipe

S Flow_
Richting
(bit 16)

Flowrichting

Statussignaal dat de flowrichting aangeeft: 
0 = Voorwaartse flow
1 = Achterwaartse flow

1 5001 5002-5003
(2 reg.)

Alarm&
Status Pipe

S LowFlow
CutOff

Lage flow
afslag

Statussignaal dat afslag bij lage flow aangeeft:
0 = Flowsnelheid boven drempel.
1 = Flowsnelheid onder drempel.
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1 5001 5002-5003
(2 reg.)

Alarm&
Status Pipe

S Reset
Totals
(bit 18)

Reset 
opgetreden:
Alle tellers

Statussignaal dat aangeeft dat de tellers gereset zijn.
Opmerking: deze handeling is alleen toegestaan aan 
speciaal geautoriseerd personeel.

2 5002 5004-5005
(2 reg.)

Alarm&
Status Channel_1

A Ch_Unreliable
(bit 0)

Kanaal 1
Onbetrouwbaar

Alarmteken dat een fout op het pad aangeeft (kanaal 1): 
kanaal onbetrouwbaar.

2 5002 5004-5005
(2 reg.)

Alarm&
Status Channel_1

A Ch_Down
(bit 1)

Kanaal 1
Uitgevallen

Alarmteken dat een fout op het pad aangeeft (kanaal 1): 
kanaal uitgevallen

2 5002 5004-5005
(2 reg.)

Alarm&
Status Channel_1

A Ch_Deviation_
SOS (bit 2)

Kanaal 1 
uitgevallen:
Afwijking 
geluidssnelh. 
te groot

Alarmteken dat een fout op het pad aangeeft (kanaal 1): 
afwijking geluidssnelheid te groot

2 5002 5004-5005
(2 reg.)

Alarm&
Status Channel_1

A Ch_Signal_
Lost (bit 3)

Kanaal 1 
uitgevallen:
Signaal verloren

Alarmteken dat uitval van een pad aangeeft (kanaal 1): 
signaal verloren.

3 5003 5006-5007
(2 reg.)

Alarm&
Status Channel_2

A Ch_Unreliable
(bit 0)

Kanaal 2
Onbetrouwbaar

Alarmteken dat een fout op het pad aangeeft (kanaal 2): 
kanaal onbetrouwbaar.

3 5003 5006-5007
(2 reg.)

Alarm&
Status Channel_2

A Ch_Down
(bit 1)

Kanaal 2
Uitgevallen

Alarmteken dat een fout op het pad aangeeft (kanaal 2): 
pad uitgevallen

3 5003 5006-5007
(2 reg.)

Alarm&
Status Channel_2

A Ch_Deviation_
SOS (bit 2)

Kanaal 2 
uitgevallen:
Afwijking gel. 
snelh. 
te groot

Alarmteken dat een fout op het pad aangeeft (kanaal 2): 
afwijking geluidssnelheid te groot.

3 5003 5006-5007
(2 reg.)

Alarm&
Status Channel_2

A Ch_Signal_
Lost (bit 3)

Kanaal 2 
uitgevallen:
Signaal verloren

Alarmteken dat uitval van een pad aangeeft (kanaal 2): 
signaal verloren.

4 5004 5008-5009
(2 reg.)

Alarm&
Status Channel_3

A Ch_Unreliable
(bit 0)

Kanaal 3
Onbetrouwbaar

Alarmteken dat een fout op het pad aangeeft (kanaal 3): 
kanaal onbetrouwbaar.

Relatief
adres

Absoluut adres Naam Parameter / 
Variabele
(korte 
omschrijving)

niet-Modicon Modicon-comp. Register Bit
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4 5004 5008-5009
(2 reg.)

Alarm&
Status Channel_3

A Ch_Down
(bit 1)

Kanaal 3
Uitgevallen

Alarm dat een fout op het pad aangeeft (kanaal 3): kanaal 
uitgevallen.

4 5004 5008-5009
(2 reg.)

Alarm&
Status Channel_3

A Ch_Deviation_
SOS (bit 2)

Kanaal 3 
uitgevallen:
Afwijking gel. 
snelh. 
te groot

Alarmteken dat een fout op het pad aangeeft (kanaal 3): 
afwijking geluidssnelheid te groot

4 5004 5008-5009
(2 reg.)

Alarm&
Status Channel_3

A Ch_Signal_
Lost (bit 3)

Kanaal 3 
uitgevallen:
Signaal verloren

Alarmteken dat een uitval van het pad aangeeft (kanaal 3): 
signaal verloren.

5 5005 5010-5011
(2 reg.)

Alarm&
Status Channel_4

A Ch_Unreliable
(bit 0)

Kanaal 4
Onbetrouwbaar

Alarmteken dat een fout op het pad aangeeft (kanaal 4): 
kanaal onbetrouwbaar

5 5005 5010-5011
(2 reg.)

Alarm&
Status Channel_4

A Ch_Down
(bit 1)

Kanaal 4
Uitgevallen

Alarmteken dat een fout op het pad aangeeft (kanaal 4): 
kanaal uitgevallen

5 5005 5010-5011
(2 reg.)

Alarm&
Status Channel_4

A Ch_Deviation_
SOS (bit 2)

Kanaal 4 
uitgevallen:
Afwijking gel. 
snelh. 
te groot

Alarmteken dat een fout op het pad aangeeft (kanaal 4): 
afwijking geluidssnelheid te groot.

5 5005 5010-5011
(2 reg.)

Alarm&
Status Channel_4

A Ch_Signal_
Lost (bit 3)

Kanaal 4 
uitgevallen:
Signaal verloren

Alarmteken dat uitval van het pad aangeeft (kanaal 4): 
signaal verloren.

6 5006 5012-5013
(2 reg.)

Alarm&
Status Channel_5

A Ch_Unreliable
(bit 0)

Kanaal 5
onbetrouwbaar

Alarmteken dat een fout op het pad aangeeft (kanaal 5): 
kanaal onbetrouwbaar.

6 5006 5012-5013
(2 reg.)

Alarm&
Status Channel_5

A Ch_Down
(bit 1)

Kanaal 5
Uitgevallen

Alarmteken dat een fout op het pad aangeeft (kanaal 5): 
kanaal uitgevallen

6 5006 5012-5013
(2 reg.)

Alarm&
Status Channel_5

A Ch_Deviation_
SOS (bit 2)

Kanaal 5 
uitgevallen:
Afwijking gel. 
snelh. 
te groot

Alarmteken dat een fout op het pad aangeeft (kanaal 5): 
afwijking geluidssnelheid te groot.

Relatief
adres

Absoluut adres Naam Parameter / 
Variabele
(korte 
omschrijving)

niet-Modicon Modicon-comp. Register Bit
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6 5006 5012-5013
(2 reg.)

Alarm&
Status Channel_5

A Ch_Signal_
Lost (bit 3)

Kanaal 5 
uitgevallen:
Signaal verloren

Alarmteken dat uitval van het pad aangeeft (kanaal 5): 
signaal verloren.

7 5007 5014-5015
(2 reg.)

Alarm&
Status Channel_6

A Ch_Unreliable
(bit 0)

Kanaal 6
onbetrouwbaar

Alarmteken dat een fout op het pad aangeeft (kanaal 6): 
kanaal onbetrouwbaar.

7 5007 5014-5015
(2 reg.)

Alarm&
Status Channel_6

A Ch_Down
(bit 1)

Kanaal 6
Uitgevallen

Alarmteken dat een fout op het pad aangeeft (kanaal 6): 
kanaal uitgevallen.

7 5007 5014-5015
(2 reg.)

Alarm&
Status Channel_6

A Ch_Deviation_
SOS (bit 2)

Kanaal 6 
uitgevallen:
Afwijking gel. 
snelh. 
te groot

Alarmteken dat een fout op het pad aangeeft (kanaal 5): 
afwijking geluidssnelheid te groot.

7 5007 5014-5015
(2 reg.)

Alarm&
Status Channel_6

A Ch_Signal_
Lost (bit 3)

Kanaal 6 
uitgevallen:
Signaal verloren

Alarmteken dat uitval van het pad aangeeft (kanaal 6): 
signaal verloren.

8 5008 5016-5017
(2 reg.)

Alarm inputs A_Temperature
OOR (bit 0)

Procestemperatu
ur:
Buiten bereik

Alarmteken, gemeten temperatuur van meterlichaam 
buiten grenzen.

8 5008 5016-5017
(2 reg.)

Alarm inputs A_Temperature
OVR (bit 1)

Procestemperatu
ur:
Overloopwaarde 
gebruikt

Status-/alarmteken dat aangeeft dat handmatige invoer 
van de temperatuur de gemeten 
temperatuur onderdrukt (invoer procestemperatuur); dit 
verschijnt als alarmparameter nr. 6 geactiveerd is 
en overloopmodus (Gebruikersbesturing) geactiveerd is 
(modus 1 of 2); Modus 3 genereert geen alarm.

9 5009 5018-5019
(2 reg.)

Status Totalisers S_Fwd_Process_
Roll (bit 1)

Overloop teller
Proces 
voorwaarts

Statussignaal, teller heeft de waarde bereikt die maximaal 
voorgesteld en
weergegeven kan worden en de telling wordt voortgezet 
vanaf nul.

9 5009 5018-5019
(2 reg.)

Status Totalisers S_Rev_Process_
Roll (bit 5)

Overloop teller
Proces 
omgekeerd

Statussignaal, teller heeft de waarde bereikt die maximaal 
voorgesteld en
weergegeven kan worden en de telling wordt voortgezet 
vanaf nul.

Relatief
adres

Absoluut adres Naam Parameter / 
Variabele
(korte 
omschrijving)

niet-Modicon Modicon-comp. Register Bit
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10.8.4  Holdingregisters (lezen/schrijven): lange integer (32-bit), adresbereik 5500-5999

9 5009 5018-5019
(2 reg.)

Status Totalisers S_FwdFail_
Process_Roll 
(bit 9)

Overloop teller
FAIL Proces 
voorwaarts

Statussignaal, teller heeft de waarde bereikt die maximaal 
voorgesteld en
weergegeven kan worden en de telling wordt voortgezet 
vanaf nul.

9 5009 5018-5019
(2 reg.)

Status Totalisers S_RevFail_
Process_Roll 
(bit 13)

Overloop teller
FAIL Proces 
omgekeerd

Statussignaal, teller heeft de waarde bereikt die maximaal 
voorgesteld en
weergegeven kan worden en de telling wordt voortgezet 
vanaf nul.

Relatief
adres

Absoluut adres Naam Parameter / 
Variabele
(korte omschrijving)niet-Modicon Modicon-comp.

0 5500 5500-5501
(2 reg.)

TestRegister
uint 32

Test register

INFORMATIE!
Register dat is voorbehouden voor het testen van de communicatie en de protocolbehandeling 
met dit type register, zonder dat de werking van de flowmeter wordt beïnvloed.

Relatief
adres

Absoluut adres Naam Parameter / 
Variabele
(korte omschrijving)niet-Modicon Modicon-comp.

1 5501 5502-5503
(2 reg.)

ANSI tijd Datum en tijd

INFORMATIE!
Ingebouwde realtime klok: datum en tijd volgens de ANSI-norm: aantal seconden verstreken 
sinds 1 januari 1970, 00:00:00 uur.
Hoewel dit een holdingregister is, is dit register  bestemd voor alleen lezen. Gebruik de KROHNE 
flowmeterconfiguratie- en monitoringsoftware om de realtime klok in te stellen of aan te 
passen. 

Relatief
adres

Absoluut adres Naam Parameter / 
Variabele
(korte 
omschrijving)

niet-Modicon Modicon-comp. Register Bit
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10.8.5  Invoerregisters (alleen-lezen): dubbel getal (zwevendekommagetal, 64 bit), 
adresbereik 6000-6499

10.8.6  Holdingregisters (lezen/schrijven): dubbel getal (zwevendekommagetal, 64 bit), 
adresbereik 6500-6999

10.8.7  Invoerregisters (alleen-lezen): Float (zwevendekommagetal, 32 bit), adresbereik 
7000-7499

Relatief
adres

Absoluut adres Naam Parameter / 
Variabele
(korte omschrijving)niet-Modicon Modicon-comp.

0 6000 6000-6003
(4 reg.)

TestRegister
double64

Test register

INFORMATIE!
Register dat is voorbehouden voor het testen van de communicatie en de protocolbehandeling 
met dit type register, zonder dat de werking van de flowmeter wordt beïnvloed.

Relatief
adres

Absoluut adres Naam Parameter / 
Variabele
(korte omschrijving)niet-Modicon Modicon-comp.

0 6500 6500-6503
(4 reg.)

TestRegister
double64

Test register

INFORMATIE!
Register dat is voorbehouden voor het testen van de communicatie en de protocolbehandeling 
met dit type register, zonder dat de werking van de flowmeter wordt beïnvloed.

Relatief
adres

Absoluut adres Naam Parameter / 
Variabele
(korte omschrijving)niet-Modicon Modicon-comp.

0 7000 7000-7001
(2 reg.)

TestRegister
float32

Test register

INFORMATIE!
Register dat is voorbehouden voor het testen van de communicatie en de protocolbehandeling 
met dit type register, zonder dat de werking van de flowmeter wordt beïnvloed.
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Proceswaarden transittijdmeting

Relatief
adres

Absoluut adres Naam Parameter / 
Variabele
(korte omschrijving)niet-Modicon Modicon-comp.

1-6 7001-7006
(6 reg.)

7002-7013
(12 reg.)

Ch_GainAB Versterking 
"stroomafwaarts"
(= versterking voor 
transducer B),
Kanaal 1-6

Versterking voor transmissie van signaal van 
transducer A naar transducer B, array met 
waarden voor kanaal 1 tot en met 6 (in dB).

7-12 7007-7012
(6 reg.)

7014-7025
(12 reg.)

Ch_GainBA Versterking 
"stroomopwaarts"
(= versterking voor 
transducer A),
Kanaal 1-6

Versterking voor transmissie van signaal van 
transducer B naar transducer A, array met 
waarden voor kanaal 1 tot en met 6 (in dB).

13-18 7013-7018
(6 reg.)

7026-7037
(12 reg.)

CH_SNratioAB SNR 
"stroomafwaarts"
(= ontvangen op trd. 
B),
Kanaal 1-6

Signaal/ruisverhouding voor transmissie van 
signaal van transducer A naar transducer B, 
array met waarden voor kanaal 1 tot en met 6 
(in dB).

19-24 7019-7024
(6 reg.)

7038-7049
(12 reg.)

CH_SNratioBA SNR 
"stroomopwaarts"
(= ontvangen op trd. 
A),
Kanaal 1-6

Signaal/ruisverhouding voor transmissie van 
signaal van transducer B naar transducer A, 
array met waarden voor kanaal 1 tot en met 6 
(in dB).
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Gemeten / ingevoerde procesparameters

Relatief
adres

Absoluut adres Naam Parameter / 
Variabele
(korte omschrijving)niet-Modicon Modicon-comp.

25 7025 7050-7051
(2 reg.)

TemperatureProces Temperatuur proces-
waarde

Waarden die worden gebruikt voor 
berekeningen kunnen ofwel de gemeten 
proceswaarde zijn, een berekende (indirect 
bepaalde) waarde, of een handmatige 
instelling (vaste waarde) (in °C)

26 7026 7052-7053
(2 reg.)

ViscosityDynamic-
Proces

Dynamische 
viscositeit bij
procesomstandighed
en

Waarden die worden gebruikt voor 
berekeningen kunnen ofwel de gemeten 
proceswaarde zijn, een berekende (indirect 
bepaalde) waarde, of een handmatige 
instelling (vaste waarde) (in cP)

27 7027 7054-7055
(2 reg.)

DensityProces Dichheid proces

Waarden die worden gebruikt voor 
berekeningen kunnen ofwel de gemeten 
proceswaarde zijn, een berekende (indirect 
bepaalde) waarde, of een handmatige 
instelling (vaste waarde) (in kg/m3)
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Berekende flowvariabelen

Statistiek / diagnostische variabelen
Gemiddelden en standaardafwijkingen worden berekend voor een aantal flowvariabelen. Het 
aantal meetwaarden dat wordt opgenomen in deze berekening wordt gespecificeerd door middel 
van een vooringestelde parameter. Gemiddelden en standaardafwijkingen worden beoordeeld 
en telkens bijgewerkt wanneer een aantal metingen dat gelijk is aan deze parameter is 
verzameld. Het verzamelen van gegevens voor een nieuw gegevensblok dat beoordeeld moet 
worden begint dan weer opnieuw vanaf dit punt.

Als uitzondering op bovenstaande regel wordt voor de standaardafwijking tau van de flow het 
vooringestelde aantal metingen telkens beoordeeld wanneer er een nieuwe meetwaarde 
beschikbaar komt. De serie meetwaarden bevat dan de meest recente waarden en verschuift 
met elk genomen sample (meetgegevens), als een lopend gemiddelde.

Relatief
adres

Absoluut adres Naam Parameter / 
Variabele
(korte omschrijving)niet-Modicon Modicon-comp.

28 7028 7056-7057
(2 reg.)

Flow_Proces Flow proces

Gemeten volumedebiet bij 
procesomstandigheden (in m3/s).

29 7029 7058-7059
(2 reg.)

Velo_Proces Snelheid proces

Gemeten gassnelheid (in m/s) (geïntegreerde 
waarde van alle paden) bij 
procesomstandigheden.

30 7030 7060-7061
(2 reg.)

SoS Geluidssnelheid

Gemeten geluidssnelheid (in m/s), 
gemiddelde van alle geluidspaden, 
gecorrigeerd voor mach-effect.

31-36 7031-7036
(6 reg.)

7062-7073
(12 reg.)

Ch_VeloRaw Kanaalsnelheid
Kanaal 1-6

"Onbewerkte" gassnelheid zoals die in elk 
kanaal wordt waargenomen; array met 
waarden voor kanaal 1 tot en met 6 (in m/s).

37-42 7037-7042
(6 reg.)

7074-7085
(12 reg.)

Ch_SoS Kanaal SOS
Kanaal 1-6

Geluidssnelheid zoals die in elk kanaal wordt 
waargenomen; array met waarden voor 
kanaal 1 tot en met 6 (in m/s).
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Relatief
adres

Absoluut adres Naam Parameter / 
Variabele
(korte omschrijving)niet-Modicon Modicon-comp.

43-48 7043-7048
(6 reg.)

7086-7097
(12 reg.)

Ch_Reliab Kanaalbetrouwbaarh
eid,
kanaal 1-6

Betrouwbaarheid per kanaal (in %); array met 
waarden voor kanaal 1 tot en met 6.

49-54 7049-7054
(6 reg.)

7098-7109
(12 reg.)

Ch_AV_Velocity Kanaalsnelheid,
gemiddelde, kanaal 
1-6

Gemiddelde gassnelheid (in m/s) zoals die 
wordt waargenomen op elk kanaal; array met 
waarden voor kanaal 1 tot en met 6

55-60 7055-7060
(3 reg.)

7110-7121
(12 reg.)

Ch_AV_SoS Kanaal 
geluidssnelheid,
gemiddelde, kanaal 
1-6

Gemiddelde geluidssnelheid (in m/s) zoals die 
wordt waargenomen op elk kanaal; array met 
waarden voor kanaal 1 tot en met 6.

61 7061 7122-7123
(2 reg.)

AV_SoS Geluidssnelheid 
gemiddeld

Waarde van geluidssnelheid, gemiddeld (in 
m/s)

62 7062 7124-7125
(2 reg.)

AV_FlowProces Flowgemiddelde

Waarden volumedebiet, gemiddeld (in m3/s).

63 7063 7126-7127
(2 reg.)

SD_FlowProces Flow 
standaardafwijking

Standaardafwijking van volumedebiet 
("batchgewijze berekening") (in %).

64 7064 7128-7129
(2 reg.)

SD_FlowProces Tau Flow standaard-
afwijking Tau

Standaardafwijking van volumedebiet 
("batchgewijze berekening") (in %).

65 7065 7130-7131
(2 reg.)

SD_SoS Geluidssnelheid 
standaardafwijking

Geluidsnelheid standaardafwijking (in %).

66-71 7066-7071
(6 reg.)

7132-7143
(12 reg.)

Ch_SD_Velocity Kanaalsnelheid
standaardafwijking
kanaal 1-6

Gassnelheid (in %), standaardafwijking, zoals 
waargenomen op elk kanaal; array met 
waarden voor kanaal 1 tot en met 6.

72-77 7072-7077
(6 reg.)

7144-7155
(12 reg.)

Ch_SD_SoS Kanaal 
geluidssnelheid, 
standaardafwijking
kanaal 1-6

Geluidssnelheid (in %), standaardafwijking, 
zoals waargenomen op elk kanaal; array met 
waarden voor kanaal 1 tot en met 6.

78 7078 7156-7157
(2 reg.)

Weighted_Reliability Globaal gewogen 
betrouwbaarheid

De betrouwbaarheden van de afzonderlijke 
paden worden gecombineerd in een globaal 
cijfer, waarvoor de weegfactoren van de paden 
worden gebruikt (in %).
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10.8.8  Holdingregisters (lezen/schrijven): Float (32-bit) zwevendekommagetal, 
adresbereik 7500-7999

Relatief
adres

Absoluut adres Naam Parameter / 
Variabele
(korte omschrijving)niet-Modicon Modicon-comp.

0 7500 7500-7501
(2 reg.)

TestRegister
float32

Test register

Register dat is voorbehouden voor het testen 
van de communicatie en de 
protocolbehandeling met dit type register, 
zonder dat de werking van de flowmeter wordt 
beïnvloed.
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Configuratie van de flowmeter

Relatief
adres

Absoluut adres Naam Parameter / 
Variabele
(korte omschrijving)niet-Modicon Modicon-comp.

1 7501 7502-7503
(2 reg.)

Diameter Binnendiameter

Binnendiameter van het meterlichaam bij de 
meetsectie (in m)

2 7502 7504-7505
(2 reg.)

MeterConstat_Fwd meterconstante
voorwaarts

Meterconstante, voorwaartse flowrichting.

3 7503 7506-7507
(2 reg.)

MeterConstant_Rev meterconstante
achterwaarts

Meterconstante, achterwaartse flowrichting.

4 7504 7508-7509
(2 reg.)

ThermExp_Alpha_Pip
e

Thermische 
expansiefactor
leidingmateriaal 
Alpha

Eigenschap van het materiaal van het 
meterlichaam, berekend om het effect van 
thermische expansie te berekenen (in 1/° C)

5 7505 7510-7511
(2 reg.)

ThermExp_Reference
_Temp

Referentietemperatu
ur
Uitzetting van het 
blok

Temperatuur (in ° C) waarbij de 
binnendiameter van het meterlichaam op de 
meetsectie wordt gespecificeerd.

6-11 7506-7511
(6 reg.)

7512-7523
(12 reg.)

Ch_PathLength_Cal Kanaal gekalibreerd 
pad
Lengte L,
kanaal 1-6

Lengte (in m) van het geluidspad tussen twee 
transducers van een meetpad; array met 
waarden voor kanaal 1 tot en met 6.

12-17 7512-517
(6 reg.)

7524-7532
(12 reg.)

Ch_Angle_Measuring Kanaal meethoek
kanaal 1-6

Hoek waaronder de ultrasone straal kruist 
met het meterlichaam (in graden); array met 
waarden voor kanaal 1 tot en met 6.

18 7518 7536-7537
(2 reg.)

Fwd_MaxFlowRate Flow volle schaal 
voorwaarts

Aangegeven waarde (in m3/s) (volle schaal) bij 
een flow van 100% van de nominale 
volumeflow in voorwaartse flowrichting.

19 7519 7538-7539
(2 reg.)

Rev_MaxFlowRate Flow volle schaal 
achterwaarts

Aangegeven waarde (in m3/s) (volle schaal) bij 
een flow van 100% van de nominale 
volumeflow in achterwaartse flowrichting.

20 7520 7540-7541
(2 reg.)

Fwd_LowFlowCutoff Afslag bij lage flow
Voorwaarts

Voor voorwaartse debieten met een kleinere 
omvang dan deze afslagwaarde, stoppen 
tellers met tellen en worden uitgangen (zoals 
de frequentieuitgang) uitgeschakeld; de 
debietindicatie is nog wel beschikbaar (in 
m/s).
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Configuratie van alarmen

21 7521 7542-7543
(2 reg.)

Rev_LowFlowCutoff Afslag bij lage flow 
achterwaarts

Voor achterwaartse debieten met een kleinere 
omvang dan deze afslagwaarde, stoppen 
tellers met tellen en worden uitgangen (zoals 
de frequentie-uitgang) uitgeschakeld; de 
debietindicatie is nog wel beschikbaar (in 
m/s).

22 7522 7544-7545
(2 reg.)

Low_Flowcut_-
Threshold

Afslagdrempel lage 
flow

Hysteresis die veelvuldig aan-/uitschakelen 
van afslag bij lage flow voorkomt (in %). 

Relatief
adres

Absoluut adres Naam Parameter / 
Variabele
(korte omschrijving)niet-Modicon Modicon-comp.

Relatief
adres

Absoluut adres Naam Parameter / 
Variabele
(korte omschrijving)niet-Modicon Modicon-comp.

23 7523 7546-7547
(2 reg.)

SOSDev Toegestane afwijking 
geluidssnelheid
per kanaal op 
geluidssnelheid
gemiddelde leiding

Definieert de alarmlimiet voor de afwijking of 
de gemeten geluidssnelheid van een van de 
geluidspaden van de gemiddelde waarde van 
alle paden (in m/s) (alle 
geluidssnelheidswaarden houden rekening 
met de mach-correctie).

24 7524 7548-7549
(2 reg.)

T_LimitHigh Invoer temperatuur 
proces: HogeLimiet

Maximale waarde voor 
procestemperatuurmeting (in °C).

25 7525 7550-7551
(2 reg.)

T_LimitLow Invoer temperatuur 
proces: LimietLaag

Minimale waarde voor 
procestemperatuurmeting (in °C).
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Configuratie van de viscositeit

Overrideregeling

10.8.9  Invoerregisters (alleen-lezen): lange lange integer (integer 64-bit), adresbereik 
8000-8499

Relatief
adres

Absoluut adres Naam Parameter / 
Variabele
(korte omschrijving)niet-Modicon Modicon-comp.

26 7526 7552-7553
(2 reg.)

VD_Reference_Visc Dynamische 
viscositeit bij
Referentietemperatu
ur

Invoerwaarde van dynamische viscositeit (in 
cP), gebruikt als basiswaarde om de 
uitgangsviscositeit te corrigeren volgens de 
werkelijke viscositeit bij procestemperatuur 
en -druk.

27 7527 7554-7555
(2 reg.)

D_Reference_Dens Referentiedichtheid

Invoerwaarde van dichtheid (in kg/m3), 
gebruikt als basiswaarde om de 
referentiedichtheid te corrigeren naar de 
werkelijke dichtheid bij procestemperatuur en 
-druk.

Relatief
adres

Absoluut adres Naam Parameter / 
Variabele
(korte omschrijving)niet-Modicon Modicon-comp.

28 7528 7556-7557
(2 reg.)

Ovr_Value_T Temperatuur proces
Handmatige 
overridewaarde

Handmatig ingestelde temperatuur (in °C), die 
in werking moet treden als de 
temperatuurmeting mislukt.

Relatief
adres

Absoluut adres Naam Parameter / 
Variabele
(korte omschrijving)niet-Modicon Modicon-comp.

0 8000 8000-8003
(4 reg.)

TestRegister
uint64

Test register

INFORMATIE!
Register dat is voorbehouden voor het testen van de communicatie en de protocolbehandeling 
met dit type register, zonder dat de werking van de flowmeter wordt beïnvloed.
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Tellers

10.8.10  Holdingregisters (lezen/schrijven): Lange lange integer (integer, 64 bit), 
adresbereik 8500-8999

Relatief
adres

Absoluut adres Naam Parameter / 
Variabele
(korte omschrijving)niet-Modicon Modicon-comp.

1 8001 8004-8007
(4 reg.)

Fwd_Proces Teller PROCES 
voorwaarts

Totaal volume (bij normaal werkende meter) 
in voorwaartse flowrichting, bij 
lijnomstandigheden (in ml (=10-6 m3)).

2 8002 8008-8011
(4 reg.)

Rev_Proces Teller PROCES 
achterwaarts

Totaal volume (bij normaal werkende meter) 
in achterwaartse flowrichting, bij 
lijnomstandigheden (in ml (=10-6 m3)).

3 8003 8012-8015
(4 reg.)

FwdFail_Proces Teller FAIL
 PROCES voorwaarts

Totaal volume (met meter in fouttoestand) in 
voorwaartse flowrichting, bij 
lijnomstandigheden (in ml (=10-6 m3)).

4 8004 8016-8019
(4 reg.)

RevFail_Proces Teller FAIL
 PROCES 
achterwaarts

Totaal volume (met meter in fouttoestand) in 
achterwaartse flowrichting, bij 
lijnomstandigheden (in ml (=10-6 m3)).

Relatief
adres

Absoluut adres Naam Parameter / 
Variabele
(korte omschrijving)niet-Modicon Modicon-comp.

0 8500 8500-8503
(4 reg.)

TestRegister
uint64

Testregister

INFORMATIE!
Register dat is voorbehouden voor het testen van de communicatie en de protocolbehandeling 
met dit type register, zonder dat de werking van de flowmeter wordt beïnvloed.
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Overzicht van KROHNE producten

• Elektromagnetische flowmeters

• Vlotterdebietmeters

• Ultrasone flowmeters

• Massaflowmeters

• Vortexflowmeters

• Flowregelaars

• Niveaumeters

• Temperatuurmeters

• Drukmeters

• Analyseproducten

• Meetsystemen voor de olie- en gasindustrie

• Meetsystemen voor zeetankschepen

Hoofdkantoor KROHNE Messtechnik GmbH
Ludwig-Krohne-Str. 5
D-47058 Duisburg (Duitsland)
Tel.:+49 (0)203 301 0
Fax:+49 (0)203 301 10389 
info@krohne.de
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De actuele lijst van alle KROHNE contactpunten en adressen is te vinden op:
www.krohne.com


