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1.1  Szoftverleírás
Az „Elektronikus verzió” (ER) dokumentumban található az elektronikus berendezés verzió 
státusza az NE 53 szerint minden GDC készülékhez. Az ER-ből könnyen látható, hogy 
hibajavítás, vagy az elektronikus berendezés nagyobb változtatása történt, és hogy ez hogyan 
befolyásolta a kompatibilitást.

Módosítások és kompatibilitási változások
1 Kompatibilitási módosítások és a működést nem befolyásoló javítások (például a kijelzőn 

megjelenő helyesírási hibák)

2-_ Az interfészek kompatibilis hardverre vagy szoftverre történő cseréje:

H HART®

P PROFIBUS

F Foundation Fieldbus

M Modbus

X minden interfész

3-_ A bemenetek és kimenetek kompatibilis hardverre vagy szoftverre történő cseréje:

I Áramkimenet

F, P Frekvencia/impulzuskimenet

S Állapotkimenet

C Vezérlőbemenet

CI Árambemenet

X minden bemenet és kimenet

4 Új funkciókat érintő kompatibilis módosítások

5 Inkompatibilis módosítások: például az elektronikus berendezés cseréjére van szükség.

Információk!
Az alábbi táblázatban „x”-szel a megvásárolható verziók lehetséges többjegyű alfanumerikus 
kódjaiban szereplő helyőrzőket jelöljük.

Kibocsátás 
dátuma

Electronic Revision 
(Verziószámok)

Módosítások és 
kompatibilitás

Dokumentáció

2012. 09. 06. ER 1.0.0x - MA MFC400 R01

2013. 03. 12. ER 1.0.1x 1 MA MFC400 R02

2013. 06. 27. ER 1.0.2x 1; 2-M; 2-H MA MFC400 R02

2013. 06. 27. ER 1.0.3x 1; 2-F; 2-P; 2-X MA MFC400 R02

2013. 11. 04. ER 1.0.4x 2-H; 3-P; 3-F MA MFC400 R03

2014. 05. 06. ER 1.0.5x 1 MA MFC400 R03

2014. 08. 08. ER 1.0.6x 1; 3-P; 3-I; 2-H MA MFC400 R03
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1.2  Felhasználási terület
A tömegáramlásmérők közvetlenül kizárólag tömegáramlás-mennyiségek, sűrűség és 
hőmérséklet, közvetve teljes térfogat, az oldott anyagok koncentrációjának és a térfogatáramlási 
sebesség mérésére szolgálnak.

1.3  Tanúsítványok

A műszer megfelel az Európai Bizottság alábbi irányelveiben foglalt törvényes 
előírásoknak:
• Az alacsony feszültségű berendezésekről szóló 2006/95/EK irányelv
• Az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó 2004/108/EK irányelv

és az alábbi dokumentumoknak

• EN 61010
• Az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó specifikációk az EN 61326/A1 szerint
• NE 21-es és NE 43-as számú NAMUR-ajánlások

A gyártó a CE-jelöléssel szavatolja, hogy a termék sikeresen teljesített a teszteken.

Veszély!
Veszélyes környezetben használt eszközökre további munkavédelmi előírások érvényesek, 
amelyeket az Ex dokumentációjában talál meg.

Vigyázat!
Ha a készüléket nem az üzemeltetési feltételeknek megfelelően használják (lásd a „Műszaki 
adatok” fejezetet), a tervezett védelmi szint sérülhet.

Információk!
A műszer a CISPR11:2009 szerinti 1. csoport A osztályába tartozik. Rendeltetése szerint ipari 
alkalmazásra készült. Más környezetekben előfordulhat, hogy nehéz az elektromágneses 
összeférhetőséget biztosítani a vezetett, ill. sugárzott zavarok miatt.

CE-jelölés

Veszély!
Veszélyes környezetben használt eszközökre további munkavédelmi előírások érvényesek, 
amelyeket az Ex dokumentációjában talál meg.



 Munkavédelmi utasítások 1

9

MFC 400

www.krohne.com11/2015 - 4004801701 - MA MFC 400 R03 hu

1.4  A gyártó munkavédelmi utasításai

1.4.1  Szerzői jog és adatvédelem

A dokumentum tartalma nagy gondossággal készült. Mindazonáltal nem garantáljuk, hogy a 
tartalma helyes, teljes vagy naprakész.

A dokumentum tartalmát a szerzői jog védi. Jogi védelem hatálya alá esnek a harmadik felek 
hozzájárulásával létrejött szövegrészek is. A dokumentum tartalmának másolásához, 
feldolgozásához, terjesztéséhez és minden egyéb ilyen felhasználási módhoz a szerző és/vagy 
a gyártó írásos engedélye szükséges.

A gyártó törekszik arra, hogy harmadik felek által, belsőleg készített vagy nyilvánosan 
hozzáférhető dokumentumokat is szerzői jog védje.

A gyártó dokumentumaiban szereplő személyes adatok (például nevek, címek és e-mail címek) 
gyűjtése, ahol csak lehetséges, önkéntes alapon történik. Az ajánlatok és a szolgáltatások, ahol 
csak megoldható, személyes adatok megadása nélkül is elérhetők.

Felhívjuk a figyelmet arra a tényre, hogy az interneten történő adatátvitel (pl. az e-mailben 
történő kommunikáció során) biztonsági résekkel járhat. Az ilyen adatok harmadik fél 
hozzáférése elleni védelme nem valósítható meg tökéletesen. Ezennel megtiltjuk az impresszum 
közzétételi kötelezettsége keretében általunk közzétett elérhetőségi adatok felhasználását 
általunk kifejezetten nem kért reklám- és információs anyagok kiküldésére. 

1.4.2  Jogi nyilatkozat

A gyártó nem vonható felelősségre a termék használatából fakadó károkért, beleértve, de nem 
korlátozva a közvetlen, közvetett, véletlen vagy következményes károkra. 

Ez a jogi nyilatkozat érvényét veszti a gyártó szándékosságából vagy nagyfokú 
gondatlanságából fakadó károk esetén. Amennyiben a hatályos jogszabályok nem engednek 
meg a garanciára vonatkozó efféle korlátozásokat vagy bizonyos károk esetén a korlátozás 
kizárását, akkor amennyiben a helyi törvények lehetővé teszik, a fenti jogi nyilatkozat és a 
kizárások vagy korlátozások csak részben vagy egyáltalán nem vonatkoznak Önre. 

A gyártótól vásárolt termékekre a vonatkozó termékdokumentáció és az értékesítési feltételek 
alapján érvényes a garancia. 

A gyártó fenntartja a jogot arra, hogy a dokumentumait bárhogy, bármikor, bármilyen okból, 
előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, beleértve ezt a jogi nyilatkozatot is, és nem vonható 
felelősségre az ezekből a módosításokból fakadó következményekért.
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1.4.3  Felelősség és garancia

Egyedi használat során az eszköz üzemeltetője felelős az eszköz működtetéséért. A gyártó nem 
vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból fakadó következményekért. Az eszköz 
(rendszer) helytelen üzembe helyezése és üzemeltetése következtében a garancia érvényét 
veszti. E tekintetben az értékesítési szerződés alapjául szolgáló „Általános szerződési feltételek” 
is irányadóak.

1.4.4  A dokumentációra vonatkozó információk

A felhasználó vagy műszer sérüléseinek elkerülése érdekében olvassa el a dokumentumot, 
valamint vegye figyelembe az érvényes nemzeti szabványokat, munkavédelmi előírásokat és 
balesetmegelőzési rendeleteket.

Ha nem áll rendelkezésére az anyanyelvén írott dokumentum vagy nehézségei vannak a 
dokumentum megértésével, keresse fel a helyi képviseletet. A gyártó nem vállal felelősséget a 
dokumentumban szereplő információk félreértéséből fakadó sérülésekért.

A mellékelt dokumentum használatával megfelelő üzemeltetési körülményeket teremthet, 
biztonságosan és hatékonyan használhatja az eszközt. A dokumentumban továbbá különleges 
szempontok és óvintézkedések leírása is megtalálható, amelyeket az alábbi piktogramok 
jelölnek.



 Munkavédelmi utasítások 1

11

MFC 400

www.krohne.com11/2015 - 4004801701 - MA MFC 400 R03 hu

1.4.5  Figyelmeztetések és szimbólumok

A biztonsági figyelmeztetéseket az alábbi szimbólumok jelzik.

•  Az eszköz kezelése
Ez a szimbólum az eszköz üzemeltetője által meghatározott időközönként elvégzendő 
kezelési utasításokat jelöli.

i KÖVETKEZMÉNY
Ez a szimbólum bizonyos műveletekből adódó következményeket jelöl.

1.5  Az eszköz üzemeltetőjére vonatkozó munkavédelmi utasítások

Veszély!
Ez a figyelmeztetés elektromos árammal történő munkavégzésre vonatkozó közvetlen veszélyt 
jelez.

Veszély!
Ez a figyelmeztetés hő és forró felületek által okozott közvetlen veszélyt jelez.

Veszély!
Ez a figyelmeztetés veszélyes környezetben használt eszközök által okozott közvetlen veszélyt 
jelez.

Veszély!
Ezeket a figyelmeztetéseket kivétel nélkül figyelembe kell venni. Ennek a figyelmeztetésnek a 
részleges figyelmen kívül hagyása is súlyos egészségkrosodást vagy akár halált okozhat. 
Emellett fennáll az eszköz vagy az üzemeltető létesítménye súlyos károsodásának veszélye is.

Vigyázat!
Ezen biztonsági figyelmeztetés akár egy részének figyelmen kívül hagyása is súlyos 
egészségügyi problémákhoz vezethet. There is also the risk of damaging the device or parts of 
the operator's plant.

Figyelmeztetés!
Az utasítások figyelmen kívül hagyása miatt komoly károk keletkezhetnek az üzemeltető 
eszközeiben vagy alkatrészeiben.

Információk!
Ezek az utasítások fontos információkat tartalmaznak az eszköz üzemeltetésére vonatkozóan.

Jogi információk!
Ez a megjegyzés kötelező érvényű irányelvekről és szabványokról tartalmaz információkat.

Vigyázat!
A gyártó eszközeinek üzembe helyezésére, üzemeltetésére és karbantartására általában csak 
megfelelően képzett és meghatalmazott személyzet jogosult. 
A mellékelt dokumentum használatával megfelelő üzemeltetési körülményeket teremthet, 
biztonságosan és hatékonyan használhatja az eszközt.
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2.1  A kiszállított csomag ellenőrzése

Jelátalakító/mérőszenzor kombinációs lehetőségek

Információk!
Ellenőrizze, hogy az eszköz csomagolásán nem található-e sérülés vagy gondatlan kezelés 
okozta kár. Ha sérülést észlel, jelentse a szállítónak és a gyártó helyi kirendeltségének.

Információk!
Ellenőrizze, hogy az átvételi elismervényen minden megrendelt tétel szerepel-e.

Információk!
Ellenőrizze az adattáblán, hogy az eszközt a rendelési feltételeknek megfelelően szállították-e 
ki, valamint tekintse át az adattáblára nyomtatott feszültségértéket.

2-1. ábra: A kiszállított csomag ellenőrzése

1  A csomagban a megrendelt verziójú műszer található
2  Dokumentáció (kalibrációs jegyzőkönyv, gyári és anyagtanúsítvány igény szerint, termékdokumentációs CD-ROM az 

áramlásérzékelőhöz és a jelátalakítóhoz)
3  Jelkábel (kizárólag különálló verziókhoz)

Áramlásérzékelő MFC 400 áramlásérzékelő + jelátalakító

Kompakt Különálló terepi burkolat

OPTIMASS 1000 OPTIMASS 1400 C OPTIMASS 1400 F

OPTIMASS 2000 OPTIMASS 2400 C OPTIMASS 2400 F

OPTIMASS 3000 OPTIMASS 3400 C OPTIMASS 3400 F

OPTIMASS 6000 OPTIMASS 6400 C OPTIMASS 6400 F

OPTIMASS 7000 OPTIMASS 7400 C OPTIMASS 7400 F
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2.2  Eszközleírás
A tömegáramlásmérők közvetlenül kizárólag tömegáramlás-mennyiségek, sűrűség és 
hőmérséklet, közvetve teljes térfogat, az oldott anyagok koncentrációjának és a térfogatáramlási 
sebesség mérésére szolgálnak.

A kiszállított mérőműszer használatra kész. Gyári beállítása a rendelés során megadott műszaki 
adatok szerint történt.

Az alábbi változatok vásárolhatók meg:
• Kompakt változat (a jelátalakító közvetlenül az áramlásérzékelőn található)
• Különálló változat (az áramlásérzékelő elektromos csatlakozása gerjesztőárammal és 

jelkábellel megoldott)

2-2. ábra: Hajlított csöves (Coriolis) változatok

1  Kompakt változat
2  Áramlásmérő csatlakozódobozzal
3  Terepi burkolat

2-3. ábra: Egyenes csöves változatok

1  Kompakt változat
2  Áramlásmérő csatlakozódobozzal
3  Terepi burkolat
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2.2.1  Terepi burkolat

2-4. ábra: A terepi burkolat felépítése

1  Az elektronikus tartozékok és a kijelző fedele
2  A tápellátás és a be- és kimeneti terminálrekeszek fedele
3  A mérőérzékelő terminálrekeszének burkolata
4  A mérőérzékelő jelkábelének bevezetése
5  A mérőérzékelő gerjesztőáram-kábelének bevezetése
6  Tápkábel bevezetése
7  Bemeneti és kimeneti kábelbevezetés
8  Cső- és falalátétlemez

Információk!
Ha az eszköz fedele nyitva van, mindig tisztítsa és zsírozza meg a menetet. Kizárólag gyanta- és 
savmentes kenőanyagot használjon.
Ellenőrizze, hogy a fedél tömítése megfelelően illeszkedik-e, tiszta és sértetlen-e.
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2.3  Adattáblák

2.3.1  Példa egy adattáblára

Információk!
Ellenőrizze az adattáblán, hogy az eszközt a rendelési feltételeknek megfelelően szállították-e 
ki, valamint tekintse át az adattáblára nyomtatott feszültségértéket.

2-5. ábra: Példa egy adattáblára

1  Engedélyhez kötött információk: Ex-elismervény, EK típusú tanúsítvány, higiéniai tanúsítványok stb.
2  Engedélyhez kötött küszöbértékek
3  Kiegészítő információ a dokumentációról, a kalibrálásról és a szabadalmakról
4  Védettség
5  Elektromos csatlakozás adatai
6  Szoftver és hardver verzió (Elektronikus verzió), CG szám, jelátalakító és mérőérzékelő rendelési száma
7  Termékleírás
8  A gyártó cég és logója
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2.3.2  A be- és kimenetek elektromos csatlakozására vonatkozó adatok (az alapváltozat)

• A = aktív üzemmód; a jelátalakító biztosítja a termékhez csatlakoztatott műszerekhez a 
tápellátást

• P = passzív üzemmód; a termékhez csatlakoztatott műszerekhez külső tápellátás szükséges
• N/C = a csatlakozóterminálok nincsenek csatlakoztatva

2-6. ábra: Példa a be- és kimenetek elektromos csatlakozási paramétereire vonatkozó adattáblára

1  Tápellátás (AC: L és N; DC: L+ és L-; PE ≥ 24 VAC; FE ≤ 24 VAC és DC esetén)
2  A D/D- csatlakozóterminál csatlakozási adatai
3  A C/C- csatlakozóterminál csatlakozási adatai
4  A B/B- csatlakozóterminál csatlakozási adatai
5  A/A-; A+ csatlakozóterminál csatlakozási adatai, csak az alapváltozat esetén üzemeltethető
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3.1  Az eszköz üzembe helyezésére vonatkozó általános tudnivalók

3.2  Tárolás
• A műszert száraz, pormentes helyen tárolja.
• Ne tegye ki folyamatosan közvetlen napfénynek.
• Az eredeti csomagolásában tárolja.
• Tárolási hőmérséklet: -50...+70°C / -58...+158°F

3.3  Szállítás

Jelátalakító
• Nincsenek speciális követelmények.

Kompakt változat
• A műszert ne emelje fel a jelátalakító burkolatánál fogva.
• Ne használjon emelőláncokat.
• A karimás műszereket a folyamatcsatlakozók köré tekert szíjuknál fogva szállítsa.

3.4  Felszerelési specifikációk

Információk!
Ellenőrizze, hogy az eszköz csomagolásán nem található-e sérülés vagy gondatlan kezelés 
okozta kár. Ha sérülést észlel, jelentse a szállítónak és a gyártó helyi kirendeltségének.

Információk!
Ellenőrizze, hogy az átvételi elismervényen minden megrendelt tétel szerepel-e.

Információk!
Ellenőrizze az adattáblán, hogy az eszközt a rendelési feltételeknek megfelelően szállították-e 
ki, valamint tekintse át az adattáblára nyomtatott feszültségértéket.

Információk!
A megfelelő rögzítés érdekében az alábbi óvintézkedéseket tegye meg.
• Ellenőrizze, hogy a műszer oldalainál megfelelő hely áll-e rendelkezésre.
• Óvja a jelátalakítót a közvetlen napfénytől, és ha szükséges, szereljen fel napellenzőt.
• A kapcsolószekrénybe szerelt jelátalakítókat megfelelően, ventilátorral vagy hőcserélővel kell 

hűteni.
• A jelátalakítót ne tegye ki intenzív rezgésnek. A mérőműszereket az IEC 68-2-64 szabvány 

szerint megállapított rezgésszintnek megfelelően tesztelték.
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3.5  A kompakt változat rögzítése

3.6  A terepi burkolat rögzítése, különálló változat esetében

3.6.1  Csőre rögzítés

1  Helyezze a jelátalakítót a csőhöz.
2  Rögzítse a jelátalakítót szabványos U-csavarokkal és alátétekkel.
3  Húzza meg az anyákat.

Információk!
A jelátalakító közvetlenül az áramlásérzékelőre van felerősítve. Az áramlásmérő rögzítéséhez 
tekintse át az áramlásérzékelő termékdokumentációját.

Figyelmeztetés!
Megjegyzések egészségügyi alkalmazásokhoz
• Az alaplap mögött a szennyeződés és a piszok felhalmozódásának megelőzése érdekében a 

fal és az alaplap között takarólemezt kell elhelyezni.
• Egészségügyi alkalmazásoknál a csőre rögzítés nem használható!

Információk!
Az összeszereléshez szükséges anyagokat és szerszámokat a csomag nem tartalmazza. 
Ezeket az érvényes egészségügyi és munkavédelmi irányelveknek megfelelően használja.

3-1. ábra: A terepi burkolat csőre szerelése
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3.6.2  Falra szerelés

1  Az alátétlemez segítségével fúrjon lyukakat a falba. További információkat ezen a 
hivatkozáson olvashat oldalon 141 lásd Alátétlemez, terepi burkolat.

2  Az alátétlemezt rögzítse biztonságosan a falhoz.
3  Csavarozza a jelátalakítót az alátétlemezre az alátétekkel és anyákkal.

3-2. ábra: A terepi burkolat falra szerelése

Műszerek egymáshoz rögzítése

a ≥ 600 mm / 23,6"
b ≥ 250 mm / 9,8"
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3.6.3  A nem rögzíthető terepi burkolat kijelzőjének forgatása

A rögzíthető kijelző terepi burkolata 90°-os szögekben forgatható el.
1  Távolítsa el a kijelző és a vezérlőegység fedelét.
2  Egy megfelelő műszerzel húzza ki a kijelző jobb és bal oldalán található húzószerszámokat.
3  Húzza ki a kijelzőt, majd forgassa el a kívánt helyzetbe.
4  Csúsztassa vissza a kijelzőt és a fém húzószerszámokat a burkolatba.
5  Helyezze vissza a fedelet és rögzítse kézzel.

3-3. ábra: A nem rögzíthető terepi burkolat kijelzőjének forgatása

Figyelmeztetés!
A kijelző szalagkábelét ne hajlítsa vagy csavarja meg.

Információk!
Ha az eszköz fedele nyitva van, mindig tisztítsa és zsírozza meg a menetet. Kizárólag gyanta- és 
savmentes kenőanyagot használjon.
Ellenőrizze, hogy a fedél tömítése megfelelően illeszkedik-e, tiszta és sértetlen-e.
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4.1  Munkavédelmi utasítások

4.2  Az elektromos csatlakozásra vonatkozó fontos információk

Veszély!
Elektromos csatlakozókkal végzett munka során mindig áramtalanítsa az eszközt. Jegyezze fel 
az adattáblán szereplő feszültségadatokat!

Veszély!
Az elektromos alkatrészek beszereléséhez tekintse át a helyi rendeleteket!

Veszély!
Veszélyes környezetben használt eszközökre további munkavédelmi előírások érvényesek, 
amelyeket az Ex dokumentációjában talál meg.

Vigyázat!
Tekintse át a helyi egészségügyi és munkavédelmi rendeleteket. A mérőeszköz elektromos 
alkatrészeivel kizárólag szakképzett szakemberek dolgozhatnak.

Információk!
Ellenőrizze az adattáblán, hogy az eszközt a rendelési feltételeknek megfelelően szállították-e 
ki, valamint tekintse át az adattáblára nyomtatott feszültségértéket.

Veszély!
Az elektromos csatlakozások a VDE 0100 „A legfeljebb 1000 V-os üzemi feszültségű 
berendezések elektromos csatlakozásaira vonatkozó előírások” irányelvnek vagy azzal 
egyenértékű helyi szabályozásoknak megfelelően lettek kialakítva.

Figyelmeztetés!
• A különféle elektromos vezetékekhez megfelelő kábelbevezetéseket használjon.
• A mérőérzékelőt és a jelátalakítót gyárilag egymáshoz konfigurálták. Ezért kérjük, mindig 

párban csatlakoztassa a készülékeket.



4 Elektromos csatlakozók 

22 

MFC 400

www.krohne.com 11/2015 - 4004801701 - MA MFC 400 R03 hu

4.3  A jelkábelre vonatkozó követelmények

A szabványos jelkábelekre vonatkozó követelmények
• 5 csavart érpárú áramkör (24 AWG)
• A kábelek szigetelésének vastagsága: ≥ 0,2 mm / 0,008"
• Mindegyik érpár fólia árnyékolású, leeresztő kábellel ellátva
• A teljes köteget borító fólia/fonat árnyékolás
• A borítás színe: szürke
• A vezetékek színe

1. érpár: sárga/fekete
2. érpár: zöld/fekete
3. érpár: kék/fekete
4. érpár: vörös/fekete
5. érpár: fehér/fekete

• Tesztfeszültség: ≥ 100 VAC
• Hőmérséklettartomány: -40...+85°C / -40...+185°F
• Kapacitás a vezetékek között: ≤ 41 pF/m
• Kapacitás az árnyékoláshoz viszonyítva: ≤ 73 pF/m
• Induktancia: ≤ 0,8 µH/m

A veszélyes helyeken vezetett kábelekre vonatkozó követelmények
• 5 csavart érpárú áramkör (24 AWG)
• A kábelek szigetelésének vastagsága: ≥ 0,2 mm / 0,008"
• Mindegyik érpár fólia árnyékolású, leeresztő kábellel ellátva
• A teljes köteget borító fólia/fonat árnyékolás
• A borítás színe: kék
• A vezetékek színe

1. érpár: sárga/fekete
2. érpár: zöld/fekete
3. érpár: kék/fekete
4. érpár: vörös/fekete
5. érpár: fehér/fekete

• Tesztfeszültség: ≥ 100 VAC
• Hőmérséklettartomány: -40...+85°C / -40...+185°F
• Kapacitás a vezetékek között: ≤ 41 pF/m
• Kapacitás az árnyékoláshoz viszonyítva: ≤ 73 pF/m
• Induktancia: ≤ 0,8 µH/m

Figyelmeztetés!
Hangsúlyozottan javasolt a távmérők jelkábeleihez a gyártó által mellékelt kábeleket használni.
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4.4  A jelkábelek csatlakoztatása

Veszély!
Kábeleket csak áramtalanított műszerhez csatlakoztasson.

Veszély!
A rendeleteknek megfelelően az eszközt földelni kell, hogy a személyzet tagjait ne érje 
áramütés.

Veszély!
Veszélyes környezetben használt eszközökre további munkavédelmi előírások érvényesek, 
amelyeket az Ex dokumentációjában talál meg.

Vigyázat!
Tekintse át a helyi egészségügyi és munkavédelmi rendeleteket. A mérőeszköz elektromos 
alkatrészeivel kizárólag szakképzett szakemberek dolgozhatnak.



4 Elektromos csatlakozók 

24 

MFC 400

www.krohne.com 11/2015 - 4004801701 - MA MFC 400 R03 hu

4.4.1  A jelkábel csatlakoztatása - A terepi burkolat és az érzékelő csatlakozódoboza

1  Csavarozza le a terminálrekesz fedelét.
2  Vezesse át a használatra előkészített jelkábelt a kábelbevezetésen.
3  A rögzítőkapoccsal rögzítse a gerjesztőáram-kábelt.
4  Csatlakoztassa az elektromos vezetőket a bemutatott módon. Az árnyékolást is 

csatlakoztassa a rugós terminálhoz.
5  Helyezze vissza a fedelet és rögzítse kézzel.

4-1. ábra: A jelkábel csatlakoztatása - A terepi burkolat és az érzékelő csatlakozódoboza

Kábel Kábel Csatlakozósor

Kábelpár Szín

1 sárga X1 SA+

1 fekete X1 SA-

2 zöld X1 SB+

2 fekete X1 SB-

3 kék X2 T1

3 fekete X2 T2

4 vörös X2 T3

4 fekete X2 T4

5 fehér X3 DR+

5 fekete X3 DR-

Információk!
Ha az eszköz fedele nyitva van, mindig tisztítsa és zsírozza meg a menetet. Kizárólag gyanta- és 
savmentes kenőanyagot használjon.
Ellenőrizze, hogy a fedél tömítése megfelelően illeszkedik-e, tiszta és sértetlen-e.
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4.4.2  Csatlakozási vázlat

Veszély!
A rendeleteknek megfelelően az eszközt földelni kell, hogy a személyzet tagjait ne érje 
áramütés.

4-2. ábra: Csatlakozási vázlat

1  A jelátalakító terminálrekesze
2  A mérőérzékelő terminálrekesze
3  Csatlakoztassa az árnyékolást a rugós terminálhoz (a leeresztő vezetéket és a külső árnyékolást is)

Kábel Kábel Csatlakozósor

Kábelpár Szín

1 sárga X1 SA+

1 fekete X1 SA-

2 zöld X1 SB+

2 fekete X1 SB-

3 kék X2 T1

3 fekete X2 T2

4 vörös X2 T3

4 fekete X2 T4

5 fehér X3 DR+

5 fekete X3 DR-
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4.5  Az áramlásérzékelő földelése

• Az áramlásérzékelőt megfelelően kell földelni.
• A földelőkábel nem továbbíthat interferenciafeszültségeket.
• A földelőkábellel egyszerre csak egy műszert földeljen.
• Az áramlásérzékelők üzemi földeléses vezetővel (FE) vannak leföldelve.
• Veszélyes környezetben a földelés egyenpotenciálú összekötésként is funkcionál. További 

földelésre vonatkozó utasításokat kizárólag a veszélyes környezetben használt 
berendezésekkel szállított különálló „Ex dokumentációban” olvashat.

Veszély!
Nem lehet potenciálkülönbség az áramlásérzékelő és a burkolat, illetve a jelátalakító 
védőföldelése között!
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4.6  A műszer áram alá helyezése – minden burkolattípushoz

• A védelmi kategória a burkolattípustól függ (IP65...67 – IEC 529/EN 60529 vagy 
NEMA4/4X/6).

• A műszereknek az elektromos berendezést portól és nedvességtől védő házait mindig zárva 
kell tartani. A kúszási távolságokat és hézagokat a VDE 0110 és IEC 664 szerinti 2. 
szennyezettségi osztálynak megfelelően kell méretezni. A tápáramkörök tervezése a III. 
túlfeszültségi kategóriának, a kimenő áramköröké pedig a II. túlfeszültségi kategóriának felel 
meg.

• Gondoskodni kell biztosítékvédelemről (IN ≤ 16 A) a betápláló-áramkörhöz, valamint a 
jelátalakító elszigeteléséhez megszakítóról (kapcsolót, áramkör-megszakítót) a készülék 
közelében. A megszakítót meg kell jelölni, mint a készülékhez tartozó megszakítót.

100...230 VAC (eltérési tartomány: –15%/+10%)
• Ügyeljen az adattáblán szereplő tápfeszültség- és frekvenciaértékre (50...60 Hz).
• A tápellátás védő földelőterminálját (PE) csatlakoztatni kell egy a jelátalakító 

terminálrekeszében található különálló U-kapocshoz

24 VDC (eltérési tartomány: –55%/+30%)
24 VAC/DC (eltérési tartomány: AC: -15% / +10%; DC: -25% / +30%)
• Tekintse meg az adattáblán szereplő adatokat!
• A mérési folyamat miatt a az üzemi földelést FE csatlakoztatni kell egy a jelátalakító 

terminálrekeszében található különálló U-kapocshoz.
• Törpefeszültséghez történő csatlakoztatáskor ügyeljen az egység biztonságos elkülönítésére 

(PELV) (a VDE 0100/VDE 0106 és az IEC 364/IEC 536 előírásoknak vagy a megfelelő helyi 
szabályozásoknak megfelelően).

Veszély!
A rendeleteknek megfelelően az eszközt földelni kell, hogy a személyzet tagjait ne érje 
áramütés.

Veszély!
Veszélyes környezetben használt eszközökre további munkavédelmi előírások érvényesek, 
amelyeket az Ex dokumentációjában talál meg.

Információk!
240 VAC + 5% a megengedett eltérési tartomány.

Információk!
24 VDC és 12 VDC esetén 10% a megengedett eltérési tartomány.
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4.7  Bemenetek és kimenetek, áttekintés

4.7.1  Bemenetek és kimenetek kombinációi (I/O)

Ez a jelátalakító különféle bemeneti és kimeneti kombinációkkal érhető el.

Alapváltozat
• 1 áramkimenettel, 1 impulzuskimenettel és 2 állapotkimenettel/határérték-jeladóval 

rendelkezik.
• Az impulzuskimenet állapotkimenetként/határérték-jeladóként is használható, emellett az 

egyik állapotkimenet vezérlőbemenetként is beállítható.

Ex i verzió
• A feladattól függően a műszer különféle kimeneti modulokkal konfigurálható.
• Az áramkimenetek aktív és passzív kimenetek is lehetnek.
• A Foundation Fieldbus és a Profibus PA alkalmazásokhoz is választható

Moduláris változat
• A feladattól függően a műszer különféle kimeneti modulokkal konfigurálható.

Buszrendszerek
• A műszerhez további modulokkal kombinálva biztonságos és nem biztonságos 

buszinterfészek is használhatók.
• Buszrendszerek bekötését és üzemeltetését lásd a kiegészítő utasításban.

Ex-változat
• Veszélyes környezetekben a C és F burkolatokhoz alkalmazott bemenetek és kimenetek 

minden változata szállítható Ex-d (nyomásálló kivitel) és Ex-e (biztonságos) 
terminálrekeszekkel.

• Ex műszerek bekötését és üzemeltetését lásd a kiegészítő utasításban.

Tápcsatlakozó

1  100...230 VAC (-15%/+10%), 22 VA
2  24 VDC (-55%/+30%), 12 W
3  24 VAC/DC (AC: -15% / +10%; DC: -25% / +30%), 22 VA vagy 12 W
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4.7.2  A CG-szám funkciója

A CG-szám utolsó három számjegye (5, 6 és 7) a terminálcsatlakozók kiosztásait jelzi. 
Tekintse át az alábbi példákat.

Példák a CG-számokra

A rövidítések leírása és a lehetséges opcionális modulok GC-azonosítói
A- és B-terminálok esetén

4-3. ábra: Az elektronikus modul és bemenet-/kimenetváltozatok jelölése (CG-számok)

1  Azonosítószám: 3
2  Azonosítószám: 0 = standard; 9 = speciális
3  Tápellátás opció
4  Kijelző (nyelvváltozatok)
5  Bemenet-/kimenetváltozatok (I/O)
6  1. opcionális modul az A csatlakozóterminálhoz
7  2. opcionális modul az B csatlakozóterminálhoz

CG 330 11 100 100...230 VAC és standard kijelzés; alap I/O: Ia agy Ip és Sp/Cp és Sp és Pp/Sp

CG 330 11 7FK 100...230 VAC és standard kijelzés; moduláris I/O: Ia és PN/SN és opcionális modul PN/SN és CN

CG 330 81 4EB 24 VDC és standard kijelzés; moduláris I/O: Ia és Pa/Sa és opcionális modul Pp/Sp és Ip

Rövidítés CG-szám azonosítója Leírás

Ia A Áramkimenet aktív

Ip B Áramkimenet passzív

Pa / Sa C Aktív impulzuskimenet, frekvenciakimenet, állapotkimenet vagy 
határérték-jeladó (változtatható)

Pp / Sp E Passzív impulzuskimenet, frekvenciakimenet, állapotkimenet vagy 
határérték-jeladó (változtatható)

PN / SN F Passzív impulzuskimenet, frekvenciakimenet, állapotkimenet vagy 
határérték-jeladó a NAMUR szerint (változtatható)

Ca G Aktív vezérlőbemenet

Cp K Passzív vezérlőbemenet

CN H NAMUR aktív vezérlőbemenet
A jelátalakító az EN 60947-5-6 szabvány szerint ellenőrzi a 
szakadásokat és a zárlatokat. A hibák a folyadékkristályos kijelzőn 
jelennek meg. A hibaüzenetek az állapotkimeneten küldhetők ki.

- 8 Nincs további modul telepítve

- 0 További modulok nem használhatók
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4.7.3  Rögzített, nem átalakítható bemenet-/kimenetváltozatok

Ez a jelátalakító különféle bemeneti és kimeneti kombinációkkal érhető el.

• A táblázat szürke mezői nem kiosztott vagy nem használt csatlakozóterminálokat jelölnek.
• A táblázatban a CG-számok utolsó számjegyei vannak csak feltüntetve.
• Az A+ csatlakozóterminál csak a kimenet/bemenet alapváltozata esetén üzemeltethető.

CG-
szám

Csatlakozóterminálok

A+ A A- B B- C C- D D-

Alap be-/kimenetek (standard)
1 0 0 Ip + HART® passzív  

1

Sp/Cp passzív  2 Sp passzív Pp/Sp passzív  2

Ia + HART® aktív  1

Ex i be- és kimenetek (opció)
2 0 0 Ia + HART® aktív PN/SN NAMUR  2

3 0 0 Ip + HART® passzív PN/SN NAMUR  2

2 1 0 Ia aktív PN/SN NAMUR
Cp passzív  2

Ia + HART® aktív PN/SN NAMUR  2

3 1 0 Ia aktív PN/SN NAMUR
Cp passzív  2

Ip + HART® passzív PN/SN NAMUR  2

2 2 0 Ip passzív PN/SN NAMUR
Cp passzív  2

Ia + HART® aktív PN/SN NAMUR  2

3 2 0 Ip passzív PN/SN NAMUR
Cp passzív  2

Ip + HART® passzív PN/SN NAMUR  2

PROFIBUS PA (Ex-i) (opció)
D 0 0 PA+ PA- PA+ PA-

FISCO műszer FISCO műszer

D 1 0 Ia aktív PN/SN NAMUR
Cp passzív  2

PA+ PA- PA+ PA-

FISCO műszer FISCO műszer

D 2 0 Ip passzív PN/SN NAMUR
Cp passzív  2

PA+ PA- PA+ PA-

FISCO műszer FISCO műszer
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FOUNDATION Fieldbus (Ex-i) (opció)
E 0 0 V/D+ V/D- V/D+ V/D-

FISCO műszer FISCO műszer

E 1 0 Ia aktív PN/SN NAMUR
Cp passzív  2

V/D+ V/D- V/D+ V/D-

FISCO műszer FISCO műszer

E 2 0 Ip passzív PN/SN NAMUR
Cp passzív  2

V/D+ V/D- V/D+ V/D-

FISCO műszer FISCO műszer
1 Funkció megváltoztatva újracsatlakoztatáskor
2 Változtatható
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4.7.4  Átalakítható bemenet-/kimenetváltozatok

Ez a jelátalakító különféle bemeneti és kimeneti kombinációkkal érhető el.

• A táblázat szürke mezői nem kiosztott vagy nem használt csatlakozóterminálokat jelölnek.
• A táblázatban a CG-számok utolsó számjegyei vannak csak feltüntetve.
• Term. = (csatlakozó) kapocs

CG-
szám

Csatlakozóterminálok

A+ A A- B B- C C- D D-

Moduláris be-/kimenetek (opció)
4 _ _ max. 2 opcionális modul az A + B kapocshoz Ia + HART® aktív Pa/Sa aktív  1

8 _ _ max. 2 opcionális modul az A + B kapocshoz Ip + HART® passzív Pa/Sa aktív  1

6 _ _ max. 2 opcionális modul az A + B kapocshoz Ia + HART® aktív Pp/Sp passzív  1

B _ _ max. 2 opcionális modul az A + B kapocshoz Ip + HART® passzív Pp/Sp passzív  1

7 _ _ max. 2 opcionális modul az A + B kapocshoz Ia + HART® aktív PN/SN NAMUR  1

C _ _ max. 2 opcionális modul az A + B kapocshoz Ip + HART® passzív PN/SN NAMUR  1

PROFIBUS PA (opció)
D _ _ max. 2 opcionális modul az A + B kapocshoz PA+ (2) PA- (2) PA+ (1) PA- (1)

FOUNDATION Fieldbus (opció)
E _ _ max. 2 opcionális modul az A + B kapocshoz V/D+ (2) V/D- (2) V/D+ (1) V/D- (1)

PROFIBUS DP (opció)
F _ 0 1. választható modul 

az A term.
P végpont RxD/TxD-

P(2)
RxD/TxD-
N(2)

N 
végpont

RxD/TxD-
P(1)

RxD/TxD-
N(1)

Modbus (opció)
G _ _  2 max. 2 opcionális modul az A + B kapocshoz Közös B (D1) jel. A (D0) jel.

H _ _  3 max. 2 opcionális modul az A + B kapocshoz Közös B (D1) jel. A (D0) jel.
1 Változtatható
2 Nem aktív buszlezáró
3 Aktív buszlezáró
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4.8  A bemenetek és kimenetek leírása

4.8.1  Áramkimenet

• Valamennyi kimenet egymástól és más áramköröktől elektromosan szigetelt.
• Minden működési paraméter és funkció állítható.
• Passzív üzemmód:

Külső tápellátás: Uext ≤ 32 VDC – I ≤ 22 mA
• Aktív üzemmód:

Töltési impedancia RL ≤ 1 kΩ – I ≤ 22 mA;
RL ≤ 450 Ω – I ≤ 22 mA Ex kimenetekhez

• Önellenőrzés: a megszakítás vagy a töltési impedancia túl magas az áramkimeneti ciklusban
• Hibaüzenet az állapotkimeneten keresztül továbbítható, és ez az LCD-kijelzőn jelenik meg.
• Az áramérték hibájának észlelése beállítható. Alapértelmezett beállítás: 3,6 mA
• Automatikus tartománykonverzió a küszöbértékkel. A küszöbérték tartománya a Q100% 5-

80%-a lehet, ± 0...5% hiszterézis (a megfelelő arány a 1:20–1:1,25 tartományban a kisebb 
értéktől a nagyobb felé változik).
Az aktív tartomány jelzése az állapotkimeneten keresztül lehetséges (állítható).

• Oda-vissza irányú áramlásmérés (F/R üzemmód) lehetséges.

Információk!
Az áramkimeneteket verziótól függően csatlakoztatni kell! A jelátalakítóba telepített I/O 
változatok és bemenetek/kimenetek fajtája a terminálrekesz fedelére ragasztott matricán 
olvasható.

Információk!
További információkat  oldalon 39lásd A bemenetek és kimenetek leírása és oldalon 130lásd 
Műszaki adatok hivatkozásokon olvashat.

Veszély!
Veszélyes környezetben használt eszközökre további munkavédelmi előírások érvényesek, 
amelyeket az Ex dokumentációjában talál meg.
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4.8.2  Impulzuskimenet és frekvenciakimenet

• Valamennyi kimenet egymástól és más áramköröktől elektromosan szigetelt.
• Minden működési paraméter és funkció állítható.
• Passzív üzemmód: 

Külső tápellátás szükséges: Uext ≤ 32 VDC
I ≤ 20 mA f ≤ 10 kHz mellett (értéktúllépés: fmax ≤ 12 kHz)
I ≤ 100 mA – f ≤ 100 Hz értéknél

• Aktív üzemmód: 
Használja a belső tápellátást: Unom = 24 VDC
I ≤ 20 mA f ≤ 10 kHz mellett (értéktúllépés: fmax ≤ 12 kHz)
I ≤ 20 mA f ≤ 100 Hz értéknél

• NAMUR üzemmód:
Az EN 60947-5-6 szabványnak megfelelően passzív;
f ≤ 10 kHz (értéktúllépés: fmax ≤ 12 kHz)

• Kalibrálás: 
Frekvenciakimenet: impulzusok/időegység (például: 1000 impulzus/s – Q100%)
Impulzuskimenet: az impulzusonkénti mennyiség.

• Impulzusszélesség: 
szimmetrikus (impulzus-igénybevételi tényező: 1:1, a kimeneti frekvenciától független)
automatikus (rögzített pulzusszélesség, igénybevételi tényező kb. 1:1 – Q100% értéknél) vagy
rögzített (impulzusszélesség igény szerint a 0,05 ms...2 s tartományban állítható)

• Oda-vissza irányú áramlásmérés (F/R üzemmód) lehetséges.
• Minden impulzus- és frekvenciakimenet állapotkimenetként/végálláskapcsolóként is 

használható.

Információk!
A NAMUR EN 60947-5-6 szabvány szerint az impulzus- és frekvenciakimeneteket a 
változattípustól függően passzívan vagy aktívan csatlakoztatni kell! A jelátalakítóba telepített I/O 
változatok és bemenetek/kimenetek fajtája a terminálrekesz fedelére ragasztott matricán 
olvasható.

Információk!
További információkat  oldalon 39lásd A bemenetek és kimenetek leírása és oldalon 130lásd 
Műszaki adatok hivatkozásokon olvashat.

Veszély!
Veszélyes környezetben használt eszközökre további munkavédelmi előírások érvényesek, 
amelyeket az Ex dokumentációjában talál meg.
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4.8.3  Állapotkimenet és végálláskapcsoló

• Valamennyi állapotkimenet és végálláskapcsoló egymástól és más áramköröktől 
elektromosan szigetelt.

• A státuszkimenetek/végálláskapcsolók kimeneti állapotai egyszerű aktív vagy passzív 
üzemeltetés során reléérintkezőkként működnek és tetszőleges polaritással 
csatlakoztathatók.

• Minden működési paraméter és funkció állítható.
• Passzív üzemmód:

Külső tápellátás szükséges: Uext ≤ 32 VDC; I ≤ 100 mA
• Aktív üzemmód:

Használja a belső tápellátást: Unom = 24 VDC; I ≤ 20 mA
• NAMUR üzemmód:

Az EN 60947-5-6 szabványnak megfelelően passzív;
• További információk a műveleti állapotokról oldalon 71 lásd Funkciótáblázatok.

Információk!
A NAMUR EN 60947-5-6 szabvány szerint az állapotkimeneteket és a végálláskapcsolókat a 
változattípustól függően passzívan vagy aktívan csatlakoztatni kell! A jelátalakítóba telepített I/O 
változatok és bemenetek/kimenetek fajtája a terminálrekesz fedelére ragasztott matricán 
olvasható.

Információk!
További információkat  oldalon 39lásd A bemenetek és kimenetek leírása és oldalon 130lásd 
Műszaki adatok hivatkozásokon olvashat.

Veszély!
Veszélyes környezetben használt eszközökre további munkavédelmi előírások érvényesek, 
amelyeket az Ex dokumentációjában talál meg.
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4.8.4  Vezérlőbemenet

• Valamennyi vezérlőbemenet egymástól és más áramköröktől elektromosan szigetelt.
• Minden működési paraméter és funkció állítható.
• Passzív üzemmód:

Külső tápellátás szükséges: Uext ≤ 32 VDC
• Aktív üzemmód:

Használja a belső tápellátást: Unom = 24 VDC
• NAMUR üzemmód:

Az EN 60947-5-6 szabványnak megfelelően
(Aktív vezérlőbemenet NAMUR EN 60947-5-6: A jelátalakító az EN 60947-5-6 szabvány 
szerint ellenőrzi a szakadásokat és a zárlatokat. A hibák az LCD kijelzőn jelennek meg. A 
hibaüzenetek az állapotkimeneten küldhetők ki.

• További információk a műveleti állapotokról oldalon 71 lásd Funkciótáblázatok.

Információk!
A NAMUR EN 60947-5-6 szabvány szerint a vezérlőbemeneteket a változattípustól függően 
passzívan vagy aktívan csatlakoztatni kell! A jelátalakítóba telepített I/O változatok és 
bemenetek/kimenetek fajtája a terminálrekesz fedelére ragasztott matricán olvasható.

Információk!
További információkat  oldalon 39lásd A bemenetek és kimenetek leírása és oldalon 130lásd 
Műszaki adatok hivatkozásokon olvashat.

Veszély!
Veszélyes környezetben használt eszközökre további munkavédelmi előírások érvényesek, 
amelyeket az Ex dokumentációjában talál meg.
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4.9  A bemenetek és kimenetek elektromos csatlakozása

4.9.1  Terepi burkolat, a ki- és bemenetek elektromos csatlakozása

1  Nyissa ki a burkolatfedelet.
2  Nyomja át a használatra előkészített kábelt a kábelbevezetésen és csatlakoztassa a 

szükséges vezetőket.
3  Ha szükséges, csatlakoztassa az árnyékolást.
4  Csukja be az érintésvédőt. 
5  Csukja be a burkolatfedelet.

Információk!
Az összeszereléshez szükséges anyagokat és szerszámokat a csomag nem tartalmazza. 
Ezeket az érvényes egészségügyi és munkavédelmi irányelveknek megfelelően használja.

Veszély!
Elektromos csatlakozókkal végzett munka során mindig áramtalanítsa az eszközt. Jegyezze fel 
az adattáblán szereplő feszültségadatokat!

Információk!
A 100 Hz-nél magasabb frekvenciaértékekhez árnyékolt kábeleket kell használni az 
elektromágneses interferencia (EMC) hatásainak csökkentése érdekében.

4-4. ábra: A be- és kimenetek terminálrekesze a terepi burkolatban

Információk!
Ha az eszköz fedele nyitva van, mindig tisztítsa és zsírozza meg a menetet. Kizárólag gyanta- és 
savmentes kenőanyagot használjon.
Ellenőrizze, hogy a fedél tömítése megfelelően illeszkedik-e, tiszta és sértetlen-e.
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4.9.2  Az elektromos kábelek megfelelő elhelyezése

1  Helyezze a kábelt feltekerve közvetlenül a burkolat elé.
2  Húzza meg erősen a kábelbevezetés csatlakozócsavarját.
3  Soha ne szerelje fel a burkolatot úgy, hogy a kábelbevezetések felfelé néznek.
4  A nem használt kábelbevezetésekre húzzon védődugót.

4-5. ábra: Óvja a burkolatot a portól és a víztől.
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4.10  A bemenetek és kimenetek leírása

4.10.1  Fontos megjegyzések

• A csoportok egymástól és más be- és kimeneti áramköröktől elektromosan szigeteltek.
• Passzív üzemmód: külső tápellátás szükséges (aktiválás) az alábbi műszerek 

üzemeltetéséhez (Uext).
• Aktív üzemmód: a jelátalakító biztosítja az áramellátást (aktiválás) az alábbi műszerekhez. 

Ellenőrizze a maximális működési paramétereket.
• A nem használt terminálokat tilos az áram alatt lévő alkatrészekhez csatlakoztatni.

A használt rövidítések leírása

Információk!
A NAMUR EN 60947-5-6 szabvány szerint a be- és kimeneteket változattípustól függően 
passzívan vagy aktívan csatlakoztatni kell! A jelátalakítóba telepített I/O változatok és 
bemenetek/kimenetek fajtája a terminálrekesz fedelére ragasztott matricán olvasható.

Veszély!
Veszélyes környezetben használt eszközökre további munkavédelmi előírások érvényesek, 
amelyeket az Ex dokumentációjában talál meg.

Ia Ip Aktív és passzív áramkimenet

Pa Pp Impulzus-/frekvenciakimenet aktív vagy passzív

PN Impulzus-/frekvenciakimenet passzív a NAMUR EN 60947-5-6 szerint

Sa Sp Állapotkimenet/végálláskapcsoló aktív vagy passzív

SN Állapotkimenet/végálláskapcsoló passzív a NAMUR EN 60947-5-6 szerint

Ca Cp Passzív vagy aktív vezérlőbemenet

CN Vezérlőbemenet aktív a NAMUR EN 60947-5-6 szerint: 
A jelátalakító az EN 60947-5-6 szabvány szerint ellenőrzi a szakadásokat és a zárlatokat. 
A hibák a folyadékkristályos kijelzőn jelennek meg. A hibaüzenetek az állapotkimeneten 
küldhetők ki.
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4.10.2  Az elektromossági jelölések leírása

mA mérő
0...20 mA vagy 4...20 mA vagy egyéb
Az RL a mérési pont belső ellenállását jelzi, beleértve a kábelellenállást is.

Egyenfeszültség-forrás (Uext), külső tápellátás, bármilyen csatlakozási 
polaritás

Egyenfeszültség-forrás (Uext), ellenőrizze a csatlakozási polaritást a 
grafikonok alapján

Belső egyenfeszültség-forrás

Vezérelt belső áramforrás a műszerben

Elektromos vagy elektromágneses összegző
100 Hz fölötti frekvenciatartományban használjon árnyékolt kábeleket az 
összegzők bekötéséhez.
Ri – az összegző belső ellenállása

Gomb, NINCS kapcsolat vagy hasonló hiba

4-1. táblázat: A jelölések leírása
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4.10.3  Alap bemenetek/kimenetek

Aktív áramkimenet (HART®), alap I/O-k
• Uint, nom = 24 VDC, névleges
• I ≤ 22 mA
• RL ≤ 1 kΩ

Passzív áramkimenet (HART®), alap I/O-k
• Uint, nom = 24 VDC, névleges
• Uext ≤ 32 VDC
• I ≤ 22 mA
• U0 ≥ 1,8 V
• RL ≤ (Uext – U0)/Imax

Figyelmeztetés!
Ellenőrizze a csatlakozási polaritást.

Információk!
További információkat  oldalon 33lásd A bemenetek és kimenetek leírása és oldalon 56lásd 
HART® csatlakozás hivatkozásokon olvashat.

4-6. ábra: Áramkimenet aktív: Ia

4-7. ábra: Áramkimenet passzív: Ip
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Impulzus-/frekvenciakimenet passzív, alap I/O-k
• Uext ≤ 32 VDC

• fmax a menüben fmax ≤ 100 Hz értékre van állítva: 
I ≤ 100 mA
nyitott:
I ≤ 0,05 mA – Uext = 32 VDC értéknél
zárt:
U0, max = 0,2 V – I ≤ 10 mA értéknél
U0, max = 2 V – I ≤ 100 mA értéknél

• fmax a menüben 100 Hz < fmax ≤ 10 kHz értékre van állítva: 
I ≤ 20 mA
nyitott:
I ≤ 0,05 mA – Uext = 32 VDC értéknél
zárt:
U0, max = 1,5 V I ≤ 1 mA értéknél
U0, max = 2,5 V I ≤ 10 mA értéknél
U0, max = 5,0 V I ≤ 20 mA értéknél

• Ha a következő maximális töltési ellenállást RL, max túllépi a rendszer, a töltési ellenállást RL 
az R párhuzamos csatlakozás szerint csökkenteni kell:
f ≤ 100 Hz: RL, max = 47 kΩ
f ≤ 1 kHz: RL, max = 10 kΩ
f ≤ 10 kHz: RL, max = 1 kΩ

• A minimális töltési ellenállást RL, min az alábbi értékek alapján számolja ki a rendszer:
RL, min = (Uext – U0)/Imax

• Állapotkimenetként is beállítható. Az elektromos csatlakozásokhoz lásd az állapotkimenet 
kapcsolási rajzát.

Információk!
• Kompakt és terepi burkolatos verziók: Az árnyékolás a kábelterminálokon keresztül, a 

terminálrekeszben van csatlakoztatva.
• Bármilyen csatlakozási polaritás esetén.

4-8. ábra: Impulzus-/frekvenciakimenet passzív: Pp
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Állapotkimenet/végálláskapcsoló passzív, alap I/O-k
• Uext ≤ 32 VDC
• I ≤ 100 mA
• RL, max = 47 kΩ

RL, min = (Uext – U0)/Imax

• nyitott:
I ≤ 0,05 mA – Uext = 32 VDC értéknél
zárt:
U0, max = 0,2 V – I ≤ 10 mA értéknél
U0, max = 2 V – I ≤ 100 mA értéknél

• A kimenet nyitott állapotban van, ha a műszer nincs áram alatt.
• X a B, C vagy D csatlakozóterminált jelöli. A csatlakozóterminálok funkciói a beállításoktól 

függnek (részletek itt oldalon 71 lásd Funkciótáblázatok).

Passzív vezérlőbemenet, alap I/O-k
• 8 V ≤ Uext ≤ 32 VDC
• Imax = 6,5 mA Uext ≤ 24 VDC értéknél

Imax = 8,2 mA Uext ≤ 32 VDC értéknél

• A kapcsolási pont észlelésre állítása – „A kapcsolás nyitott vagy zárt”:
Kapcsolás nyitott (ki): U0 ≤ 2,5 V Inom = 0,4 mA értéknél
Kapcsolás zárt (be): U0 ≥ 8 V Inom = 2,8 mA értéknél

• Állapotkimenetként is beállítható. Az elektromos csatlakozásokhoz lásd az állapotkimenet 
kapcsolási rajzát.

Információk!
• Bármilyen csatlakozási polaritás esetén.

4-9. ábra: Állapotkimenet/végálláskapcsoló passzív: Sp

4-10. ábra: Passzív vezérlőbemenet: Cp

1  Jel
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4.10.4  Moduláris be-/kimenetek és buszrendszerek

Aktív áramkimenet (csak C/C- áramkimeneti terminálokhoz van HART® kapacitás), 
moduláris I/O-k
• Uint, nom = 24 VDC
• I ≤ 22 mA
• RL ≤ 1 kΩ
• Az X jelöli a A, B vagy C csatlakozóterminálokat a jelátalakító változatától függően.

Passzív áramkimenet (csak C/C- áramkimeneti terminálokhoz van HART® kapacitás), 
moduláris I/O-k
• Uext ≤ 32 VDC
• I ≤ 22 mA
• U0 ≥ 1,8 V
• RL ≤ (Uext – U0)/Imax

• Az X jelöli a A, B vagy C csatlakozóterminálokat a jelátalakító változatától függően.

Figyelmeztetés!
Ellenőrizze a csatlakozási polaritást.

Információk!
• További információkat ezen a hivatkozáson olvashat oldalon 33lásd A bemenetek és 

kimenetek leírása.
• Buszrendszerek bekötését és üzemeltetését lásd az adott buszrendszerre vonatkozó 

kiegészítő utasításban.

4-11. ábra: Áramkimenet aktív: Ia

4-12. ábra: Áramkimenet passzív: Ip
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Impulzus-/frekvenciakimenet aktív, moduláris I/O-k
• Unom = 24 VDC

• fmax a menüben fmax ≤ 100 Hz értékre van állítva:
I ≤ 20 mA
nyitott:
I ≤ 0,05 mA
zárt:
U0, nom = 24 V I = 20 mA értéknél

• fmax a menüben 100 Hz < fmax ≤ 10 kHz értékre van állítva:
I ≤ 20 mA
nyitott:
I ≤ 0,05 mA
zárt:
U0, nom = 22,5 V – I = 1 mA értéknél
U0, nom = 21,5 V – I = 10 mA értéknél
U0, nom = 19 V – I = 20 mA értéknél

• Ha a következő maximális töltési ellenállást RL, max túllépi a rendszer, a töltési ellenállást RL 
az R párhuzamos csatlakozás szerint csökkenteni kell:
f ≤ 100 Hz: RL, max = 47 kΩ
f ≤ 1 kHz: RL, max = 10 kΩ
f ≤ 10 kHz: RL, max = 1 kΩ

• A minimális töltési ellenállást RL, min az alábbi értékek alapján számolja ki a rendszer:
RL, min = U0 / Imax

• Az X jelöli a A, B vagy D csatlakozóterminálokat a jelátalakító változatától függően.

Információk!
• Kompakt és terepi burkolatos verziók: Az árnyékolás a kábelterminálokon keresztül, a 

terminálrekeszben van csatlakoztatva.
• Bármilyen csatlakozási polaritás esetén.

4-13. ábra: Impulzus-/frekvenciakimenet aktív: Pa
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Impulzus-/frekvenciakimenet passzív, moduláris I/O-k
• Uext ≤ 32 VDC
• fmax a menüben fmax ≤ 100 Hz értékre van állítva:

I ≤ 100 mA
nyitott:
I ≤ 0,05 mA – Uext = 32 VDC értéknél
zárt:
U0, max = 0,2 V – I ≤ 10 mA értéknél
U0, max = 2 V – I ≤ 100 mA értéknél

• fmax a menüben 100 Hz < fmax ≤ 10 kHz értékre van állítva: 
nyitott:
I ≤ 0,05 mA – Uext = 32 VDC értéknél
zárt:
U0, max = 1,5 V – I ≤ 1 mA értéknél
U0, max =2,5 V – I ≤ 10 mA értéknél
U0, max = 5 V – I ≤ 20 mA értéknél

• Ha a következő maximális töltési ellenállást RL, max túllépi a rendszer, a töltési ellenállást RL 
az R párhuzamos csatlakozás szerint csökkenteni kell:
f ≤ 100 Hz: RL, max = 47 kΩ
f ≤ 1 kHz: RL, max = 10 kΩ
f ≤ 10 kHz: RL, max = 1 kΩ

• A minimális töltési ellenállást RL, min az alábbi értékek alapján számolja ki a rendszer:
RL, min = (Uext – U0)/Imax

• Állapotkimenetként is beállítható. Az elektromos csatlakozásokhoz lásd az állapotkimenet 
kapcsolási rajzát.

• Az X jelöli a A, B vagy D csatlakozóterminálokat a jelátalakító változatától függően.

4-14. ábra: Impulzus-/frekvenciakimenet passzív: Pp
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Impulzus-/frekvenciakimenet passzív, PN NAMUR, moduláris I/O-k
• Csatlakozás az EN 60947-5-6 szabvány előírásai szerint
• nyitott:

Inom = 0,6 mA
zárt:
Inom = 3,8 mA

• Az X jelöli a A, B vagy D csatlakozóterminálokat a jelátalakító változatától függően.

Információk!
• Kompakt és terepi burkolatos verziók: Az árnyékolás a kábelterminálokon keresztül, a 

terminálrekeszben van csatlakoztatva.
• Bármilyen csatlakozási polaritás esetén.

4-15. ábra: Impulzus-/frekvenciakimenet passzív PN a NAMUR EN 60947-5-6 szerint
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Állapotkimenet/végálláskapcsoló aktív, moduláris I/O-k
• Ellenőrizze a csatlakozási polaritást.
• Uint = 24 VDC
• I ≤ 20 mA
• RL ≤ 47 kΩ

• nyitott:
I ≤ 0,05 mA
zárt:
U0, nom = 24 V – I = 20 mA értéknél

• Az X jelöli a A, B vagy D csatlakozóterminálokat a jelátalakító változatától függően.

Állapotkimenet/végálláskapcsoló passzív, moduláris I/O-k
• Bármilyen csatlakozási polaritás esetén.
• Uext = 32 VDC
• I ≤ 100 mA
• RL, max = 47 kΩ

RL, min = (Uext – U0)/Imax

• nyitott:
I ≤ 0,05 mA – Uext = 32 VDC értéknél
zárt:
U0, max = 0,2 V – I ≤ 10 mA értéknél
U0, max = 2 V – I ≤ 100 mA értéknél

• A kimenet nyitott állapotban van, ha a műszer nincs áram alatt.
• Az X jelöli a A, B vagy D csatlakozóterminálokat a jelátalakító változatától függően.

4-16. ábra: Állapotkimenet/végálláskapcsoló aktív: Sa

4-17. ábra: Állapotkimenet/végálláskapcsoló passzív: Sp
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Állapotkimenet/végálláskapcsoló SN NAMUR, moduláris I/O-k
• Bármilyen csatlakozási polaritás esetén.
• Csatlakozás az EN 60947-5-6 szabvány előírásai szerint
• nyitott:

Inom = 0,6 mA
zárt:
Inom = 3,8 mA

• A kimenet nyitott állapotban van, ha a műszer nincs áram alatt.
• Az X jelöli a A, B vagy D csatlakozóterminálokat a jelátalakító változatától függően.

4-18. ábra: Állapotkimenet/végálláskapcsoló SN a NAMUR EN 60947-5-6 szerint
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Vezérlőbemenet aktív, moduláris I/O-k
• Uint = 24 VDC
• Külső kapcsolás nyitott:

U0, nom = 22 V
Külső kapcsolás zárt:
Inom = 4 mA

• A kapcsolási pont észlelésre állítása – „A kapcsolás nyitott vagy zárt”:
Kapcsolás zárt (be): U0 ≤ 10 V Inom = 1,9 mA értéknél
Kapcsolás nyitott (ki): U0 ≥ 12 V Inom = 1,9 mA értéknél

• Az X jelöli a A, vagy B csatlakozóterminálokat a jelátalakító változatától függően.

Passzív vezérlőbemenet, moduláris I/O-k
• 3 V ≤ Uext ≤ 32 VDC
• Imax = 9,5 mA – Uext ≤ 24 V értéknél

Imax = 9,5 mA – Uext ≤ 32 V értéknél
• A kapcsolási pont észlelésre állítása – „A kapcsolás nyitott vagy zárt”:

Kapcsolás nyitott (ki): U0 ≤ 2,5 V Inom = 1,9 mA értéknél
Kapcsolás zárt (be): U0 ≥ 3 V Inom = 1,9 mA értéknél

• Az X jelöli a A, vagy B csatlakozóterminálokat a jelátalakító változatától függően.

Figyelmeztetés!
Ellenőrizze a csatlakozási polaritást.

4-19. ábra: Aktív vezérlőbemenet Ca

1  Jel

4-20. ábra: Passzív vezérlőbemenet: Cp

1  Jel



 Elektromos csatlakozók 4

51

MFC 400

www.krohne.com11/2015 - 4004801701 - MA MFC 400 R03 hu

Vezérlőbemenet aktív CN NAMUR, moduláris I/O-k
• Csatlakozás az EN 60947-5-6 szabvány előírásai szerint
• A kapcsolási pont észlelésre állítása – „A kapcsolás nyitott vagy zárt”:

Kapcsolás nyitott (ki): U0, nom = 6,3 V Inom < 1,9 mA értéknél
Kapcsolás zárt (be): U0, nom = 6,3 V, Inom > 1,9 mA értékkel

• Kábeltörés észlelése:
U0 ≥ 8,1 V – I ≤ 0,1 mA értéknél

• Kábel-rövidzárlat észlelése:
U0 ≤ 1,2 V – I ≥ 6,7 mA értéknél

• Az X jelöli a A, vagy B csatlakozóterminálokat a jelátalakító változatától függően.

Figyelmeztetés!
Ellenőrizze a csatlakozási polaritást.

4-21. ábra: Vezérlőbemenet aktív CN a NAMUR EN 60947-5-6 szerint
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4.10.5  Ex i bemenetek/kimenetek

Aktív áramkimenet (csak C/C- áramkimeneti terminálokhoz van HART® kapacitás), Ex i 
I/O-k
• Ellenőrizze a csatlakozási polaritást.
• Uint, nom = 20 VDC
• I ≤ 22 mA
• RL ≤ 450 Ω

• Az X jelöli a A vagy C csatlakozóterminálokat a jelátalakító változatától függően.

Passzív áramkimenet (csak C/C- áramkimeneti terminálokhoz van HART® kapacitás), 
Ex i I/O-k
• Bármilyen csatlakozási polaritás esetén.
• Uext ≤ 32 VDC
• I ≤ 22 mA
• U0 ≥ 4 V
• RL ≤ (Uext – U0)/Imax

• Az X jelöli a A vagy C csatlakozóterminálokat a jelátalakító változatától függően.

Veszély!
Veszélyes környezetben használt eszközökre további munkavédelmi előírások érvényesek, 
amelyeket az Ex dokumentációjában talál meg.

Információk!
További információkat ezen a hivatkozáson olvashat oldalon 33lásd A bemenetek és kimenetek 
leírása.

4-22. ábra: Áramkimenet aktív: Ia Ex i

4-23. ábra: Áramkimenet passzív: Ip Ex i
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Impulzus-/frekvenciakimenet passzív, PN NAMUR, Ex i I/O-k
• Csatlakozás az EN 60947-5-6 szabvány előírásai szerint
• nyitott:

Inom = 0,43 mA
zárt:
Inom = 4,5 mA

• Az X jelöli a B vagy D csatlakozóterminálokat a jelátalakító változatától függően.

Veszély!
Veszélyes környezetben használt eszközökre további munkavédelmi előírások érvényesek, 
amelyeket az Ex dokumentációjában talál meg.

Információk!
• Kompakt és terepi burkolatos verziók: Az árnyékolás a kábelterminálokon keresztül, a 

terminálrekeszben van csatlakoztatva.
• Bármilyen csatlakozási polaritás esetén.

4-24. ábra: Impulzus-/frekvenciakimenet passzív PN a NAMUR EN 60947-5-6 Ex i szerint
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Állapotkimenet/végálláskapcsoló SN NAMUR, Ex i I/O-k
• Csatlakozás az EN 60947-5-6 szabvány előírásai szerint
• nyitott:

Inom = 0,43 mA
zárt:
Inom = 4,5 mA

• A kimenet zárt állapotban van, ha a műszer nincs áram alatt.
• Az X jelöli a B vagy D csatlakozóterminálokat a jelátalakító változatától függően.

Információk!
• Bármilyen csatlakozási polaritás esetén.

4-25. ábra: Állapotkimenet/végálláskapcsoló SN a NAMUR EN 60947-5-6 Ex i szerint
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Passzív vezérlőbemenet, Ex i I/O-k
• 5,5 V ≤ Uext ≤ 32 VDC
• Imax = 6 mA – Uext ≤ 24 V értéknél

Imax = 6,5 mA – Uext ≤ 32 V értéknél
• A kapcsolási pont észlelésre állítása – „A kapcsolás nyitott vagy zárt”:

Kapcsolás nyitott (ki): U0 ≤ 3,5 V I ≤ 0,5 mA értéknél
Kapcsolás zárt (be): U0 ≥ 5,5 V I ≥ 4 mA értéknél

• Az X jelöli a B csatlakozóterminálokat, ha vannak.

Veszély!
Veszélyes környezetben használt eszközökre további munkavédelmi előírások érvényesek, 
amelyeket az Ex dokumentációjában talál meg.

Információk!
• Bármilyen csatlakozási polaritás esetén.

4-26. ábra: Passzív vezérlőbemenet: Cp Ex i

1  Jel
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4.10.6  HART® csatlakozás

HART® kapcsolás aktív (pont-pont közötti kapcsolat) 

A HART® kommunikátorhoz a párhuzamos ellenállásnak R ≥ 230 Ω értéknek kell lennie.

Információk!
• Alap I/O-k esetén az áramkimenet a A+/A-/A kapcsolótermináloknál HART® kapacitással 

rendelkezik.
• Moduláris I/O-k és Ex i I/O-k esetén csak a kapcsolóterminálokhoz használt kimeneti 

modulok rendelkeznek C/C- HART® kapacitással.

4-27. ábra:  HART® csatlakozás aktív (Ia)

1  Alap I/O: A és A+ terminál
2  Moduláris I/O: C- és C terminál
3  HART® kommunikátor
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HART® kapcsolás passzív (Multi-Drop üzemmód)
• I: I0% ≥ 4 mA
• Multi-Drop üzemmód I: Ifix ≥ 4 mA = I0%

• Uext ≤ 32 VDC
• R ≥ 230 Ω

4-28. ábra: HART® kapcsolás passzív (Ip)

1  Alap I/O: A- és A terminál
2  Moduláris I/O: C- és C terminál
3  HART® kommunikátor
4  További készülékek HART® kapacitással
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5.1  Tápellátás bekapcsolása

Mielőtt a műszert csatlakoztatná a tápellátáshoz, ellenőrizze, hogy megfelelően 
helyezte-e üzembe a rendszert. Tekintse át az alábbiakat:
• A műszert biztonságosan, a helyi szabályozásoknak megfelelően kell rögzíteni.
• Az elektromos csatlakozásoknak meg kell felelniük a helyi szabályozásoknak.
• Az elektromos terminálrekeszeket biztonságosan helyezze el, és a fedeleket csavarozza fel.
• Ellenőrizze, hogy a tápellátás elektromos műveleti adatai megfelelőek-e.

•  A tápellátás bekapcsolása.

5.2  A jelátalakító elindítása
A mérőérzékelőből és jelátalakítóból álló mérőműszer üzemkész. A műszer gyári beállítása a 
rendelés során megadott műszaki adatok szerint történt.

Amikor bekapcsolják a tápellátást, a műszer először öndiagnosztikát végez. Ezután a műszer 
azonnal mérni kezd, és az aktuális értékek megjelennek a kijelzőn.

A ↑ és ↓ billentyűk lenyomásával a két mérési nézet ablak, a tendencianézet és az 
állapotüzenetes listanézet között válthat. A lehetséges állapotüzeneteket, értelmezésüket és az 
okukat itt olvashatja el oldalon 109 lásd Állapotjelző üzenetek és diagnosztikai információk.

5-1. ábra: Kijelzők a mérési üzemmódban (2-3 mért érték)
Az x, y és z a megjelenített mértékegységeket jelzik
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6.1  A kijelző és a vezérlőelemek leírása

6-1. ábra: A kijelző és a vezérlőelemek leírása (Példa: áramlásjelzés 2 mérési értékkel)

1  Lehetséges állapotüzenetet jelöl az állapotlistában
2  Azonosítószám (csak akkor jelenik meg, ha az üzemeltető korábban beírta)
3  Egy billentyű megnyomásával jelenik meg
4  1. mért változó nagy felbontásban
5  Bargraph kijelzése
6  Optikai és mechanikus működtető billentyűk (a funkciót és szöveges leírását lásd az alábbi táblázatban)
7  A GDC-busz interfésze (nem minden jelátalakító-típushoz érhető el)
8  Infravörös-érzékelő (nem minden jelátalakító-típushoz érhető el)

Figyelmeztetés!
Áthidaló használata csak kapumérési műszerekhez engedélyezett, hogy a kapumérésre 
vonatkozó paraméterekhez blokkolja a hozzáférést. Amikor az áthidalót a „védett” helyzetbe 
állítják, vagy eltávolítják onnan, a jelátalakító újra a védett vagy védelem nélküli üzemmódba 
kapcsol.

Információk!
• A 4 optikai billentyű kapcsolási pontja közvetlenül az üveg előtt található. Javasolt a 

billentyűket az előlapra merőlegesen aktiválni. Oldalról érintve őket előfordulhat, hogy 
rendellenes működést váltanak ki.

• Ha 5 percig nem történik semmilyen művelet, a kijelző automatikusan visszaáll mérési 
üzemmódra. A megváltoztatott adatokat ilyenkor a rendszer nem menti el.
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Kulcs Mérési üzemmód Menü üzemmód Almenü és funkció 
üzemmód

Paraméter és adat 
üzemmód

> Mérési üzemmódból 
menü üzemmódba 
váltás; a billentyűt 
2,5 másodpercig tartsa 
lenyomva, a 
„gyorsindítás” menü 
megjelenik

Hozzáférés a 
megjelenített menühöz, 
majd az 1. almenü 
jelenik meg

Hozzáférés a 
megjelenített almenühöz 
vagy funkcióhoz

A numerikus értékek 
megjelenítéséhez 
mozgassa a kurzort 
(kékkel jelölt) egyik 
helyzetből a másikba

^ Állítsa vissza a kijelző 
„Gyorselérés” funkcióját

Visszalépés mérési 
módba, előtte a 
rendszer rákérdez, hogy 
az adatokat mentse-e

1-3-szor nyomja meg; 
visszatér menü 
üzemmódba, és az 
adatokat elmenti

Visszalépés almenü 
vagy funkció 
üzemmódba, az adatok 
elmentve

↓ vagy ↑ Váltás a megjelenített 
oldalak között: mért 
érték 1 + 2, 
tendencianézet és 
állapotüzenet

Menü kiválasztása Válasszon almenüt vagy 
funkciót

A kék kurzor 
mozgatásával 
módosítsa a számot, 
mértékegységet, 
jellemzőt és a 
tizedesvessző helyét

Esc (> + ↑) - - Visszalépés menü 
üzemmódba az adatok 
jóváhagyása nélkül

Visszalépés almenü 
vagy funkció 
üzemmódba az adatok 
jóváhagyása nélkül
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6.1.1  Kijelzők a mérési üzemmódban, 2-3 mért értékkel

6.1.2  Az almenük és funkciók kiválasztásának 3 sorban történő megjelenítése

6-2. ábra: Kijelzők a mérési üzemmódban, 2-3 mért értékkel – példák

1  Lehetséges állapotüzenetet jelöl az állapotlistában
2  Azonosítószám (csak akkor jelenik meg, ha az üzemeltető korábban beírta)
3  1. mért változó nagy felbontásban
4  Bargraph kijelzése
5  3 mért érték megjelenítése

6-3. ábra: Az almenük és funkciók kiválasztásának 3 sorban történő megjelenítése

1  Lehetséges állapotüzenetet jelöl az állapotlistában
2  Menü, almenü vagy funkció neve
3  A 6-os ponthoz rendelt érték
4  Helyzet megjelenítése a menüben, almenüben vagy a funkciólistában
5  Következő menü(k), almenü vagy funkció

(_ _ _ ebben a sorban a lista végét jelzi)
6  Aktuális menü(k), almenü vagy funkció
7  Előző menü(k), almenü vagy funkció

(_ _ _ ebben a sorban a lista elejét jelzi)
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6.1.3  Kijelző a paraméterek beállításakor, 4 sorban

6.1.4  Kijelző a paraméterek előnézetekor, 4 sorban

6-4. ábra: Kijelző a paraméterek beállításakor, 4 sorban

1  Aktuális menü(k), almenü vagy funkció 
2  A 7-es ponthoz rendelt érték
3  A gyári beállítást jelöli
4  A megengedhető értéktartományt jelöli
5  Megengedhető értéktartomány numerikus értékekhez
6  Aktuálisan beállított érték, mértékegység vagy funkció (fehér betűkkel, kék háttérrel jelenik meg, ha ki van választva)

Az adatok ekkor változnak meg.
7  Aktuális paraméter
8  A paraméter gyári beállítása

6-5. ábra: Kijelző a paraméterek előnézetekor, 4 sorban

1  Aktuális menü(k), almenü vagy funkció 
2  A 6-os ponthoz rendelt érték
3  Módosított paramétert jelöl (a módosított adatok könnyen ellenőrizhetők a lista áttekintésekor)
4  Következő paraméter
5  Aktuálisan beállított adat 6-tól
6  Aktuális paraméter (a kiválasztásához nyomja meg a > billentyűt; majd lásd a korábbi fejezetet)
7  A paraméter gyári beállítása
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6.1.5  Az IR-interfész használata (választható)

Az optikai IR-interfész adapterként funkcionál a jelátalakítóval történő PC-alapú 
kommunikációkor, a burkolat kinyitása nélkül.

Időtúllépés funkció
Az A6 vagy C6.6.7 IR-interfész aktiválását követően, az interfészt megfelelően kell elhelyezni, és 
60 másodpercen belül a szívóserlegek segítségével csatlakoztatni a burkolathoz. Ha ez a 
megadott időintervallumon belül nem történik meg, a műszer az optikai billentyűk ismételt 
használatával működtethető újra. Az aktiválás során a 3-as jelzésű LED kigyullad és az optikai 
billentyűk inaktiválódnak.

Információk!
• Ez a műszer nem tartozék.
• Az A6 vagy C6.6.7. funkciókkal történő aktiválásról itt olvashat további információkat.

6-6. ábra: IR-interfész

1  Üvegpanel a vezérlő- és a kijelzőpanel előtt
2  IR-interfész
3  A LED kigyullad az IR-interfész aktiválásakor.
4  Szívóserlegek
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6.2  Nullpont kalibráció (C1.1.1 menü)
Telepítést követően a műszer beüzemelése előtt végezze el a nullpont kalibrálást. A telepítést a 
nullpont kalibrálás előtt teljesen be kell fejezni. A nullpont kalibrálás utáni változtatások 
(csőrendszer vagy kalibrációs tényező) befolyásolhatják a pontosságot, ami miatt ismét nullpont 
kalibrálást kell végezni.

A megbízható nullpont kalibráláshoz tartsa be a következőket:
• A várható folyamati nyomás és hőmérséklet értékeknél a mérőérzékelőnek teljesen tele kell 

lennie a közeggel.
• A közegben nem lehet levegő vagy gáz, különösen nem vízszintes áramlással járó 

berendezésekben. A nullpont kalibrálást megelőzően javasolt a közeget 2 percig nagy 
áramlási sebességgel (>50%) áramoltatni.

• Az átmosatást követően állítsa vissza a nulla áramlási sebességet  a vonatkozó szelepek 
elzárásával.

A nullpont kalibrálást állítsa be automatikusan vagy manuálisan a kezelőszervek segítségével. A 
jelátalakító fedelét a kijelzőre kell helyezni az automatikus kalibráláshoz.

A) Automatikus kalibrálás

Gomb Kijelző Leírás és beállítás

> A Quick Setup 
(Gyorsindítás)

A billentyűt nyomja meg és tartsa lenyomva 
2,5 s ideig, majd engedje el.

2 x ↓ C Setup (Beállítások)

3 x > C1.1.1 Zero Calibration (Nullpont 
kalibráció)

> Calibrate zero? (Nullpont 
kalibráció?)
Automatic (Automatikus)

^ Kérem várjon
Visszaszámlálás 40 
másodpercről

Calibrate zero (Nullpont 
kalibráció) 
Megfelelt

^ Zero Calibration (Nullpont 
kalibráció)
+XX,XXX%

A mért nullpont kalibrálás megjelenítése %-ban.

5 x ^ Save Configuration? 
(Beállítások mentése?)
Igen

^ Kijelző oldal
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B) Manuális kalibrálás

Nullpont kalibrációs napló (C1.1.5)
A nullpont kalibrációk a nullpont kalibrációs naplóba kerülnek rögzítésre. A napló tartalmazza a 
nullponti korrekciót, a hőmérsékletet, a kalibrálás dátumát, ill. idejét. A ↑ és ↓ billentyűk 
segítségével navigáljon. A menüből a ^ gombbal léphet ki.

Bizonyos feltételek mellett a nullpont kalibrálás nem lehetséges és törlésre kerül:
• A közeg még mindig áramlik. Az elzárószelepek nem zárnak tökéletesen.
• A mérőérzékelőben még mindig gázbuborékok vannak.

Megoldás: Mossa át a mérőérzékelőt a közeggel és ismételje meg a kalibrálást

Bizonyos közegekkel nehéz végrehajtani a nullpont kalibrálást. Ilyen esetekben különböző 
módszerekkel lehet jó nullpont kalibrálást végezni:

Gomb Kijelző Leírás és beállítás

> A Quick Setup 
(Gyorsindítás)

A billentyűt nyomja meg és tartsa lenyomva 
2,5 s ideig, majd engedje el.

2 x ↓ C Setup (Beállítások)

3 x > C1.1.1 Zero Calibration (Nullpont 
kalibráció)

> Calibrate zero? (Nullpont 
kalibráció?)
Automatic (Automatikus)

2 x ↓ Calibrate zero? (Nullpont 
kalibráció?)
Manual (Kézi)

Zero Calibration (Nullpont 
kalibráció)
+XX,XXX%

A jelenleg eltárolt nullpont kalibrálás 
megjelenítése %-ban.
(Figyelem, az érték megváltozhat!)

A nullpont kalibráció lehetséges manuális 
bevitele.

A megjelenített nullpont kalibráció eltárolása.

5 x ^ Save Configuration? 
(Beállítások mentése?)
Igen

^ Kijelző oldal

Közeg Lehetséges megoldások

Könnyen párolgó, ill. olyan közegek, amelyekből 
gáz szabadul fel

Növelje a nyomást.

A szilárd anyagot tartalmazó kétfázisú közegek 
(zagyok) széteshetnek.

A mérőérzékelőt csak a szállítóközeggel töltse fel.

Olyan kétfázisú közegek, ahol a szilárd vagy a 
gázfejlesztő anyagok nem különíthetők el.

A mérőérzékelőt más folyadékkal, pl. vízzel töltse 
fel.
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6.3  Menüstruktúra

Információk!
Tekintse meg az oszlopokban és az oszlopok között található billentyűfunkciókat.

Mérési üzemmód Menü 
kivál.

↓ 
↑

Menü és/vagy almenü kiválasztása
↓ ↑

Funkció 
kivál. és az 
adatok 
beállítása
↓ ↑ >

^ Tartsa 
nyomva 
> 2,5 s

A Quick Setup 
(Gyorsindítás)

> 
^

A1 Language (Nyelv) > 
^

A2 Tag (Műszerazonosító)

A3 Reset (Törlés) > 
^

A3.1 Reset Errors (Hibák 
törlése)

A3.2. All Totalisers 
(Minden összesítő)

A3.3 Totaliser 1 
(Összesítő 1)

A3.4 Totaliser 2 
(Összesítő 2)

A3.5 Totaliser 3 
(Összesítő 3)

A4 Analogue Outputs 
(Analóg kimenet)

A4.1 Measurement 
(Mérési mód)

A4.2 Unit (Mértékegység)

A4.3 Range (Tartomány)

A4.4 Low Flow Cutoff 
(Alsó levágás)

A4.5 Time Constant 
(Időállandó)

A5 Digital Outputs 
(Digitális kimenet)

A5.1 Measurement 
(Mérési mód)

A5.2 Pulse Value Unit 
(Imp. mértékegysége)

A5.3 Value p. Pulse 
(Érték/impulzus)

A5.4 Low Flow Cutoff 
(Alsó levágás)

A6 GDC IR Interface (GDC IR interfész)

A7 Flow Direction (Áramlási irány)

A8 Zero Calibration (Nullpont kalibráció)

A9 Operation Mode (Műveleti üzemmód)

↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ >
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Mérési üzemmód Menü 
kivál.

↓ 
↑

Menü és/vagy almenü kiválasztása
↓ ↑

Funkció 
kivál. és az 
adatok 
beállítása
↓ ↑ >

^ Tartsa 
nyomva 
> 2,5 s

B Test (Teszt) > 
^

B1 Simulation 
(Szimuláció)

> 
^

B1.1 Mass Flow 
(Tömegáramlás)

> 
^

B1.2 Volume Flow 
(Térfogatáramlás)

B1.3 Density (Sűrűség)

B1.4 Temperature 
(Hőmérséklet)

B1._ Current Output X 
(Áramkimenet X)

B1._ Status Output X 
(Állapotkimenet X)

B1._ Control Input X 
(Vezérlőbemenet X)

B1._ Pulse Output X 
(Impulzuskimenet X)

B2 Actual Values (Aktuális 
érték)

> 
^

B2.1 Operating Hours 
(Üzemidő)

B2.2 Date and Time 
(Dátum és idő)

B2.3 Mass Flow 
(Tömegáramlás)

B2.4 Volume Flow 
(Térfogatáramlás)

B2.5 Velocity (Sebesség)

B2.6 Density (Sűrűség)

B2.7 Temperature 
(Hőmérséklet)

B2.8 Strain 1 (Szűrő 1)

B2.9 Strain 2 (Szűrő 2)

B2.10 Tube Frequency 
(Csőfrekvencia)

B2.11 Drive Level 
(Meghajtószint)

B2.12 Sensor A Level 
(Érzékelő A szint)

B2.13 Sensor B Level 
(Érzékelő B szint)

2.14 2 Phase Signal (2 
fázisjel)

B2.15 SE PCB 
Temperature (SE PCB 
hőmérséklet)

B2.16 Act. Operat. Mode 
(Tény. üzemmód)
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B3 Information 
(Információ)

> 
^

B3.1 Status Log 
(Állapotnapló)

B3.2 Status Details (Az 
állapot részletes leírása)

B3.3 C Number (C szám)

B3.4 Sensor Electronics 
(Érzékelő elektronikája)

B3.6 Electronic Revision 
(Verziószámok)

B3.7 Sensor Revision 
(Érzékelő revíziószáma)

B3.8 Change Log 
(Változásnapló)

↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ >

Mérési üzemmód Menü 
kivál.

↓ 
↑

Menü és/vagy almenü kiválasztása
↓ ↑

Funkció 
kivál. és az 
adatok 
beállítása
↓ ↑ >
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Mérési üzemmód Menü 
kivál.

↓ 
↑

Menü és/vagy almenü kiválasztása
↓ ↑

Funkció 
kivál. az 
adatok 
beállítása
↓ ↑ >

^ Tartsa 
nyomva 
> 2,5 s

C Setup (Beállítások) > 
^

C1 Process Input 
(Alapadatok)

> 
^

C1.1 Zero and Offset 
(Nullpont és korrekció)

> 
^

C1.2 Density (Sűrűség)

C1.3 Filter (Szűrő)

C1.4 System Control 
(Rendszervezérlő)

C1.5 Diagnosis 
(Diagnózis)

C1.6 Information 
(Információ)

C1.7 Flow Calibration 
(Áramlás kalibráció)

C1.8 Density Calib. 
(Sűrűség kalib.)

C1.9 Simulation 
(Szimuláció)

> 
^

C2 Concentration (Koncentráció) > 
^

^ > 
^

C3 I/O (Inputs/Outputs) 
(Kimenetek/bemenetek) 

> 
^

C3.1 Hardware (Hardver) > 
^

C3._ Current Output X 
(Áramkimenet X)

C3._ Frequency Output X 
(Frekvenciakimenet X)

C3._ Pulse Output X 
(Impulzuskimenet X)

C3._ Status Output X 
(Állapotkimenet X)

C3._ Limit Switch X 
(Határérték X)

C3._ Control Input X 
(Vezérlőbemenet X)

^ > 
^

C4 I/O Totalisers (I/O 
összesítők)

> 
^

C4.1 Totaliser 1 
(Összesítő 1)

> 
^

C4.2 Totaliser 2 
(Összesítő 2)

C4.3 Totaliser 3 
(Összesítő 3)

^ > 
^

C5 I/O HART > 
^

C5.1 PV: > 
^

C5.2 SV:

C5.3 TV:

C5.4 4V:

C5.5 HART Units (HART 
mértékegység)
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^ > 
^

C6 Device (Műszer) > 
^

C6.1 Device Info 
(Műszerinformáció)

> 
^

C6.2 Display (Kijelző)

C6.3 1st Meas. Page (1. 
mérőlap)

C6.4 2nd Meas. Page (2. 
mérőlap)

C6.5 Graphic Page 
(Grafikus trend)

C6.6 Special Functions 
(Speciális funkciók)

C6.7 Units 
(Mértékegységek)

C6.8 HART

C6.9 Quick Setup 
(Gyorsindítás)

↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ >

Mérési üzemmód Menü 
kivál.

↓ 
↑

Menü és/vagy almenü kiválasztása
↓ ↑

Funkció 
kivál. az 
adatok 
beállítása
↓ ↑ >



 Az eszköz üzemeltetése 6

71

MFC 400

www.krohne.com11/2015 - 4004801701 - MA MFC 400 R03 hu

6.4  Funkciótáblázatok

6.4.1  A menü, Quick Setup (Gyorsindítás)

Információk!
•  Az alábbi táblázatok a HART® csatlakozással működő standard műszer funkcióit ismertetik. 

A Modbus, Foundation Fieldbus és Profibus esetében érvényes funkciókat a megfelelő 
kiegészítő útmutatók ismertetik részletesen.

• A műszertípustól függően nem minden funkció elérhető.

Szám Funkció Beállítás / Leírás

A1 Language (Nyelv)
A1 Language (Nyelv) A nyelvi beállítások a műszerfunkcióktól függenek.

A2 Tag (Műszerazonosító)
A2 Tag (Műszerazonosító) Mérési pont azonosítója (műszerazonosító) (HART® műveletekhez), az 

LCD-kijelző fejlécében jelenik meg (max. 8 számjegy).

A3 Reset (Törlés)
A3 Reset (Törlés)

A3.1 Reset Errors (Hibák 
törlése)

Hibák törlése? Opció: nem/igen

A3.2 All Totalisers (Minden 
összesítő)

Összesítő visszaállítása? Opció: igen/nem (elérhető, ha a C6.9.4-ben 
aktiválva van)

A3.3 Totaliser 1 (Összesítő 1) Összesítő visszaállítása? Opció: igen/nem (elérhető, ha a C6.9.1-ben 
aktiválva van)

A3.4 Totaliser 2 (Összesítő 2) Összesítő visszaállítása? Opció: igen/nem (elérhető, ha a C6.9.2-ben 
aktiválva van)

A3.5 Totaliser 3 (Összesítő 3) Összesítő visszaállítása? Opció: igen/nem (elérhető, ha a C6.9.3-ban 
aktiválva van)

A4 Analogue Outputs (Analóg kimenet) (csak a HART® esetén)
A4 Analogue Outputs 

(Analóg kimenet)
Valamennyi áramkimenethez alkalmazható (A, B és C terminálok), 
frekvenciakimenetek (A, B és D terminálok), végálláskapcsoló (A, B, C 
és/vagy D terminálok) és az első kijelzőoldal/1. sor.

A4.1 Measurement (Mérési 
mód)

Kiválasztás:
Térfogatáram / Tömegáram / Hőmérséklet / Sűrűség / Sebesség / Érzékelő 
átlaga / Érzékelő szórása / Meghajtószint / Csőfrekvencia / 1. szűrő / 2. 
szűrő / 2 fázisú jel

A koncentrációmérés beállításaitól függően a következő mérésekre van 
lehetőség:
1. koncentráció / 2. koncentráció / 1. konc tömegáram / 2. konc tömegáram / 
1. konc térfogatáram / 2. konc térfogatáram

Minden kimenetre? (ez a beállítás az A4.2...A4.5 funkcióhoz is használható!)
Beállítás: nem (kizárólag a fő áramkimenethez)/igen (minden 
analógkimenethez)

A4.2 Unit (Mértékegység) Mértékegység kiválasztása a listából – a mérési módtól függően

A4.3 Range (Tartomány) A fő áramkimenet beállítása (tartomány: 0...100%)
Beállítás: 0…x,xx (formátum és mértékegység, a mérési módtól függően, 
lásd a A4.1 és A4.2 értékeket fent)

Minden kimenetre? Beállítás, lásd fent az A4.1 funkciót!
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A4.4 Low Flow Cutoff (Alsó 
levágás)

1) A fő áramkimenet beállítása (a kimeneti érték 0-ra áll)
Beállítás: x.xxx ± x.xxx% (tartomány: 0,0...20%) 
(1. érték = kapcsolási pont/2. érték = hiszterézis), állapot: 2. érték ≤ 1. érték

2) Minden kimenetre? Beállítás, lásd fent az A4.1 funkciót!

A4.5 Time Constant 
(Időállandó)

1) A fő áramkimenet beállítása (minden áramlási méréshez alkalmas)
Beállítás: x.xxx s (tartomány: 000,1...100 s)

2) Minden kimenetre? Beállítás, lásd fent az A4.1 funkciót!

A4 Station Address (Állomáscím)
A4 Station Address 

(Állomáscím)
A Profibus / FF / Modbus műszerekhez.

A5 Digital Outputs (Digitális kimenet)
A5 Digital Outputs (Digitális 

kimenet)
Impulzuskimenetekhez (A, B és/vagy D terminál) és az 1. összesítőhöz 
érvényes.

A5.1 Measurement (Mérési 
mód)

1) Opció: Térfogatáramlás / Tömegáramlás / 1. koncentráció áramlás

2) Minden kimenetre? (ez a beállítás az A5.2...A5.4 funkcióhoz is 
használható!)
Beállítás: nem (kizárólag a D impulzuskimenethez)/igen (minden digitális 
kimenethez)

A5.2 Pulse Value Unit (Imp. 
mértékegysége)

Mértékegység kiválasztása a listából – a mérési módtól függően

A5.3 Value Per Pulse 
(Érték/impulzus)

1) Beállítás D impulzuskimenethez (impulzusonkénti térfogat-
/tömegáramlás)
Beállítás: xxx,xxx l/s vagy kg/s mértékegységben

2) Minden kimenetre? Beállítás, lásd fent az A5.1 funkciót!

A5.4 Low Flow Cutoff (Alsó 
levágás)

1) A D impulzuskimenet beállítása (a kimeneti érték 0-ra áll)
Beállítás: x,xxx ± x,xxx% (tartomány: 0,0...20%)
(1. érték = kapcsolási pont/2. érték = hiszterézis), állapot: 2. érték ≤ 1. érték

2) Minden kimenetre? Beállítás, lásd fent az A5.1 funkciót!

A6 GDC IR Interface (GDC IR interfész)
A6 GDC IR Interface (GDC IR 

interfész)
A funkció előhívása után egy GDC-adapter csatlakoztatható az LCD-
kijelzőhöz. Ha 60 másodperc eltelik az adapter csatlakoztatása nélkül, vagy 
miután eltávolították az adaptert, a rendszer kilép a funkcióból és az optikai 
billentyűk ismét aktívak lesznek.

Megszakítás (kilépés a funkcióból kapcsolódás nélkül)

Aktiválás (az IR interfész adapter és az optikai billentyűk megszakítása)

A7 Flow Direction (Áramlási irány)
A7 Flow Direction (Áramlási 

irány)
Előre (a mérőérzékelő tengelyének irányában) vissza (a tengely irányával 
ellentétesen)

A8 Zero Calibration (Nullpont kalibráció)
A8 Zero Calibration (Nullpont 

kalibráció)
Nullpont kalibrálás; a kalibrálási sorozata C1.1.1...1.1.4 funkció szerint

A9 Operation Mode (Műveleti üzemmód)
A9 Operation Mode (Műveleti 

üzemmód)
Állítsa be az üzemmódot.

Beállítás: Mérés / Leállítás / Készenlét

Részletes információkat lásd itt oldalon 94 lásd Üzemmód (A9 menü).

Szám Funkció Beállítás / Leírás
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6.4.2  B menü, Test (Teszt)

Szám Funkció Beállítás / Leírás

B1 Simulation (Szimuláció)
B1 Simulation (Szimuláció) A megjelenített értékek szimulált értékek.

B1.1 Mass Flow 
(Tömegáramlás)

Tömegáram szimulációja

Érték beállítása (a tartomány és a mértékegység a méréstől függ)

Megszakítás (kilépés a funkcióból szimuláció nélkül) 

Kérdés: szimuláció elindítása?  

Beállítás: igen (szimuláció elindítása) / nem (kilépés a funkcióból szimuláció 
nélkül)

B1.2 Volume Flow 
(Térfogatáramlás)

A sorrend és a beállítás a B1.1 funkcióhoz hasonló; lásd fent!
[X az A, B, C vagy D csatlakozóterminált jelöli]
_ a B1.4...1.7  számú funkciót jelöli

B1.3 Density (Sűrűség)

B1.4 Temperature 
(Hőmérséklet)

B1._ Current Output X 
(Áramkimenet X)

Simulation X (Szimuláció X)
[X az A, B, C vagy D csatlakozóterminált jelöli]
A sorrend és a beállítás a B1.1 funkcióhoz hasonló; lásd fent!
Az impulzuskimenethez a beállított impulzusszám másodpercenként 
egyszer megjelenik!

B1._ Pulse Output X 
(Impulzuskimenet X)

B1._ Frequency Output X 
(Frekvenciakimenet X)

B1._ Control Input X 
(Vezérlőbemenet X)

B1._ Limit Switch X (Határérték 
X)

B1._ Status Output X 
(Állapotkimenet X)

B2 Actual Values (Aktuális érték)
B2 Actual Values (Aktuális 

érték)
Aktuális értékek megjelenítése;
A megjelenített funkcióból a ^ billentyű megnyomásával léphet ki.

B2.1 Operating Hours 
(Üzemidő)

A műszer üzemideje

B2.2 Date and Time (Dátum és 
idő)

Valós idejű óra dátuma és ideje

B2.3 Mass Flow 
(Tömegáramlás)

Aktuális szűretlen tömegáram

B2.4 Volume Flow 
(Térfogatáramlás)

Aktuális szűretlen térfogatáram

B2.5 Velocity (Sebesség) Aktuális szűretlen sebesség

B2.6 Density (Sűrűség) Aktuális szűretlen sűrűség

B2.7 Temperature 
(Hőmérséklet)

Aktuális szűretlen hőmérséklet

B2.8 Strain 1 (Szűrő 1) Az első szűrő aktuális értéke

B2.9 Strain 2 (Szűrő 2) A második szűrő aktuális értéke

B2.10 Tube Frequency 
(Csőfrekvencia)

A mérőcső aktuális vibrációs frekvenciája

B2.11 Drive Level 
(Meghajtószint)

Aktuális meghajtószint a rezgés aktiválásához
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6.4.3  C menü, Setup (Beállítások)

B2.12 Sensor A Level (Érzékelő 
A szint)

Aktuális rezgésamplitúdó

B2.13 Sensor B Level (Érzékelő 
B szint)

B2.14 2 Phase Signal (2 fázisjel) 2 fázisú jelző értéke

B2.15 SE PCB Temperature (SE 
PCB hőmérséklet)

A mérőérzékelő elektronikájának hőmérséklete

B2.16 Act. Operat. Mode (Tény. 
üzemmód)

Aktuális üzemmód

B3 Information (Információ)
B3 Information (Információ)

B3.1 Status Log (Állapotnapló) Napló az állapotüzenetek dátumával és idejével

B3.2 Status Details (Az állapot 
részletes leírása)

A megjelenített állapotüzenetek részletei

B3.3 C Number (C szám) CG szám, nem módosítható (bemenet-/kimenetváltozat)

B1.1 Sensor Electronics 
(Érzékelő elektronikája)

A mérőérzékelő elektronikájának verziószámát jeleníti meg

B3.5 „Bus interface” 
(„Buszinterfész”)

Kizárólag Profibus, Modbus és FF esetén jelenik meg

B3.6 Electronic Revision 
(Verziószámok)

A jelátalakító verziószámát jeleníti meg. Minden hardver- és 
szoftvermódosítást tartalmaz.

B3.7 Sensor Revision 
(Érzékelő revíziószáma)

Mérőérzékelő revíziószáma

B3.8 Change Log 
(Változásnapló)

A beállítások ellenőrző összege közvetlenül a menütétel alatt jelenik meg.
Ez a jelátalakító minden beállításának és paraméterének változásait mutatja 
dátummal, idővel és ellenőrző összeggel, az alkalmazott interfésztől 
függetlenül (kijelző, HART®, PROFIBUS, ...).

Szám Funkció Beállítások/leírások

C1 Process Input (Alapadatok)

C1.1 Zero and Offset (Nullpont és korrekció)
C1.1 Zero and Offset (Nullpont 

és korrekció)
-

C1.1.1 Zero Calibration (Nullpont 
kalibráció)

Nullpont kalibráció indítása

Kérdés: nullpont kalibráció?

Beállítás:
Automatikus / Gyári beállítások /
Manuális (az utolsó érték megjelenítése, új érték beállítása, tartomány: -
10…+10%) / 
Megszakítás (visszalépés a ^ billentyűvel)

C1.1.2 Zero Add. Offset (További 
nullpont korrekció)

Nullpont korrekció közvetlen beállítása

C1.1.3 Pipe Diameter 
(Csőátmérő)

Állítsa be a csőátmérőt mm-ben, hogy az áramlási sebességet kiszámítsa

C1.1.4 Flow Correction 
(Áramláskorrekció)

A tömegáram további korrekcióját határozza meg;  
Tartomány: -100...+100%

Szám Funkció Beállítás / Leírás
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C1.1.5 Zero Calibration Log 
(Nullpont kalibrációs 
napló)

A legutóbbi nullpont kalibráció naplója, nullponttal, hőmérséklettel, dátummal 
és idővel

C1.2 Density (Sűrűség)
C1.2.1 Density Calib. (Sűrűség 

kalib.)
Sűrűség kalibráció indítása

Részletes információkat lásd itt oldalon 95 lásd Sűrűség kalibráció (C1.2.1 
menü).

C1.2.2 Density Mode Sel. 
(Sűrűség üzemmód kiv.)

Sűrűség üzemmód kiválasztása:
Feldolgozás (visszalépés a ^ billentyűvel) / 
Fix (a sűrűséghez fix értéket használ (pl. standard sűrűség)) /
Referált (a folyamatsűrűséget referencia-hőmérséklet alapján számítja ki) /
Standard (a standard sűrűséget referencia-hőmérséklet és a korrekciós 
tényezők alapján számítja ki)

C1.2.3 Fixed Density Value (Fix 
sűrűség érték)

Állítsa be a sűrűség fix értékét (pl. standard sűrűség).

Csak akkor jelenik meg, ha a C1.2.2. funkcióban a „Fix” sűrűség üzemmódot 
kiválasztották.

C1.2.3 Density Ref. Temp. 
(Sűrűség ref. hőm.)

Referencia-hőmérséklet beállítása a referenciasűrűség opcióhoz

Csak akkor jelenik meg, ha a C1.2.2. funkcióban a „Referált” sűrűség 
üzemmódot kiválasztották.

C1.2.4 Ref. Density Slope (Ref. 
sűrűség meredekség)

Meredekség beállítása a referenciasűrűség opcióhoz

Csak akkor jelenik meg, ha a C1.2.2. funkcióban a „Referált” sűrűség 
üzemmódot kiválasztották.

C1.2.5 Standard Density Temp. 
(Standard sűrűség hőm.)

Csak akkor jelenik meg, ha a C1.2.2. funkcióban a „Standard” sűrűség 
üzemmódot kiválasztották.
Sűrűség referencia-hőmérséklet a standard sűrűség kiszámításához

C1.2.6 Standard Density k0 (k0 
standard sűrűség)

Csak akkor jelenik meg, ha a C1.2.2. funkcióban a „Standard” sűrűség 
üzemmódot kiválasztották.
k0 együttható a standard sűrűség kiszámításához

C1.2.7 Standard Density k1 (k1 
standard sűrűség)

Csak akkor jelenik meg, ha a C1.2.2. funkcióban a „Standard” sűrűség 
üzemmódot kiválasztották.
k1 együttható a standard sűrűség kiszámításához

C1.2.8 Standard Density k2 (k2 
standard sűrűség)

Csak akkor jelenik meg, ha a C1.2.2. funkcióban a „Standard” sűrűség 
üzemmódot kiválasztották.
k2 együttható a standard sűrűség kiszámításához

C1.2.9 Last Density Cal. 
(Legutóbbi sűrűség kalib.)

A legutóbbi sűrűség kalibrálás dátuma

C1.3 Filter (Szűrő)
C1.3 Filter (Szűrő) -

C1.3.1 Flow Direction (Áramlási 
irány)

Határozza meg az áramlási irány polaritását.

Előre (a mérőérzékelő tengelyének irányában) vissza (a tengely irányával 
ellentétesen)

C1.3.2 Press. Supp. Time 
(Nyomás elfojtás ideje)

Állítsa be a nyomás elfojtásának idejét: 0,0...20,0 s

C1.3.3 Press. Supp. Cutoff 
(Nyomás elfojtás 
levágása)

Alsó levágási beállítások a nyomás elfojtásához; tartomány: 0,0...10,0%

C1.3.4 Low Flow Cutoff (Alsó 
levágás)

Alsó levágás beállítása; tartomány: 00,0...10,0%

Szám Funkció Beállítások/leírások
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C1.4 System Control (Rendszervezérlő)
C1.4 System Control 

(Rendszervezérlő)
-

C1.4.1 Function (Funkció) Rendszervezérlő beállítása. 
Opció: Inaktív (ki) / Áram = 0 (az áramlás nullára áll be)

C1.4.2 Sys. Ctrl. Condition 
(Rendszervezérlő 
állapota)

A rendszervezérlő aktiválás feltételének beállítása. 
Opció: sűrűség vagy hőmérséklet

C1.4.3 Sys. Ctrl. Max Limit 
(Rendszervez. max. 
határa)

Meghatározza a C1.4.2 részben kiválasztott felső határt

C1.4.4 Sys. Ctrl. Min Limit 
(Rendszervez. min. 
határa)

Meghatározza a C1.4.2 részben kiválasztott alsó határt

C1.5 Diagnosis (Diagnózis)
C1.5 Diagnosis (Diagnózis) -

C1.5.1 Max. Rec. Temp. (Max. 
rögz. hőm.)

Maximális rögzített érzékelő hőmérséklet megjelenítése

C1.5.2 Min. Rec. Temp. (Min. 
rögz. hőm.)

Minimális rögzített érzékelő hőmérséklet megjelenítése

C1.5.3 2 Ph. Threshold (2 fázisú 
határérték)

A 2. fázisjel hibaüzenetének folyamatfüggő érzékenységét határozza meg.

C1.5.4 & C1.5.5 & C1.4.6 Function (Funkció)

C1.5.4 Diagnosis 1 (1. diagnózis) Meghatározza a paramétert a vonatkozó diagnózis értékhez.
Kiválasztás:
Ki (nullára csökken) / Érzékelő átlaga (érzékelő amplitúdó A+B) / Érzékelő 
szórása / Meghajtószint / MT Frekvencia / 1. szűrő / 2. szűrő /
2 Phase Signal (2 fázisjel)

C1.5.5 Diagnosis 2 (2. diagnózis)

C1.5.6 Diagnosis 3 (3. diagnózis)

C1.5.7 Proc: Signal Low 
(Folyamat: a jel alacsony)

Állapotjel kiválasztása (Hiba, Eltérés a megadottól, Funkció ellenőrzés, 
Szükséges karbantartás és információ) a „Folyamat: a jel alacsony” 
csoporthoz

C1.5.8 Proc: Signal Search 
(Folyamat: jel keresése)

Állapotjel kiválasztása (Hiba, Eltérés a megadottól, Funkció ellenőrzés, 
Szükséges karbantartás és információ) a „Folyamat: jel keresése” 
csoporthoz

C1.5.9 Proc: Current Input 
(Folyamat: árambemenet)

Állapotjel kiválasztása (Hiba, Eltérés a megadottól, Funkció ellenőrzés, 
Szükséges karbantartás és információ) a „Folyamat: árambemenet” 
csoporthoz

C1.5.10 Proc: 2 Phase Flow (Foly: 
2 fázisú áramlás)

Állapotjel kiválasztása (Hiba, Eltérés a megadottól, Funkció ellenőrzés, 
Szükséges karbantartás és információ) a „Folyamat: 2 fázisú áramlás” 
csoporthoz

C1.5.11 Proc: System Control 
(Folyamat: 
rendszervezérlő)

Állapotjel kiválasztása (Hiba, Eltérés a megadottól, Funkció ellenőrzés, 
Szükséges karbantartás és információ) a „Folyamat: rendszervezérlő” 
csoporthoz

C1.5.12 Config: Totaliser (Konfig: 
összesítő)

Állapotjel kiválasztása (Hiba, Eltérés a megadottól, Funkció ellenőrzés, 
Szükséges karbantartás és információ) a „Konfig: összesítő” csoporthoz

C1.5.13 Electr: Power Failure 
(Elektr: áramkimaradás)

Állapotjel kiválasztása (Hiba, Eltérés a megadottól, Funkció ellenőrzés, 
Szükséges karbantartás és információ) az „Elektr: áramkimaradás” 
csoporthoz

C1.5.14 Electr: IO Connection 
(Elektr: IO csatlakozás)

Állapotjel kiválasztása (Hiba, Eltérés a megadottól, Funkció ellenőrzés, 
Szükséges karbantartás és információ) az „Elektr: IO csatlakozás” 
csoporthoz

Szám Funkció Beállítások/leírások
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C1.6 Information (Információ)
C1.6 Information (Információ) -

C1.6.1 Sensor Name (Érzékelő 
neve)

Mérőérzékelő neve

C1.6.2 Sensor ID (Érzékelő ID) Mérőérzékelő ID

C1.6.3 Nominal Mass Flow 
(Névleges tömegáram)

Mérőérzékelő névleges tömegárama

C1.6.4 Max. Allowed Temp. (Max. 
megeng. hőm.)

A mérőérzékelő maximális megengedett hőmérsékletét jeleníti meg

C1.6.5 Min. Allowed Temp. (Min. 
megeng. hőm.)

A mérőérzékelő minimális megengedett hőmérsékletét jeleníti meg

C1.6.6 Calibration Date 
(Kalibráció ideje)

Gyári kalibrálás dátuma

C1.6.7 V No. Sensor (Érzékelő V 
száma)

A mérőérzékelő V száma

C1.6.8 Serial No. Sensor 
(Érzékelő sorozatszáma)

A mérőérzékelő sorozatszáma

C1.6.9 V No. Converter 
(Jelátalakító V szám)

A jelátalakító V száma

C1.6.10 Sensor Electronics 
(Érzékelő elektronikája)

A mérőérzékelő elektronikájának verziószámát jeleníti meg

C1.7 Flow Calibration (Áramlás kalibráció)
C1.7 Flow Calibration (Áramlás 

kalibráció)
-

C1.7.1...
1.7.25

CF1...CF27 A mérőérzékelő együtthatóit jeleníti meg (nem a CF9 vagy CF10) az 
áramlásméréshez

C1.8 Density Calib. (Sűrűség kalib.)
C1.8 Density Calib. (Sűrűség 

kalib.)
-

C1.8.1...
1.8.8

DCF1...DCF8 A mérőérzékelő együtthatóit jeleníti meg a sűrűségméréshez

C1.9 Simulation (Szimuláció)
C1.9 Simulation (Szimuláció) -

C1.9.1 Mass Flow 
(Tömegáramlás)

A B1.1 szerint

C1.9.2 Volume Flow 
(Térfogatáramlás)

A B1.2 szerint

C1.9.3 Density (Sűrűség) A B1.3 szerint

C1.9.4 Temperature 
(Hőmérséklet)

A B1.4 szerint

Szám Funkció Beállítások/leírások
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Szám Funkció Beállítások/leírások

C2 Concentration (Koncentráció)
C2 Concentration 

(Koncentráció)
Lásd a kiegészítő útmutatót a koncentrációhoz

C3 I/O (Inputs/Outputs) (Kimenetek/bemenetek)

C3.1 Hardware (Hardver)
C3.1 Hardware (Hardver) A csatlakozóterminálok konfigurációja.

A beállítás a jelátalakító verziójától függ.

C3.1.1 Terminal A (Terminál A) Kiválasztás:
Ki (kikapcsolt) / Áramkimenet / Frekvenciakimenet / Impulzuskimenet / 
Állapotkimenet / Végálláskapcsoló / Vezérlőbemenet

C3.1.2 Terminal B (Terminál B) Kiválasztás:
Ki (kikapcsolt) / Áramkimenet / Frekvenciakimenet / Impulzuskimenet / 
Állapotkimenet / Végálláskapcsoló / Vezérlőbemenet

C3.1.3 Terminal C (Terminál C) Kiválasztás:
Ki (kikapcsolt) / Frekvenciakimenet / Impulzuskimenet / Állapotkimenet / 
Végálláskapcsoló

C3.1.4 Terminal D (Terminál D) Kiválasztás:
Ki (kikapcsolt) / Frekvenciakimenet / Impulzuskimenet / Állapotkimenet / 
Végálláskapcsoló

C3._ Current Output X (Áramkimenet X)
C3._ Current Output X 

(Áramkimenet X)
X az A, B vagy C csatlakozóterminált jelöli
_ a C3.2 (A) / C3.3 (B) / C3.4 (C) számú funkciót jelöli

C3._.1 Range 0%…100% 
(Tartomány: 0%…100%)

HART® áramkimenet: 4…20 mA

A kiválasztott mérési módhoz tartozó áramtartomány, például: 4...20 mA, 
0...100%-nak felel meg

Megjegyzés: 0...20 mA áramkimenettel a „HART”-ot a C6.8.1 funkcióban ki 
kell kapcsolni!

xx,x...xx,x mA; tartomány: 0,00...20 mA 
(állapot: 0 mA ≤ 1. érték ≤ 2. érték ≤ 20 mA)

C3._.2 Extended Range (Bővített 
tartomány)

Áramértékek min. and max. határértékei. Ha az áramtartományt túllépik, az 
áram ezekre a határértékekre áll be.

xx,x...xx,x mA; tartomány: 03,5...21,5 mA 
(Feltétel: 0 mA ≤ 1. érték ≤ 2. érték ≤ 21,5 mA és az áramtartományon kívül)

C3._.3 Error Current (Hibaáram) Adja meg a hibaáramot (alapértelmezett beállítás: 3,6 mA)

xx,x mA; tartomány: 3...22 mA (állapot: kívül esik a kiterjesztett határon)

C3._.4 Error Condition (Hibaáram 
feltétele)

Az alábbi hibafeltételek választhatók ki:

Kiválasztás:
Hiba / Karbantartás szükséges / A megadottól eltérő (hibakategória [S])

C3._.5 Measurement (Mérési 
mód)

Mérések a kimenet aktiválásához

Kiválasztás:
Térfogatáram / Tömegáram / Hőmérséklet / Sűrűség / Sebesség / Érzékelő 
átlaga / Érzékelő szórása / Meghajtószint / Csőfrekvencia / 1. szűrő / 2. 
szűrő / 2 fázisú jel

A koncentrációmérés beállításaitól függően a következő mérésekre van 
lehetőség:
1. koncentráció / 2. koncentráció / 1. konc tömegáram / 2. konc tömegáram / 
1. konc térfogatáram / 2. konc térfogatáram
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C3._.6 Range (Tartomány) a C3._.5 funkcióban beállított mérés 0…100%-a

x,xx…xx,xx _ _ _ (a formátum és a mértékegység a „mérés” függvénye, lásd 
fent)

C3._.7 Polarity (Polaritás) Állítsa be a polaritást, figyelembe véve a C1.3.2 szerinti áramlási irányt!

Kiválasztás:
Mindkét polaritás (pozitív és negatív értékek is megjelennek) /
Pozitív polaritás (negatív értékek esetén a megjelenő érték = 0) /
Negatív polaritás (pozitív értékek esetén a megjelenő érték = 0) /
Abszolút érték (mindig pozitív értéket jelenít meg, pozitív és negatív értékek 
esetében is)

C3._.8 Limitation (Mérési határ) Korlátozások az időállandó alkalmazása előtt 

±xxx...±xxx%; tartomány: –150...+150 s

C3._.9 Low Flow Cutoff (Alsó 
levágás)

A mérést „0” értékre állítja alacsony értékek esetén

x,xxx ± x,xxx%; tartomány: 0,0...20%

(1. érték = kapcsolási pont/2. érték = hiszterézis), állapot: 2. érték ≤ 1. érték

C3._.10 Time Constant 
(Időállandó)

Tartomány: 000,1...100 s

C3._.11 Special Function 
(Tartományváltás)

Tartományváltás;

Kiválasztás:
Ki (kikapcsolva) /
Automatikus tartomány (a tartomány automatikusan változik, kiterjesztett 
alsó értékhatár, csak az állapotkimenettel kombináltan van értelme) /
Külső tartomány (a vezérlőbemenet szerint megváltoztatva, kiterjesztett alsó 
értékhatár, a vezérlőbemenetet is aktiválni kell)

C3._.12 Threshold (Határérték) Csak akkor jelenik meg, ha a C3._.11 funkció „küszöbértéke” kiterjesztett és 
normál érték között van aktiválva. Az automatikus tartományfunkció a 
kiterjesztett és a normál érték között folyamatosan váltakozik, ha az áram 
100%-on van.

Ilyenkor a hiszterézis maximális (100%-os) értéke = 0. A küszöbérték 
ilyenkor a hiszterézis értéke a kijelzőn megjelenő „küszöbérték ± hiszterézis” 
helyett.

Tartomány: 5,0...80%   

(1. érték = kapcsolási pont/2. érték = hiszterézis), állapot: 2. érték ≤ 1. érték

C3._.13 Information (Információ) Az I/O-lap sorozatszáma, a szoftver verziószáma és a szerelőlap gyártási 
ideje

C3._.14 Simulation (Szimuláció) A sorozatot lásd a B1._ áramkimenet X értéknél

C3._.15 4mA Trimming (4mA 
trimmelése)

Az áramerősség trimmelése 4 mA értéknél

Ha az érték 4 mA-re áll, a rendszer visszaáll gyári kalibrációra.

HART® beállításhoz használt.

C3._.16 20mA Trimming (20mA 
trimmelése)

Az áramerősség trimmelése 20 mA értéknél

Ha az érték 20 mA-re áll, a rendszer visszaáll gyári kalibrációra.

HART® beállításhoz használt.

Szám Funkció Beállítások/leírások
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C3._ Frequency Output X (Frekvenciakimenet X)
C3._ Frequency Output X 

(Frekvenciakimenet X)
X az A, B vagy D csatlakozóterminált jelöli
_ a C3.2 (A) / C3.3 (B) / C3.5 (D) számú funkciót jelöli

C3._.1 Pulse Shape (Jelalak) Határozza meg az impulzusalakot

Kiválasztás:
Szimmetrikus (kb. 50% be és 50% ki) /
Automatikus (állandó impulzus kb. 50% be és 50% ki értékkel 100% 
impulzusarány mellett) /
Rögzített (rögzített impulzusarány, a beállításhoz lásd alább a C3._.3 
funkciót, 100% impulzusarány mellett)

C3._.2 Pulse Width 
(Impulzusszélesség)

Csak akkor elérhető, ha a C3._.1 funkcióban „rögzített” értékre van állítva.

Tartomány: 0,05...2000 ms

Megjegyzés: max. beállítási érték: Tp [ms] ≤ 500/max. impulzusérték: [1/s], 
megadja az impulzus szélességét = az az időintervallum, ahol a kimenet 
aktiválva van

C3._.3 100% Pulse Rate (100% 
frekvencia)

Impulzusérték a mérési tartomány 100%-ához

Tartomány: 1…10000 Hz

A 100% impulzusérték korlátja ≤ 100/s: Imax ≤ 100 mA
A 100% impulzusarány korlátja > 100/s: Imax ≤ 20 mA

C3._.4 Measurement (Mérési 
mód)

Mérések a kimenet aktiválásához

Kiválasztás:
Térfogatáram / Tömegáram / Hőmérséklet / Sűrűség / Sebesség / Érzékelő 
átlaga / Érzékelő szórása / Meghajtószint / Csőfrekvencia / 1. szűrő / 2. 
szűrő / 2 fázisú jel

A koncentrációmérés beállításaitól függően a következő mérésekre van 
lehetőség:
1. koncentráció / 2. koncentráció / 1. konc tömegáram / 2. konc tömegáram / 
1. konc térfogatáram / 2. konc térfogatáram

C3._.5 Range (Tartomány) a C3._.4 funkcióban beállított mérés 0…100%-a

x,xx…xx,xx _ _ _ (a formátum és a mértékegység a „mérés” függvénye, lásd 
fent)

C3._.6 Polarity (Polaritás) Állítsa be a polaritást, figyelembe véve a C1.3.1 szerinti áramlási irányt!

Kiválasztás:
Mindkét polaritás (pozitív és negatív értékek is megjelennek) /
Pozitív polaritás (negatív értékek esetén a megjelenő érték = 0) /
Negatív polaritás (pozitív értékek esetén a megjelenő érték = 0) /
Abszolút érték (mindig pozitív értéket jelenít meg, pozitív és negatív értékek 
esetében is)

C3._.7 Limitation (Mérési határ) Korlátozások az időállandó alkalmazása előtt

±xxx...±xxx%; tartomány: –150...+150 s

C3._.8 Low Flow Cutoff (Alsó 
levágás)

A mérést „0” értékre állítja alacsony értékek esetén

x,xxx ± x,xxx%; tartomány: 0,0...20%

(1. érték = kapcsolási pont/2. érték = hiszterézis), állapot: 2. érték ≤ 1. érték

C3._.9 Time Constant 
(Időállandó)

Tartomány: 000,1...100 s

C3._.10 Invert Signal (Fordított jel) Kiválasztás:
Ki (aktivált kimenet: a kapcsoló zárt) /
Be (aktivált kimenet: a kapcsoló nyitott) /
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C3._.11 Phase Shift w.r.t. B 
(Fázistolt kimenet B)

Csak az A vagy D terminál konfigurálásakor érhető el, vagy ha a B kimenet 
impulzus- vagy frekvenciakimenet. Ha a beállítás a C3._.6 funkcióban 
mindkét polaritásra vonatkozik, a fáziseltolás előjellel van ellátva, például: 
–90° vagy +90°

Kiválasztás:
Ki (nincs fáziseltolás) /
0° fáziseltolás (az A vagy D és B kimenetek között, inverzió lehetséges) /
90° fáziseltolás (az A vagy D és B kimenetek között, inverzió lehetséges) /
180° fáziseltolás (az A vagy D és B kimenetek között, inverzió lehetséges)

C3.3.11 Special Functions 
(Speciális funkciók)

Ez a funkció kizárólag a B terminál frekvenciakimeneténél elérhető. Egy 
időben 2 frekvenciakimenetnek kell lennie:
1. kimenet az A vagy D terminálnál/2. kimenet a B terminálnál

A B kimenet vevőkimenetként funkcionál, az A vagy D kimenettel 
vezérelhető és állítható be

Kiválasztás:
Ki (nincs fáziseltolás) /
Fáziseltolás a D vagy A kimenethez viszonyítva (vevőkimenet = B, 
adókimenet = A vagy D)

C3._.12 Information (Információ) Az I/O-lap sorozatszáma, a szoftver verziószáma és a szerelőlap gyártási 
ideje

C3._.13 Simulation (Szimuláció) A sorozatot lásd a B1._ frekvenciakimenet X értéknél

C3._ Pulse Output X (Impulzuskimenet X)
C3._ Pulse Output X 

(Impulzuskimenet X)
X az A, B vagy D csatlakozóterminált jelöli
_ a C3.2 (A) / C3.3 (B) / C3.5 (D) számú funkciót jelöli

C3._.1 Pulse Shape (Jelalak) Határozza meg az impulzusalakot

Kiválasztás:
Szimmetrikus (kb. 50% be és 50% ki) /
Automatikus (állandó impulzus kb. 50% be és 50% ki értékkel 100% 
impulzusarány mellett) /
Rögzített (rögzített impulzusarány, a beállításhoz lásd alább a C3._.3 
funkciót, 100% impulzusarány mellett)

C3._.2 Pulse Width 
(Impulzusszélesség)

Csak akkor elérhető, ha a C3._.1 funkcióban „rögzített” értékre van állítva.

Tartomány: 0,05...2000 ms

Megjegyzés: max. beállítási érték: Tp [ms] ≤ 500/max. impulzusérték: [1/s], 
megadja az impulzus szélességét = az az időintervallum, ahol a kimenet 
aktiválva van

C3._.3 Max. Pulse Rate (Max 
frekvencia)

Impulzusérték a mérési tartomány 100%-ához

Tartomány: 0,0...10000 1/s

A 100% impulzusérték korlátja ≤ 100/s: Imax ≤ 100 mA
A 100% impulzusarány korlátja > 100/s: Imax ≤ 20 mA

C3._.4 Measurement (Mérési 
mód)

Mérések a kimenet aktiválásához

Kiválasztás: Térfogatáramlás / Tömegáramlás

C3._.5 Pulse Value Unit (Imp. 
mértékegysége)

Mértékegység kiválasztása a listából – a mérési módtól függően

C3._.6 Value Per Pulse 
(Érték/impulzus)

Érték beállítása az impulzusonkénti térfogat-/tömegáramláshoz

xxx,xxx, mért érték a C3._.5 beállítása szerinti mértékegységben

A maximális impulzusértéknél lásd a 3._.3 „Impulzuskimenetet”

C3._.7 Polarity (Polaritás) Állítsa be a polaritást, figyelembe véve a C1.3.1 szerinti áramlási irányt!

Kiválasztás:
Mindkét polaritás (pozitív és negatív értékek is megjelennek) /
Pozitív polaritás (negatív értékek esetén a megjelenő érték = 0) /
Negatív polaritás (pozitív értékek esetén a megjelenő érték = 0) /
Abszolút érték (mindig pozitív értéket jelenít meg, pozitív és negatív értékek 
esetében is)
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C3._.8 Low Flow Cutoff (Alsó 
levágás)

A mérést „0” értékre állítja alacsony értékek esetén

x,xxx ± x,xxx%; tartomány: 0,0...20%

(1. érték = kapcsolási pont/2. érték = hiszterézis), állapot: 2. érték ≤ 1. érték

C3._.9 Time Constant 
(Időállandó)

Tartomány: 000,1...100 s

C3._.10 Invert Signal (Fordított jel) Kiválasztás:
Ki (aktivált kimenet: a kapcsoló zárt) /
Be (aktivált kimenet: a kapcsoló nyitott) /

C3._.11 Phase Shift w.r.t. B 
(Fázistolt kimenet B)

Csak az A vagy D terminál konfigurálásakor érhető el, vagy ha a B kimenet 
impulzus- vagy frekvenciakimenet. Ha a beállítás a C3._.7 funkcióban 
mindkét polaritásra vonatkozik, a fáziseltolás előjellel van ellátva, például: 
–90° vagy +90°

Kiválasztás:
Ki (nincs fáziseltolás) /
0° fáziseltolás (az A vagy D és B kimenetek között, inverzió lehetséges) /
90° fáziseltolás (az A vagy D és B kimenetek között, inverzió lehetséges) /
180° fáziseltolás (az A vagy D és B kimenetek között, inverzió lehetséges)

C3.3.11 Special Functions 
(Speciális funkciók)

Ez a funkció kizárólag a B terminál impulzuskimeneténél elérhető. Egy 
időben 2 impulzuskimenetnek kell lennie:
1. kimenet az A vagy D terminálnál/2. kimenet a B terminálnál

A B kimenet vevőkimenetként funkcionál, az A vagy D kimenettel 
vezérelhető és állítható be

Kiválasztás:
Ki (nincs fáziseltolás) /
Fáziseltolás a D vagy A kimenethez viszonyítva (vevőkimenet = B, 
adókimenet = A vagy D)

C3._.12 Information (Információ) Az I/O-lap sorozatszáma, a szoftver verziószáma és a szerelőlap gyártási 
ideje

C3._.13 Simulation (Szimuláció) A sorozatot lásd a B1._ impulzuskimenet X értéknél
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C3._ Status Output X (Állapotkimenet X)
C3._ Status Output X 

(Állapotkimenet X)
X (Y) az A, B, C vagy D csatlakozóterminált jelöli
_ a C3.2 (A) / C3.3 (B) / C3.4 (C) / C3.5 (D) számú funkciót jelöli

C3._.1 Mode (Üzemmód) A kimenet az alábbi mérési feltételeket jelzi:

Hiba (a „Hiba” kategória kimeneti beállítása, jelei, státusza oldalon 109 lásd 
Állapotjelző üzenetek és diagnosztikai információk) /
A megadottól eltérő (a „Hiba”, „Karbantartás szükséges” vagy „A megadottól 
eltérő” kategória kimeneti beállítása, jelei, státusza oldalon 109 lásd 
Állapotjelző üzenetek és diagnosztikai információk) /
Karbantartás szükséges (a „Hiba” vagy „Karbantartás szükséges” kategória 
kimeneti beállítása, jelei, státusza oldalon 109 lásd Állapotjelző üzenetek és 
diagnosztikai információk) /
Polaritásáramlás (az áramáramlás polaritása) /
Tartományon kívüli áramlás (az áramlási érték tartományon kívül van)
1. összesítő előre beállítva (aktiválódik, amikor az X összesítő előre beállított 
értékét eléri) /
2. összesítő előre beállítva (aktiválódik, amikor az X összesítő előre beállított 
értékét eléri) /
3. összesítő előre beállítva (aktiválódik, amikor az X összesítő előre beállított 
értékét eléri) /
A kimenet (az Y kimenet állapota szerint aktiválva, a további kimeneti 
adatokat lásd lent) /
B kimenet (az Y kimenet állapota szerint aktiválva, a további kimeneti 
adatokat lásd lent) /
C kimenet (az Y kimenet állapota szerint aktiválva, a további kimeneti 
adatokat lásd lent) /
D kimenet (az Y kimenet állapota szerint aktiválva, a további kimeneti 
adatokat lásd lent) /
Ki (kikapcsolva)

C3._.2 Current Output Y 
(Áramkimenet Y)

Csak akkor jelenik meg, ha az A...C kimenet „Üzemmódra (lásd fent)” van 
állítva és megegyezik az „Áramkimenettel”.

Polaritás (jelezve) 

Tartomány felett (jelezve)

Automatikus tartományjelzés alacsony szinten

C3._.2 Frequency Output Y and 
Pulse Output Y 
(Impulzuskimenet Y és 
frekvenciakimenet Y)

Csak akkor jelenik meg, ha az A, B vagy D kimenet „üzemmódra (lásd fent)” 
van állítva és megegyezik egy „frekvencia/impulzuskimenettel”.

Polaritás (jelezve) 

Tartomány felett (jelezve)

C3._.2 Status Output Y 
(Állapotkimenet Y)

Csak akkor jelenik meg, ha a A...D kimenet „üzemmódra (lásd fent)” van 
állítva és megegyezik az „állapotkimenettel”.

Ugyanaz a jelzés (egyéb csatlakoztatott állapotkimenethez hasonlóan, a jel 
megfordítható; lásd lent)

C3._.2 Limit Switch Y and Control 
Input Y (Határérték Y és 
vezérlőbemenet Y)

Csak akkor jelenik meg, ha a A...D kimenet/A vagy B bemenet „üzemmódra 
(lásd fent)” van állítva és ez a kimenet/bemenet megegyezik a 
„végálláskapcsolóval/vezérlőbemenettel”.

Állapot ki (mindig ki van választva, ha az X állapotkimenet csatlakoztatva 
van egy végálláskapcsolóhoz/Y állapotkimenethez.

C3._.2 Output Y (Kimenet Y) Csak akkor jelenik meg, ha a A...D kimenet „üzemmódra (lásd fent)” van 
állítva és ez a kimenet ki van kapcsolva.

C3._.3 Invert Signal (Fordított jel) Kiválasztás:
Ki (aktivált kimenet: a kapcsoló zárt) /
Be (aktivált kimenet: a kapcsoló nyitott) /

C3._.4 Information (Információ) Az I/O-lap sorozatszáma, a szoftver verziószáma és a szerelőlap gyártási 
ideje

C3._.5 Simulation (Szimuláció) A sorozatot lásd a B1._ állapotkimenet X értéknél
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C3._ Limit Switch X (Határérték X)
C3._ Limit Switch X (Határérték 

X)
X az A, B, C vagy D csatlakozóterminált jelöli
_ a C3.2 (A) / C3.3 (B) / C3.4 (C) / C3.5 (D) számú funkciót jelöli

C3._.1 Measurement (Mérési 
mód)

Kiválasztás:
Térfogatáram / Tömegáram / Hőmérséklet / Sűrűség / Sebesség / Érzékelő 
átlaga / Érzékelő szórása / Meghajtószint / Csőfrekvencia / 1. szűrő / 2. 
szűrő / 2 fázisú jel

C3._.2 Threshold (Határérték) Eltolási szint, küszöbérték beállítása hiszterézissel

xxx,x ±x,xxx (a formátum és a mértékegység a méréstől függ, lásd fent)

(1. érték = küszöbérték/2. érték = hiszterézis), állapot: 2. érték ≤ 1. érték

C3._.3 Polarity (Polaritás) Állítsa be a polaritást, figyelembe véve a C1.3.1 szerinti áramlási irányt!

Kiválasztás:
Mindkét polaritás (pozitív és negatív értékek is megjelennek) /
Pozitív polaritás (negatív értékek esetén a megjelenő érték = 0) /
Negatív polaritás (pozitív értékek esetén a megjelenő érték = 0) /
Abszolút érték (mindig pozitív értéket jelenít meg, pozitív és negatív értékek 
esetében is)

C3._.4 Time Constant 
(Időállandó)

Tartomány: 000,1...100 s

C3._.5 Invert Signal (Fordított jel) Kiválasztás:
Ki (aktivált kimenet: a kapcsoló zárt) /
Be (aktivált kimenet: a kapcsoló nyitott) /

C3._.6 Information (Információ) Az I/O-lap sorozatszáma, a szoftver verziószáma és a szerelőlap gyártási 
ideje

C3._.7 Simulation (Szimuláció) A sorozatot lásd a B1._ X végálláskapcsolónál

C3._ Control Input X (Vezérlőbemenet X)
C3._ Control Input X 

(Vezérlőbemenet X)

C3._.1 Mode (Üzemmód) X az A vagy B csatlakozóterminált jelöli
_ a C3.2 (A) / C3.3 (B) számú funkciót jelöli

Ki (vezérlőbemenet kikapcsolva) /
Minden kimenet tartva (aktuális értékek megtartása, kijelzés és összesítés 
nélkül) /
Y kimenet tartása (aktuális értékek megtartása) /
Minden kimenet nullára állítva (tényleges érték = 0%, kijelzés és összesítés 
nélkül) /
Y kimenet 0-ra (aktuális érték = 0%) /
Minden összesítő (minden összesítő „0”-ra állítva) /
A „Z” összesítő visszaállítása (az 1, 2 vagy 3 összesítő „0”-ra állítva) /
Minden összesítő leállítása /
A „Z” összesítő leállítása (az 1, 2 vagy 3 összesítő leállítása) /
0 kim.+ össz. leáll. (minden kimenet 0%, összegzők leállítása, nem a 
kijelzők) /
Y külső tartomány (az Y áramkimenet külső határához alkalmazott 
vezérlőbemenet) – ez a beállítás az Y áramkimenethez is szükséges (nincs 
ellenőrzés, ha az Y áramkimenet elérhető) / 
Hibalista törlése (minden visszaállítható hiba törölve) /
Calibrate zero (Nullpont kalibráció)

C3._.2 Invert Signal (Fordított jel) Kiválasztás:
Ki (aktivált kimenet: a kapcsoló zárt) /
Be (aktivált kimenet: a kapcsoló nyitott) /

C3._.3 Information (Információ) Az I/O-lap sorozatszáma, a szoftver verziószáma és a szerelőlap gyártási 
ideje

C3._.4 Simulation (Szimuláció) A sorozatot lásd a B1._ vezérlőbemenet X értéknél
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Szám Funkció Beállítások/leírások

C4 I/O Totalisers (I/O összesítők)
C4.1 Totaliser 1 (Összesítő 1) Összegző funkciójának beállítása.

_ az 1, 2, 3 (= 1, 2, 3 összesítő) jelölése
Az alapváltozatban (standard) csak 2 összesítő található!C4.2 Totaliser 2 (Összesítő 2)

C4.3 Totaliser 3 (Összesítő 3)

C4._.1 Totaliser Function 
(Összesítő funkció)

Kiválasztás:
Abszolút összeg (a pozitív és negatív értékeket is számolja) /
Növekmény összeg (csak a pozitív értékeket számolja) /
Csökkenés összeg (csak a negatív értékeket számolja) /
Ki (összesítő kikapcsolva)

C4._.2 Measurement (Mérési 
mód)

Mérési mód kiválasztása az _ összesítőhöz

Kiválasztás:
Térfogatáram / Tömegáram /
(a koncentrációmérés beállításaitól függően ):
1. tömegáram konc. / 2. tömegáram konc. / 1. térfogatáram konc. / 2. 
térfogatáram konc.

C4._.3 Low Flow Cutoff (Alsó 
levágás)

A mérést „0” értékre állítja alacsony értékek esetén

Tartomány: 0,0...20%

(1. érték = kapcsolási pont/2. érték = hiszterézis), állapot: 2. érték ≤ 1. érték

C4._.4 Time Constant 
(Időállandó)

Tartomány: 0,1…100 s

C4._.5 Preset Value (Kívánt 
érték)

Ha ezt a pozitív vagy negatív értéket eléri a rendszer, egy jelet generál, 
amely ahhoz az állapotkimenethez használható, ahol a „Összegző X kívánt 
beállítása” állítható be.

Kívánt érték (max. 8 számjegy) – x,xxxxx a kiválasztott mértékegységben; 
lásd a C6.7.10-es és 13-as funkciót

C4._.6 Reset Totaliser (Összesítő 
visszaállítása)

A sorrendet lásd az A3.3, A3.4 és A3.5 funkciónál

C4._.7 Set Totaliser (Összesítő 
beállítása)

_ összesítő beállítása a kívánt értékre

Kiválasztás:
Megszakítás (kilépés a funkcióból)/érték beállítása (megnyílik a szerkesztő 
az adatok beviteléhez)

Kérdés: Összesítő beállítása? 

Kiválasztás:
Kiválasztás: nem (kilépés a funkcióból az érték beállítása nélkül) / Igen 
(beállítja az összesítőt és kilép a funkcióból)

C4._.8 Stop Totaliser (Összesítő 
leállítása)

Az _ összesítő leáll és az aktuális értéket tartja

Kiválasztás:
Nem (kilépés a funkcióból az összesítő leállítása nélkül) / Igen (leállítja az 
összesítőt és kilép a funkcióból)

C4._.9 Start Totaliser (Összesítő 
indítása)

_ összesítő indítása annak leállítását követően 

Kiválasztás:
Nem (kilépés a funkcióból az összesítő elindítása nélkül) / Igen (elindítja az 
összesítőt és kilép a funkcióból)

C4._.10 Information (Információ) Az I/O-lap sorozatszáma, a szoftver verziószáma és a szerelőlap gyártási 
ideje
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Szám Funkció Beállítások/leírások

C5 I/O HART
C5 I/O HART A HART® 4 dinamikus változójának (DV) kiválasztása vagy megjelenítése

A HART® áramkimenet (a terminál alap I/O-kkal vagy C terminál moduláris 
I/O-kkal) az elsődleges változókhoz (PV) mindig rögzített csatlakozásokkal 
rendelkezik. Egyéb DV-k (1-3) esetén a rögzített csatlakozásra csak akkor 
van lehetőség, ha további analóg kimenetek (áram- és frekvenciakimenetek) 
elérhetők. Ellenkező esetben a mért érték könnyen kiválasztható az A4.1 
„Mérés” funkció listájából.

_ 1, 2, 3 vagy 4 értéket jelöl

X az A...D csatlakozóterminált jelöli

C5.1 A PV: Áramkimenet (elsődleges változó)

C5.2 Az SV: (másodlagos változó)

C5.3 A TV: (harmadlagos változó)

C5.4 A 4V: (negyedleges változó)

C5.5 HART Units (HART 
mértékegység)

A kijelző dinamikus változói (DV) mértékegységeit változtatja meg

Megszakítás: visszalépés a ^ billentyűvel

HART kijelző®: a kijelző mértékegység-beállításait másolja a DV-khez

Standard: DV gyári beállítások

C5._.1 Current Output X 
(Áramkimenet X)

A csatlakoztatott áramkimenet aktuálisan mért analógértéket mutatja. A 
mérési mód nem változtatható meg!

C5._.1 Frequency Output X 
(Frekvenciakimenet X)

A csatlakoztatott frekvenciakimenet aktuálisan mért analógértéket mutatja. A 
mérési mód nem változtatható meg!

C5._.1 HART Dynamic Var. 
(HART din. változó)

A HART® dinamikus változóinak mérési módjai.

Kiválasztás:
Térfogatáram / Tömegáram / Diagnózis érték / Áramlási sebesség /
1. összesítő / 2. összesítő / 3. összesítő / Üzemórák
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Szám Funkció Beállítások/leírások

C6 Device (Műszer)

C6.1 Device Info (Műszerinformáció)
C6.1 Device Info 

(Műszerinformáció)
-

C6.1.1 Tag (Műszerazonosító) Beállítható karakterek (max. 8 számjegy): 
A…Z; a…z; 0…9; / - + , .   

C6.1.2 V No. Sensor (Érzékelő V 
száma)

A mérőérzékelő V száma, nem módosítható

C6.1.3 Serial No. Sensor 
(Érzékelő sorozatszáma)

A mérőérzékelő sorozatszáma, nem módosítható

C6.1.4 Sensor Revision 
(Érzékelő revíziószáma)

A mérőérzékelő revíziószáma, nem módosítható

C6.1.5 V No. Converter 
(Jelátalakító V szám)

A jelátalakító V száma, nem módosítható

C6.1.6 Converter Serial No. 
(Jelátalakító sorozatszám)

A jelátalakító sorozatszáma, nem módosítható

C6.1.7 C Number (C szám) CG szám, nem változtatható meg, a jelátalakító verzióját jellemző szám

C6.1.8 Electronics Serial No. 
(Elektronikus 
sorozatszám)

Az elektronikus egység sorozatszáma – nem módosítható

C6.1.9 Electronic Revision 
(Verziószámok)

A jelátalakító verziószámát jeleníti meg. Minden hardver- és 
szoftvermódosítást tartalmaz.

C6.2 Display (Kijelző)
C6.2 Display (Képernyő) -

C6.2.1 Language (Nyelv) A nyelvi beállítások a műszerfunkcióktól függenek.

C6.2.2 Contrast (Kontraszt) A szélsőséges hőmérsékletek kijelzéséhez kontrasztot állít be. 
Beállítás: –9…0…+9  

Ez a változtatás azonnal életbe lép, nem csak beállítási üzemmódból történő 
kilépéskor!

C6.2.3 Default Display 
(Elsődleges kijelző)

Rövid ideig tartó időtartam után a megjelenő alapértelmezett oldal 
specifikációja.

Kiválasztás:
Nincs (az aktuális oldal mindig aktív) / 1. mérőlap (ezt az oldalt mutassa) / 
2. mérőlap (ezt az oldalt mutassa) / állapotlap (csak az állapotüzeneteket 
mutassa)/ grafikus lap (az 1. mérési mód tendencianézete)

C6.2.4 Optical Keys (Optikai 
billentyűk)

Az optikai billentyűk aktiválása vagy letiltása

Kiválasztás: Be / Ki

C 6.3 és C 6.4 – 1. és 2. mérőlap
C6.3 1st Meas. Page (1. 

mérőlap)
_ jelentése 3 = 1. mérőlap és 4 = 2. mérőlap

C6.4 2nd Meas. Page (2. 
mérőlap)

C6._.1 Function (Funkció) Határozza meg a mérési módokhoz rendelt sorok számát (betűméret)

Kiválasztás:
Egy sor / Két sor / Három sor
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C6._.2 1st Line Variable (1. sor 
változója)

Adja meg az 1. sor mérési módját  

 Kiválasztás:
Térfogatáram / Tömegáram / Hőmérséklet / Sűrűség / Sebesség / Érzékelő 
átlaga / Érzékelő szórása / Meghajtószint / Csőfrekvencia / 1. szűrő / 2. 
szűrő / 2 fázisú jel

A koncentrációmérés beállításaitól függően a következő mérésekre van 
lehetőség:
1. koncentráció / 2. koncentráció / 1. konc tömegáram / 2. konc tömegáram / 
1. konc térfogatáram / 2. konc térfogatáram

C6._.3 Range (Tartomány) a C5._.2 funkcióban beállított mérés 0…100%-a

x,xx…xx,xx _ _ _ (a formátum és a mértékegység a „méréstől” függ)

C6._.4 Limitation (Mérési határ) Korlátozások az időállandó alkalmazása előtt

±xxx ... ±xxx%; tartomány: -150…+150%

C6._.5 Low Flow Cutoff (Alsó 
levágás)

Az alacsony áramlási értékeket „0” értékre állítja

x,xxx ± x,xxx %; Tartomány: 0,0…20 %

(1. érték = kapcsolási pont/2. érték = hiszterézis), állapot: 2. érték ≤ 1. érték

C6._.6 Time Constant 
(Időállandó)

Tartomány: 0,1…100 s

C6._.7 1st Line Format (1. sor 
formátuma)

Határozza meg a számjegyek helyét

Kiválasztás:
Automatikus (az értékek alkalmazása automatikusan történik) /
X°(=°nincs)°…X,XXXXXXXX°(max. 8 számjegy) a betűméret függvényében

C6._.8 2nd Line Variable (2. sor 
változója)

Adja meg a 2. sor mérési módját (csak akkor érhető el, ha a 2. sor aktiválva 
van)

Kiválasztás:
Oszlopdiagram (az 1. sorban kiválasztott „méréshez”) / Térfogatáram / 
Tömegáram / Hőmérséklet / Sűrűség / Sebesség / Érzékelő átlaga / 
Érzékelő szórása / Meghajtószint / Csőfrekvencia / 1. szűrő / 2. szűrő / 2 
fázisú jel / 1. összesítő / 2. összesítő / 3. összesítő / Üzemórák

A koncentrációmérés beállításaitól függően a következő mérésekre van 
lehetőség:
1. koncentráció / 2. koncentráció / 1. konc tömegáram / 2. konc tömegáram / 
1. konc térfogatáram / 2. konc térfogatáram

C6._.9 2nd Line Format (2. sor 
formátuma)

Határozza meg a számjegyek helyét

Kiválasztás:
Automatikus (az értékek alkalmazása automatikusan történik) /
X°(=°nincs)°…X,XXXXXXXX°(max. 8 számjegy) a betűméret függvényében

C6._.10 3rd Line Variable (3. sor 
változója)

Adja meg a 3. sor mérési módját (csak akkor érhető el, ha a 3. sor aktiválva 
van)

Kiválasztás:
Térfogatáram / Tömegáram / Hőmérséklet / Sűrűség / Sebesség / Érzékelő 
átlaga / Érzékelő szórása / Meghajtószint / Csőfrekvencia / 1. szűrő / 2. 
szűrő / 2 fázisú jel / 1. összesítő / 2. összesítő / 3. összesítő / Üzemórák

A koncentrációmérés beállításaitól függően a következő mérésekre van 
lehetőség:
1. koncentráció / 2. koncentráció / 1. konc tömegáram / 2. konc tömegáram / 
1. konc térfogatáram / 2. konc térfogatáram

C6._.11 3rd Line Format (3. sor 
formátuma)

Határozza meg a számjegyek helyét

Kiválasztás:
Automatikus (az értékek alkalmazása automatikusan történik) /
X°(=°nincs)°…X,XXXXXXXX°(max. 8 számjegy) a betűméret függvényében

C6.5 Graphic Page (Grafikus trend)

Szám Funkció Beállítások/leírások
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C6.5 Graphic Page (Grafikus 
trend)

-

C6.5.1 Select Range (Értékskála) A grafikus oldal mindig az 1. mérési mód/1. sorának tendenciagörbéjét 
mutatja, lásd a C6.3.2 funkciót

Kiválasztás:
Manuális (beállított tartomány a C6.5.2 funkcióban) / 
Automatikus (a mért értékek automatikus kijelzése)

Csak paraméterváltozás vagy ki- és bekapcsolás esetén törlődik.

C6.5.2 Range (Tartomány) Adja meg az Y tengely skáláját. Csak akkor elérhető, ha a manuális 
beállítási mód C6.5.1 funkcióra van állítva.

+xxx ±xxx%; tartomány: –100...+100 s

(1. érték =alacsony határérték/2. érték = magas határérték),
állapot: 1. érték ≤ 2. érték

C6.5.3 Time Scale (Időskála) Az időt jelölő X tengely beosztása, tendenciagörbe  

xxx min; tartomány: 0...100 min

C6.6 Special Functions (Speciális funkciók)
C6.6 Special Functions 

(Speciális funkciók)
-

C6.6.1 Reset Errors (Hibák 
törlése)

Hibák törlése?

Opció: nem/igen

C6.6.2 Save Settings (Beállítás 
mentése)

Az aktuális beállítások mentése
Kiválasztás:
Megszakítás (kilépés a funkcióból mentés nélkül) / 1. bizt. mentés (mentés 
az 1. elérési útra) / 2. bizt. mentés (mentés a 2. elérési útra)

Kérdés: Folytassa a másolást? (nem vonható vissza)
Kiválasztás:
Nem (kilépés a funkcióból mentés nélkül) / Igen (a jelenlegi beállítások 
másolása az 1. bizt. mentés vagy 2. bizt. mentés útvonalra

C6.6.3 Load Settings (Beállítás 
betöltése)

A mentett beállítások betöltése
Kiválasztás:
Megszakítás (kilépés a funkcióból betöltés nélkül) / Gyári beállítások (gyári 
beállítások visszaállítása) / 1. bizt. mentés (adatok betöltése az 1. elérési 
útról) / / 2. bizt. mentés (adatok betöltése a 2. elérési útról)

Kérdés: Folytassa a másolást? (nem vonható vissza)
Kiválasztás:
Nem (kilépés a funkcióból mentés nélkül) / Igen (adatok betöltése a 
kiválasztott elérési útról)

C6.6.4 Password Quick Set 
(Gyorsindítás jelszó)

A „Gyorsindítás” menüben az adatok megváltoztatásához jelszó szükséges

0000 (= a „Gyorsindítás” menühöz jelszó nélkül)

xxxx (jelszó szükséges); 4 számjegyes tartomány: 0001…9999

C6.6.5 Password Setup 
(Beállítások jelszava)

A „Beállítás” menüben az adatok megváltoztatásához jelszó szükséges

0000 (= a „Gyorsindítás” menühöz jelszó nélkül)

xxxx (jelszó szükséges); 4 számjegyes tartomány: 0001…9999

C6.6.6 Date and Time (Dátum és 
idő)

Valós idejű óra beállítása

C6.6.7 Quick Access 
(Gyorselérés)

Állítsa be a „Gyorselérés” funkciót;

Kiválasztás:
Ki (letiltva) / 1, 2, 3 vagy mindegyik összesítő visszaállítása

Szám Funkció Beállítások/leírások
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C6.6.8 GDC IR Interface (GDC IR 
interfész)

A funkció előhívása után egy GDC-adapter csatlakoztatható az LCD-
kijelzőhöz. Ha 60 másodperc eltelik az adapter csatlakoztatása nélkül, vagy 
miután eltávolították az adaptert, a rendszer kilép a funkcióból és az optikai 
billentyűk ismét aktívak lesznek.

Kiválasztás:
Megszakítás (kilépés a funkcióból kapcsolódás nélkül) /
Aktiválás (az IR interfész adapter és az optikai billentyűk megszakítása)

Ha körülbelül 60 másodperc eltelik csatlakozás nélkül, a rendszer kilép a 
funkcióból, ezután az optikai billentyűk ismét aktívak lesznek.

C6.7 Units (Mértékegységek)
C6.7 Units (Mértékegységek)

C6.7.1 Volume Flow 
(Térfogatáramlás)

m³/h; m³/min; m³/s; L/h; L/min; L/s (L = liter); IG/s; IG/min; IG/h 
cf/h; cf/min; cf/s; gal/h; gal/min; gal/s; barrel/h; barrel/day
Egyedi mértékegység (a tényező és a szöveg beállítása a következő két 
funkcióban, a sorozatot lásd lent)

C6.7.2 Text Free Unit (Egyedi 
mértékegys.)

A beírandó szöveget lásd  oldalon 92 lásd Egyedi mértékegységek 
rögzítése:

C6.7.3 [m³/s]*Factor ([m³/s] 
szorzója)

Az átváltási együttható specifikációja, m³/s mértékegységen alapul:

xxx,xxx oldalon 92 lásd Egyedi mértékegységek rögzítése

C6.7.4 Mass Flow 
(Tömegáramlás)

kg/s; kg/min; kg/h; t/min; t/h; g/s; g/min; g/h; 
lb/s; lb/min; lb/h; ST/min; ST/h (ST = amerikai tonna); LT/h (LT = angol 
tonna);
Egyedi mértékegység (a tényező és a szöveg beállítása a következő két 
funkcióban, a sorozatot lásd lent)

C6.7.5 Text Free Unit (Egyedi 
mértékegys.)

A beírandó szöveget lásd  oldalon 92 lásd Egyedi mértékegységek 
rögzítése:

C6.7.6 [kg/s]*Factor ([kg/s] 
szorzója)

Az átváltási együttható specifikációja, kg/s mértékegységen alapul:

xxx,xxx oldalon 92 lásd Egyedi mértékegységek rögzítése

C6.7.7 Velocity (Sebesség) m/s; ft/s

C6.7.9 Temperature 
(Hőmérséklet)

°C; °F; K

C6.7.10 Volume (Térfogat) m³; L; hL; mL; gal; IG; in³; cf; yd³; barrel
Egyedi mértékegység (a tényező és a szöveg beállítása a következő két 
funkcióban, a sorozatot lásd lent)

C6.7.11 Text Free Unit (Egyedi 
mértékegys.)

A beírandó szöveget lásd  oldalon 92 lásd Egyedi mértékegységek 
rögzítése:

C6.7.12 [m³]*Factor ([m³] szorzója) Az átváltási együttható specifikációja, m³ mértékegységen alapul:

xxx,xxx oldalon 92 lásd Egyedi mértékegységek rögzítése

C6.7.13 Mass (Tömeg) kg; t; mg; g; lb; ST; LT; oz;
Egyedi mértékegység (a tényező és a szöveg beállítása a következő két 
funkcióban, a sorozatot lásd lent)

C6.7.14 Text Free Unit (Egyedi 
mértékegys.)

A beírandó szöveget lásd  oldalon 92 lásd Egyedi mértékegységek 
rögzítése:

C6.7.15 [kg]*Factor ([kg] szorzója) Az átváltási együttható specifikációja, kg mértékegységen alapul:

xxx,xxx oldalon 92 lásd Egyedi mértékegységek rögzítése

C6.7.16 Density (Sűrűség) kg/L; kg/m³; lb/cf; lb/gal; SG
Egyedi mértékegység (a tényező és a szöveg beállítása a következő két 
funkcióban, a sorozatot lásd lent)

C6.7.17 Text Free Unit (Egyedi 
mértékegys.)

A beírandó szöveget lásd  oldalon 92 lásd Egyedi mértékegységek 
rögzítése:

Szám Funkció Beállítások/leírások
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C6.7.18 [kg/m³]*Factor ([kg/m³] 
szorzója)

Az átváltási együttható specifikációja, kg/m³ mértékegységen alapul:

xxx,xxx oldalon 92 lásd Egyedi mértékegységek rögzítése

C6.7.19 Pressure (Nyomás) Pa; kPa; bar; mbar; psi (nem adhatók meg egyedi mértékegységek);
csak ha az áramkimenet elérhető

C6.8 HART
C6.8 HART

C6.8.1 HART HART® kommunikáció be-/kikapcsolása:

Kiválasztás:
Be (HART® aktiválva) lehetséges aktuális tartomány a kimeneti áramhoz: 
4…20 mA /
Ki (HART® nincs aktiválva) lehetséges aktuális tartomány a kimeneti 
áramhoz: 0…20 mA

Hurokáram üzemmód Hurokáram üzemmód konfigurálása:
Letiltva = Multidrop üzemmód /
Aktiválva = Az aktuális jeladó üzemmód

C6.8.2 Address (Cím) Cím beállítása HART® művelethez:

Kiválasztás:
00 (pont-pont közötti művelet, az áramkimenet normál funkcióval 
rendelkezik, áramerősség = 4...20 mA) / 01...15 (Multi-Drop művelet, az 
áramkimenet konstans értéke 4 mA)

C6.8.3 Message (Üzenet) A kívánt szöveg rögzítése:
A…Z ; a…z ; 0…9 ; /  - + , . *

C6.8.4 Description (Leírás) A kívánt szöveg rögzítése:
A…Z ; a…z ; 0…9 ; /  - + , . *

C6.8.5 HART Long tag (Hosszú 
HART műszerazonosító)

Hosszú HART műszerazonosítók beállítása

C6.9 Quick Setup (Gyorsindítás)
C6.9 Quick Setup 

(Gyorsindítás)
Gyorshozzáférés aktiválása a „Gyorsindítás” menühöz

Kiválasztás: Igen (aktiválva) / Nem (kikapcsolva)

C6.9.1 Reset Totaliser 1 (1. 
összesítő visszaállítása)

1. összesítő visszaállítása a „Gyorsindítás” menüben

Kiválasztás: Igen (aktiválva) / Nem (kikapcsolva)

C6.9.2 Reset Totaliser 2 (2. 
összesítő visszaállítása)

2. összesítő visszaállítása a „Gyorsindítás” menüben

Kiválasztás: Igen (aktiválva) / Nem (kikapcsolva)

C6.9.3 Reset Totaliser 3 (3. 
összesítő visszaállítása)

3. összesítő visszaállítása a „Gyorsindítás” menüben

Kiválasztás: Igen (aktiválva) / Nem (kikapcsolva)

C6.9.4 Reset All Totalisers 
(Minden összesítő 
visszaállítása)

Minden összesítő visszaállítása a „Gyorsindítás” menüben

Kiválasztás: Igen (aktiválva) / Nem (kikapcsolva)

Szám Funkció Beállítások/leírások
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6.4.4  Egyedi mértékegységek rögzítése

Egyedi mértékegységek A szöveg és a tényezők rögzítésének sorrendje

Szövegek
Térfogatáramlás, tömegáramlás és 
sűrűség:

3 számjegy a perjel előtt és után
xxx/xxx (max. 6 karakter és egy „/”)

Engedélyezett karakterek: A…Z; a…z; 0…9; /  - + , . *; @ $ % ~ () [] _

Átváltási együtthatók
Kívánt mértékegység = [mértékegység, lásd fent] * átváltási együttható

Átváltási együttható Max. 9 számjegy

A tizedesvessző eltolása: ↑ balra, ↓ jobbra
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6.5  A funkciók leírása

6.5.1  Összesítő visszaállítása a „Gyorsindítás” menüben

6.5.2  Hibaüzenetek törlése a „Gyorsindítás” menüben

Információk!
Előfordulhat, hogy az összesítő törlését aktiválnia kell a „Gyorsindítás” menüben.

Kulcs Képernyő Leírás és beállítás

> Quick Setup 
(Gyorsindítás)

A billentyűt nyomja meg és tartsa lenyomva 2,5 s ideig, majd 
engedje el.

> Language (Nyelv) -

2 x ↓ Reset (Törlés) -

> Reset Errors (Hibák 
törlése)

-

↓ All Totaliser (Minden 
összesítő)

Válassza ki a kívánt összesítőt.
(a 3. összesítő opcionális)

↓ Totaliser 1 (Összesítő 1)

↓ Totaliser 2 (Összesítő 2)

↓ Totaliser 3 (Összesítő 3)

> Reset Totaliser (Összesítő 
visszaállítása)
Nem

-

↓ vagy ↑ Reset Totaliser (Összesítő 
visszaállítása)
Igen

-

^ 1, 2 (vagy 3) összesítő Az összesítő visszaállítása megtörtént.

3 x ^ Mérési üzemmód -

Információk!
A lehetséges hibaüzenetek részletes listája.

Kulcs Képernyő Leírás és beállítás

> Quick Setup 
(Gyorsindítás)

A billentyűt nyomja meg és tartsa lenyomva 2,5 s ideig, majd 
engedje el.

> Language (Nyelv) -

2 x ↓ Reset (Törlés) -

> Reset Errors (Hibák 
törlése)

-

> Reset? (Törlés?)
Nem

-

↓ vagy ↑ Reset? (Törlés?)
Igen

-

^ Reset Errors (Hibák 
törlése)

A hiba törölve.

3 x ^ Mérési üzemmód -
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6.5.3  Üzemmód (A9 menü)

A készülék „Készenléti” üzemmódba is kapcsolható. Ebben az üzemmódban minden áramlási 
érték beállítása nulla és az ellenértékek „be vannak fagyasztva”. A hőméréklet és sűrűség 
értékek normálisan jelennek meg a kimeneteken keresztül. A „Készenléti” állapotjelző a kijelzőn 
vagy a „befagyasztott” ellenértéket, vagy csak a „Készenlét” állapotot mutatja. Ebben az 
üzemmódban a mérőcsövek tovább rezegnek és ha szükséges, azonnal visszaállnak „Mérő” 
üzemmódba.

Létezik egy „Leállítási” üzemmód is. Ebben az üzemmódban a mérőérzékelő kikapcsol és nem 
rezeg. A mérő üzemmódba visszatéréshez ebből az üzemmódból a mérőeszközt ismét végig 
kell vezetni az egész „indítási” fázison, mielőtt a mérést folytatni lehetne.

A mérőeszköz a „Készenléti” üzemmódba a kijelzőn lévő kezelőbillentyűkkel vagy a 
vezérlőbemenettel állítható vissza. A „Leállítás” üzemmódba a kezelőbillentyűkkel is 
átkapcsolhat.

Üzemmód beállítása (a mérő üzemmódból):

Ha a „Készenléti” vagy a „Leállítási” üzemmódot választják ki, a műszer azonnal ebbe az 
üzemállapotba vált. A mérési üzemmódba visszatéréshez menjen az A9 menübe és válassza ki 
a „Mérés” opciót.

A „Készenléti” üzemmód mellett a rendszervezérlő funkció szintén lehetővé teszi egy 
összehasonlítható „Készenléti” státuszba váltást, az aktuális üzemi hőmérséklettől vagy 
sűrűségtől függően.

Kulcs Képernyő Leírás és beállítás

> A Quick Setup (Gyorsindítás) A billentyűt nyomja meg és tartsa 
lenyomva 2,5 s ideig, majd engedje 
el.

> ↑ A9 Operation Mode (Műveleti 
üzemmód)
Mérés

> Operation Mode (Műveleti 
üzemmód)
Mérés

↑ Operation Mode (Műveleti 
üzemmód)
Készenlét

↑ Operation Mode (Műveleti 
üzemmód)
Leállítás

3 x ^ Save Configuration? (Beállítások 
mentése?)
Igen

^ Kijelző oldal

Információk!
Amikor a „Leállítási” vagy „Készenléti” üzemmódból vált másikra, a műszer az egész indítási 
fázison átesik.
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6.5.4  Sűrűség kalibráció (C1.2.1 menü)

A tömegáramlásmérőket gyárilag sűrűségre kalibrálják. A sűrűség kalibráció 2 kalibrálási ponton 
alapul. A gyárban levegőt és vizet használnak referenciaállapotok mellett. Ennek a kalibrációnak 
az eredményét a jelátalakító elektronikájába mentik és a gyári beállításokban tárolják. Ettől 
függetlenül az új alkalmazások maximális pontosságot igényelnek, amelyet csak helyszíni 
kalibrációval lehet megoldani.

Választható opciók:

Példa az 1. pont kalibrálására vezetékes vízzel

Opció Magyarázat

1 pontos kalibrálás A 2 mentett kalibrálási pont egyikét a vevő kalibrációja helyettesíti.
A jelátalakító eldönti, hogy a 2 kalibrálási pont melyike módosuljon.

2. pont kalibrálása A 2. pont kalibrálása.

Gyári kalibrálás A sűrűség kalibráláshoz a jelátalakító újra aktiválja gyári beállításokat.

Kulcs Képernyő Leírás és beállítás

> A Quick Setup (Gyorsindítás) A billentyűt nyomja meg és tartsa 
lenyomva 2,5 s ideig, majd engedje 
el.

2 x ↓ C1 Setup (Beállítások)

↓ C1.2 Density (Sűrűség)

2 x > C1.2.1 Density Calibration? (Sűrűség 
kalibráció?)
1 pontos kalibrálás

^ C1.2.1 Density Calib. Product (Sűrűség 
kalib. Közeg)
XXXXXXX

Nyomja a ↓ 
gombot 
eddig 

C1.2.1 Density Calib. Product (Sűrűség 
kalib. Közeg)
Vezetékes víz

^ C1.2.1 Density Calibration? (Sűrűség 
kalibráció?)
OK

^ Kérem várjon
Visszaszámlálás 20 másodpercről

Density Calib. (Sűrűség kalib.)
Megfelelt

5 x ^ Save Configuration? (Beállítások 
mentése?)
Igen

^ Kijelző oldal
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Helyszíni sűrűség kalibráció:
• Győződjön meg róla, hogy a készüléket megfelelően telepítették, és zökkenőmentesen 

működik.
• Ha (tiszta) levegőt használnak közegként, a mérőcsőnek teljesen száraznak kell lennie és 

semmilyen folyadék vagy szilárd anyag nem lehet benne. Ha lehetséges, fúvassa át a 
mérőcsövet száraz levegővel, hogy kiürítse.

• Ha a közeg folyadék, néhány percig öblítse vele a csövet nagy áramlási sebességgel, hogy a 
gázbuborékokat eltávolíthassa.

• Az áramlási sebességet állítsa be egy tipikus értékre (a normális érték 50%-a ideális).
• Ha a folyamat-hőmérséklet magasabb a környezeti hőmérsékletnél, várja meg, amíg a 

rendszer stabilizálódik.
• Amikor az 1. és 2. pontok kalibrálásáról van szó, akkor az „üres”, „tiszta víz”, „vezetékes víz” 

és „egyéb közeg” opciók közül választhat. Az adott közegek referenciaértékeit a jelátalakító 
tartalmazza.

A sűrűség kalibráció sikertelen, ha a „Sűrűség kalib. hiba” üzenet jelenik meg. A hiba oka szintén 
megjelenhet a kijelzőn. A meghiúsult sűrűség kalibráció lehetséges okai:

• A készülék nincs „Mérő” üzemmódban.
• A kalibrálási pontok túl közel vannak egymáshoz.
• Egy vagy több kalibrálási pont nem felelt meg a plauzibilitás vizsgálaton.
• Az áramlás, a nyomás, a hőmérséklet vagy a rendszer instabil.
• Kérjük, ellenőrizze a rendszert és próbálja újra.
• Ha ez újabb meghiúsult kalibrációt eredményez, vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.

1 pontos kalibrálás
• Lásd a „kalibrálás vezetékes vízzel” és egyéb példákat.
• Válassza ki a funkciót a ↓ és ↑ gombokkal és erősítse meg a ^ gombbal.
• Ha az „Egyéb közeg” opciót választja, meg kell adnia a közeg sűrűségét.
• A legtöbb alkalmazáshoz, pl. a sűrűségmérés egy új berendezéshez történő igazításához az 

1. pont kalibrálása elegendő.
• Gondoskodjon róla, hogy a 2. pont kalibrálása előtt az 1. pont kalibrálását elvégezték és 

ennek eredményét elmentették a „Konfiguráció mentése” párbeszédpanellel.

2 pontos kalibrálás
• Ebben az esetben mindkét referenciapontot újrakalibrálják (a rendszer közegeivel).
• A 2 pontos kalibrálással biztosítsa, hogy a rendszer a felhasználó által megadott mindkét 

kalibrálási pontot elfogadja.

Ha a 2. pont kalibrálása nem lehetséges az első után azonnal, mert a 2. közeg még nem áll 
rendelkezésre, a műszer normál üzemben marad az 1. pont kalibrálása után. Vagyis a két 
mérési pont kalibrálása között hetek vagy akár hónapok is eltelhetnek.
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6.5.5  Hőmérséklet / sűrűség táblázatok

Hőmérséklet Sűrűség Hőmérséklet Sűrűség

°C °F kg/m3 lb/ft3 °C °F kg/m3 lb/ft3

0 32 999,8396 62,41999 0,5 32,9 999,8712 62,42197

1 33,8 999,8986 62,42367 1,5 34,7 999,9213 62,42509

2 35,6 999,9399 62,42625 2,5 36,5 999,9542 62,42714

3 37,4 999,9642 62,42777 3,5 38,3 999,9701 62,42814

4 39,2 999,972 62,42825 4,5 40,1 999,9699 62,42812

5 41 999,9638 62,42774 5,5 41,9 999,954 62,42713

6 42,8 999,9402 62,42627 6,5 43,7 999,9227 62,42517

7 44,6 999,9016 62,42386 7,5 45,5 999,8766 62,4223

8 46,4 999,8482 62,42053 8,5 47,3 999,8162 62,4185

9 48,2 999,7808 62,41632 9,5 49,1 999,7419 62,41389

10 50 999,6997 62,41125 10,5 50,9 999,6541 62,40840

11 51,8 999,6051 62,40535 11,5 52,7 999,5529 62,40209

12 53,6 999,4975 62,39863 12,5 54,5 999,4389 62,39497

13 55,4 999,3772 62,39112 13,5 56,3 999,3124 62,38708

14 57,2 999,2446 62,38284 14,5 58,1 999,1736 62,37841

15 59 999,0998 62,3738 15,5 59,9 999,0229 62,36901

16 60,8 998,9432 62,36403 16,5 61,7 998,8607 62,35887

17 62,6 998,7752 62,35354 17,5 63,5 998,687 62,34803

18 64,4 998,596 62,34235 18,5 65,3 998,5022 62,3365

19 66,2 998,4058 62,33047 19,5 67,1 998,3066 62,32428

20 68 998,2048 62,31793 20,5 68,9 998,1004 62,31141

21 69,8 997,9934 62,30473 21,5 70,7 997,8838 62,29788

22 71,6 997,7716 62,29088 22,5 72,5 997,6569 62,28372

23 73,4 997,5398 62,27641 23,5 74,3 997,4201 62,26894

24 75,2 997,2981 62,26132 24,5 76,1 997,1736 62,25355

25 77 997,0468 62,24563 25,5 77,9 996,9176 62,23757

26 78,8 996,7861 62,22936 26,5 79,7 996,6521 62,22099

27 80,6 996,5159 62,21249 27,5 81,5 996,3774 62,20384

28 82,4 996,2368 62,19507 28,5 83,3 996,0939 62,18614

29 84,2 995,9487 62,17708 29,5 85,1 995,8013 62,16788

30 86 995,6518 62,15855 30,5 86,9 995,5001 62,14907

31 87,8 995,3462 62,13947 31,5 88,7 995,1903 62,12973

32 89,6 995,0322 62,11986 32,5 90,5 994,8721 62,10987
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33 91,4 994,71 62,09975 33,5 92,3 994,5458 62,08950

34 93,2 994,3796 62,07912 34,5 94,1 994,2113 62,06861

35 95 994,0411 62,05799 35,5 95,9 993,8689 62,04724

36 98,6 993,6948 62,03637 36,5 97,7 993,5187 62,02537

37 98,6 993,3406 62,01426 37,5 99,5 993,1606 62,00302

38 100,4 992,9789 61,99168 38,5 101,3 992,7951 61,98020

39 102,2 992,6096 61,96862 39,5 103,1 992,4221 61,95692

40 104 992,2329 61,9451 40,5 104,9 992,0418 61,93317

41 105,8 991,8489 61,92113 41,5 106,7 991,6543 61,90898

42 107,6 991,4578 61,89672 42,5 108,5 991,2597 61,88434

43 109,4 991,0597 61,87186 43,5 110,3 990,8581 61,85927

44 111,2 990,6546 61,84657 44,5 112,1 990,4494 61,83376

45 113 990,2427 61,82085 45,5 113,9 990,0341 61,80783

46 114,8 989,8239 61,79471 46,5 115,7 989,6121 61,78149

47 116,6 989,3986 61,76816 47,5 117,5 989,1835 61,75473

48 118,4 988,9668 61,7412 48,5 119,3 988,7484 61,72756

49 120,2 988,5285 61,71384 49,5 121,1 988,3069 61,70

50 122 988,0839 61,68608 50,5 122,9 987,8592 61,67205

51 123,8 987,6329 61,65793 51,5 124,7 987,4051 61,64371

52 125,6 987,1758 61,62939 52,5 126,5 986,945 61,61498

53 127,4 986,7127 61,60048 53,5 128,3 986,4788 61,58588

54 129,2 986,2435 61,57118 54,5 130,1 986,0066 61,5564

55 131 985,7684 61,54153 55,5 131,9 985,5287 61,52656

56 132,8 985,2876 61,5115 56,5 133,7 985,0450 61,49636

57 134,6 984,8009 61,48112 57,5 135,5 984,5555 61,4658

58 136,4 984,3086 61,45039 58,5 137,3 984,0604 61,43489

59 138,2 983,8108 61,41931 59,5 139,1 983,5597 61,40364

60 140 983,3072 61,38787 60,5 140,9 983,0535 61,37203

61 141,8 982,7984 61,35611 61,5 142,7 982,5419 61,34009

62 143,6 982,2841 61,324 62,5 144,5 982,0250 61,30783

63 145,4 981,7646 61,29157 63,5 146,3 981,5029 61,27523

64 147,2 981,2399 61,25881 64,5 148,1 980,9756 61,24231

65 149 980,7099 61,22573 65,5 149,9 980,4432 61,20907
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66 150,8 980,1751 61,19233 66,5 151,7 979,9057 61,17552

67 152,6 979,6351 61,15862 67,5 153,5 979,3632 61,14165

68 154,4 979,0901 61,1246 68,5 155,3 978,8159 61,10748

69 156,2 978,5404 61,09028 69,5 157,1 978,2636 61,07300

70 158 977,9858 61,05566 70,5 158,9 977,7068 61,03823

71 159,8 977,4264 61,02074 71,5 160,7 977,145 61,00316

72 161,6 976,8624 60,98552 72,5 162,5 976,5786 60,96781

73 163,4 976,2937 60,95002 73,5 164,3 976,0076 60,93216

74 165,2 975,7204 60,91423 74,5 166,1 975,4321 60,89623

75 167 975,1428 60,87816 75,5 167,9 974,8522 60,86003

76 168,8 974,5606 60,84182 76,5 169,7 974,2679 60,82355

77 170,6 973,9741 60,80520 77,5 171,5 973,6792 60,7868

78 172,4 973,3832 60,76832 78,5 173,3 973,0862 60,74977

79 174,2 972,7881 60,73116 79,5 175,1 972,489 60,71249

80 176 972,188 60,69375
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6.5.6  Sűrűség üzemmód (C1.2.2 menü)

A sűrűséghez itt 4 üzemmódot lehet beállítani:
• Folyamat: 

A műszer a közeg jelenlegi üzemi sűrűségét jeleníti meg.
• Rögzített:

A készülék rögzített sűrűség értéket jelez. Ezt az értéket a C1.2.3 menüben kell megadni.
• Referált: 

A készülék egy beállított referencia-hőmérséklet alapján számítja ki a sűrűséget.
• Standard:

A készülék beállított referencia-hőmérséklet szerint kiszámítja a standard sűrűséget és a 
k0...k2 korrekciós tényezőket, hogy a standard térfogat megjeleníthető legyen.

A „Referált” üzemmódhoz a következő egyenletet használják:

ρr = ρa + a (ta - tr)

ρr = Sűrűség a referencia-hőmérsékleten
ρa = Aktuális mért üzemi sűrűség az aktuális üzemi hőmérsékleten
a = Programozott hőmérsékleti együttható / sűrűséggradiens
ta = Aktuális mért üzemi hőmérséklet
tr = Referencia-hőmérséklet

A referencia-hőmérsékletet a C1.2.3 menüben kell megadni. A sűrűséggradiens a C1.2.4 
menüben van beállítva.

A sűrűséggradiens kiszámítása a következő egyenlettel történik:

a = (ρD - ρC) / (TB - TA)

A sűrűséggradiens értéke általában pozitív, mivel a hőmérséklet növekedése általában a mért 
sűrűség csökkenésével jár (kivéve a víz anomáliáját).

6-7. ábra: A sűrűséggradiens kiszámítása

1  Sűrűség
2  Hőmérséklet
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A standard sűrűség kiszámítása

A mérőműszer olyan sűrűséget jelez ki, amely az API 11.1. 2540 szabvány szerint korrigálva lett 
a standard hőmérséklettel.

A vonatkozó referencia-hőmérséklet a C1.2.5 menüben kerül megadásra. A k0...k2 korrekciós 
tényezőket a C1.2.6...C1.2.8 menükben viszik fel.

Üzemanyagok standard tényezői a következők: k0 = 346,4228; k1 = 0,4388; k2 = 0

6.5.7  Csőátmérő (C1.1.3 menü)

A jelátalakító a felhasználó által szabadon programozható csőátmérő alapján az áramlási 
sebességet is meg tudja adni. ez az érték a mérőcső belső átmérője (gyári alapértelmezett 
beállítás) vagy a folyamatcső belső átmérője lehet.

6.5.8  Koncentrációmérés (C2 menü)

Ebben a menüben kell megadni a jelszót a koncentrációmérés aktiválásához (amennyiben a 
koncentráció opciót a műszerhez megvásárolták) a műszer leszállítését követően.

6.5.9  Áramlási irány (C1.3.1 menü)

Ezzel a funkcióval a kezelő beállíthatja az áramlás irányát a műszer házán található nyílhoz 
képest. Ha az „Előre” opciót választja, az áramlási irány a házon feltüntetett „+” nyílnak felel 
meg, a „Hátra” irány pedig az „-” iránynak.

Információk!
A koncentrációmérés részletes leírását lásd a külön koncentráció útmutatóban.
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6.5.10  A nyomás elfojtása

A nyomás elfojtása kiküszöböli a mérés során a megszakadásokat abban az esetben, ha az 
áramlás hirtelen megállna, pl. amikor a szelepeket hirtelen elzárják. Ilyenkor folyadékütések 
lépnek fel a csőben és ez túlzott vibrációhoz vezethet. Az áramlás ezután előre-hátra „leng”, 
mielőtt a stabil nulla áramra beállna, az alábbi ábrán bemutatott módon. Ez a hatás főleg 
nagynyomású alkalmazásokban tapasztalható.

6-8. ábra: Rezgési viselkedés a nyomás elfojtása során

1  Áramlás kikapcsolva
2  Szinuszos rezgés („túlrezgés”)
3  Stabil nulla áramlás
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A legtöbb esetben a rezgés amplitúdója az alsó levágás alatt van, így nem befolyásolja a mérést. 
Kis számú esetben az amplitúdó nagyobb az alsó levágásnál (túlrezgés) és hibát okozhat az 
ellenértékekkel.

A nyomáselfojtó funkció ezt a hatást azzal küszöböli ki, hogy magasabb áramlás levágási szintet 
aktivál egy rövid időre. A nyomás elfojtás akkor aktiválódik, amikor az áramlás először esik a 
standard alsó levágás alá. Egy programozható időtartamig (a C1.3.2 menüben programozható 
be), a nyomás elfojtási küszöböt hozzáadják a standard alsó áramlásértékhez (ez a C1.3.3 
menüben állítható be).

A nyomáselfojtás optimális beállítási értékei az aktuális üzemi feltételektől függenek, így csak a 
helyszínen, tesztelés útján határozhatók meg.

6-9. ábra: Amplitúdó viselkedés

1  Alsó levágás
2  Alsó levágás
3  A nyomás elfojtása
4  A nyomás elfojtása
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6.5.11  Rendszervezérlő

C1.4.1 menü - Funkció
Ezzel a menüvel lehetséges egyes mérőfunkciók kikapcsolása egy programozható 
folyamatállapot függvényében. Amikor ez a rendszerállapot bekövetkezik (a C1.4.2 funkció 
beállítása szerint), az alábbi opciók aktiválhatók:

• Inaktív: a rendszervezérlő ki van kapcsolva
• Áramlás = 0: Az áramlás nullára áll be

C1.4.2 menü - Feltétel
A folyamatmérést választja ki, amely a rendszervezérlőt aktiválja. A sűrűség és a hőmérséklet 
kiválasztható.

C1.4.3 menü – Max. határérték
C1.4.4 menü – Min. határérték
A rendszervezérlőt aktiváló határértékek beállítása. A az aktuális mért értékek, amelyek e 
tartományon kívül esnek, aktiválják a funkciót.
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6.5.12  2 fázisú küszöbérték (C1.5.3 menü)

A 2 fázisú jel küszöbértéke ebben a menüpontban állítható be. Így lehetővé válik a 
gázbuborékok jelenlétét jelző állapotjel kimenete. Ehhez a köszöbértékhez nincsenek 
alapértelmezett értékek. Ez azt jelenti, hogy a kezelőnek ezt az értéket kell az adott 
alkalmazáshoz igazítania. Ezt pl. úgy teheti meg, hogy a 2 fázisú jelet az aktuális kimenetre 
programozza és regisztrálja, hogy melyik küszöbérték értelmezhető az adott folyamatra egy 
adott időtartamra.

Példa a két fázisú zavart áramlás észlelésére és jelzésére (pl. gázbuborékok 
festékekben):

A 2 fázisú jel a 2. mérőlapon jelenik meg a lap alján, pl.: 0,02%. Ha a küszöbértéket a rendszer 
túllépi (C3.4.2), a C terminálokon keresztül üzenetet küld.

Funkció Képernyő Leírás és beállítás

B2.14 2 Phase Signal (2 fázisjel) A 2 fázisú jel értékét %-ban lehet leolvasni 
és áthelyezni az 1. diagnózishoz.

C1.5.3 2 Ph. Threshold (2 fázisú határérték) Ide csak akkor vigyen be értéket, ha 
hibaüzenetet kell generálni. 
Ez a hibaüzenet az állapotkimenetekkel 
jeleníthető meg.
A hibaüzenet ezután a kijelzőn a következő 
formában jelenik meg: S: Eltérés a 
megadottól és
S: 2 fázisú áramlás a kijelzőn jelezve.

Figyelem! Vegye figyelembe az aktuális 
kimenethez beállított hibafeltételeket!

C1.5.4 Diagnosis 1 (1. diagnózis) „2 fázisú jel” beállítása.

C3.1.3 Terminals C (C Terminál) „Végálláskapcsoló” beállítása.

C3.4.1 Measurement (Mérési mód) „1. diagnózis” beállítása.

C3.4.2 Threshold (Határérték) Állítsa be pl. „2,0 ± 0,2%” értékre.

C3.4.3 Polarity (Polaritás) Állítsa be pl. „Abszolút értékre”.

C3.4.4 Time Constant (Időállandó) Állítsa be igény szerint.

C3.4.4 Invert Signal (Fordított jel) Állítsa be igény szerint.

C6.4.1 2nd Meas. Page (2. mérőlap)  Állítsa be „háromsorosra”.

C6.4.10 3rd Line Variable (3. sor változója) „1. diagnózis” beállítása.

C6.4.11 3rd Line Format (3. sor formátuma) Állítsa be a „X.XX” formátumot.



6 Az eszköz üzemeltetése 

106 

MFC 400

www.krohne.com 11/2015 - 4004801701 - MA MFC 400 R03 hu

6.5.13  Diagnózis üzenetek (C1.5.7....C1.5.14 menüpontok)

Ezek a beállítások lehetővé teszik az adott állapotüzenet állapotjelének módosítását 
(állapotcsoport).

6.5.14  Optikai billentyűk (C6.2.4)

Ez a funkció letiltja az optikai billentyűket. A kijelzőn az optikai billentyűk kikapcsolt állapotát az 
1 zár jelzi.

Ebben az esetben a műszert csak a nyomógombokkal lehet működtetni.

6.5.15  Grafikus trend (C6.5 menü)

Ezzel a jelátalakítóval a fő mérés trendje grafikusan is megjeleníthető. Az első mérés a kijelző 1. 
oldalán mindig a fő mérésként van definiálva.

• A C6.5.1 menü meghatározza a trendjelző tartományát (manuális vagy automatikus).
• A C6.5.2 meghatározza a manuális beállítás tartományát.
• A C6.5.3 meghatározza a trendjelző időintervallumát.

6.5.16  Beállítások mentése (C6.6.2 menü)

Ez a funkció a beállításokat egy memóriába tárolja el.

• 1. bizt. mentés: A beállításokat az 1. elérési útra menti
• 2. bizt. mentés: A beállításokat a 2. elérési útra menti

6.5.17  Beállítások betöltése (C6.6.3 menü)

Ezzel a funkcióval az összes eltárolt beállítás újra betölthető.

• 1. bizt. mentés: Beállítások betöltése az 1. elérési útról
• 2. bizt. mentés: Beállítások betöltése a 2. elérési útról
• Gyári: Az eredeti gyári beállítások betöltése
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6.5.18  Jelszavak (6.6.4 Gyorsindítás menü; 6.6.5 Beállítás menü)

A Gyorsindítás vagy Beállítás menühöz jelszóhoz a menübe írjon be egy 4 jegyű kódot. Ezután 
az adott menü minden módosításakor a rendszer jelszót fog kérni. A módosításoknak 
hierarchiája van. A Beállítás jelszavával szintén lehetséges a Gyorsindítás menün 
módosításokat végezni. A jelszót a menükbe0000-t írva lehet kiiktatni.

6.5.19  Dátum és idő (C6.6.6)

A jelátalakítóba egy valós idejű óra van beépítve, amelyet a műszer minden naplózási 
funkcióhoz használ. Ezzel a funkcióval lehet a valós idejű óra dátumát és idejét beállítani.

6.5.20  Gyorselérés (C6.6.7)

Mérő üzemmódban a ^ gombot 2,5 másodpercig megnyomva a „Gyorselérés” funkció hajtható 
végre. Az 1, 2, 3 és Minden összesítő is visszaállítható.

6.5.21  Alsó levágás

Az alsó levágás minden kimenetre és minden megjelenő sorra külön beállítható. Ha az alsó 
levágás aktív, a vonatkozó kimenet vagy kijelző nullára áll be, amikor az áramlás a megadott 
alsó levágási érték alá esik.

Az érték megadható százalékosan, mint az érzékelő névleges áramának a százaléka vagy 
impulzuskimenet esetén diszkrét áramlási értékként.

Két értéket kell megadni. Az első az érzékelő munkapontjáé, a második a hiszterézisé. Feltétel: 
1. érték > 2. érték

1  Áramlás
2  Idő
3  Az aktuálisan jelzett áramlás
4  A kijelző nullára állítva
5  Az aktuálisan jelzett áramlás
6  Pozitív hiszterézis
7  Munkapont
8  Negatív hiszterézis
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6.5.22  Időállandó

Hogy a szélsőségesen ingadozó mért értékeket jobban fel lehessen dolgozni, a mért értékeket 
digitálisan szűrik, hogy a kimenetet stabilizálják. Az időállandó minden kimenetre egyedileg 
beállítható, a kijelző első sorában és a sűrűségmérésben. Ügyeljen azonban arra, hogy a szűrés 
mértéke befolyásolja a műszer válaszidejét hirtelen változások esetén.

Az időállandó megfelel az eltelt időnek addig, amíg a lépcsőzetes funkció szerinti végső érték 
67%-át el nem éri.

6.5.23  Kétfázisú impulzuskimenet

A kétfázisú impulzus vagy frekvenciakimenet gyakran kapumérési alkalmazásokhoz szükséges. 
Ehhez az üzemmódhoz 2 terminálpár szükséges. Az A és B vagy D és B terminálpárok 
használhatók.

Ebben az esetben a következő beállításokat végezze el:
• C3.3.11: Fáziseltolás a D vagy A kimenetre
• A B kimenet összes funkciója a D vagy az A kimenetre van beállítva.
• C3.5.11: A B kimenet D kimenethez viszonyított fáziseltolásának beállítása, ha a C3.3.11 

menüben a D kimenetet választották ki. A felkínált opciók 0°, 90° vagy 180°.
• C3.2.11: A B kimenet A kimenethez viszonyított fáziseltolásának beállítása, ha a C3.3.11 

menüben a A kimenetet választották ki. A felkínált opciók 0°, 90° vagy 180°.

6.5.24  Időtúllépés programozó üzemmódban

Normál menü funkció: Ha 5 percig egyetlen billentyűt sem nyomnak meg normál menü 
funkcióban, a kijelző automatikusan mérő üzemmódra vált és minden változtatás törlődik.

Teszt funkció: Tesztüzemmódban a tesztfunkció 60 perc alatt véget ér.

GDC IR Interfész: Ha a GDC-IR csatlakozás aktív, 60 másodperc után törlődik, ha nem jön létre 
kapcsolat. Ha a csatlakozás megszakad, a kijelző ismét bekapcsolható 60 másodpercet 
követően, az optikai billentyűkkel.

Rövid időállandó Gyors válaszidők

Ingadozó leolvasott értékek

Hosszú időállandó Lassú válaszidő

Stabil leolvasás
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6.5.25  Kimeneti hardver

Az alkalmazott hardvermoduloktól függően (lásd a CG számot), lehetséges lehet a kimeneti 
opciók cseréje az A, B, C vagy D terminálokon a C3.1.x menükben. Például: Impulzuskimenetet 
frekvenciakimenetre vagy állapotkimenetet vezérléskimenetre. 

A rendelkezésre álló opciókat az alkalmazott hardvermodul határozza meg. A kimenet típusát 
nem lehet megváltoztatni, pl. aktívról passzívra vagy NAMUR-ra.

6.6  Állapotjelző üzenetek és diagnosztikai információk
A diagnosztikai üzenetek a NAMUR NE 107 szabvány szerint jelennek meg. A készülék 
hibaüzenetei állapotcsoportokba vannak csoportosítva, mindegyik egy állapotjellel. 16 
állapotcsoport létezik rögzített állapotjellel és 8 csoport változó állapotjellel. A probléma forrása 
azonosításának megkönnyítéséhez az állapotcsoportokat a következő csoportokra osztják: 
Érzékelő, Elektronika, Konfiguráció és Folyamat.

A változó állapotjel a C1.5.7...C1.5.14 menükben módosítható. Az állapotjelet „Információra” 
váltva az üzenet kikapcsol.

Minden állapotüzenetnek (= állapotjelnek) saját NAMUR által meghatározott szimbóluma van, 
amely megjelenik az üzenettel. Minden üzenet hossza egy sorra van korlátozva.

Minden állapotüzenet az állapotnaplóban kerül elmentésre (B3.1 menü). A listában a ↑ és ↓ 
billentyűk segítségével navigáljon. A menüből a ^ gombbal léphet ki.

Az állapotképernyő az összes előfordult hiba csoportját mutatja az állapotképernyő legutóbbi 
megnyitása óta. A már nem aktuális hibák 2 másodpercet követően eltűnnek. A listán zárójelben 
szerepelnek.

Információk!
Állapotüzenetként mindig a releváns állapotcsoport és állapotjel (F/S/M/C) neve kerül 
megjelenítésre.

Szimbólum Betű Állapotjel Leírás és következmény

F Failure (Hiba) A műszerrel mérés nem végezhető.

S Out of specification (Specifikációs 
hiba)

A mérések rendelkezésre állnak, de 
már nem kellőképpen pontosak és 
ellenőrizni kell azokat

M Maintenance required (Karbantartás 
szükséges)

A mérések még pontosak, ám ez 
hamarosan megváltozik

C Function check (Működési próba) Egy tesztfunkció aktív; A kijelzett vagy 
továbbított mért érték nem felel meg a 
tényleges mérési értéknek.

I Information (Információ) Nincsen közvetlen befolyással a 
mérésekre
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Jelmagyarázat
Rögzített állapotjel
Változó állapotjel

Hiba 
típusa

Eseménycso-
port

Egyszeri esemény Leírás Intézkedések az esemény 
kiküszöbölésére

F F Érzékelő

Érzékelőház sérülés Magas nyomás a házban. 
Hibás mérőcső.

Cserélje ki a mérőérzékelőt.

Érzékelő hiba A mérőérzékelő jelei kívül 
esnek a tartományon. Nem 
lehet áramlásmérést 
végezni.

Ellenőrizze a mérőérzékelő 
és a jelátalakító 
csatlakozását (távérzékelő 
változat), vagy cserélje ki a 
mérőérzékelőt.

F F Elektronika

Rendszerhiba Elektronikai hiba a belső 
busz kommunikáció vagy 
hardverhiba miatt.

Végezzen hidegindítást. Ha 
az üzenet ismét megjelenik, 
vegye fel a kapcsolatot a 
gyártóval.

A rendszerhiba

C rendszerhiba

Hardverkombinációs hiba

BM hiba

DM hiba

Alapadat hiba

1. IO hiba

2. IO hiba

1. össz. hiba

2. össz. hiba

3. össz. hiba

IO A hiba

IO B hiba

IO C hiba

F F Konfiguráció

BM konfiguráció Hiba észlelése a műszer 
indításakor. Lehetséges 
okok: nem engedélyezett 
paraméterbeállítások vagy 
elektronikus komponens 
hibája.

Ellenőrizze a megfelelő 
funkció beállításait vagy 
töltse be a gyári 
beállításokat. Ha a hiba nem 
múlik el, vegye fel a 
kapcsolatot a gyártóval.

DM konfiguráció

Alapadatok konfig. Érvénytelen alapadat-
beállítás.

Ellenőrizze az alapadatok 
beállításait vagy töltse be a 
gyári beállításokat.

Sűrűség kalib. Érvénytelen 
sűrűségkalibráló paraméter.

Végezze el a 
sűrűségkalibrálást. 
Ellenőrizze a közegez és a 
funkció üzemmódját.
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Mezőbusz konfig. Nem elfogadható mezőbusz 
beállítások

Ellenőrizze a mezőbusz 
beállításokat vagy töltse be 
a gyári beállításokat.

PROFIBUS konfig. Nem elfogadható Profibus 
beállítások

Ellenőrizze a PROFIBUS 
beállításokat vagy töltse be 
a gyári beállításokat.

1 FB4 összesítő 
mértékegység hiba

Az összesítő nem működik a 
nem elfogadható 
mértékegység miatt.

Ellenőrizze a 
mértékegységet az 1 FB4 
összesítőben vagy töltse be 
a gyári beállításokat.

2 FB5 összesítő 
mértékegység hiba

Ellenőrizze a 
mértékegységet az 2 FB5 
összesítőben vagy töltse be 
a gyári beállításokat.

3 FB6 összesítő 
mértékegység hiba

Ellenőrizze a 
mértékegységet az 3 FB6 
összesítőben vagy töltse be 
a gyári beállításokat.

Modbus konfig. Nem elfogadható Modbus 
beállítások

Ellenőrizze a Modbus 
beállításokat vagy töltse be 
a gyári beállításokat.

Kijelző konfig. Nem elfogadható kijelző 
beállítások

Ellenőrizze a kijelző 
beállításokat vagy töltse be 
a gyári beállításokat.

IO1 konfiguráció Nem elfogadható IO1 
beállítások

Ellenőrizze az IO1 
beállításokat vagy töltse be 
a gyári beállításokat.

IO2 konfiguráció Nem elfogadható IO2 
beállítások

Ellenőrizze az IO2 
beállításokat vagy töltse be 
a gyári beállításokat.

1. összesítő konfiguráció Nem elfogadható beállítások 
az 1. összesítőhöz

Ellenőrizze az 1. összesítő 
beállításait vagy töltse be a 
gyári beállításokat.

2. összesítő konfiguráció Nem elfogadható beállítások 
a 2. összesítőhöz

Ellenőrizze a 2. összesítő 
beállításait vagy töltse be a 
gyári beállításokat.

3. összesítő konfiguráció Nem elfogadható beállítások 
a 3. összesítőhöz

Ellenőrizze a 3. összesítő 
beállításait vagy töltse be a 
gyári beállításokat.

IO A konfiguráció Nem elfogadható IO A 
beállítások

Ellenőrizze az IO A 
beállításokat vagy töltse be 
a gyári beállításokat.

IO B konfiguráció Nem elfogadható IO B 
beállítások

Ellenőrizze az IO B 
beállításokat vagy töltse be 
a gyári beállításokat.

IO C konfiguráció Nem elfogadható IO C 
beállítások

Ellenőrizze az IO C 
beállításokat vagy töltse be 
a gyári beállításokat.

IO D konfiguráció Nem elfogadható IO D 
beállítások

Ellenőrizze az IO D 
beállításokat vagy töltse be 
a gyári beállításokat.

F F Folyamat

C C Érzékelő

C C Elektronika

Hiba 
típusa

Eseménycso-
port

Egyszeri esemény Leírás Intézkedések az esemény 
kiküszöbölésére
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C C Konfiguráció

Az érzékelő ki van 
kapcsolva

A műszer ki van kapcsolva. 
A műszer nem végez 
áramlásmérést. Minden 
áramlással kapcsolatos 
megjelenő érték helyettesítő 
érték. A mérőcső nem 
rezeg.

Normál üzemhez kapcsoljon 
mérő üzemmódba.

Az érzékelő készenléti 
üzemmódban van

A műszer készenléti 
üzemmódban van. A műszer 
nem végez áramlásmérést. 
Minden áramlással 
kapcsolatos megjelenő érték 
helyettesítő érték. A 
mérőcső továbbra is rezeg.

Érzékelő szimuláció aktív Térfogatáram, tömegáram, 
sűrűség vagy hőmérséklet 
szimulációja.

Kapcsolja ki a mért érték 
szimulációját.

Érzékelő beindítása Az érzékelő indítási 
üzemmódban van. Ez egy 
normális állapot, amikor 
leéllításból mérő üzemmódb 
kapcsol. Az „Érzékelő: 
Indítás” hibaüzenet 
aktiválódik ha ez az állapot 
túl sokáig fennáll vagy nem 
várt.

Mezőbusz szim. aktív A Foundation Fieldbus 
modulban a szimulációs 
funkció aktív és 
használatban van.

Ellenőrizze a mezőbusz 
beállításokat.

PROFIBUS szim./man. aktív A PROFIBUS modulban a 
szimulációs funkció aktív és 
használatban van.

Ellenőrizze a PROFIBUS 
beállításokat.

1 FB4 összesítő szim. aktív A PROFIBUS modulban a 
szimulációs funkció aktív és 
használatban van.

Kapcsolja ki a szimulációt.

2 FB5 összesítő szim. aktív

3 FB6 összesítő szim. aktív

1 FB4 összesítő man. aktív A PROFIBUS modulban a 
szimulációs funkció aktív.

Kapcsolja ki a manuális 
üzemmódot.

2 FB5 összesítő man. aktív

3 FB6 összesítő man. aktív

IO A szimuláció aktív A IO A szimuláció aktív. Kapcsolja ki a szimulációt.

IO B szimuláció aktív A IO B szimuláció aktív.

IO C szimuláció aktív A IO C szimuláció aktív.

IO D szimuláció aktív A IO D szimuláció aktív.

C C Folyamat

S S Érzékelő

Hő- vagy nyúlásmérő ell. 
hiba

A hőmérséklet és 
alakváltozás 
mérőellenállások hálózata a 
megadott tartományokon 
kívül üzemel és valószínűleg 
meghibásodott. Az áramlás 
és a sűrűség mért értékei 
érvényben maradnak, 
ugyanakkor a pontosságuk 
nincs meghatározva. A 
hőmérsékletmérés 
meghiúsult.

Ellenőrizze a mérőérzékelő 
és a jelátalakító 
csatlakozását (távérzékelő 
változat), vagy cserélje ki a 
mérőérzékelőt.
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S S Elektronika

A Elektr. hőm eltér a 
megadottól

A jelátalakító elektronikája a 
tartományon kívül üzemel.

Védje a jelátalakítót a 
folyamat hatásaitól és a 
napfénytől.

C Elektr. hőm eltér a 
megadottól

Elektr. hőm eltér a 
megadottól

S S Konfiguráció

IO A tartomány felett A kimeneti értéket egy szűrő 
korlátozza.

A kimeneti érték 
korlátozásakor az ott 
ismertetett intézkedéseknek 
megfelelően járjon el. 
Ellenőrizze az A kimenet 
beállított tartományát.

IO B tartomány felett

IO C tartomány felett

IO D tartomány felett

S S Folyamat

Foly. Hőm. tartományon 
kívül

A folyamathőmérséklet a 
tartományon kívül van. A 
mérés folytatódik, azonban a 
pontosság határozatlan.

Ellenőrizze a működési 
körülményeket.

Áramlás tartományon kívül Az áramlás a tartományon 
kívül van. A tényleges 
áramlás magasabb a 
kijelzett értéknél.

Közegsűrűség a 
tartományon kívül

A sűrűség a tartományon 
kívül van. A mérés 
folytatódik, de a sűrűség és 
az áramlás pontossága 
határozatlan.

Ellenőrizze a folyamat 
feltételeit és a sűrűség 
kalibrálását.

Sebesség tartományon kívül Az áramlás a tartományon 
kívül van. A tényleges 
áramlás a ténylegesen 
kijelzett értéknél 
alacsonyabb vagy 
magasabb.

Ellenőrizze a folyamat 
feltételeit és a csőátmérő 
beállítását.

M M Érzékelő

M M Elektronika

Hibás háttéradatok A háttéradat-rekord hibás. Ellenőrizze a jelátalakító 
elektronika megfelelő 
telepítését. Egy paraméter 
megváltoztatását követően 
az üzenet egy percen belül 
eltűnik. Ellenkező esetben 
vegye fel a kapcsolatot a 
gyártóval.

Hibás gyári adatok A gyári beállítások nem 
érvényesek.

Vegye fel a kapcsolatot a 
gyártóval.

Háttér eltérés A háttérben szereplő adatok 
nem egyeznek meg a 
műszeradatokkal.

Egy paraméter 
megváltoztatását követően 
az üzenet egy percen belül 
eltűnik. Ellenkező esetben 
vegye fel a kapcsolatot a 
gyártóval.

Memória élettartam lejárt A memóriaegység elérte a 
maximális írási 
ciklusszámot.

Cserélje ki a jelátalakító 
elektronikáját.
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M M Konfiguráció

Hibás 1. bizt. mentési 
adatok

Hiba az 1. bizt. mentés 
adatrekordjának 
ellenőrzésekor.

Használja a „Beállítás > 
Műszer > Speciális funkciók 
> Beállítások mentése” 
menüket az adatrekord 
mentéséhez. Ha az üzenet 
továbbra is megjelenik, 
vegye fel a kapcsolatot a 
gyártóval.

Hibás 2. bizt. mentési 
adatok

Hiba a 2. bizt. mentés 
adatrekordjának 
ellenőrzésekor.

M M Folyamat

F F Folyamat: 
árambemenet

IO hibaáram A Az A árambemenetnél hiba 
történt.

Ellenőrizze az A 
árambemenetre 
csatlakoztatott műszert. Ez a 
készülék hibaáramot ad.

IO hibaáram B A B árambemenetnél hiba 
történt.

Ellenőrizze a B 
árambemenetre 
csatlakoztatott műszert. Ez a 
készülék hibaáramot ad.

S S Elektr: IO 
csatlakozás

IO A csatlakozás Az A áramkimenet nem 
tudja a szükséges áramot 
biztosítani. Az adott áram túl 
alacsony. Az áram az A 
bemeneten 0,5 mA alatt 
vagy 23 mA felett van.

Ellenőrizze a csatlakozást 
az A bemeneten.
Mérje meg az áramkör 
ellenállást az A ponton.
Ellenőrizze az áramot az A 
ponton.

IO A csatlakozás Nyitott áramkör vagy zárlat 
az IO A ponton.

IO B csatlakozás A B áramkimenet nem tudja 
a szükséges áramot 
biztosítani. Az adott áram túl 
alacsony. Az áram a B 
bemeneten 0,5 mA alatt 
vagy 23 mA felett van.

Ellenőrizze a csatlakozást a 
B bemeneten.
Mérje meg az áramkör 
ellenállást a B ponton.
Ellenőrizze az áramot a B 
ponton.

IO B csatlakozás Nyitott áramkör vagy zárlat 
az IO B ponton.

IO C nyitott csatlakozó A C áramkimenet nem tudja 
a szükséges áramot 
biztosítani.
Az adott áram túl alacsony.

Ellenőrizze a csatlakozást a 
C bemeneten.
Mérje meg az áramkör 
ellenállást a C ponton.

F F Folyamat: jel 
keresése

Érzékelő jel keresése A mérőérzékelő jelei túl 
gyengék a pontos 
áramlásméréshez.
Az ok a túlzott csillapítás, pl. 
gázbuborékok miatt, vagy a 
viszkozitás túl nagy.

Ellenőrizze a működési 
körülményeket. Távvezérelt 
mérőérzékelő esetén 
ellenőrizze az elektromos 
csatlakozást a terepi 
burkolat és a mérőérzékelő 
között.

S S Foly.: 2 
fázisú áramlás

2 fázisú áramlás észlelve A műszer 2 fázisú áramlást 
észlelt. A sűrűség és az 
áramlás mérési pontossága 
határozatlan.

Ellenőrizze, hogy a 
közegben nincsenek-e 
gázbuborékok.
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S S Folyamat: a 
jel alacsony

Az érzékelő jele alacsony Az érzékelő jelei nem érik el 
a szükséges amplitúdót, és 
ez hatással lehet a mérés 
pontosságára.

Ellenőrizze a közeg 
viszkozitását é 
buborékmentességét.

S S Konfig: 
összesítő

1 FB4 összesítő túlcsordulás Az 1 FB4 összesítő 
túlcsordult, és ismét nulláról 
indult.

Ellenőrizze az összesítő 
formátumát.

2 FB5 összesítő túlcsordulás A 2 FB5 összesítő 
túlcsordult, és ismét nulláról 
indult.

3 FB6 összesítő túlcsordulás A 3 FB6 összesítő 
túlcsordult, és ismét nulláról 
indult.

1. összesítő túlcsordulás Az 1. összesítő túlcsordult, 
és ismét nulláról indult.

2. összesítő túlcsordulás A 2. összesítő túlcsordult, és 
ismét nulláról indult.

3. összesítő túlcsordulás A 3. összesítő túlcsordult, és 
ismét nulláról indult.

I I Folyamat: 
rendszer-
vezérlő

Rendszervezérlő aktív A rendszervezérlő aktív.

I I Elektr: 
áramkimaradás

1. össz. áramkimaradás Az 1. összesítő 
áramkimaradás miatt 
érvénytelen.

Ellenőrizze az összesítő 
értékét.

2. össz. áramkimaradás A 2. összesítő 
áramkimaradás miatt 
érvénytelen.

3. össz. áramkimaradás A 3. összesítő 
áramkimaradás miatt 
érvénytelen.

1 FB4 össz. áramkimaradás Az 1 FB4 összesítő 
áramkimaradás miatt 
érvénytelen.

2 FB5 össz. áramkimaradás A 2 FB5 összesítő 
áramkimaradás miatt 
érvénytelen.

3 FB6 össz. áramkimaradás A 3 FB6 összesítő 
áramkimaradás miatt 
érvénytelen.

Áramkimaradás észlelve Áramkimaradás történt. Az 
összesítő állapota 
érvénytelen lehet.
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I I Konfig. Nincs 
mért érték

IO A Nincsenek mért értékek Az A IO terminálok mérési 
értéke nem aktív.

Válasszon másik mérést az 
IO A terminálhoz a C3.2 
menüben, vagy aktiválja a 
mérést a C5.1 menüben a 
diagnózis értékekre vagy a 
C2 menüben koncentráció 
értékekre.

IO B Nincsenek mért értékek A B IO terminálok mérési 
értéke nem aktív.

Válasszon másik mérést az 
IO B terminálhoz a C3.3 
menüben, vagy aktiválja a 
mérést a C5.1 menüben a 
diagnózis értékekre vagy a 
C2 menüben koncentráció 
értékekre.

IO C Nincsenek mért 
értékek

A C IO terminálok mérési 
értéke nem aktív.

Válasszon másik mérést az 
IO C terminálhoz a C3.4 
menüben, vagy aktiválja a 
mérést a C5.1 menüben a 
diagnózis értékekre vagy a 
C2 menüben koncentráció 
értékekre.

IO D Nincsenek mért 
értékek

A D IO terminálok mérési 
értéke nem aktív.

Válasszon másik mérést az 
IO D terminálhoz a C3.5 
menüben, vagy aktiválja a 
mérést a C5.1 menüben a 
diagnózis értékekre vagy a 
C2 menüben koncentráció 
értékekre.

1. összesítő: Nincsenek 
mért értékek

Az 1. összesítő mérési 
értéke nem aktív.

Válasszon másik mérést az 
1. összesítőhöz a C4.1 
menüben, vagy aktiválja a 
mérést a C1.5 menüben a 
diagnózis értékekre vagy a 
C2 menüben koncentráció 
értékekre.

2. összesítő: Nincsenek 
mért értékek

A 2. összesítő mérési értéke 
nem aktív.

Válasszon másik mérést a 2. 
összesítőhöz a C4.2 
menüben, vagy aktiválja a 
mérést a C1.5 menüben a 
diagnózis értékekre vagy a 
C2 menüben koncentráció 
értékekre.

3. összesítő: Nincsenek 
mért értékek

A 3. összesítő mérési értéke 
nem aktív.

Válasszon másik mérést a 3. 
összesítőhöz a C4.3 
menüben, vagy aktiválja a 
mérést a C1.5 menüben a 
diagnózis értékekre vagy a 
C2 menüben koncentráció 
értékekre.

1. kijelző: Nincsenek mért 
értékek

Az 1. mérőlap mérési értéke 
nem aktív.

Válasszon másik mérést az 
1. mérőlaphoz, vagy 
aktiválja a mérést a C1.5 
menüben a diagnózis 
értékekre vagy a C2 
menüben koncentráció 
értékekre.

2. kijelző: Nincsenek mért 
értékek

A 2. mérőlap mérési értéke 
nem aktív.

Válasszon másik mérést a 2. 
mérőlaphoz, vagy aktiválja a 
mérést a C1.5 menüben a 
diagnózis értékekre vagy a 
C2 menüben koncentráció 
értékekre.
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I I Elektr. 
Működési info.

Nullpont kalib. folyamatban Nullpont kalibráció van 
folyamatban.

PROFIBUS Nincs adat Nincs adatkapcsolat a 
PROFIBUS-on keresztül.

Ciklikus PROFIBUS 
kommunikáció beállítása.

PROFIBUS Baud-ráta A PROFIBUS az aktuális 
Baud-rátát keresi.

Ellenőrizze a PROFIBUS 
terminált és a csatlakozást.

PROFIBUS inaktiválva A PROFIBUS modult 
inaktiválták.

A PROFIBUS 
inaktiválásának letiltása.

PROFIBUS adatok törlése PROFIBUS adattörlés aktív Ciklikus PROFIBUS 
kommunikáció indítása

PROFIBUS szinkroniz. 
üzemmód

A PROFIBUS szinkroniz. 
üzemmód aktív.

Szinkroniz. üzemmód 
letiltása.

PROFIBUS rögzítési 
üzemmód

A PROFIBUS rögzítési 
üzemmód aktív.

Rögzítési üzemmód 
letiltása.

1. összesítő leállt Az 1. összesítő leállt. Ha az összesítővel folytatni 
kívánja a számlálást, 
válassza ki az „Igen” opciót 
a C.y.9 funkcióban 
(Összesítő indítása).

2. összesítő leállt A 2. összesítő leállt.

3. összesítő leállt A 3. összesítő leállt.

1 FB4 összesítő határérték 1 FB4 összesítő határérték 
túllépve.

1 FB4 összesítő 
visszaállítása.

2 FB5 összesítő határérték 2 FB5 összesítő határérték 
túllépve.

Állítsa vissza a 2 FB5 
összesítőt.

3 FB6 összesítő határérték 3 FB6 összesítő határérték 
túllépve.

Állítsa vissza a 3 FB6 
összesítőt.

Vezérlőbemenet A aktív

Vezérlőbemenet B aktív

Kimeneti állapot A aktív

Kimeneti állapot B aktív

Kimeneti állapot C aktív

Kimeneti állapot D aktív

Mezőbusz: nincs kapcsolat Ellenőrizze a mezőbusz 
terminált és a csatlakozást.

1. kijelző tartomány felett A megjelenő oldal 1. mérési 
sorában az érték korlátozott.

Ellenőrizze az 1. mérési sor 
beállítását.

2. kijelző tartomány felett A megjelenő oldal 2. mérési 
sorában az érték korlátozott.

Ellenőrizze a 2. mérési sor 
beállítását.

Optikai port aktív Az optikai port használatban 
van. Az optikai billentyűk 
inaktívak.

A gombok 60 másodperccel 
az adatátvitelt követően 
vagy az optikai port 
eltávolítása után használatra 
készek.
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6.7  Funkcióvizsgálatok és hibaelhárítás
Min. és max. rögzített hőmérséklet (C1.5.1 / C1.5.2 menü)

Eltárolja a minimális és maximális hőmérsékletet az érzékelő működése során.

A jelátalakító valószínűsíthető hibájára utaló alkalmazási problémák:
• A nullpont kalibrálás során nem tökéletesen lezárt szelep magas kalibrációs értékeket 

eredményez
• A levegő/gázbuborékok magas energiaszintet és magas kalibrálási értékeket 

eredményeznek
• A mérőcső belső falán lerakódó közegmaradványok magasabb/alacsonyabb sűrűségértéket 

és magas kalibrálási értékeket eredményezhetnek

Gyakori hibák (a vonatkozó tünetekkel):
• Kissé kopott vagy korrodált mérőcső

- Hibás sűrűségmérés
- Magas frekvencia
- Mérési hiba alacsony tömegáramnál

• Kopott vagy korrodált mérőcső (közeg a burkolatban)
- A mérőcső nem indul
- Alacsonyföldelési ellenállású, vezetőképes közeg 

• A meghajtó és az érzékelő tekercsek vagy ellenállás hőmérők áramkörei nyitottak (RTD)
- Ohmméterrel mérhető

Áramlásérzékelő típusa Üzemi hőmérséklet

Minimum Maximum

OPTIMASS 1000 -40°C / -40°F +130°C / +266°F

OPTIMASS 2000

OPTIMASS 3000
(Rozsdamentes acél vagy 
Hastelloy®)

+150°C / +302°F

OPTIMASS 6000 (standard 
változat)

-70°C / -94°F +230°C / +446°F

OPTIMASS 6000 (hidegálló 
változat)

-200°C / -328°F +40°C / +104°F

OPTIMASS 6000 (magas 
hőmérsékletű változat)

-50°C / -58°F +400°C / +752°F

OPTIMASS 6000 (Hastelloy C) -70°C / -94°F +230°C / +446°F

OPTIMASS 6000 (Duplex) -50°C / -58°F +230°C / +446°F

OPTIMASS 7000 (titán) -40°C / -40°F +150°C / +302°F

OPTIMASS 7000
(Hastelloy®/tantál)

0°C / +32°F +100°C / +212°F

OPTIMASS 7000 (rozsdamentes 
acél)

0°C / +32°F +100°C / +212°F
+130°C / +266°F



 Az eszköz üzemeltetése 6

119

MFC 400

www.krohne.com11/2015 - 4004801701 - MA MFC 400 R03 hu

Tipikus frekvenciaértékek (+20°C / +68°F hőmérsékleten)

Problémák a nullpont kalibrálással
1  Állítsa meg az áramlást.
2  A C3.y.1 funkcióban az összesítőt állítsa „Abszolút összegre”.
3  Az alsó levágást a C3.y.3 funkcióban állítsa nullára.
4  Végezzen automatikus nullpont kalibrálást.
5  Állítsa vissza az összesítőt és számoljon 2 percig.
6  Hasonlítsa össze az összeadott értéket a megadott nullpont kalibrálás stabilitásával.

Méret Titán Korrózióálló acél Hastelloy® Tantál

Üres Víz Üres Víz Üres Víz Üres Víz

1000 - 15 438±10 412±10

1000 - 25 605±20 523±20

1000 - 40 494±10 414±10

1000 - 50 583±10 453±10

2000 - 100 341±6 267±6

2000 - 150 330±6 259±6

2000 - 250 299±6 227±6

3000 - 01 258±6 251±6 266±6 258±6

3000 - 03 320±6 310±6 320±6 310±6

3000 - 04 455±6 435±6 455±6 435±6

6000 - 08 220 205 220 205

6000 - 10 187 172 187 172

6000 - 15 212 191 212 191

6000 - 25 266 231 266 231

6000 - 50 262 230 262 230

6000 - 80 234 203 234 203

6000 - 100 257 221 257 221

6000 - 150 245 208 245 208

6000 - 200 218 184 218 184

6000 - 250 187 160 187 160

7000 - 06 316±10 301±10 374±10 362±10

7000 - 10 406±10 371±10 441±10 417±10 439±10 416±10 348±10 330±10

7000 - 15 502±10 432±10 578±10 519±10 566±10 509±10 430±10 394±10

7000 - 25 614±10 483±10 692±10 580±10 687±10 581±10 515±10 449±10

7000 - 40 462±10 367±10 558±10 467±10 556±10 468±10 417±10 360±10

7000 - 50 488±10 357±10 514±10 418±10 539±10 431±10 403±10 333±10

7000 - 80 480±10 338±10 490±10 370±10 493±10 381±10

Információk!
A legjobb eredményért végezzen nullpont kalibrálást a közeggel üzemi hőmérsékleten.
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A pontatlan nullpont kalibrálás lehetséges okai:
• A szelepek nem zárnak tökéletesen, a mérőcsőben levegő- vagy gázbuborékok vagy 

közeglerakódások vannak

6.8  Diagnosztikai funkciók
Az alábbi diagnosztikai funkciók érhetők el a B2 teszt menüben.

6.8.1  Hőmérséklet (B2.7 menü)

Hőmérséklet kijelzése °C vagy °F fokban.

• Ezeknek az értékeknek stabilaknak kell lenniük.
• Az instabil értékek hibás Pt500-ra utalhatnak, vagy a külső burkolatba folyadék került.

6.8.2  Frekvencia (B2.10 menü)

• Az első tizedes helyen előforduló ingadozás a közegben levő levegő- vagy gázbuborékokat 
jelez.

• Kopott vagy korrodálódott mérőcső: a frekvencia kb. 2…4 Hz-cel nő; újrakalibrálás 
szükséges.

• Ha a csőben egy réteg rakódik le, ez csökkentheti a rezgés frekvenciáját, a bevonat típusától 
és a rétegvastagságtól függően. Ha azonban a bevonat sűrűsége megegyezik az áramló 
közegével, nem észlelhető frekvencia.

• Az indítási fázisban nagy frekvenciaingadozások fordulhatnak elő.

6.8.3  Meghajtószint (B2.11 menü)

A meghajtó energia kijelzése százalékban.

Tipikus meghajtási energia értékek víz közeggel gázzárványok nélkül
Minden mérőműszer Minden méret 0...25

Információk!
A meghajtási energia magasabb értékei akkor fordulhatnak elő, ha a közegben levegő- vagy 
gázbuborékok vannak, vagy amikor nagy viszkozitású vagy sűrűségű közeget mérnek.
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6.8.4  Az A és B érzékelő szintek (B2.12 és B2.13 menü)

Az érzékelő leolvasott értéke százalékban.

Tipikus értékek

6.8.5  2 fázisú jel (B2.14 menü)

Ebben a funkcióban a 2 fázisú jel értékét lehet leolvasni. Olyan alkalmazások esetén, 
amelyeknek 2 fázisú áramlást kell észlelniük, riasztási szint programozható be. Ez a riasztási 
szint az alkalmazástól és a folyamattól függ, ezért csak helyszínen állíthatók be az áramlás 
aktuális üzemi feltételei mellett. Részletes információkat oldalon 105 lásd 2 fázisú küszöbérték 
(C1.5.3 menü).

Méret Standard (+230°C / +446°F) / 
Hidegálló

+400°C / +752°F

6000 - 08 60 Később meghatározandó

6000 - 10 55 Később meghatározandó

6000 - 15 60 Később meghatározandó

6000 - 25 80 25

6000 - 50 80 25

6000 - 80 70 25

6000 - 100 80 30

Méret Standard

1000 - 15/25/40 80

1000 - 50 60

2000 - 100 60

2000 - 150/250 50

7000 - 06/10/15/25/40 80

7000 - 50/80 60

Információk!
• Ennek az értéknek kell a D1.4.1 menüben található amplitúdó beállításhoz illeszkednie, 2%-

ot nem meghaladó eltéréssel.
• Az A/B érzékelő alacsony értékei a jeladó csillapítását jelzik, levegőelragadás vagy 

elégtelenül elkevert szilárd anyagok miatt. Ez befolyásolhatja a mérő pontosságát.
• A két érzékelő értékei közötti jelentős eltérés az egyik érzékelő hibáját jelezheti, 

lerakódás/kopás a mérőcső egyik végén, vagy a folyamattal kapcsolatos problémát.
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7.1  A jelátalakító elektronikájának cseréje

•  Távolítsa el az előlapot. Egy kis csavarhúzóval nyissa fel a műanyag peckeket, amelyek a 
kijelzőt tartják.

•  Távolítsa el a 2 zárócsavart.
•  Az elektronikát óvatosan húzza ki a házból, majdnem teljesen.
•  Távolítsa el a 2 csatlakozó kábelt az elektronikáról, mielőtt a cserélendő jelátalakító 

elektronikai egységet eltávolítja.

•  Az új elektronika behelyezésekor először csatlakoztassa a 2 csatlakozókábelt az 
elektronikához.

•  Óvatosan tolja vissza az elektronikát a házba.
•  Húzza meg a 2 zárócsavart, és rögzítse a kijelzőt.
i A mérőrendszer felismeri a hardvercserét amikor bekapcsolják.

Veszély!
A jelátalakítón munkát végezni csak annak áramtalanított állapotában, az elektromos hálózatról 
leválasztva szabad.

Veszély!
Ügyeljen az Ex műszerek várakozási idejére.

Vigyázat!
Tekintse át a helyi egészségügyi és munkavédelmi rendeleteket. A mérőeszköz elektromos 
alkatrészeivel kizárólag szakképzett szakemberek dolgozhatnak.
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7.2  Hibás meghajtó vagy érzékelő tekercs
Tipikus induktancia és ellenállás értékek

7.2.1  OPTIMASS 1000

A megadott értékek csak tájékoztató jellegűek.

• Meghajtó = fekete és szürke
• A érzékelő = fehér és sárga
• B érzékelő = zöld és indigó
• Pt500 = vörös és kék (530…550 Ω) környezeti hőmérséklet mellett
• Mérőcső alakváltozási értékei = 420...560 Ω
• A fentebb megadott tartományokon kívül eső ellenállás értékek áramköri hibát jelezhetnek. A 

műszer „indítási” üzemmódban lehet, vagy mérési hibát jelezhet.
• Minden áramkört >20 MΩ szigeteléssel szigetelni kell földzárlat (a műszer burkolata) ellen és 

egymástól.
• Egy meghajtó/érzékelő tekercs rövidzárlata a mérőt „indítási” üzemmódba állíthatja.

Méret Ellenállás (Ω)

Meghajtó A/B érzékelő

15 68 84

25 68 64

40 68 84

50 68 64

Információk!
A fenti áramkörök közül kettő vagy több meghibásodása a mérőcső hibáját jelezheti. A 
burkolatba mérőközeg juthatott. Ebben az esetben nyomástalanítsa a berendezést és azonnal 
iktassa ki belőle a mérőműszert.
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7.2.2  OPTIMASS 2000

A megadott értékek csak tájékoztató jellegűek.

• Meghajtó = fekete és szürke
• A érzékelő = fehér és sárga
• B érzékelő = zöld és indigó
• Pt500 = vörös és kék (530…550 Ω) környezeti hőmérséklet mellett
• Mérőcső alakváltozási értékei = 420...560 Ω
• A fentebb megadott tartományokon kívül eső ellenállás értékek áramköri hibát jelezhetnek. A 

műszer „indítási” üzemmódban lehet, vagy mérési hibát jelezhet.
• Minden áramkört >20 MΩ szigeteléssel szigetelni kell földzárlat (a műszer burkolata) ellen és 

egymástól.
• Egy meghajtó/érzékelő tekercs rövidzárlata a mérőt „indítási” üzemmódba állíthatja.

Méret Ellenállás (Ω)

Meghajtó A/B érzékelő

100 35 108

150 35 87

250 35 87

Információk!
A fenti áramkörök közül kettő vagy több meghibásodása a mérőcső hibáját jelezheti. A 
burkolatba mérőközeg juthatott. Ebben az esetben nyomástalanítsa a berendezést és azonnal 
iktassa ki belőle a mérőműszert.
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7.2.3  OPTIMASS 3000

A megadott értékek csak tájékoztató jellegűek.
Sérült szolenoid tekercs: az induktancia értékek zárójelben vannak feltüntetve.

• Meghajtó = fekete/indigó és szürke/narancssárga
• A érzékelő = fehér és sárga
• B érzékelő = zöld és sárga
• Pt500 = vörös és kék (530…550 Ω) környezeti hőmérséklet mellett
• A fentebb megadott tartományokon kívül eső ellenállás értékek áramköri hibát jelezhetnek. A 

műszer „indítási” üzemmódban lehet, vagy mérési hibát jelezhet.
• Minden áramkört >20 MΩ szigeteléssel szigetelni kell földzárlat (a műszer burkolata) ellen és 

egymástól.
• Egy meghajtó/érzékelő tekercs rövidzárlata a mérőt „indítási” üzemmódba állíthatja.

Méret Induktancia (mH) Ellenállás (Ω)

Meghajtó A/B érzékelő Meghajtó A/B érzékelő

01 1,2 (0,6) 7,4 57 107

03 / 04 2,4 (1,2) 10,1 47 135

Információk!
A fenti áramkörök közül kettő vagy több meghibásodása a mérőcső hibáját jelezheti. A 
burkolatba mérőközeg juthatott. Ebben az esetben nyomástalanítsa a berendezést és azonnal 
iktassa ki belőle a mérőműszert.
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7.2.4  OPTIMASS 6000

A megadott értékek csak tájékoztató jellegűek.

Tipikus RTD (ellenállás hőmérő) ellenállások

• A fentebb megadott tartományokon kívül eső ellenállás értékek áramköri hibát jelezhetnek. A 
műszer „indítási” üzemmódban lehet, vagy mérési hibát jelezhet.

• Minden áramkört >20 MΩ szigeteléssel szigetelni kell földzárlat (a műszer burkolata) ellen és 
egymástól.

• Egy meghajtó/érzékelő tekercs rövidzárlata a mérőt „indítási” üzemmódba állíthatja.

Méret Ellenállás (Ω)

Meghajtó A érzékelő - B érzékelő

fekete/szürke lila/zöld - fehér/sárga

Hidegálló 
+230°C / +446°F

+400°C / +752°F Hidegálló 
+230°C / +446°F

+400°C / +752°F

6000 - 08 72 Később 
meghatározandó

273 Később 
meghatározandó

6000 - 10 68 Később 
meghatározandó

273 Később 
meghatározandó

6000 - 15 68 Később 
meghatározandó

273 Később 
meghatározandó

6000 - 25 42 12 185 45

6000 - 50 42 52 185 45

6000 - 80 42 52 185 45

6000 - 100 42 54 185 45

Ellenállás (Ω)

Pt500 Kompenzáló vezetékek

vörös/barna barna/narancssárga

6000 - minden méret 540 +20°C / +68°F mellett 0,1

Információk!
A fenti áramkörök közül kettő vagy több meghibásodása a mérőcső hibáját jelezheti. A 
burkolatba mérőközeg juthatott. Ebben az esetben nyomástalanítsa a berendezést és azonnal 
iktassa ki belőle a mérőműszert.
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7.2.5  OPTIMASS 7000

A megadott értékek csak tájékoztató jellegűek.

• Meghajtó = fekete és szürke
• A érzékelő = fehér és sárga
• B érzékelő = zöld és indigó
• Pt500 = vörös és kék (530…550 Ω) környezeti hőmérséklet mellett
• A fentebb megadott tartományokon kívül eső ellenállás értékek áramköri hibát jelezhetnek. A 

műszer „indítási” üzemmódban lehet, vagy mérési hibát jelezhet.
• Minden áramkört >20 MΩ szigeteléssel szigetelni kell földzárlat (a műszer burkolata) ellen és 

egymástól.
• Egy meghajtó/érzékelő tekercs rövidzárlata a mérőt „indítási” üzemmódba állíthatja.

Méret Ellenállás (Ω)

Meghajtó A/B érzékelő

06 / 10 91 142

15 73 142

25 69 142

40 / 50 / 80 48 142

Mérőcső alakváltozás = vörös és 
barna

OPTIMASS 7000 - minden méret 420...560 Ω környezeti 
hőmérséklet mellett

IC alakváltozás = barna és 
narancssárga

OPTIMASS 7000 - 06...10 225...275 Ω környezeti 
hőmérséklet mellett

OPTIMASS 7000 - 15...80 Rövidzárlat

Információk!
A fenti áramkörök közül kettő vagy több meghibásodása a mérőcső hibáját jelezheti. A 
burkolatba mérőközeg juthatott. Ebben az esetben nyomástalanítsa a berendezést és azonnal 
iktassa ki belőle a mérőműszert.
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7.3  Pótalkatrészek elérhetősége
Az üzemeltető vállalja, hogy a működéshez szüséges pótalkatrészeket és egyéb fontos 
kiegészítőket az utolsó gyártott eszköz leszállításától számítva 3 évig biztosítja.

Ez a szabályozás csak a szokásos üzemi feltételek mellett kopásnak és elhasználódásnak kitett 
alkatrészekre érvényes.

7.4  Szolgáltatások hozzáférhetősége
A gyártó számos szolgáltatást kínál vásárlóinak a garancia lejárta után is. Ebbe a javítás, a 
karbantartás, a műszaki támogatás és a képzés is beletartozik.

7.5  Az eszköz visszaküldése a gyártónak

7.5.1  Általános információk

Az eszköz gyártása és tesztelése körültekintően történt. Ha a dokumentációban szereplő 
utasítások alapján helyezik üzembe és üzemeltetik, a használat során általában nem merül fel 
probléma.

Információk!
Pontosabb információkért vegye fel a kapcsolatot a helyi értékesítési irodával.

Figyelmeztetés!
Ha mégis vissza kell küldenie az eszközt, mert átvizsgáltatná vagy meghibásodott, ügyeljen az 
alábbiakra:
• A környezet és a személyzet egészségének és biztonságának védelmére vonatkozó kötelező 

érvényű rendeletek alapján a gyártó kizárólag azokat a visszaküldött eszközöket veheti át, 
tesztelheti és javíthatja, amelyek személyekre és a környezetre ártalmatlannak bizonyultak 
az üzemeltetés során.

• Ennek értelmében a gyártó csak akkor szervizelheti az eszközt, ha az a következő fejezetben 
mellékelt biztonsági tanúsítvánnyal érkezik.

Figyelmeztetés!
Ha az eszközt toxikus, maró, gyúlékony vagy vízi élővilágra veszélyes anyagokkal üzemeltette, 
vegye figyelembe az alábbiakat:
• Ellenőrizze, hogy az eszköz teljesen mentes-e a szennyeződésektől. Ha szükséges, öblítse 

ki vagy közömbösítse az anyagot.
• Csatolja a biztonsági tanúsítványt, és tüntesse fel a termék nevét a lapon.
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7.5.2  A visszaküldött eszköz űrlapja (másolásra)

7.6  Az eszköz ártalmatlanítása

Figyelmeztetés!
Hogy személyzetünket ne tegyük ki semmilyen kockázatnak, ezt az űrlapot a visszaküldött 
műszer csomagolásán kívülről hozzáférhetően kell elhelyezni.

Vállalatnév: Cím:

Osztály: Név:

Telefonszám: Faxszám és/vagy e-mail cím:

A gyártó rendelési száma vagy sorozatszám:

Az eszköz az alábbi közeggel üzemel:

A közeg megnevezése: radioaktív

vízi élővilágra veszélyes

toxikus

maró hatású

gyúlékony

Ellenőriztük, az eszköz teljesen mentes az efféle szennyeződésektől.

Kiöblítettük az eszközt és közömbösítettük az eszközben található 
szennyeződéseket.

Ezúton kijelentjük, hogy a visszaküldés pillanatában semmilyen, személyekre és a környezetre veszélyt jelentő 
szennyező anyag nem található az eszközben.

Kelt: Aláírás:

Bélyegző:

Figyelmeztetés!
A termék ártalmatlanítását a helyi törvényeknek és szabályozásoknak megfelelően kell 
elvégezni.

Az elektromos és elektronikai hulladékok (WEEE) elkülönített gyűjtése az Európai Unióban:
Az 2012/19/EU irányelv szerint a WEEE jellel ellátott monitorozó és vezérlőműszereket az 
élettartamuk végén nem szabad egyéb hulladékokkal együtt ártalmatlanítani.
A felhasználónak az elektromos és elektronikai (WEEE) hulladékot kijelölt gyűjtőhelyre kell 
szállítania újrahasznosításra vagy helyi szervezetünknek vagy meghatalmazott 
képviseletünknek visszajuttatnia.
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8.1  Mérési alapelv
A jelátalakítót úgy tervezték, hogy minden mérőcső típussal használható legyen 
tömegárammérő berendezésekben. Egy adott mérőcső mérési elvét lásd a vonatkozó 
áramlásmérő műszaki leírásában.

8.2  Műszaki adatok

Információk!
• Az alábbi adatok általános használatra vonatkoznak. Ha specifikusabb adatra van szüksége, 

vegye fel a kapcsolatot velünk vagy a helyi értékesítési irodával.
• További információk (tanúsítványok, speciális szerszámok, szoftverek stb.) és a teljes 

termékdokumentáció ingyenesen letölthető a weboldalról (a Downloadcenter (Letöltőközpont) 
menüpontnál).

Mérési rendszer
Mérési alapelv Coriolis elv

Alkalmazási tartomány Tömegáram, sűrűség, hőmérséklet, áramlási sebesség, koncentráció mérése

Kialakítás
Moduláris gyártás A mérőrendszer egy áramlásérzékelőből és egy jelátalakítóból áll.

Áramlásérzékelő
OPTIMASS 1000 DN15…50 / ½…2"

OPTIMASS 2000 DN100…250 / 4...10"

OPTIMASS 3000 DN01…04 / 1/25...4/25"

OPTIMASS 6000 DN08…250 / 3/8...10"

OPTIMASS 7000 DN06…80 / ¼…3"

Valamennyi áramlásérzékelő Ex változatban is rendelhető.

Jelátalakító
Kompakt változat (C) OPTIMASS x 400 C (x = 1, 2, 3, 6 vagy 7)

Terepi burkolat (F),
különálló változat esetében

MFC 400 F

A kompakt és terepi burkolatos verziók Ex változatban is megvásárolhatók.

Választható egységek
Kimenetek/bemenetek Aktuális (beleértve a HART®technológiát is) impulzus-, frekvencia- és/vagy 

állapotkimenet, végálláskapcsoló és/vagy vezérlőbemenet (az I/O változattól függ)

Összesítő 2 (3. választható) max. 8 számjegyes belső összesítő (térfogat- és tömegegységek 
összesítéséhez)

Ellenőrzés Integrált ellenőrzési és diagnosztikai funkciók: mérőműszer, feldolgozás, mért érték, 
stabilizálás

Koncentrációmérés Univerzális koncentrációmérés, °Brix, °Baume, °Plato, alkoholkoncentráció, NaOH 
és API sűrűség

Kommunikációs interfészek Foundation Fieldbus, Profibus PA és DP, Modbus, HART®
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Kijelző és felhasználói felület
Grafikus kijelző LC-kijelző, fekete háttérrel fehér.

Méret: 128 x 64 pixel, amely 59 x 31 mm = 2,32" x 1,22" méretnek felel meg

Forgó kijelző 90°-os lépésekben.

A –25°C-nál/ –13°F-nél hidegebb környezeti hőmérsékletben előfordulhat, hogy a 
kijelző nem leolvasható.

Vezérlőelemek 4 nyomógomb/optikai billentyű a jelátalakító vezérlőpanelén – a burkolat felnyitása 
nélkül hozzáférhetők.

Infravörös interfész (opció) a paraméterek olvasásához és beírásához – a burkolat 
felnyitása nélkül hozzáférhető.

Távoli elérés PACTwareTM (Device Type Manager (DTM) funkcióval)

HART® Hand Held Communicator az Emerson Process vállalattól

AMS® az Emerson Process vállalattól

PDM® a Siemenstől

Minden DTM és meghajtó ingyenesen igényelhető a gyártó weblapjáról.

Kijelzőfunkciók
Menü Paraméterek beállítása 2 mérőlappal, 1 állapotlistával, 1 grafikus oldallal (a mért 

értékek és az ábrák igazíthatók)

Nyelvi beállítások (a nyelvi 
csomag szerint)

Standard: angol, francia, német, holland, portugál, svéd, spanyol és olasz

Kelet-Európában (előkészületben): angol, szlovén, cseh és magyar

Észak-Európában: angol, dán és lengyel

Dél-Európában: angol és török

Kína (előkészületben): angol és kínai

Oroszország: angol és orosz

Mérési funkciók Mértékegységek: Metrikus, angolszász és amerikai mértékegységek választhatók 
igény szerint a listából a következő értékekhez: térfogat-/tömegáramlás és 
számlálás, áramlási sebesség, hőmérséklet, nyomás

Mért értékek: Tömegáram, össztömeg, hőmérséklet, sűrűség, térfogatáram, 
össztérfogat, áramlási sebesség és irány (nem mint mértékegység – hanem a 
kimeneteken), BRIX, Baume, NaOH, Plato, API, tömegkoncentráció, térfogat-
koncentráció

Diagnosztikai funkciók Szabványok: VDI / NAMUR / WIB 2650 és NE 107

Állapotüzenetek: Az állapotüzenetek opcionális megjelenítése a kijelzőn, áram- 
és/vagy állapotkimeneten, HART® vagy busz interfészen

Érzékelődiagnózis: Érzékelő értékek, meghajtószint, mérőcső frekvencia, 2 fázisú 
jel, hajtótekercs impedancia, szigetelés hiba, áramkör megszakadása, maximális 
áramlás túllépése, folyamat-hőmérséklet

Öndiagnosztizáló érzékelő elektronika: Elektronika hőmérséklete bemenetek, 
meghajtó erősítő

Jelátalakító és bemenetek/kimenetek: Adatbusz monitorozás, áramkimenet 
csatlakozások, elektronika hőmérséklete, feszültségesés, paraméterek és adatok 
épsége
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Mérési pontosság
Referenciafeltételek Közeg: víz

Hőmérséklet: +20°C/+68°F

Nyomás: 1 bar/14,5 psi

Maximális mérési hiba Lásd az áramlásérzékelő műszaki adatait.

Áramkimenet elektronika ±5 µA

Üzemeltetési feltételek
Hőmérséklet
Folyamathőmérséklet Lásd az áramlásérzékelő műszaki adatait.

Környezeti hőmérséklet A kimenetek változataitól és kombinációjától függ.

Javasolt a jelátalakítót óvni a külső hőforrásoktól, pl. a közvetlen napfénytől, mivel a 
magasabb hőmérséklet csökkenti az összes elektronikus alkatrész élettartamát.

–40…+65°C/–40…+149°F

Korrózióálló burkolat: –40...+60°C/–40...+140°F

A –25°C-nál/ –13°F-nél hidegebb környezeti hőmérsékletben előfordulhat, hogy a 
kijelző nem leolvasható.

Tárolási hőmérséklet –50…+70°C/–58…+158°F

Nyomás
Közeg Lásd az áramlásérzékelő műszaki adatait.

Környezeti nyomás Légnyomás

Kémiai tulajdonságok
Aggregációs állapot Folyadékok, gázok és zagyok

Áramlási mennyiség Lásd az áramlásérzékelő műszaki adatait.

Egyéb feltételek
Behatolásvédelem az IEC 529 / 
EN 60529 szerint

IP66/67 (a NEMA 4/4X szerint)

Üzembe helyezési feltételek
A műszer üzembe helyezése Részletes információkért olvassa el az „Üzembe helyezési feltételek” című 

fejezetet.

Méretek és súlyértékek Részletes információkért lásd a „Méretek és súlyértékek” című fejezetet.
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Anyagok
Jelátalakító burkolata Standard: Alumínium présöntvény (poliuretán bevonattal)

Választható: korrózióálló acél 316 (1.4408)

Áramlásérzékelő A burkolat anyagát, a folyamat csatlakozásokat, mérőcsöveket, tartozékokat és 
tömítéseket lásd az áramlásérzékelő műszaki adataiban.

Elektromos csatlakozás
Általános Az elektromos csatlakozások a VDE 0100 „A legfeljebb 1000 V-os üzemi 

feszültségű berendezések elektromos csatlakozásaira vonatkozó előírások” 
irányelvnek vagy azzal egyenértékű helyi előírásoknak megfelelően lettek 
kialakítva.

Tápellátás Standard: 100...230 VAC (–15%/+10%), 50/60 Hz

1. opció: 24 VDC (–55%/+30%)

2. opció: 24 VAC/DC (váltóáram: –15%/+10%, 50/60 Hz; egyenáram: –25%/+30%)

Teljesítményfelvétel Váltóáram: 22 VA

Egyenáram: 12 W

Jelkábel Kizárólag különálló változatokhoz.

10 magos, árnyékolt kábel. Részletes leírás igény szerint biztosítható.

Max. hossz. 20 m / 65,6 ft

Kábelbevezetések Standard: M20 x 1,5 (8...12 mm)

Választható: ½ NPT, PF ½
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Bemenetek és kimenetek
Általános Valamennyi kimenet egymástól és más áramköröktől elektromosan szigetelt.

Minden működési paraméter és kimeneti érték állítható.

Az előforduló rövidítések leírása Uext = külső feszültség; RL = töltés + ellenállás;
U0 = terminálfeszültség; Inom = nominális áramerősség

Biztonsági határértékek (Ex i):
Ui = max. bemeneti feszültség; Ii = max. bemeneti áramerősség;
Pi = max. bemeneti tápfeszültség;
Ci = max. bemeneti kapacitás; Li = max. bemeneti induktivitás

Áramkimenet
Kimeneti adatok Térfogatáram, tömegáram, hőmérséklet, sűrűség, áramlási sebesség, diagnosztikai 

érték, 2 fázisú jel

Koncentráció és koncentráció áramlás szintén lehetséges, ha a (választható) 
koncentrációmérés rendelkezésre áll.

Hőmérséklet együttható Tipikus érték: ±30 ppm/K

Beállítások HART® nélkül

Q = 0%: 0…20 mA; Q = 100%: 10…20 mA

Hiba észlelése: kiválasztható 3…22 mA

HART® funkcióval

Q = 0%: 4…20 mA; Q = 100%: 10…20 mA

Hiba észlelése: kiválasztható 3…22 mA

Műveleti adatok Alap I/O-k Moduláris I/O-k Ex i
Aktív Uint, nom = 24 VDC

I ≤ 22 mA

RL ≤ 1 kΩ

Uint, nom = 20 VDC

I ≤ 22 mA

RL ≤ 450 Ω

U0 = 21 V
I0 = 90 mA
P0 = 0,5 W
C0 = 90 nF / L0 = 2 mH
C0 = 110 nF / L0 = 0,5 mH

Passzív Uext ≤ 32 VDC

I ≤ 22 mA

U0 ≥ 1,8 V

RL ≤ (Uext – U0)/Imax

Uext ≤ 32 VDC

I ≤ 22 mA

U0 ≥ 4 V

RL ≤ (Uext – U0)/Imax

Ui = 30 V
Ii = 100 mA
Pi = 1 W
Ci = 10 nF
Li ~ 0 mH



 Műszaki adatok 8

135

MFC 400

www.krohne.com11/2015 - 4004801701 - MA MFC 400 R03 hu

HART®

Leírás HART® protokoll aktív és passzív áramkimeneten keresztül

HART® verzió: V7

Univerzális HART® paraméter: teljesen integrált változat

Ellenállás ≥ 250 Ω a HART® tesztpontnál;
Tekintse meg az áramkimenethez rendelt maximális ellenállási értéket!

„Multidrop” művelet Igen, áramkimenet = 10%, pl. 4 mA

A Multi-drop cím a 0...63 üzemeltetési menüpontban állítható

Műszer meghajtók Megvásárolható: FC 375/475, AMS, PDM, FDT/DTM verziókban

Regisztráció (HART 
Communication Foundation)

Igen

Impulzuskimenet vagy frekvenciakimenet
Kimeneti adatok Impulzuskimenet: térfogatáram, tömegáram, oldott anyag tömege vagy tárfogata 

aktív koncentrációmérésnél

Frekvenciakimenet: áramlási sebesség, tömegáramlás, hőmérséklet, diagnosztikai 
érték
Választható: koncentráció, oldott anyag áramlása

Funkció Impulzuskimenetként vagy frekvenciakimenetként állítható be

Impulzusarány/frekvencia 0,01...10000 impulzus/s vagy Hz

Beállítások Impulzusonkénti térfogat vagy tömegegység vagy max. frekvencia 100% áramlás 
esetén

Impulzusszélesség: automatára, szimmetrikusra vagy rögzítettre állítható 
(0,05...2000 ms)

Műveleti adatok Alap I/O-k Moduláris I/O-k Ex i
Aktív - Unom = 24 VDC -

fmax a menüben
fmax ≤ 100 Hz értékre van 
állítva:
I ≤ 20 mA

nyitott:
I ≤ 0,05 mA

zárt: 
U0, nom = 24 V
I = 20 mA értéknél

fmax a menüben
100 Hz < fmax ≤ 10 kHz 
értékre van állítva:
I ≤ 20 mA

nyitott:
I ≤ 0,05 mA

zárt:
U0, nom = 22,5 V
I = 1 mA értéknél
U0, nom = 21,5 V
I = 10 mA értéknél
U0, nom = 19 V
I = 20 mA értéknél
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Passzív Uext ≤ 32 VDC -

fmax a menüben 
fmax ≤ 100 Hz értékre van állítva:
I ≤ 100 mA

nyitott:
I ≤ 0,05 mA – Uext = 32 VDC értéknél

zárt:
U0, max = 0.2 V – I ≤ 10 mA értéknél
U0, max = 2 V I ≤ 100 mA értéknél

fmax a menüben
100 Hz < fmax ≤ 10 kHz értékre van állítva:
I ≤ 20 mA

nyitott:
I ≤ 0,05 mA Uext = 32 VDC értéknél

zárt:
U0, max = 1,5 V – I ≤ 1 mA értéknél
U0, max = 2,5 V – I ≤ 10 mA értéknél
U0, max = 5,0 V – I ≤ 20 mA értéknél

NAMUR - Az EN 60947-5-6
szerint passzív

nyitott:
Inom = 0,6 mA

zárt:
Inom = 3,8 mA

Az EN 60947-5-6
szerint passzív

nyitott:
Inom = 0,43 mA

zárt:
Inom = 4,5 mA

Ui = 30 V
Ii = 100 mA
Pi = 1 W
Ci = 10 nF
Li ~ 0 mH

Alsó levágás
Funkció A kapcsolási pont és a hiszterézis egymástól függetlenül állítható minden 

kimenetnél, összegzőnél és kijelzőnél

Kapcsolási pont 0,1% mértékű növekménnyel beállítva.

0…20% (áramkimenet, frekvenciakimenet)

Hiszterézis 0,1% mértékű növekménnyel beállítva.

0…5% (áramkimenet, frekvenciakimenet)

Időállandó
Funkció Az időállandó megfelel az eltelt időnek addig, amíg a lépcsőzetes funkció szerinti 

végső érték 67%-át el nem éri.

Beállítások 0,1 s mértékű növekménnyel beállítva.

0…100 másodperc
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Állapotkimenet/végálláskapcsoló
Funkció és beállítások Automata mérési tartomány konvertálásra, az áramlási irány kijelzésére, összesítő 

túlcsordulás mérésére; hiba vagy kapcsolási észlelésére is beállítható.

Szelepszabályozás aktivált adagolófunkcióval

Állapot és/vagy vezérlés: BE vagy KI

Műveleti adatok Alap I/O-k Moduláris I/O-k Ex i
Aktív - Uint = 24 VDC

I ≤ 20 mA

nyitott:
I ≤ 0,05 mA

zárt:
U0, nom = 24 V
I = 20 mA értéknél

-

Passzív Uext ≤ 32 VDC

I ≤ 100 mA

nyitott:
I ≤ 0,05 mA 
Uext = 32 VDC értéknél

zárt:
U0, max = 0,2 V
I ≤ 10 mA értéken
U0, max = 2 V
I = 100 mA értéknél

Uext ≤ 32 VDC

I ≤ 100 mA

RL, max = 47 kΩ
RL, min = (Uext – U0)/Imax

nyitott:
I ≤ 0,05 mA
Uext = 32 VDC értéken

zárt:
U0, max = 0,2 V
I = 10 mA értéknél
U0, max = 2 V
I = 100 mA értéknél

-

NAMUR - Az EN 60947-5-6
szerint passzív

nyitott:
Inom = 0,6 mA

zárt:
Inom = 3,8 mA

Az EN 60947-5-6
szerint passzív

nyitott:
Inom = 0,43 mA

zárt:
Inom = 4,5 mA

Ui = 30 V
Ii = 100 mA
Pi = 1 W
Ci = 10 nF
Li = 0 mH
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Vezérlőbemenet
Funkció A kimeneti értékek tartása (pl. tisztítási munkálatok idejére) a kimeneti értékek 

nullára állítása, számláló és hiba visszaállítása, számláló leállítása, 
tartománykonvertálás, nullpont kalibráció

Adagolás elindítása az adagolófunkció aktiválásakor.

Műveleti adatok Alap I/O-k Moduláris I/O-k Ex i
Aktív - Uint = 24 VDC

Kül. kapcsolás nyitott:
U0, nom = 22 V

Kül. kapcsolás zárt:
Inom = 4 mA

Kapcsolás nyitott (ki):
U0 ≥ 12 V
Inom = 1,9 mA értéknél

Kapcsolás zárt (be):
U0 ≤ 10 V
Inom = 1,9 mA értéknél

-

Passzív 8 V ≤ Uext ≤ 32 VDC

Imax = 6,5 mA
Uext ≤ 24 VDC értéken
Imax = 8,2 mA
Uext ≤ 32 VDC értéken

Kapcsolás zárt (be):
U0 ≥ 8 V
Inom = 2,8 mA értéknél

Kapcsolás nyitott (ki):
U0 ≤ 2,5 V
Inom = 0,4 mA értéknél

3 V ≤ Uext ≤ 32 VDC

Imax = 9,5 mA
Uext ≤ 24 V értéknél
Imax = 9,5 mA
Uext ≤ 32 V értéknél

Kapcsolás zárt (be):
U0 ≥ 3 V
Inom = 1,9 mA értéknél

Kapcsolás nyitott (ki):
U0 ≤ 2,5 V
Inom = 1,9 mA értéknél

Uext ≤ 32 VDC

I ≤ 6 mA Uext = 24 V 
értéknél
I ≤ 6,6 mA Uext = 32 V 
értéknél

Be:
U0 ≥ 5,5 V vagy I ≥ 4 mA

Ki: 
U0 ≤ 3,5 V vagy 
I ≤ 0,5 mA

Ui = 30 V
Ii = 100 mA
Pi = 1 W
Ci = 10 nF
Li = 0 mH

NAMUR - Aktív az EN 60947-5-6
szabvány szerint

Terminálok nyitva:
U0, nom = 8,7 V

Kapcsolás zárt (be):
U0, nom = 6,3 V
Inom > 1,9 mA értéknél

Kapcsolás nyitott (ki):
U0, nom = 6,3 V
Inom < 1,9 mA értéknél

Kábeltörés észlelése:
U0 ≥ 8,1 V
I ≤ 0,1°mA értéknél

Kábel-rövidzárlat 
észlelése:
U0 ≤ 1,2 V 
I°≥°6,7°mA értéknél

-
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PROFIBUS DP
Leírás Az IEC 61158 szabvány értelmében elektromosan elszigetelt

Profilverzió: 3.02

Automatikus adatátvitel mennyiségi észlelése (max. 12 MBaud)

A buszcím a mérőműszer kijelzőjén állítható

Funkcióblokk 8 x analógbemenet, 3 x összegző

Kimeneti adatok Tömegáram, térfogatáram, 1 + 2 tömegegység-számláló, térfogategység-számláló, 
közeghőmérséklet, több koncentrációmérés és diagnosztikai adat

PROFIBUS PA
Leírás Az IEC 61158 szabvány értelmében elektromosan elszigetelt

Profilverzió: 3.02

Áramfogyasztás: 10,5 mA

Megengedhető buszfeszültség: 9...32 V; Ex berendezésekben: 9...24 V

Buszinterfész integrált, megfordítható polaritásvédelemmel

Tipikus hibaáram, FDE (Fault Disconnection Electronic): 4,3 mA

A buszcím a mérőműszer kijelzőjén állítható

Funkcióblokk 8 x analógbemenet, 3 x összegző

Kimeneti adatok Tömegáram, térfogatáram, 1 + 2 tömegegység-számláló, térfogategység-számláló, 
közeghőmérséklet, több koncentrációmérés és diagnosztikai adat

FOUNDATION Fieldbus
Leírás Az IEC 61158 szabvány értelmében elektromosan elszigetelt

Áramfogyasztás: 10,5 mA

Megengedhető buszfeszültség: 9...32 V; Ex berendezésekben: 9...24 V

Buszinterfész integrált, megfordítható polaritásvédelemmel

Támogatja a Link Master (LM) funkciót

6.01-es interoperábilis tesztkészlettel (ITK) tesztelve

Funkcióblokk 6 x analógbemenet, 2 x integrátor, 1 x PID

Kimeneti adatok Tömegáram, térfogatáram, sűrűség, csőhőmérséklet, több koncentrációmérés és 
diagnosztikai adat

Modbus
Leírás Modbus RTU, adó/vevő, RS485

Címtartomány 1…247

Támogatott funkciókódok 01, 03, 04, 05, 08, 16, 43

Támogatott Baud-ráta 1200, 2400, 3600, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 Baud
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Engedélyek és tanúsítványok
CE A műszer megfelel az Európai Bizottság irányelveiben foglalt törvényes 

előírásoknak. A gyártó a CE-jelöléssel szavatolja, hogy a termék megfelel ezeknek 
az előírásoknak.

Nem Ex Standard

Veszélyes környezetek
Választható (csak a C változat esetén)
ATEX II 1/2 (1) G - Ex d ia [ia Ga] IIC T6…T1 Ga/Gb

II 1/2 (1) G - Ex de ia [ia Ga] IIC T6…T1 Ga/Gb

II 2 (1) G - Ex d ia [ia Ga] IIC T6…T1 Gb

II 2 (1) G - Ex de ia [ia Ga] IIC T6…T1 Gb

II 2 (1) D - Ex t [ia Da] IIIC Txxx°C Db

II 1/2 G - Ex d ia IIC T6…T1 Ga/Gb; II 1/2 G - Ex de ia IIC T6…T1 Ga/Gb

II 2 G - Ex d ia IIC T6…T1 Gb; II 2 G - Ex de ia IIC T6…T1 Gb

II 2 D - Ex t IIIC Txxx°C Db

Választható (csak az F változat esetén)
ATEX II 2 (1) G - Ex d [ia Ga] IIC T6 Gb

II 2 (1) G - Ex de [ia Ga] IIC T6 Gb

II 2 (1) D - Ex t [ia Da] IIIC T75°C Db

II 2 G - Ex d [ia] IIC T6 Gb; II 2 G - Ex de [ia] IIC T6 Gb

II 2 D - Ex t IIIC T75°C Db

NEPSI Ex d ia [ia Ga] IIC T6…T1 Ga/Gb; Ex de ia [ia Ga] IIC T6…T1 Ga/Gb

Opció
FM / CSA FM: I. osztály, 1. rész, A, B, C és D csoport

CSA: I. osztály, 1. rész, C és D csoport

II. osztály, 1. rész., E, F és G csoport

III. osztály, 1. rész, veszélyes környezetek

FM: I. osztály, 2. rész, A, B, C és D csoport
CSA: I. osztály, 2. rész, C és D csoport

II. osztály, 2. rész, E, F és G csoport

III. osztály, 2. rész, veszélyes környezetek

IECEx Ex zóna 1 + 2

Kapumérés
Nem funkció Standard

Opció Víztől különböző folyadékok 2004/22/EK (MID MI005) az OIML R 117-1 szerint

Gázok 2004/22/EK (MID MI002) az OIML R 137 szerint

Egyéb tanúsítványok és szabványok
Rezgés- és rázkódás-ellenállás IEC 68-2-3

Elektromágneses kompatibilitás 
(EMC)

2004/108/EK az EN 61326-1 (A1, A2) szabvánnyal

A nyomástartó berendezésekre 
vonatkozó irányelv

Nyomástartó berendezések és rendszerek (PED) 97/23/EK irányelv

NAMUR NE 21, NE 43, NE 53, NE 107
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8.3  Méretek és súlyértékek

8.3.1  Burkolat

8.3.2  Alátétlemez, terepi burkolat

Méretek mm-ben és inchben

8-1. ábra: Terepi burkolat méretei (F) - különálló változat esetében

Méretek [mm / inch] Tömeg [kg / lb]

a b c g h

202 / 7,75 120 / 4,75 155 / 6,10 295,8 / 11,60 277 / 10,90 5,7 / 12,60

[mm] [inch]

a 72 2,8

b 72 2,8

c ∅9 ∅0,4
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9.1  Általános jellemzők

A jelátalakítóba a szabadon felhasználható HART® protokoll van integrálva a kommunikációhoz.

A HART® protokollt támogató műszerek vagy kezelőszervek vagy terepi műszerek. Amikor 
kezelőszervekről van szó (adók), akkor mind a manuális kezelőszerveket (másodlagos adók) 
mind a számítógépes támogatású munkaállomásokat (elsődleges adók) alkalmazzák pl. 
vezérlőközpontokban.

A HART® terepi műszerek közé tartoznak a mérőérzékelők, a jelátalakítók és a 
működtetőelemek. A terepi műszerek 2 vezetékes, 4 vezetékes és gyújtószikramentes 
változatok is lehetnek, veszélyes környezetben történő használatra.

A HART® adatok az analóg 4...20 mA jelre szuperponálódnak az FSK modemen keresztül. Így 
valamennyi csatlakoztatott műszer digitálisan tud kommunikálni a HART® protokollon keresztül, 
miközben analóg jeleket továbbítanak.

A terepi műszerekbe és a másodlagos adókba az FSK vagy HART ® modem van integrálva, míg 
a számítógéppel történő kommunikáció külső modemmel történik, amelyet a soros interfészhez 
kell csatlakoztatni. Léteznek azonban egyéb csatlakozási módok is, amelyek a következő 
csatlakozási ábrákon láthatók.

9.2  Szoftverleírás

HART® azonosító kódok és revíziószámok

Információk!
Az alábbi táblázatban „x”-szel a megvásárolható verziók lehetséges többjegyű alfanumerikus 
kódjaiban szereplő helyőrzőket jelöljük.

Kibocsátás 
dátuma

Electronic 
Revision 
(Verziószámok)

HART®

Műszer revíziószáma DD revíziószám

2012-xx-xx 1.0.0 1 1

Gyártó ID: 69 (0x45)

Műszer: 204 (0xCC)

Műszer revíziószáma: 1

DD revíziószám: 1

HART® Univerzális revíziószám: 7
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9.3  Csatlakozás változatok

A jelátalakító egy 4 vezetékes műszer 4...20 mA áramkimenettel és HART® interfésszel. A 
verziótól, a beállítástól és a bekötéstől függően az áramkimenet passzív vagy aktív kimenetként 
működhet.

• A Multi-Drop üzemmód támogatott
Egy Multi-Drop kommunikációs rendszerben több mint 2 műszer csatlakozik egy közös 
átviteli kábelre.

• A Blokkos átvitel nem támogatott
Blokkos átvitelben a vevőkészülék ciklikus, előre meghatározott válaszüzeneteket küld, hogy 
nagyobb adatátvitelt érjen el.

A HART® kommunikáció kétféle módon használható:

• mint pont-pont közötti kapcsolat és
• mint multi-drop csatlakozás 2 vezetékes csatlakozással vagy

mint multi-drop csatlakozás 3 vezetékes csatlakozással.

Információk!
A jelátalakító és a HART® elektromos csatlakoztatásának részletes leírását lásd az „Elektromos 
csatlakoztatás” c. részben.
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9.3.1  Pont-pont közötti kapcsolat - analóg / digitális üzemmód

Pont-pont közötti kapcsolat a jelátalakító és a HART® adó között.

A műszer áramkimenete aktív és passzív lehet.

1  Elsődleges adó
2  FSK modem vagy HART® modem
3  HART® jel
4  Analóg jelzés
5  Jelátalakító terminálok A (C)
6  Jelátalakító terminálok A- (C-)
7  Jelátalakító 0 címmel és passzív vagy aktív áramkimenettel
8  Másodlagos adó
9  A műszerek (vevők) áramellátása passzív áramkimenettel
10  Terhelés ≥ 250 Ω (Ohm)
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9.3.2  Multi-Drop csatlakozás (2 vezetékes csatlakozással)

Multi-drop csatlakozás esetén max. 15 műszert lehet párhuzamosan telepíteni (ez a jelátalakító 
és egyéb HART® műszerek).

A műszerek áramkimeneteinek passzívnak kell lennie!

1  Elsődleges adó
2  HART® modem
3  HART® jel
4  Egyéb HART® műszerek vagy a jelen jelátalakító (lásd a 7 részt is)
5  Jelátalakító terminálok A (C)
6  Jelátalakító terminálok A- (C-)
7  Jelátalakító > 0 címmel és passzív áramkimenettel, max. 15 műszer (vevő) csatlakoztatható 4…20 mA között
8  Másodlagos adó
9  Tápellátás
10  Terhelés ≥ 250 Ω (Ohm)
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9.3.3  Multi-Drop csatlakozás (3 vezetékes csatlakozással)

2 és 4 vezetékes műszerek csatlakoztatása ugyanabban a hálózatban. Hogy a jelátalakító 
áramkimenete folyamatosan aktív legyen, egy további, harmadik vezetéket kell csatlakoztatni a 
hálózatban található műszerekhez. Ezeket a műszereket 2 vezetékes körben kell megtáplálni.

1  Elsődleges adó
2  HART® modem
3  HART® jel
4  2 vezetékes külső műszerek (vevők) 4…20 mA közötti értéken, címek > 0, az áramkörről megtáplálva
5  Jelátalakító terminálok A (C)
6  Jelátalakító terminálok A- (C-)
7  Aktív vagy passzív 4 vezetékes műszerek (vevők) csatlakoztatása 4…20 mA értéken, címek > 0
8  Terhelés ≥ 250 Ω (Ohm)
9  Másodlagos adó
10  Tápellátás



 A HART interfész leírása 9

147

MFC 400

www.krohne.com11/2015 - 4004801701 - MA MFC 400 R03 hu

9.4  Bemenetek/kimenetek, HART® dinamikus változók és műszerváltozók
A jelátalakító különféle bemeneti és kimeneti kombinációkkal érhető el.

Az A…D terminálok csatlakoztatása a HART® dinamikus váltózóihoz: PV, SV, TV és 4V, a 
műszer verziójától függ.

PV = Elsődleges változó; SV = Másodlagos változó; TV = Harmadlagos változó; 4V = Negyedik 
változó

A jelátalakító legfeljebb 14 méréssel kapcsolatos értéket képes megadni. A mért értékek, mint 
ún. HART® műszerváltozók érhetők el és a HART® dinamikus változókhoz csatlakoztathatók. E 
változók elérhetősége a műszer változatától és a beállításoktól függ.

Kód = műszerváltozó kód

Műszerváltozók

A jelátalakító verziója HART® dinamikus változó

PV SV TV 4V

Alap I/O, csatalakozóterminálok A D - -

Moduláris I/O és Ex i I/O, csatlakozóterminálok C D A B

HART® műszerváltozó Kód Típus Magyarázatok

Flow Velocity (Áramlási sebesség) 0 lineáris

Volume Flow (Térfogatáramlás) 1 lineáris

Mass Flow (Tömegáramlás) 2 lineáris

Temperature (Hőmérséklet) 3 lineáris

Density (Sűrűség) 4 lineáris

Sensor Average (Érzékelő átlaga) 5 lineáris Diagnosztikai érték, választható, akkor 
érhető el, amikor a diagnosztikai 
csatornák (1, 2, 3) valamelyikét 
„Érzékelő átlagra” állítják.

Sensor Deviation (Érzékelő szórása) 6 lineáris Diagnosztikai érték, választható, akkor 
érhető el, amikor a diagnosztikai 
csatornák (1, 2, 3) valamelyikét 
„Érzékelő szórásra” állítják.

Drive Level (Meghajtószint) 7 lineáris Diagnosztikai érték, választható, akkor 
érhető el, amikor a diagnosztikai 
csatornák (1, 2, 3) valamelyikét 
„Meghajtószintre” állítják.

Tube Frequency (Csőfrekvencia) 8 lineáris Diagnosztikai érték, választható, akkor 
érhető el, amikor a diagnosztikai 
csatornák (1, 2, 3) valamelyikét 
„Csőfrekvenciára” állítják.

9 lineáris

10 lineáris

2 Phase Signal (2 fázisjel) 11 lineáris Diagnosztikai érték, választható, akkor 
érhető el, amikor a diagnosztikai 
csatornák (1, 2, 3) valamelyikét „2 fázisú 
jelre” állítják.
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Az áramerősség és/vagy frekvencia lineáris analóg kimeneteihez csatlakoztatott dinamikus 
változókhoz a műszerváltozók hozzárendelése e kimenetek lineáris mérésének kiválasztásával 
történik a jelátalakító megfelelő funkciójában. Ebből következik, hogy az áram vagy 
frekvenciakimenetekre csatlakoztatott dinamikus változók csak a HART® műszerváltozókhoz 
rendelhetők hozzá.

A PV HART® dinamikus változó mindig a HART® áramkimenethez csatlakozik.

Összesítő műszerváltozót így nem lehet a PV dinamikus változóhoz hozzárendelni, mert a PV 
mindig a HART® áramkimenethez csatlakozik.

Ilyen összefüggések nem állnak fenn a lineáris analóg kimenetekhez nem csatlakoztatott 
dinamikus változók esetében. Mind lineáris, mind összesítő műszerváltozók hozzárendelhetők.

Az összesítő műszerváltozók csak az SV, TV és 4V dinamikus változókhoz rendelhetők hozzá, 
ha a csatlakoztatott kimenet nem áram- vagy frekvenciakimenet.

Concentration 1 (1. koncentráció) 12 lineáris Akkor érhető el, ha a koncentrációmérés 
be van kapcsolva.

Concentration 2 (2. koncentráció) 13 lineáris Akkor érhető el, ha a koncentrációmérés 
be van kapcsolva és a 2. koncentráció 
nincs kikapcsolva.

Concentration Flow 1 (1. 
koncentrációáramlás)
Mass (Tömeg)

14 lineáris Akkor érhető el, ha a koncentrációmérés 
be van kapcsolva és az 1. koncentráció 
üzemmód nem térfogatszázalékot vagy 
térfogat-alkoholszázalékot mér.

Concentration Flow 1 (1. 
koncentrációáramlás)
Volume (Térfogat)

15 lineáris Akkor érhető el, ha a koncentrációmérés 
be van kapcsolva és az 1. koncentráció 
üzemmód térfogatszázalékot vagy 
térfogat-alkoholszázalékot mér.

Concentration Flow 2 (2. 
koncentrációáramlás)
Mass (Tömeg)

16 lineáris Akkor érhető el, ha a koncentrációmérés 
be van kapcsolva, a 2. koncentráció 
nincs kikapcsolva és az 1. koncentráció 
üzemmód nem térfogatszázalékot vagy 
térfogat-alkoholszázalékot mér.

Concentration Flow 1 (1. 
koncentrációáramlás)
Volume (Térfogat)

17 lineáris Akkor érhető el, ha a koncentrációmérés 
be van kapcsolva, a 2. koncentráció 
nincs kikapcsolva és a 2. koncentráció 
üzemmód térfogatszázalékot vagy 
térfogat-alkoholszázalékot mér.

Totaliser 1 Mass (1. összesítő 
tömeg)

18 Totaliser 
(Összesítő)

Totaliser 1 Volume (1. összesítő 
térfogat)

19 Totaliser 
(Összesítő)

Totaliser 2 Mass (2. összesítő 
tömeg)

20 Totaliser 
(Összesítő)

Totaliser 2 Volume (2. összesítő 
térfogat)

21 Totaliser 
(Összesítő)

Totaliser 3 Mass (3. összesítő 
tömeg)

22 Totaliser 
(Összesítő)

A hardverkonfiguráció függvénye

Totaliser 3 Volume (3. összesítő 
térfogat)

23 Totaliser 
(Összesítő)

A hardverkonfiguráció függvénye

HART® műszerváltozó Kód Típus Magyarázatok
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KROHNE – Folyamatműszerezés és mérési megoldások

• Áramlás

• Szint

• Hőmérséklet

• Nyomás

• Folyamatelemzés

• Szolgáltatások

Központ: KROHNE Messtechnik GmbH
Ludwig-Krohne-Str. 5
47058 Duisburg (Németország)
Tel.: +49 203 301 0
Fax: +49 203 301 10389
info@krohne.com
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A KROHNE elérhetőségek teljes, érvényes listája itt olvasható:
www.krohne.com


