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1.1  Programvarehistorikk

Den «elektroniske revisjonen» (ER) konsulteres for å dokumentere revisjonsstatusen til 
elektronisk utstyr i henhold til NE 53 for alle GDC-enheter. Ut fra ER-en er det enkelt å se om 
det har blitt utført feilsøking eller større endringer i det elektroniske utstyret samt hvilken 
innvirkning dette har hatt på forenligheten.

Endringer og virkning på forenlighet

1 Forenlige endringer som er utført i ettertid og feilreparasjoner uten innvirkning på driften (f.eks. 
skrivefeil på skjermen)

2-_ Forenlige endringer som er utført i ettertid hva gjelder grensesnitt for maskinvare og/eller 
programvare:

H HART®

P PROFIBUS

F Foundation Fieldbus

M Modbus

X alle grensesnitt

3-_ Forenlige endringer som er utført i ettertid hva gjelder innganger og utganger for maskinvare og 
programvare:

I Strømutgang

F, P Frekvens-/pulsutgang

S Statusutgang

C Kontrollinngang

CI Strøminngang

X alle innganger og utganger

4 Forenlige endringer som er utført i ettertid og implementerer nye funksjoner

5 Ikke-forenlige endringer, dvs. elektronisk utstyr, må endres.

INFORMASJON!
I tabellen nedenfor er «x» plassholder for mulige flersifrede alfanumeriske kombinasjoner. 
Hvilke kombinasjoner som er mulige, avhenger av hvilken versjon som er tilgjengelig.

Utgivelsesdato Elektronisk revisjon Endringer og 
forenlighet

Dokumentasjon

06.09.2012 ER 1.0.0x - MA MFC400 R01

12.03.2013 ER 1.0.1x 1 MA MFC400 R02

27.06.2013 ER 1.0.2x 1; 2-M; 2-H MA MFC400 R02

27.06.2013 ER 1.0.3x 1; 2-F; 2-P; 2-X MA MFC400 R02
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1.2  Tiltenkt bruksområde

Massestrømsmålerne er utviklet spesielt for direktemåling av massestrømshastigheter og 
produkttetthet og -temperatur samt for indirekte måling av parametere som totalvolum og -
konsentrasjon av oppløste stoffer i tillegg til volumstrømningshastigheten.

1.3  Sertifiseringer

Enheten oppfyller de lovfestede kravene i følgende EF-direktiver:
• Lavspenningsdirektivet 2006/95/EF
• EMC-direktivet 2004/108/EF

samt

• EN 61010
• EMC-spesifikasjon i henhold til EN 61326/A1
• NAMUR-anbefalingene NE 21 og NE 43

Ved å sette på CE-merkingen sertifiserer produsenten at produktet har gjennomgått vellykket 
testing.

FARE!
Andre sikkerhetsmerknader gjelder for enheter som brukes på farlige områder. Se Ex-
dokumentasjonen.

ADVARSEL!
Den tiltenkte beskyttelsen kan bli påvirket hvis enheten ikke brukes i henhold til 
bruksforholdene (se kapittelet «Tekniske opplysninger»).

CE-merking

FARE!
Andre sikkerhetsmerknader gjelder for enheter som brukes på farlige områder. Se Ex-
dokumentasjonen.
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1.4  Sikkerhetsinstruksjoner fra produsenten

1.4.1  Opphavsrett og databeskyttelse

Det har blitt utvist stor omhu i utarbeidelsen av innholdet i dette dokumentet. Vi kan imidlertid 
likevel ikke garantere at innholdet er korrekt, fullstendig eller oppdatert.

Innholdet og informasjonen i dette dokumentet er beskyttet av opphavsrett. Bidrag fra 
tredjeparter er identifisert som dette. Gjengivelse, behandling, videreformidling og alle typer 
bruk utover det som er tillatt under opphavsretten, krever skriftlig godkjennelse fra den 
respektive forfatteren og/eller produsenten.

Produsenten gjør til enhver tid sitt ytterste for å overholde andres opphavsrett samt for å dra 
nytte av innhold som er utarbeidet internt, eller innhold som er offentlig tilgjengelig.

Innhenting av personopplysninger (for eksempel navn, gateadresser eller e-postadresser) i 
produsentens dokumenter er, såfremt det lar seg gjøre, alltid på frivillig basis. Såfremt det lar 
seg gjøre, er det alltid mulig å gjøre bruk av tilbudene og tjenestene uten å oppgi 
personopplysninger.

Vi ønsker å gjøre deg oppmerksom på at overføring av opplysninger over Internett (f.eks. ved e-
postkommunikasjon) kan innebære sikkerhetshull. Det er ikke mulig å beskytte slike 
opplysninger fullstendig mot tilgang fra tredjeparter. 

Vi forbyr herved uttrykkelig å bruke kontaktopplysningene som er publisert som en del av vår 
forpliktelse om å publisere et impressum, til å sende oss reklame- eller informasjonsmateriell 
som vi ikke uttrykkelig har bedt om. 

1.4.2  Ansvarsfraskrivelse

Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for noen form for skader som måtte oppstå under bruk 
av produsentens produkter, deriblant, men ikke begrenset til, følgeskader og direkte, indirekte 
eller avledede skader. 

Denne ansvarsfraskrivelsen gjelder ikke hvis produsenten har handlet med viten og vilje eller 
med grov uaktsomhet. Hvis slike begrensninger i underforståtte garantier eller fraskrivelse av 
visse erstatningsforhold ikke er tillatt under gjeldende lov, kan det, hvis slike lover gjelder for 
deg, hende at du ikke vil være underlagt deler av eller hele ovenstående ansvarsfraskrivelse, 
utelukkelser eller begrensninger. 

Eventuelle produkter som kjøpes fra produsenten, er garantert i henhold til relevant 
produktdokumentasjon og våre betingelser og vilkår for salg. 

Produsenten forbeholder seg retten til når som helst, uten forvarsel og på en hvilken som helst 
måte å endre innholdet i sine dokumenter, deriblant denne ansvarsfraskrivelsen. Produsenten 
kan ikke på noen som helst måte holdes ansvarlig for potensielle konsekvenser av slike 
endringer.
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1.4.3  Produktansvar og -garanti

Alt ansvar vedrørende enhetens egnethet for det spesifikke formålet skal hvile på operatøren. 
Produsenten påtar seg ikke noen form for erstatningsansvar for konsekvenser av misbruk som 
er utført av operatøren. Feilaktig montering og bruk av enhetene (systemene) vil føre til at 
garantien ugyldiggjøres. De respektive «Standardvilkår og -betingelser» som utgjør grunnlaget 
for salgskontrakten, skal også gjelde.

1.4.4  Informasjon vedrørende dokumentasjonen

For å unngå at det oppstår personskade hos brukeren eller skade på enheten, er det svært viktig 
at du leser informasjonen i dette dokumentet og følger gjeldende nasjonale standarder, 
sikkerhetskrav og retningslinjer for forebygging av ulykker.

Hvis dette dokumentet ikke er skrevet på morsmålet ditt og du har problemer med å forstå 
teksten, anbefaler vi at du kontakter et lokalt kontor for å få hjelp. Produsenten kan ikke påta 
seg erstatningsansvar for eventuelle skader eller personskader som skyldes at informasjonen i 
dette dokumentet er misforstått.

Dette dokumentet er gjort tilgjengelig for å hjelpe deg til å fastsette bruksforhold som vil 
muliggjøre trygg og effektiv bruk av enheten. Det er også beskrevet spesielle betraktninger og 
forholdsregler i dokumentet, og disse vises i form av understående ikoner.
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1.4.5  Advarsler og symboler som brukes

Sikkerhetsadvarsler indikeres av følgende symboler.

•  HÅNDTERINGHÅNDTERINGHÅNDTERINGHÅNDTERING
Dette symbolet finnes sammen med alle instruksjoner for handlinger som må utføres av 
operatøren i en spesifisert sekvens.

i RESULTATRESULTATRESULTATRESULTAT
Dette symbolet peker på alle viktige konsekvenser av tidligere handlinger.

1.5  Sikkerhetsinstruksjoner for operatøren

FARE!
Denne advarselen varsler om en umiddelbar fare ved arbeid med elektrisitet.

FARE!
Denne advarselen varsler om en umiddelbar fare for brannskader som følge av varme eller 
varme overflater.

FARE!
Denne advarselen varsler om en umiddelbar fare ved bruk av denne enheten i en farlig 
atmosfære.

FARE!
Disse advarslene må til enhver tid overholdes. Selv delvis unnlatelse av å følge denne advarselen 
kan føre til alvorlige helseproblemer og til og med dødsfall. Det finnes også en risiko for at 
enheten eller deler av operatørens anlegg kan bli alvorlig skadet.

ADVARSEL!
Hvis du unnlater å følge hele denne sikkerhetsadvarselen, selv om du følger deler av den, kan 
det forekomme alvorlige helseproblemer. Det finnes også en risiko for at enheten eller deler av 
operatørens anlegg kan bli alvorlig skadet.

FORSIKTIG!
Unnlatelse av å følge disse instruksjonene kan føre til skade på enheten eller på deler av 
operatørens anlegg.

INFORMASJON!
Disse instruksjonene inneholder viktig informasjon vedrørende håndteringen av enheten.

JURIDISK MERKNAD!
Denne merknaden inneholder informasjon om lovfestede direktiver og standarder.

ADVARSEL!
Generelt sett kan enheter fra produsenten kun monteres, idriftsettes, brukes og vedlikeholdes 
av autorisert personell som har gjennomgått egnet opplæring. 
Dette dokumentet er gjort tilgjengelig for å hjelpe deg til å fastsette bruksforhold som vil 
muliggjøre trygg og effektiv bruk av enheten.
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2.1  Pakkens innhold

Kombinasjonsmuligheter for signalomformer/målesensor

INFORMASJON!
Undersøk forpakningen grundig med tanke på skader eller tegn på røff behandling. Eventuelle 
skader må rapporteres til transportøren samt til produsentens lokale avdeling.

INFORMASJON!
Gå gjennom forpakningslisten for å sikre at du har mottatt alle elementene som var inkludert i 
bestillingen.

INFORMASJON!
Sjekk enhetens typeskilt for å sikre at enheten som er levert, er i samsvar med bestillingen. 
Kontroller at forsyningsspenningen som er trykket på typeskiltet, er korrekt.

Figur 2-1: Pakkens innhold

1  Enheten i bestilt versjon
2  Dokumentasjon (kalibreringsprotokoll, fabrikk- og materialsertifisering (hvis bestilt), CD-ROM med produktdokumen-

tasjon for målesensoren og signalomformeren)
3  Signalkabel (kun for ekstern versjon)

Målesensor Signalomformer MFC 400

Kompakt Eksternt felthus

OPTIMASS 6000 OPTIMASS 6400 C OPTIMASS 6400 F
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2.2  Enhetsbeskrivelse

Massestrømsmålerne er utviklet spesielt for direktemåling av massestrømshastigheter og 
produkttetthet og -temperatur samt for indirekte måling av parametere som totalvolum og -
konsentrasjon av oppløste stoffer i tillegg til volumstrømningshastigheten.

Måleenheten leveres klar til bruk. Driftsdataene har blitt innstilt i samsvar med det du 
spesifiserte i bestillingen.

Følgende versjoner er tilgjengelige:
• Kompakt versjon (signalomformeren settes direkte på målesensoren)
• Ekstern versjon (elektrisk kobling til målesensoren via feltstrøm- og signalkabler)

Figur 2-2: Enhetsversjoner

1  Kompakt versjon
2  Målesensor med koblingsboks
3  Felthus
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2.2.1  Felthus

Figur 2-3: Konstruksjonen til felthuset

1  Deksel for elektronikken og skjermen
2  Deksel for strømforsyningen og terminalrommet for innganger/utganger
3  Deksel for terminalrommet for målesensoren
4  Kabelinngang for signalkabelen til målesensoren
5  Kabelinngang for feltstrømkabelen til målesensoren
6  Kabelinngang for strømforsyningen
7  Kabelinngang for innganger og utganger
8  Monteringsplate for rør- og veggmontering

INFORMASJON!
Hver gang dekslet til et hus åpnes, skal gjengene rengjøres og tilsettes fett. Du må utelukkende 
bruke fett som er fri for harpiks og syrer.
Kontroller at pakningen til huset er korrekt tilpasset, ren og uten skader.
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2.3  Typeskilt

2.3.1  Eksempel på typeskilt

INFORMASJON!
Sjekk enhetens typeskilt for å sikre at enheten som er levert, er i samsvar med bestillingen. 
Kontroller at forsyningsspenningen som er trykket på typeskiltet, er korrekt.

Figur 2-4: Eksempel på typeskilt

1  Godkjenningsrelatert informasjon: Ex-godkjenning, sertifikat for EC-typetest, hygieniske godkjenninger osv.
2  Godkjenningsrelaterte terskelverdier
3  Ytterligere informasjon om dokumentasjon, kalibrering og patenter
4  Beskyttelseskategori
5  Elektriske koblingsdata
6  Programvare- og maskinvarerevisjon (elektronisk revisjon), CG-nummer, bestillingsnummer for signalomformeren 

og målesensoren
7  Produktbeskrivelse
8  Produsent og produsentens logo
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2.3.2  Elektriske koblingsdata for innganger/utganger (eksempel fra den grunnleggende 
versjonen)

• A = Aktiv modus. Signalomformeren tilfører strøm for tilkobling av andre enheter
• P = Passiv modus. En ekstern strømforsyning er nødvendig for bruk av andre enheter
• N/C = Kabelklemmene er ikke koblet til

Figur 2-5: Eksempel på et typeskilt for elektriske koblingsdata for innganger og utganger

1  Strømforsyning (AC: L og N, DC: L+ og L-, PE for ≥ 24 VAC, FE for ≤ 24 VAC og DC)
2  Koblingsdata for kabelklemme D/D-
3  Koblingsdata for kabelklemme C/C-
4  Koblingsdata for kabelklemme B/B-
5  Koblingsdata for kabelklemme A/A-. A+ kan bare brukes i den grunnleggende versjonen
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3.1  Generelle merknader om montering

3.2  Oppbevaring

• Oppbevar enheten på et tørt sted som er fritt for støv.
• Unngå direkte sollys over lengre tid.
• Oppbevar enheten i den opprinnelige forpakningen.
• Oppbevaringstemperatur: -50...+70 °C / -58...+158 °F

3.3  Transport

Signalomformer
• Ingen spesielle krav.

Kompakt versjon
• Enheten må ikke løftes etter huset til signalomformeren.
• Du må ikke bruke løftekjettinger.
• Bruk løftestropper for å frakte enheter med flens. Legg disse rundt begge 

prosesskoblingene.

3.4  Monteringsspesifikasjoner

INFORMASJON!
Undersøk forpakningen grundig med tanke på skader eller tegn på røff behandling. Eventuelle 
skader må rapporteres til transportøren samt til produsentens lokale avdeling.

INFORMASJON!
Gå gjennom forpakningslisten for å sikre at du har mottatt alle elementene som var inkludert i 
bestillingen.

INFORMASJON!
Sjekk enhetens typeskilt for å sikre at enheten som er levert, er i samsvar med bestillingen. 
Kontroller at forsyningsspenningen som er trykket på typeskiltet, er korrekt.

INFORMASJON!
Du må treffe følgende forholdsregler for å sikre en pålitelig montering.
• Kontroller at det er tilstrekkelig med plass på sidene.
• Beskytt signalomformeren mot direkte sollys, og monter om nødvendig en solskjerm.
• Signalomformere som monteres i kontrollskap, trenger hensiktsmessig kjøling, f.eks. ved 

hjelp av en vifte eller varmeveksler.
• Signalomformeren skal ikke eksponeres for sterke vibrasjoner. Måleenhetene er testet for et 

vibrasjonsnivå som er i samsvar med IEC 68-2-64.
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3.5  Montering av den kompakte versjonen

3.6  Montere felthuset, ekstern versjon

3.6.1  Rørmontering

1  Sett signalomformeren på røret.
2  Fest signalomformeren med standard U-bolter og skiver.
3  Stram til mutterne.

INFORMASJON!
Signalomformeren settes direkte på målesensoren. Når du skal montere strømningsmåleren, 
må du følge instruksjonene i den medfølgende produktdokumentasjonen for målesensoren.

INFORMASJON!
Sammensettingsmaterialer og -verktøy er ikke inkludert i pakken. Bruk 
sammensettingsmaterialer og -verktøy som er i samsvar med gjeldende direktiver for helse og 
sikkerhet på arbeidsplassen.

Figur 3-1: Rørmontering av felthuset
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3.6.2  Veggmontering

1  Klargjør hullene ved hjelp av monteringsplaten.
2  Bruk monteringsmaterialer og -verktøy som er i samsvar med gjeldende direktiver for helse 

og sikkerhet på arbeidsplassen.
3  Fest huset godt til veggen.

Figur 3-2: Veggmontering av felthuset

Montere flere enheter ved siden av hverandre

a ≥ 600 mm / 23,6"
b ≥ 250 mm / 9,8"
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3.6.3  Dreie skjermen på versjonen med felthus

Skjermen på versjonen med felthus kan dreies i trinn på 90°.
1  Skru av dekselet til skjermen og driftskontrollenheten.
2  Bruk et egnet verktøy, og trekk ut de to uttrekkingsenhetene i metall til venstre og høyre for 

skjermen.
3  Trekk ut skjermen mellom de to uttrekkingsenhetene i metall, og drei den til ønsket stilling.
4  Skyv skjermen og deretter uttrekkingsenhetene i metall tilbake inn i huset.
5  Sett på plass dekselet, og stram det til for hånd.

Figur 3-3: Dreie skjermen på versjonen med felthus

FORSIKTIG!
Båndkabelen til skjermen må ikke brettes eller vris gjentatte ganger.

INFORMASJON!
Hver gang dekslet til et hus åpnes, skal gjengene rengjøres og tilsettes fett. Du må utelukkende 
bruke fett som er fri for harpiks og syrer.
Kontroller at pakningen til huset er korrekt tilpasset, ren og uten skader.
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4.1  Sikkerhetsinstruksjoner

4.2  Viktige merknader vedrørende elektriske koblinger

FARE!
Strømmen skal alltid være koblet fra hvis det utføres arbeid på de elektriske koblingene. Vær 
oppmerksom på spenningsopplysningene på typeskiltet!

FARE!
Alle nasjonale reguleringer som gjelder for elektriske installasjoner, må overholdes!

FARE!
Andre sikkerhetsmerknader gjelder for enheter som brukes på farlige områder. Se Ex-
dokumentasjonen.

ADVARSEL!
Lokale reguleringer for helse og sikkerhet på arbeidsplassen skal til enhver tid overholdes. 
Eventuelt arbeid som utføres på måleenhetens elektriske komponenter, skal utelukkende 
utføres av spesialister som har gjennomgått egnet opplæring. 

INFORMASJON!
Sjekk enhetens typeskilt for å sikre at enheten som er levert, er i samsvar med bestillingen. 
Kontroller at forsyningsspenningen som er trykket på typeskiltet, er korrekt.

FARE!
Elektrisk tilkobling utføres i samsvar med VDE 0100-direktivet «Reguleringer for elektriske 
installasjoner med ledningsspenning på opptil 1000 V» eller tilsvarende nasjonale forskrifter.

FORSIKTIG!
• Bruk kabelinnføringer som egner seg for de ulike elektriske kablene.
• Målesensoren og signalomformeren har blitt konfigurert sammen på fabrikken. Du må 

derfor koble enhetene i par.
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4.3  Krav til signalkabler som anskaffes av kunden

Spesifikasjoner for standard signalkabler
• 5 tvunnet-par-kretser (24 AWG)
• Isolasjonstykkelse for kabler: ≥ 0,2 mm / 0,008")
• Hvert kabelpar er skjermet med folie og jordingsledninger
• Samlet folieskjerming / flettet skjerming
• Farge på hus: grå
• Farge på ledningene:

Par 1: gul/svart
Par 2: grønn/svart
Par 3: blå/svart
Par 4: rød/svart
Par 5: hvit/svart

• Testspenning: ≥ 100 VAC
• Temperaturområde: -40...+85 °C / -40...+185 °F
• Kapasitet mellom kablene: ≤ 41 pF/m
• Kapasitet sammenlignet med skjerming: ≤ 73 pF/m
• Induktanse: ≤ 0,8 µH/m

Spesifikasjoner for kabler i farlige områder
• 5 tvunnet-par-kretser (24 AWG)
• Isolasjonstykkelse for kabler: ≥ 0,2 mm / 0,008")
• Hvert kabelpar er skjermet med folie og jordingsledninger
• Samlet folieskjerming / flettet skjerming
• Farge på hus: blå
• Farge på ledningene:

Par 1: gul/svart
Par 2: grønn/svart
Par 3: blå/svart
Par 4: rød/svart
Par 5: hvit/svart

• Testspenning: ≥ 100 VAC
• Temperaturområde: -40...+85 °C / -40...+185 °F
• Kapasitet mellom kablene: ≤ 41 pF/m
• Kapasitet sammenlignet med skjerming: ≤ 73 pF/m
• Induktanse: ≤ 0,8 µH/m

INFORMASJON!
Hvis ikke signalkabelen har blitt bestilt, må den anskaffes av kunden. Følgende krav vedrørende 
elektriske verdier for signalkabelen må overholdes:
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4.4  Koble til signalkablene

FARE!
Kabler skal bare kobles til når strømmen er slått av.

FARE!
Enheten må være jordet i samsvar med gjeldende reguleringer for å beskytte personellet mot 
elektriske støt.

FARE!
Andre sikkerhetsmerknader gjelder for enheter som brukes på farlige områder. Se Ex-
dokumentasjonen.

ADVARSEL!
Lokale reguleringer for helse og sikkerhet på arbeidsplassen skal til enhver tid overholdes. 
Eventuelt arbeid som utføres på måleenhetens elektriske komponenter, skal utelukkende 
utføres av spesialister som har gjennomgått egnet opplæring. 
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4.4.1  Tilkobling av signalkabelen – felthus og koblingsboks for sensoren

1  Skru av dekselet til terminalrommet.
2  Før den klargjorte signalkabelen gjennom kabelinnføringen.
3  Sikre signalkabelen med klemmen.
4  Koble til de elektriske lederne som vist. Skjermingen må også kobles til den fjærende kabel-

skoen.
5  Sett på plass dekselet, og stram det til for hånd.

Figur 4-1: Tilkobling av signalkabelen – felthus og koblingsboks for sensoren

Kabel Kabel Kabelklemme

Kabelpar Farge

1 gul X1 SA+

1 svart X1 SA-

2 grønn X1 SB+

2 svart X1 SB-

3 blå X2 T1

3 svart X2 T2

4 rød X2 T3

4 svart X2 T4

5 hvit X3 DR+

5 svart X3 DR-

INFORMASJON!
Hver gang dekslet til et hus åpnes, skal gjengene rengjøres og tilsettes fett. Du må utelukkende 
bruke fett som er fri for harpiks og syrer.
Kontroller at pakningen til huset er korrekt tilpasset, ren og uten skader.
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4.4.2  Koblingsdiagram

FARE!
Enheten må være jordet i samsvar med gjeldende reguleringer for å beskytte personellet mot 
elektriske støt.

Figur 4-2: Koblingsdiagram

1  Terminalrom på signalomformeren
2  Terminalrom på målesensoren
3  Koble skjermingen til den fjærende kabelskoen (jordingsledning og samlet skjerming)

Kabel Kabel Kabelklemme

Kabelpar Farge

1 gul X1 SA+

1 svart X1 SA-

2 grønn X1 SB+

2 svart X1 SB-

3 blå X2 T1

3 svart X2 T2

4 rød X2 T3

4 svart X2 T4

5 hvit X3 DR+

5 svart X3 DR-
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4.5  Jorde målesensoren

• Målesensoren må være skikkelig jordet.
• Jordingskabelen skal ikke overføre interferensspenninger.
• Du må ikke bruke jordingskabelen til å koble til mer enn én enhet til jord.
• Målesensorene kobles til jord ved hjelp av en funksjonell jordingsleder, FE.
• I farlige områder brukes jording samtidig til ekvipotensialutjevning. Du finner ytterligere 

instruksjoner om jording i den separate «Ex-dokumentasjonen». Denne leveres bare 
sammen med utstyr til bruk i farlige områder.

FARE!
Det bør ikke være noen potensialforskjell mellom målesensoren og huset eller den beskyttende 
jordingen til signalomformeren.
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4.6  Koble til strøm, alle husvarianter

• Beskyttelseskategorien avhenger av husversjonene (IP65...67 i henhold til IEC 529 / EN 60529 
eller NEMA4/4X/6).

• Husene til enhetene er designet til å beskytte det elektroniske utstyret mot støv og fuktighet 
og bør til enhver tid holdes godt lukket. Verdiene for krypeavstand og klarering er 
dimensjonert i henhold til VDE 0110 og IEC 664 for forurensning med alvorlighetsgrad 2. 
Forsyningskretsene er designet for overspenningskategori III, og utgangskretsene er 
designet for overspenningskategori II.

• Det må finnes en sikring (IN ≤ 16 A) for den inngående strømkretsen, samt en separator 
(bryter, overbelastningsbryter) som isolerer signalomformeren, i nærheten av enheten. 
Separatoren må være merket som separator for denne enheten.

100...230 VAC (toleransegrad: -15 % / +10 %)
• Merk deg verdiene for spenning og frekvens (50...60 Hz) for strømforsyningen på typeskiltet.
• Terminalen for beskyttende jording, PEPEPEPE, på strømforsyningen må kobles til den separate U-

klemmeterminalen i terminalrommet til signalomformeren

24 VDC (toleranseområde: -55 % / +30 %)
24 VAC/DC (toleranseområder: AC: -15 % / +10 %; DC: -25 % / +30 %)
• Merk deg opplysningene på typeskiltet!
• Måleprosessen krever at det kobles en funksjonell jording, FEFEFEFE, til den separate U-

klemmeterminalen i terminalrommet til signalomformeren.
• Når du kobler til funksjonelle ekstra lave spenninger, må du implementere en mulighet for 

beskyttende atskillelse (PELV) (i henhold til VDE 0100 / VDE 0106 og/eller IEC 364 / IEC 536 
eller relevante nasjonale forskrifter).

FARE!
Enheten må være jordet i samsvar med gjeldende reguleringer for å beskytte personellet mot 
elektriske støt.

FARE!
Andre sikkerhetsmerknader gjelder for enheter som brukes på farlige områder. Se Ex-
dokumentasjonen.

INFORMASJON!
240 VAC +5 % er inkludert i toleranseområdet..

INFORMASJON!
For 24 VDC er 12 VDC -10 % inkludert i toleranseområdet.
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4.7  Innganger og utganger, oversikt

4.7.1  Kombinasjon av innganger/utganger (I/O-er)

Denne signalomformeren er tilgjengelig med ulike kombinasjoner av innganger/utganger.

Grunnleggende versjon
• Denne versjonen har 1 strømutgang, 1 pulsutgang og 2 statusutganger/grensebrytere.
• Pulsutgangen kan konfigureres som en statusutgang/grensebryter, og en av 

statusutgangene kan konfigureres som en kontrollinngang.

Ex i-versjon
• Avhengig av oppgaven kan enheten konfigureres med ulike utgangsmoduler.
• Strømutgangene kan være aktive eller passive.
• Alternativt også tilgjengelig med Foundation Fieldbus og Profibus PA

Modulær versjon
• Avhengig av oppgaven kan enheten konfigureres med ulike utgangsmoduler.

 Bussystemer
• Enheten støtter egensikre og ikke-egensikre bussgrensesnitt når de er kombinert med andre 

moduler.
• Du finner mer informasjon om tilkobling og drift av bussystemer i separat dokumentasjon.

Ex-alternativ
• Hvis enhetene skal brukes i farlige områder, kan alle inngangs-/utgangsvarianter av 

husdesignene C og F leveres med terminalrom i versjonene Ex d (trykkbestandig hus) eller 
Ex e (økt sikkerhet).

• Du finner informasjon om tilkobling og drift av Ex-enheter i de tilhørende, separate 
instruksjonene.

Tilkobling til strømforsyningen

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 eller 12 W



4 ELEKTRISKE KOBLINGER 

28 

MFC 400

www.krohne.com 08/2014 - 4003839801 - MA MFC 400 R02 no

4.7.2  Beskrivelse av CG-nummeret

De siste tre sifrene i CG-nummeret (5, 6 og 7) indikerer tilordningen til kabelklemmene. Se 
følgende eksempler.

Eksempler på CG-numre

Beskrivelse av forkortelser og CG-identifikatorer for potensielle alternative moduler
på terminal A og B

Figur 4-3: Merking (CG-nummer) for elektronikkmodulen og inngangs-/utgangsvariantene

1  ID-nummer: 3
2  ID-nummer: 0 = standard, 9 = spesial
3  Strømforsyningsalternativ
4  Skjerm (språkversjoner)
5  Inngangs-/utgangsversjon (I/O)
6  Første tilleggsmodul for kabelklemme A
7  Andre tilleggsmodul for kabelklemme B

CG 330 11 100 100...230 VAC og standardskjerm, grunnleggende I/O: Ia eller Ip og Sp/Cp og Sp og Pp/Sp

CG 330 11 7FK 100...230 VAC og standardskjerm, modulær I/O: Ia og PN/SN og alternativ modul PN/SN og CN

CG 330 81 4EB 24 VDC og standardskjerm, modulær I/O: Ia og Pa/Sa og alternativ modul Pp/Sp og Ip

Forkortelse Identifikator for CG-nr. Beskrivelse

Ia A Aktiv strømutgang

Ip B Passiv strømutgang

Pa / Sa C Aktiv pulsutgang, frekvensutgang, statusutgang eller grensebryter (kan 
endres)

Pp / Sp E Passiv pulsutgang, frekvensutgang, statusutgang eller grensebryter 
(kan endres)

PN / SN F Passiv pulsutgang, frekvensutgang, statusutgang eller grensebryter i 
henhold til NAMUR (kan endres)

Ca G Aktiv kontrollinngang

Cp K Passiv kontrollinngang

CN H Aktiv kontrollinngang i henhold til NAMUR
Signalomformeren overvåker kabelbrudd og kortslutninger i henhold til 
EN 60947-5-6. Eventuelle feil vises på LC-skjermen. Feilmeldingene kan 
innhentes via statusutgangen.

- 8 Ingen ekstramoduler er montert

- 0 Ingen flere moduler er mulige
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4.7.3  Versjoner med faste innganger/utganger som ikke kan endres

Denne signalomformeren er tilgjengelig med ulike kombinasjoner av innganger/utganger.

• De grå boksene i tabellene viser kabelklemmer som ikke har en tilordning eller ikke er i 
bruk.

• Bare de siste fire sifrene i CG-nummeret er gjengitt i tabellen.
• Kabelklemme A+ kan bare brukes i den grunnleggende inngangs-/utgangsversjonen.

CG-nr. Kabelklemmer

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

Grunnleggende I/O-er (standard)
1 0 0 Ip + HART® passiv  1 Sp / Cp passiv  2 Sp passiv Pp / Sp passiv  2

Ia + HART® aktiv  1

Ex i-IO-er (tilleggsutstyr)
2 0 0 Ia + HART® aktiv PN / SN  NAMUR  2

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

2 1 0 Ia aktiv PN / SN NAMUR
Cp passiv  2

Ia + HART® aktiv PN / SN NAMUR  2

3 1 0 Ia aktiv PN / SN NAMUR
Cp passiv  2

Ip + HART® passiv PN / SN NAMUR  2

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

Ia + HART® aktiv PN / SN NAMUR  2

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

Ip + HART® passiv PN / SN NAMUR  2

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

FISCO-enhet FISCO-enhet

D 1 0 Ia aktiv PN / SN NAMUR
Cp passiv  2

PA+ PA- PA+ PA-

FISCO-enhet FISCO-enhet

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

PA+ PA- PA+ PA-

FISCO-enhet FISCO-enhet
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FOUNDATION Fieldbus (Ex i) (tilleggsutstyr)
E 0 0 V/D+ V/D- V/D+ V/D-

FISCO-enhet FISCO-enhet

E 1 0 Ia aktiv PN / SN NAMUR
Cp passiv  2

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

FISCO-enhet FISCO-enhet

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

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

FISCO-enhet FISCO-enhet

1 funksjonen endres ved å koble til på nytt
2 kan endres



 ELEKTRISKE KOBLINGER 4

31

MFC 400

www.krohne.com08/2014 - 4003839801 - MA MFC 400 R02 no

4.7.4  Versjoner med innganger/utganger som kan endres

Denne signalomformeren er tilgjengelig med ulike kombinasjoner av innganger/utganger.

• De grå boksene i tabellene viser kabelklemmer som ikke har en tilordning eller ikke er i 
bruk.

• Bare de siste fire sifrene i CG-nummeret er gjengitt i tabellen.
• Terminal = kabelklemme

CG-nr. Kabelklemmer

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

Modulære IO-er (tilleggsutstyr)
4 _ _ Maksimalt 2 tilleggsmoduler for terminal A + B Ia + HART® aktiv Pa / Sa aktiv  1

8 _ _ Maksimalt 2 tilleggsmoduler for terminal A + B Ip + HART® passiv Pa / Sa aktiv  1

6 _ _ Maksimalt 2 tilleggsmoduler for terminal A + B Ia + HART® aktiv Pp / Sp passiv  1

B _ _ Maksimalt 2 tilleggsmoduler for terminal A + B Ip + HART® passiv Pp / Sp passiv  1

7 _ _ Maksimalt 2 tilleggsmoduler for terminal A + B Ia + HART® aktiv PN / SN NAMUR  1

C _ _ Maksimalt 2 tilleggsmoduler for terminal A + B Ip + HART® passiv PN / SN NAMUR  1

PROFIBUS PA (tilleggsutstyr)
D _ _ Maksimalt 2 tilleggsmoduler for terminal A + B PA+ (2) PA- (2) PA+ (1) PA- (1)

FOUNDATION Fieldbus (tilleggsutstyr)
E _ _ Maksimalt 2 tilleggsmoduler for terminal A + B V/D+ (2) V/D- (2) V/D+ (1) V/D- (1)

PROFIBUS DP (tilleggsutstyr)
F _ 0 1 tilleggsmodul for 

terminal A
Utgang P RxD/TxD-

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

Utgang N RxD/TxD-
P(1)

RxD/TxD-
N(1)

Modbus (tilleggsutstyr)
G _ _  2 Maksimalt 2 tilleggsmoduler for terminal A + B Felles Sign. B 

(D1)
Sign. A 
(D0)

H _ _  3 Maksimalt 2 tilleggsmoduler for terminal A + B Felles Sign. B 
(D1)

Sign. A 
(D0)

1 kan endres
2 ikke-aktivert bussterminator 
3 aktivert bussterminator 
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4.8  Beskrivelse av inngangene og utgangene

4.8.1  Strømutgang

• Alle utganger er elektrisk isolert fra hverandre og fra alle andre kretser.
• Alle driftsdata og funksjoner kan justeres.
• Passiv modus: ekstern strøm Ueks. ≤ 32 VDC ved I ≤ 22 mA

• Aktiv modus: belastningsimpedans RL ≤ 1 kΩ ved I ≤ 22 mA;
RL ≤ 450 Ω ved I ≤ 22 mA for Ex i-utganger

• Selvovervåkning: avbrudd eller for høy belastningsimpedans i strømutgangskretsen
• Det kan vises feilmeldinger via statusutgangen. Feilmeldingen vises på LC-skjermen.
• Strømverdien for registrering av feil kan justeres. Standardinnstilling: 3,6 mA
• Automatisk områdekonvertering via terskelverdi eller kontrollinngang. Innstillingsområdet 

for terskelverdien er på mellom 5 og 80 % av Q100 %, ± 0...5 % hysterese (korresponderende 
forhold fra mindre til større område, fra 1:20 til 1:1,25).
Det aktive området kan signaliseres via en statusutgang (justerbar).

• Det er mulig med måling av strømning både fremover og bakover (F/R-modus).

INFORMASJON!
Strømutgangene må kobles til i henhold til versjonen! Hvilke I/O-versjoner og 
innganger/utganger som finnes i signalomformeren, er indikert på klistremerket på dekselet til 
terminalrommet.

INFORMASJON!
For ytterligere informasjon se Beskrivelse av inngangene og utgangene på side 38 og se 
Tekniske opplysninger på side 128.

FARE!
Andre sikkerhetsmerknader gjelder for enheter som brukes på farlige områder. Se Ex-
dokumentasjonen.
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4.8.2  Puls- og frekvensutgang

• Alle utganger er elektrisk isolert fra hverandre og fra alle andre kretser.
• Alle driftsdata og funksjoner kan justeres.
• Passiv modus: 

Påkrevet ekstern strømforsyning: Ueks. ≤ 32 VDC
I ≤ 20 mA ved f ≤ 10 kHz (over området opptil fmaks. ≤ 12 kHz)
I ≤ 100 mA ved f ≤ 100 Hz

• Aktiv modus: 
Bruk av den interne strømforsyningen: Unom. = 24 VDC
I ≤ 20 mA ved f ≤ 10 kHz (over området opptil fmaks. ≤ 12 kHz)
I ≤ 20 mA ved f ≤ 100 Hz

• NAMUR-modus: passiv i henhold til EN 60947-5-6, f ≤ 10 kHz,
over området opptil fmaks. ≤ 12 kHz

• Skalering: 
Frekvensutgang: i pulser per tidsenhet (f.eks. 1000 pulser/s ved Q100%);
Pulsutgang: mengde per puls.

• Pulsbredde: 
symmetrisk (pulsens nyttefaktor 1:1 uavhengig av utgangsfrekvensen)
automatisk (med fast pulsbredde, nyttefaktor cirka 1:1 ved Q100 %) eller
fast (pulsbredden kan justeres til ønsket innstilling i området 0,05 ms...2 s) 

• Det er mulig med måling av strømning både fremover og bakover (F/R-modus).
• Alle pulsfrekvensutganger kan også brukes som statusutganger/grensebrytere.

INFORMASJON!
Avhengig av versjonen må puls- og frekvensutgangene kobles til passivt eller aktivt eller i 
henhold til NAMUR EN 60947-5-6. Hvilken I/O-versjon og hvilke innganger/utganger som finnes 
på signalomformeren du har, er angitt på klistremerket på dekselet til terminalrommet.

INFORMASJON!
For ytterligere informasjon se Beskrivelse av inngangene og utgangene på side 38 og se 
Tekniske opplysninger på side 128.

FARE!
Andre sikkerhetsmerknader gjelder for enheter som brukes på farlige områder. Se Ex-
dokumentasjonen.
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4.8.3  Statusutgang og grensebryter

• Statusutgangene/grensebryterne er elektrisk isolert fra hverandre og fra alle andre kretser.
• Utgangstrinnene til statusutgangene/grensebryterne under enkel aktiv eller passiv drift 

fungerer som relékontakter og kan kobles med en hvilken som helst polaritet.
• Alle driftsdata og funksjoner kan justeres.
• Passiv modus: En ekstern strømforsyning er nødvendig: 

Ueks. ≤ 32 VDC; I ≤ 100 mA

• Aktiv modus: Den interne strømforsyningen brukes:
Unom. = 24 VDC; I ≤ 20 mA

• NAMUR-modus: Passiv i henhold til EN 60947-5-6
• For informasjon om justerbare driftstilstander se Funksjonstabeller på side 70.

INFORMASJON!
Om statusutgangene og grensebryterne må kobles til passivt eller aktivt eller i henhold til 
NAMUR EN 60947-5-6 avhenger av versjonen. Hvilken I/O-versjon og hvilke innganger/utganger 
som finnes i signalomformeren, er indikert på klistremerket på dekselet til terminalrommet.

INFORMASJON!
For ytterligere informasjon se Beskrivelse av inngangene og utgangene på side 38 og se 
Tekniske opplysninger på side 128.

FARE!
Andre sikkerhetsmerknader gjelder for enheter som brukes på farlige områder. Se Ex-
dokumentasjonen.
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4.8.4  Kontrollinngang

• Alle kontrollinnganger er elektrisk isolert fra hverandre og fra alle andre kretser.
• Alle driftsdata og funksjoner kan justeres.
• Passiv modus: En ekstern strømforsyning er nødvendig: 

Ueks. ≤ 32 VDC

• Aktiv modus: Den interne strømforsyningen brukes:
Unom. = 24 VDC

• NAMUR-modus: I henhold til EN 60947-5-6
(Aktiv kontrollinngang i henhold til NAMUR EN 60947-5-6: Signalomformeren overvåker 
kabelbrudd og kortslutninger i henhold til EN 60947-5-6. Eventuelle feil vises på LC-
skjermen. Feilmeldingene kan innhentes via statusutgangen.

• For informasjon om justerbare driftstilstander se Funksjonstabeller på side 70.

INFORMASJON!
Om kontrollinngangene må kobles passivt eller aktivt eller i henhold til NAMUR EN 60947-5-6 
avhenger av versjonen. Hvilken I/O-versjon og hvilke innganger/utganger som finnes i 
signalomformeren, er indikert på klistremerket på dekselet til terminalrommet.

INFORMASJON!
For ytterligere informasjon se Beskrivelse av inngangene og utgangene på side 38 og se 
Tekniske opplysninger på side 128.

FARE!
Andre sikkerhetsmerknader gjelder for enheter som brukes på farlige områder. Se Ex-
dokumentasjonen.
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4.9  Elektrisk kobling av inngangene og utgangene

4.9.1  Felthus, elektrisk kobling av inngangene og utgangene

1  Åpne dekselet til huset.
2  Skyv den klargjorte kabelen gjennom kabelinnføringen, og koble til de nødvendige lederne.
3  Koble om nødvendig til skjermingen.
4  Lukk berøringsvernet. 
5  Lukk dekselet til huset.

INFORMASJON!
Sammensettingsmaterialer og -verktøy er ikke inkludert i pakken. Bruk 
sammensettingsmaterialer og -verktøy som er i samsvar med gjeldende direktiver for helse og 
sikkerhet på arbeidsplassen.

FARE!
Strømmen skal alltid være koblet fra hvis det utføres arbeid på de elektriske koblingene. Vær 
oppmerksom på spenningsopplysningene på typeskiltet!

INFORMASJON!
Skjermede kabler må brukes ved frekvenser over 100 Hz for å redusere virkningen fra elektrisk 
interferens (EMC).

Figur 4-4: Terminalrommet for innganger og utganger i felthuset

INFORMASJON!
Hver gang dekslet til et hus åpnes, skal gjengene rengjøres og tilsettes fett. Du må utelukkende 
bruke fett som er fri for harpiks og syrer.
Kontroller at pakningen til huset er korrekt tilpasset, ren og uten skader.
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4.9.2  Legge elektriske kabler på riktig måte

1  Legg kabelen i en løkke rett før huset.
2  Stram skruetilkoblingen til kabelinnføringen godt til.
3  Du må aldri montere huset med kabelinnføringene vendt oppover.
4  Bruk en plugg til å forsegle kabelinnføringer du ikke har behov for.

Figur 4-5: Beskytt huset mot støv og vann.
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4.10  Beskrivelse av inngangene og utgangene

4.10.1  Viktige merknader

• Alle grupper er elektrisk isolert fra hverandre og fra alle andre inngangs- og utgangskretser.
• Passiv modus: En ekstern strømforsyning er nødvendig for å kjøre (aktivere) andre enheter 

(Ueks.).

• Aktiv modus: Signalomformeren tilfører strøm for drift (aktivering) av andre enheter. 
Overhold maks. driftsdata.

• Terminaler som ikke er i bruk, skal ikke ha ledende kobling til andre elektrisk ledende deler.

Beskrivelse av forkortelser som brukes

INFORMASJON!
Om inngangene/utgangene må kobles passivt eller aktivt eller i henhold til NAMUR EN 60947-5-
6 avhenger av versjonen. Hvilken I/O-versjon og hvilke innganger/utganger som finnes i 
signalomformeren, er indikert på klistremerket på dekselet til terminalrommet.

FARE!
Andre sikkerhetsmerknader gjelder for enheter som brukes på farlige områder. Se Ex-
dokumentasjonen.

Ia Ip Aktiv eller passiv strømutgang

Pa Pp Aktiv eller passiv puls-/frekvensutgang

PN Passiv puls-/frekvensutgang i henhold til NAMUR EN 60947-5-6

Sa Sp Aktiv eller passiv statusutgang/grensebryter

SN Passiv statusutgang/grensebryter i henhold til NAMUR EN 60947-5-6

Ca Cp Aktiv eller passiv kontrollinngang

CN Aktiv kontrollinngang i henhold til NAMUR EN 60947-5-6: 
Signalomformeren overvåker kabelbrudd og kortslutninger i henhold til EN 60947-5-6. 
Eventuelle feil vises på LC-skjermen. Feilmeldingene kan innhentes via statusutgangen.
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4.10.2  Beskrivelse av de elektriske symbolene

mA-måler
0...20 mA eller 4...20 mA og andre
RL er den indre motstanden til målepunktet, inkludert motstanden i kabelen

Kilde til DC-spenning (Ueks.), ekster strømforsyning, eventuell 
tilkoblingspolaritet

Kilde til DC-spenning (Ueks.), overhold tilkoblingspolariteten i henhold til 
koblingsdiagrammene

Intern kilde til DC-spenning

Kontrollert intern strømforsyning i enheten

Elektronisk eller elektromagnetisk teller
Skjermede kabler må brukes for tilkobling til tellerne ved frekvenser over 
100 Hz.
Ri Intern motstand i telleren

Knapp, INGEN kontakt eller lignende

Tabell 4-1: Beskrivelse av symbolene
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4.10.3  Grunnleggende innganger/utganger

Aktiv strømutgang (HART®), grunnleggende I/O-er
• Uint., nom. = 24 VDC nominell

• I ≤ 22 mA
• RL ≤ 1 kΩ

Passiv strømutgang (HART®), grunnleggende I/O-er
• Uint., nom. = 24 VDC nominell

• Ueks. ≤ 32 VDC

• I ≤ 22 mA
• U0 ≥ 1,8 V

• RL ≤ (Ueks. - U0) / Imaks.

FORSIKTIG!
Overhold koblingspolariteten.

Figur 4-6: Aktiv strømutgang Ia

Figur 4-7: Passiv strømutgang Ip
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Passiv puls-/frekvensutgang, grunnleggende I/O-er
• Ueks. ≤ 32 VDC

• fmaks. i driftsmenyen er stilt til fmaks. ≤ 100 Hz: 
I ≤ 100 mA
åpen:
I ≤ 0,05 mA ved Ueks. = 32 VDC
lukket:
U0, maks. = 0,2 V ved I ≤ 10 mA
U0, maks. = 2 V ved I ≤ 100 mA

• fmaks. i driftsmenyen er stilt til 100 Hz < fmaks. ≤ 10 kHz: 
I ≤ 20 mA 
åpen:
I ≤ 0,05 mA ved Ueks. = 32 VDC
lukket:
U0, maks. = 1,5 V ved I ≤ 1 mA
U0, maks. = 2,5 V ved I ≤ 10 mA
U0, maks. = 5,0 V ved I ≤ 20 mA

• Hvis følgende maksimale belastningsimpedanse, RL, maks., overskrides, må 
belastningsimpedansen, RL, reduseres tilsvarende ved parallellkobling av R:
f ≤ 100 Hz: RL, maks. = 47 kΩ
f ≤ 1 kHz: RL, maks. = 10 kΩ
f ≤ 10 kHz: RL, maks. = 1 kΩ

• Minimal belastningsimpedanse, RL, min., beregnes som følger:
RL, min. = (Ueks. - U0) / Imaks.

• Kan også angis som en statusutgang. Du finner informasjon om den elektriske koblingen i 
koblingsdiagrammet for statusutganger.

INFORMASJON!
• Versjoner med kompakt hus og felthus:Versjoner med kompakt hus og felthus:Versjoner med kompakt hus og felthus:Versjoner med kompakt hus og felthus: Skjermingen kobles til via kabelklemmene i 

terminalrommet.
• En hvilken som helst koblingspolaritet.

Figur 4-8: Passiv puls-/frekvensutgang Pp
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Passiv statusutgang/grensebryter, grunnleggende I/O-er
• Ueks. ≤ 32 VDC

• I ≤ 100 mA
• RL, maks. = 47 kΩ

RL, min.= (Ueks.U0) / Imaks.

• åpen:
I ≤ 0,05 mA ved Ueks. = 32 VDC
lukket:
U0, maks. = 0,2 V ved I ≤ 10 mA
U0, maks. = 2 V ved I ≤ 100 mA

• Utgangen er åpen når strømmen er koblet fra enheten.
• X står for kabelklemmene B, C eller D. Funksjonene til kabelklemmene avhenger av 

innstillingene se Funksjonstabeller på side 70.

Passiv kontrollinngang, grunnleggende I/O-er
• 8 V ≤ Ueks. ≤ 32 VDC

• Imaks. = 6,5 mA ved Ueks. ≤ 24 VDC
Imaks. = 8,2 mA ved Ueks. ≤ 32 VDC

• Omkoblingspunkt for å identifisere om en kontakt er åpen eller lukket:
Åpen kontakt (av):   U0 ≤ 2,5 V med Inom. = 0,4 mA
Lukket kontakt (på):  U0 ≥ 8 V med Inom. = 2,8 mA

• Kan også angis som en statusutgang. Du finner informasjon om den elektriske koblingen i 
koblingsdiagrammet for statusutganger.

INFORMASJON!
• En hvilken som helst koblingspolaritet.

Figur 4-9: Passiv statusutgang/grensebryter Sp

Figur 4-10: Passiv kontrollinngang Cp

1  Signal
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4.10.4  Modulære innganger/utganger og bussystemer

Aktiv strømutgang (bare strømutgangsterminalene C/C- er HART®-kompatible), 
modulære I/O-er
• Uint., nom. = 24 VDC

• I ≤ 22 mA
• RL ≤ 1 kΩ

• X angir kabelklemmene A, B eller C avhengig av versjonen til signalomformeren.

Passiv strømutgang (bare strømutgangsterminalene C/C- er HART®-kompatible), 
modulære I/O-er
• Ueks. ≤ 32 VDC

• I ≤ 22 mA
• U0 ≥ 1,8 V

• RL ≤ (Ueks. - U0) / Imaks.

• X angir kabelklemmene A, B eller C avhengig av versjonen til signalomformeren.

FORSIKTIG!
Overhold koblingspolariteten.

INFORMASJON!
• For ytterligere informasjon om elektriske koblinger se Beskrivelse av inngangene og 

utgangene på side 38.
• Du finner informasjon om den elektriske koblingen til bussystemene i den separate 

dokumentasjonen for de respektive bussystemene.

Figur 4-11: Aktiv strømutgang Ia

Figur 4-12: Passiv strømutgang Ip
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Aktiv puls-/frekvensutgang, modulære I/O-er
• Unom. = 24 VDC

• fmaks. i driftsmenyen er stilt til fmaks. ≤ 100 Hz: 
I ≤ 20 mA
åpen:
I ≤ 0,05 mA
lukket:
U0, nom. = 24 V ved I = 20 mA

• fmaks. i driftsmenyen er stilt til 100 Hz < fmaks. ≤ 10 kHz: 
 I ≤ 20 mA
åpen:
I ≤ 0,05 mA
lukket:
U0, nom. = 22,5 V ved I = 1 mA
U0, nom. = 21,5 V ved I = 10 mA
U0, nom. = 19 V ved I = 20 mA

• Hvis følgende maksimale belastningsimpedanse, RL, maks., overskrides, må 
belastningsimpedansen, RL, reduseres tilsvarende ved parallellkobling av R:
f ≤ 100 Hz: RL, maks. = 47 kΩ
f ≤ 1 kHz: RL, maks. = 10 kΩ
f ≤ 10 kHz: RL, maks. = 1 kΩ

• Minimal belastningsimpedanse, RL, min., beregnes som følger:
RL, min. = U0 / Imaks.

• X angir kabelklemmene A, B eller D avhengig av versjonen til signalomformeren.

INFORMASJON!
• Versjoner med kompakt hus og felthus:Versjoner med kompakt hus og felthus:Versjoner med kompakt hus og felthus:Versjoner med kompakt hus og felthus: Skjermingen kobles til via kabelklemmene i 

terminalrommet.
• En hvilken som helst koblingspolaritet.

Figur 4-13: Aktiv puls-/frekvensutgang Pa
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Passiv puls-/frekvensutgang, modulære I/O-er
• Ueks. ≤ 32 VDC

• fmaks. i driftsmenyen er stilt til fmaks. ≤ 100 Hz:
I ≤ 100 mA
åpen:
I ≤ 0,05 mA ved Ueks. = 32 VDC
lukket:
U0, maks. = 0,2 V ved I ≤ 10 mA
U0, maks. = 2 V ved I ≤ 100 mA

• fmaks. i driftsmenyen er stilt til 100 Hz < fmaks. ≤ 10 kHz: 
åpen:
I ≤ 0,05 mA ved Ueks. = 32 VDC
lukket:
U0, maks. = 1,5 V ved I ≤ 1 mA
U0, maks. =2,5 V ved I ≤ 10 mA
U0, maks. = 5 V ved I ≤ 20 mA

• Hvis følgende maksimale belastningsimpedanse, RL, maks., overskrides, må 
belastningsimpedansen, RL, reduseres tilsvarende ved parallellkobling av R:
f ≤ 100 Hz: RL, maks. = 47 kΩ
f ≤ 1 kHz: RL, maks. = 10 kΩ
f ≤ 10 kHz: RL, maks. = 1 kΩ

• Minimal belastningsimpedanse, RL, min., beregnes som følger:
RL, min.= (Ueks.U0) / Imaks.

• Kan også angis som en statusutgang. Se koblingsdiagrammet for statusutganger.
• X angir kabelklemmene A, B eller D avhengig av versjonen til signalomformeren.

Figur 4-14: Passiv puls-/frekvensutgang Pp
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Passiv puls- og frekvensutgang PN NAMUR, modulære I/O-er

• Kobling i samsvar med EN 60947-5-6
• åpen:

Inom. = 0,6 mA
lukket:
Inom. = 3,8 mA

• X angir kabelklemmene A, B eller D avhengig av versjonen til signalomformeren.

INFORMASJON!
• Versjoner med kompakt hus og felthus:Versjoner med kompakt hus og felthus:Versjoner med kompakt hus og felthus:Versjoner med kompakt hus og felthus: Skjermingen kobles til via kabelklemmene i 

terminalrommet.
• En hvilken som helst koblingspolaritet.

Figur 4-15: Passiv puls- og frekvensutgang PN i henhold til NAMUR EN 60947-5-6
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Aktiv statusutgang/grensebryter, modulære I/O-er
• Overhold koblingspolariteten.
• Uint. = 24 VDC

• I ≤ 20 mA
• RL ≤ 47 kΩ

• åpen:
I ≤ 0,05 mA
lukket:
U0, nom. = 24 V ved I = 20 mA

• X angir kabelklemmene A, B eller D avhengig av versjonen til signalomformeren.

Passiv statusutgang/grensebryter, modulære I/O-er
• En hvilken som helst koblingspolaritet.
• Ueks. = 32 VDC

• I ≤ 100 mA
• RL, maks. = 47 kΩ

RL, min.= (Ueks.U0) / Imaks.

• åpen:
I ≤ 0,05 mA ved Ueks. = 32 VDC
lukket:
U0, maks. = 0,2 V ved I ≤ 10 mA
U0, maks. = 2 V ved I ≤ 100 mA

• Utgangen er åpen når strømmen er koblet fra enheten.
• X angir kabelklemmene A, B eller D avhengig av versjonen til signalomformeren.

Figur 4-16: Aktiv statusutgang/grensebryter Sa

Figur 4-17: Passiv statusutgang/grensebryter Sp
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Statusutgang/grensebryter SN NAMUR, modulære I/O-er

• En hvilken som helst koblingspolaritet.
• Kobling i samsvar med EN 60947-5-6
• åpen:

Inom. = 0,6 mA
lukket:
Inom. = 3,8 mA

• Utgangen er åpen når strømmen er koblet fra enheten.
• X angir kabelklemmene A, B eller D avhengig av versjonen til signalomformeren.

Figur 4-18: Statusutgang/grensebryter SN i henhold til NAMUR EN 60947-5-6
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Aktiv kontrollinngang, modulære I/O-er
• Uint. = 24 VDC

• Åpen ekstern kontakt:
U0, nom. = 22 V
Lukket ekstern kontakt:
Inom. = 4 mA

• Omkoblingspunkt for å identifisere om en kontakt er åpen eller lukket:
Lukket kontakt (på):   U0 ≤ 10 V med Inom. = 1,9 mA
Åpen kontakt (av): U0 ≥ 12 V med Inom. = 1,9 mA

• X angir kabelklemmene A eller B avhengig av versjonen til signalomformeren.

Passiv kontrollinngang, modulære I/O-er
• 3 V ≤ Ueks. ≤ 32 VDC

• Imaks. = 9,5 mA ved Ueks. ≤ 24 V
Imaks. = 9,5 mA ved Ueks. ≤ 32 V

• Omkoblingspunkt for å identifisere om en kontakt er åpen eller lukket:
Åpen kontakt (av):   U0 ≤ 2,5 V med Inom. = 1,9 mA
Lukket kontakt (på):  U0 ≥ 3 V med Inom. = 1,9 mA

• X angir kabelklemmene A eller B avhengig av versjonen til signalomformeren.

FORSIKTIG!
Overhold koblingspolariteten.

Figur 4-19: Aktiv kontrollinngang Ca

1  Signal

Figur 4-20: Passiv kontrollinngang Cp

1  Signal
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Aktiv kontrollinngang CN NAMUR, modulære I/O-er

• Tilkobling i henhold til EN 60947-5-6
• Omkoblingspunkt for å identifisere om en kontakt er åpen eller lukket:

Åpen kontakt (av): U0, nom. = 6,3 V med Inom. < 1,9 mA
Lukket kontakt (på): U0, nom. = 6,3 V med Inom. > 1,9 mA

• Registrering av kabelbrudd;
U0 ≥ 8,1 V med I ≤ 0,1 mA

• Registrering av kortslutning i kabler:
U0 ≤ 1,2 V med I ≥ 6,7 mA

• X angir kabelklemmene A eller B avhengig av versjonen til signalomformeren.

FORSIKTIG!
Overhold koblingspolariteten.

Figur 4-21: Aktiv kontrollinngang CN i henhold til NAMUR EN 60947-5-6
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4.10.5  Ex i-innganger/-utganger

Aktiv strømutgang (bare strømutgangsterminalene C/C- er HART®-kompatible), Ex i-
I/O-er
• Overhold koblingspolariteten.
• Uint., nom. = 20 VDC

• I ≤ 22 mA
• RL ≤ 450 Ω

• X angir kabelklemmene A eller C avhengig av versjonen til signalomformeren.

Passiv strømutgang (bare strømutgangsterminalene C/C- er HART®-kompatible), Ex i-
I/O-er
• En hvilken som helst koblingspolaritet.
• Ueks. ≤ 32 VDC

• I ≤ 22 mA
• U0 ≥ 4 V

• RL ≤ (Ueks. - U0) / Imaks.

• X angir kabelklemmene A eller C avhengig av versjonen til signalomformeren.

FARE!
Andre sikkerhetsmerknader gjelder for enheter som brukes på farlige områder. Se Ex-
dokumentasjonen.

INFORMASJON!
For ytterligere informasjon om elektriske koblinger se Beskrivelse av inngangene og utgangene 
på side 38.

Figur 4-22: Aktiv strømutgang Ia, Ex i

Figur 4-23: Passiv strømutgang Ip, Ex i
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Passiv puls- og frekvensutgang PN NAMUR, Ex i-I/O-er

• Tilkobling i henhold til EN 60947-5-6
• åpen:

Inom. = 0,43 mA
lukket:
Inom. = 4,5 mA

• X angir kabelklemmene B eller D avhengig av versjonen til signalomformeren.

FARE!
Andre sikkerhetsmerknader gjelder for enheter som brukes på farlige områder. Se Ex-
dokumentasjonen.

INFORMASJON!
• Versjoner med kompakt hus og felthus:Versjoner med kompakt hus og felthus:Versjoner med kompakt hus og felthus:Versjoner med kompakt hus og felthus: Skjermingen kobles til via kabelklemmene i 

terminalrommet.
• En hvilken som helst koblingspolaritet.

Figur 4-24: Passiv puls- og frekvensutgang PN i henhold til NAMUR EN 60947-5-6, Ex i
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Statusutgang/grensebryter SN NAMUR, Ex i-I/O-er

• Tilkobling i henhold til EN 60947-5-6
• åpen:

Inom. = 0,43 mA
lukket:
Inom. = 4,5 mA

• Utgangen er lukket når strømmen er koblet fra enheten.
• X angir kabelklemmene B eller D avhengig av versjonen til signalomformeren.

INFORMASJON!
• En hvilken som helst koblingspolaritet.

Figur 4-25: Statusutgang/grensebryter SN i henhold til NAMUR EN 60947-5-6, Ex i
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Passiv kontrollinngang, Ex i-I/O-er
• 5,5 V ≤ Ueks. ≤ 32 VDC

• Imaks. = 6 mA ved Ueks. ≤ 24 V
Imaks. = 6,5 mA ved Ueks. ≤ 32 V

• Omkoblingspunkt for å identifisere om en kontakt er åpen eller lukket:
Åpen kontakt (av):   U0 ≤ 3,5 V med I ≤ 0,5 mA
Lukket kontakt (på):  U0 ≥ 5,5 V med I ≥ 4 mA

• X angir kabelklemmene B hvis disse er tilgjengelige.

FARE!
Andre sikkerhetsmerknader gjelder for enheter som brukes på farlige områder. Se Ex-
dokumentasjonen.

INFORMASJON!
• En hvilken som helst koblingspolaritet.

Figur 4-26: Passiv kontrollinngang Cp, Ex i

1  Signal
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4.10.6  HART®-kobling

Aktiv HART®-kobling (punkt til punkt) 

Parallellmotstanden til HART® -kommunikatoren må være R ≥ 230 Ω.

INFORMASJON!
• I de grunnleggende I/O-ene er strømutgangen ved kabelklemmene A+/A-/A alltid HART®-

kompatible.
• For moduære I/O-er og Ex i-I/O-er er bare utgangsmodulen for kabelklemmene C/C- 

HART®-kompatible.

Figur 4-27:  Aktiv HART®-kobling (Ia)

1  Grunnleggende I/O: terminalene A og A+
2  Modulær I/O: terminalene C- og C

3  HART®-kommunikator
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Passiv HART®-kobling (flerpunktsmodus)
• I: I0 % ≥ 4 mA

• Flerpunktsmodus I: Ifast ≥ 4 mA = I0 %

• Ueks. ≤ 32 VDC

• R ≥ 230 Ω

Figur 4-28: Passiv HART®-kobling (Ip)

1  Grunnleggende I/O: terminalene A- og A
2  Modulær I/O: terminalene C- og C

3  HART®-kommunikator

4  Andre enheter som er HART®-kompatible



 OPPSTART 5

57

MFC 400

www.krohne.com08/2014 - 4003839801 - MA MFC 400 R02 no

5.1  Slå på strømmen

Før du kobler til strømmen, må du kontrollere at systemet har blitt korrekt montert. 
Dette omfatter følgende:
• Enheten må være mekanisk sikker og montert i samsvar med forskriftene.
• Strømkoblingene må være utført i samsvar med forskriftene.
• De elektriske terminalrommene må være festet, og dekslene må være skrudd på plass.
• Kontroller at de elektriske driftsdataene for strømforsyningen er korrekte.

•  Slå på strømmen.

5.2  Starte signalomformeren

Måleenheten består av målesensoren og signalomformeren og leveres klar til bruk. Alle 
driftsdata har blitt innstilt på fabrikken i samsvar med det du spesifiserte i bestillingen.

Når strømmen slås på, utføres det en selvtest. Etter dette begynner enheten umiddelbart å 
måle, og de gjeldende verdiene vises.

Du kan endre mellom de to vinduene med målte verdier, trendvisningen og listen med 
statusmeldinger ved å trykke på tastene ↑ og ↓. For mulige statusmeldinger og tilhørende 
betydning og årsak se Statusmeldinger og diagnostisk informasjon på side 109.

Figur 5-1: Vises i målemodus (eksempler for 2 eller 3 målte verdier)
x, y og z angir enhetene for de målte verdiene som vises
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6.1  Skjermen og betjeningselementene

Figur 6-1: Skjermen og betjeningselementene (eksempel: strømningsindikasjon med to måleverdier)

1  Indikerer en mulig statusmelding i statuslisten
2  Kjenningsnummer (indikeres bare hvis dette nummeret tidligere har blitt lagt inn av operatøren)
3  Indikerer at et tastetrykk er registrert
4  Første målte variabel i en stor representasjon
5  Grafisk fremstilling
6  Betjeningstaster, optiske og mekaniske (du finner informasjon om tastenes funksjon og virkning på tekst i tabellen 

nedenfor)
7  Grensesnitt for GDC-bussen (finnes ikke i alle versjoner av signalomformeren)
8  Infrarød sensor (finnes ikke i alle versjoner av signalomformeren)

FORSIKTIG!
Det er kun tillatt å bruke en krysskobling for enheter for besittelsesoverføring. I disse tilfellene 
skal krysskobling brukes for å sperre tilgang til parametere som er relevante for 
besittelsesoverføringen. Når krysskoblingen stilles til eller fjernes fra den «beskyttede» 
stillingen, starter signalomformeren på nytt for å bytte til beskyttet eller ikke-beskyttet 
driftsmodus.

INFORMASJON!
• Omkoblingspunktet for de fire optiske tastene er plassert rett foran glasset. Du bør aktivere 

tastene forfra i rette vinkler. Hvis de berøres fra siden, kan det hende at de ikke vil fungere 
som de skal.

• Systemet går automatisk tilbake til målemodus etter fem minutters inaktivitet. Data som har 
blitt endret tidligere, blir ikke lagret.
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Tast Målemodus Menymodus Undermeny- eller 
funksjonsmodus

Parameter- og 
datamodus

> Bytter fra målemodus til 
menymodus. Hold 
tasten inn i 2,5 s inntil 
hurtigstartmenyen vises 
på skjermen

Åpner menyen som er 
uthevet. Deretter vises 
første undermeny

Åpner undermenyen 
eller funksjonen som er 
uthevet

Ved numeriske verdier 
flytter tasten markøren 
(uthevet i blått) ett trinn 
mot høyre

^ Tilbakestiller skjermen. 
Åpner hurtigtilgangs-
funksjonen

Går tilbake til 
målemodusen, men 
spør om dataene skal 
lagres

Trykk på tasten 1 til 3 
ganger for å gå tilbake 
til menymodusen. 
Dataene lagres

Går tilbake til forrige 
undermeny eller 
funksjon. Dataene 
lagres

↓ eller ↑ Bytter mellom sidene på 
skjermen: målt verdi 1 + 
2, trendsiden og 
statussiden

Velger meny Velger undermeny eller 
funksjon

Bruker markøren som 
er uthevet i blått, til å 
endre tall, enhet og 
egenskap samt til å 
flytte desimalet

Esc (> + ↑) - - Går tilbake til 
menymodusen uten å 
bekrefte dataene

Går tilbake til forrige 
undermeny eller 
funksjon uten å bekrefte 
dataene
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6.1.1  Skjermbilde for målemodus med to eller tre målte verdier

6.1.2  Skjermbilde for valg av undermeny og funksjoner, tre linjer

Figur 6-2: Eksempel på det du ser på skjermen når den er i målemodus med to eller tre målte verdier

1  Indikerer en mulig statusmelding i statuslisten
2  Kjenningsnummer (indikeres bare hvis dette nummeret tidligere har blitt lagt inn av operatøren)
3  Første målte variabel i en stor representasjon
4  Grafisk fremstilling
5  Fremstilling med tre målte verdier

Figur 6-3: Skjermbilde for valg av undermeny og funksjoner, tre linjer

1  Indikerer en mulig statusmelding i statuslisten
2  Navnet på menyen, undermenyen eller funksjonen
3  Nummeret som er relatert til 6
4  Angir plasseringen innen listen over menyer, undermenyer eller funksjoner
5  Neste meny, undermeny eller funksjon

(_ _ _ signaliserer at denne linjen er den siste i listen)
6  Gjeldende meny, undermeny eller funksjon
7  Forrige meny, undermeny eller funksjon

(_ _ _ signaliserer at denne linjen er den første i listen)
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6.1.3  Skjermbilde for innstilling av parametere, fire linjer

6.1.4  Skjermbilde for forhåndsvisning av parametere, fire linjer

Figur 6-4: Skjermbilde for innstilling av parametere, fire linjer

1  Gjeldende meny, undermeny eller funksjon 
2  Nummeret som er relatert til 7
3  Viser fabrikkinnstillingen
4  Viser det akseptable verdiområdet
5  Akseptabelt verdiområde for numeriske verdier
6  Gjeldende innstilte verdi, enhet eller funksjon (vises med hvit tekst på blå bakgrunn når den velges)

Dataene endres her.
7  Gjeldende parameter
8  Fabrikkinnstillingen for parameteren

Figur 6-5: Skjermbilde for forhåndsvisning av parametere, fire linjer

1  Gjeldende meny, undermeny eller funksjon 
2  Nummeret som er relatert til 6
3  Viser at en parameter er endret (det utføres en enkel kontroll av endrede data når du blar gjennom listene)
4  Neste parameter
5  Gjeldende innstilte data fra 6
6  Gjeldende parameter (trykk på tasten > for å velge. Se forrige kapittel)
7  Fabrikkinnstillingen for parameteren
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6.1.5  Bruke et IR-grensesnitt (tilleggsutstyr)

Det optiske IR-grensesnittet fungerer som en adapter for PC-basert kommunikasjon med 
signalomformeren uten at det er nødvendig å åpne huset.

Tidsavbruddsfunksjon
Etter at IR-grensesnittet i funksjonene A6 eller C6.6.7 er aktivert, må grensesnittet plasseres 
korrekt og festes på huset med sugekoppene innen 60 sekunder. Hvis dette ikke skjer innen den 
angitte tidsperioden, kan enheten igjen betjenes ved hjelp av de optiske tastene. Ved aktivering 
begynner LED-lampen 3 å lyse, og de optiske tastene slutter å fungere.

INFORMASJON!
• Denne enheten er ikke inkludert i leveringen.
• For mer informasjon om aktivering med funksjonene A6 eller C6.6.7.

Figur 6-6: IR-grensesnitt

1  Glasspanel foran kontroll- og skjermpanelet
2  IR-grensesnitt
3  LED-lampene begynner å lyse når IR-grensesnittet aktiveres.
4  Sugekopper
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6.2  Nullkalibrering (meny C1.1.1)

Nullkalibrering må utføres etter at enheten er montert, men før den settes i drift. Monteringen 
må fullføres før nullkalibreringen utføres. Endringer (i rørsystemet eller kalibreringsfaktoren) 
som utføres etter nullkalibreringen, kan ha innvirkning på nøyaktigheten og gjøre det nødvendig 
å utføre en ny nullkalibrering.

Følgende merknader må overholdes for å oppnå en pålitelig nullkalibrering:
• Målesensoren bør være fylt fullstendig med produktet ved forventet prosesstrykk og 

-temperatur.
• Produktet kan ikke inneholde luft eller gass, noe som er særskilt viktig ved horisontal 

montering. Før nullkalibreringen utføres, bør produktet spyles ved en høy 
strømningshastighet (>50 %) i to minutter.

• Etter at enheten er spylt, gjennopprettes null strømning  ved å stenge de korresponderende 
ventilene.

Du kan angi nullkalibreringen automatisk eller manuelt ved å bruke betjeningskontrollene. 
Omformerdekselet må settes på skjermen hvis det skal utføres automatisk kalibrering.

A) Automatisk kalibrering

Knapp Skjermbilde Beskrivelse og innstilling

> A Quick Setup 
(Hurtigoppsett)

Trykk og hold i 2,5 s, og slipp deretter opp 
tasten.

2 x ↓ C Setup (Oppsett)

3 x > C1.1.1 Zero Calibration
(Nullkalibrering)

> Calibrate zero?
(Kalibrere null?)
Automatic (Automatisk)

^ Please Wait (Vent litt)
Nedtelling fra 40 s

Calibrate zero (Kalibrer 
null) 
Passed (Godkjent)

^ Zero Calibration 
(Nullkalibrering)
+XX.XXX%

Visning av den målte nullkalibreringen i %.

5 x ^ Save Configuration? 
(Lagre konfigurasjonen?)
Yes (Ja)

^ Display page (Vis side)



6 BRUK 

64 

MFC 400

www.krohne.com 08/2014 - 4003839801 - MA MFC 400 R02 no

B) Manuell kalibrering

Nullkalibreringslogg (C1.1.5)
Nullkalibreringer registreres i nullkalibreringsloggen. Informasjonen i loggen omfatter 
forskyvning av nullpunkt, temperatur, dato og tidspunkt. Du kan bruke tastene ↑ og ↓ til å bla i 
oppføringene. Du kan lukke menyen med tasten ^.

Under visse omstendigheter er det ikke mulig å utføre nullkalibreringen, og den vil i så 
fall kanselleres:
• Produktet strømmer fortsatt gjennom enheten. Avstengningsventilene er ikke godt nok 

lukket.
• Det finnes fortsatt gassbobler i målesensoren.

Løsning: Spyl målesensoren, og gjenta kalibreringen.

Det kan være vanskelig å utføre en nullkalibrering med enkelte medier. Det finnes imidlertid 
flere metoder som kan brukes for å oppnå en god nullkalibrering i slike tilfeller:

Knapp Skjermbilde Beskrivelse og innstilling

> A Quick Setup 
(Hurtigoppsett)

Trykk og hold i 2,5 s, og slipp deretter opp 
tasten.

2 x ↓ C Setup (Oppsett)

3 x > C1.1.1 Zero Calibration
(Nullkalibrering)

> Calibrate zero?
(Kalibrere null?)
Automatic (Automatisk)

2 x ↓ Calibrate zero?
(Kalibrere null?)
Manual (Manuell)

Zero Calibration 
(Nullkalibrering)
+XX.XXX%

Viser gjeldende lagrede nullkalibrering i %.
(Advarsel: verdien kan endres!)

Mulig manuell innlegging av nullkalibrering.

Lagrer den viste nullkalibreringen.

5 x ^ Save Configuration? 
(Lagre konfigurasjonen?)
Yes (Ja)

^ Display page (Vis side)

Medium Mulige løsninger

Medier som lett fordamper eller avgir gass Øk trykket.

Tofasede medier (slam) som inneholder faste 
stoffer som kan falle ut.

Du må bare fylle målesensoren med bærermediet.

Tofasede medier som har faste stoffer eller 
gassdannende komponenter som ikke kan 
adskilles.

Fyll målesensoren med en annen væske, f.eks. 
vann.
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6.3  Menystruktur

INFORMASJON!
Merk deg hovedfunksjonen i og mellom kolonnene.

Målemodus Velg 
meny

↓ 
↑

Velg meny og/eller undermeny
↓ ↑

Velg 
funksjon og 
angi data
↓ ↑ >

^ Trykk 
> 2,5 s

A Quick Setup 
(Hurtigoppsett)

> 
^

A1 Language (Språk) > 
^

A2 Tag (Merke)

A3 Reset (Tilbakestill) > 
^

A3.1 Reset Errors 
(Tilbakestill feil)

A3.2. All Totalisers (Alle 
tellere)

A3.3 Totaliser 1 (Teller 1)

A3.4 Totaliser 2 (Teller 2)

A3.5 Totaliser 3 (Teller 3)

A4 Analogue Outputs 
(Analoge utganger)

A4.1 Measurement 
(Måling)

A4.2 Unit (Enhet)

A4.3 Range (Område)

A4.4 Low Flow Cutoff 
(Avstengning ved lav 
strømning)

A4.5 Time Constant 
(Tidskonstant)

A5 Digital Outputs 
(Digitale utganger)

A5.1 Measurement 
(Måling)

A5.2 Pulse Value Unit 
(Pulsverdienhet)

A5.3 Value p. Pulse (Verdi-
p.-puls)

A5.4 Low Flow Cutoff 
(Avstengning ved lav 
strømning)

A6 GDC IR interface (GDC IR-grensesnitt)

A7 Flow Direction (Strømningsretning)

A8 Zero Calibration (Nullkalibrering)

A9 Operation Mode (Driftsmodus)

↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ >
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Målemodus Velg 
meny

↓ 
↑

Velg meny og/eller undermeny
↓ ↑

Velg 
funksjon og 
angi data
↓ ↑ >

^ Trykk 
> 2,5 s

B Test > 
^

B1 Simulation 
(Simulering)

> 
^

B1.1 Mass Flow 
(Massestrøm)

> 
^

B1.2 Volume Flow 
(Volumstrøm)

B1.3 Density (Tetthet)

B1.4 Temperature 
(Temperatur)

B1._ Current Output X 
(Strømutgang X)

B1._ Status Output X 
(Statusutgang X)

B1._ Control Input X 
(Kontrollinngang X)

B1._ Pulse Output X 
(Pulsutgang X)

B2 Actual Values 
(Faktiske verdier)

> 
^

B2.1 Operating Hours 
(Driftstimer)

B2.2 Date and Time (Dato 
og tidspunkt)

B2.3 Mass Flow 
(Massestrøm)

B2.4 Volume Flow 
(Volumstrøm)

B2.5 Velocity (Hastighet)

B2.6 Density (Tetthet)

B2.7 Temperature 
(Temperatur)

B2.8 Strain 1 (Strekk 1)

B2.9 Strain 2 (Strekk 2)

B2.10 Tube Frequency 
(Rørfrekvens)

B2.11 Drive Level 
(Drivnivå)

B2.12 Sensor A Level 
(Sensor A-nivå)

B2.13 Sensor B Level 
(Sensor B-nivå)

2.14 2 Phase Signal 
(Tofaset signal)

B2.15 SE PCB 
Temperature (SE PCB-
temperatur)

B2.16 Act. Operat. Mode 
(Faktisk driftsmodus)
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B3 Information 
(Informasjon)

> 
^

B3.1 Status Log 
(Statuslogg)

B3.2 Status Details 
(Statusdetaljer)

B3.3 C Number (C-
nummer)

B3.4 Sensor Electronics 
(Sensorelektronikk)

B3.6 Electronic Revision 
(Elektronisk revisjon)

B3.7 Sensor Revision 
(Sensorrevisjon)

B3.8 Change Log 
(Endringslogg)

↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ >

Målemodus Velg 
meny

↓ 
↑

Velg meny og/eller undermeny
↓ ↑

Velg 
funksjon og 
angi data
↓ ↑ >



6 BRUK 

68 

MFC 400

www.krohne.com 08/2014 - 4003839801 - MA MFC 400 R02 no

Målemodus Velg 
meny

↓ 
↑

Velg meny og/eller undermeny
↓ ↑

Velg 
funksjon og 
angi data
↓ ↑ >

^ Trykk 
> 2,5 s

C Setup (Oppsett) > 
^

C1 Process Input 
(Prosessinngang)

> 
^

C1.1 Zero and Offset 
(Nullpunkt og forskyvning)

> 
^

C1.2 Density (Tetthet)

C1.3 Filter

C1.4 System Control 
(Systemkontroll)

C1.5 Diagnosis (Diagnose)

C1.6 Information 
(Informasjon)

C1.7 Flow Calibration 
(Strømningskalibrering)

C1.8 Density Calib. 
(Tetthetskalibrering)

C1.9 Simulation 
(Simulering)

> 
^

C2 Concentration (Konsentrasjon) > 
^

^ > 
^

C3 I/O (Inputs/Outputs) 
(I/O (innganger/utganger)) 

> 
^

C3.1 Hardware 
(Maskinvare)

> 
^

C3._ Current Output X 
(Strømutgang X)

C3._ Frequency Output X 
(Frekvensutgang X)

C3._ Pulse Output X 
(Pulsutgang X)

C3._ Status Output X 
(Statusutgang X)

C3._ Limit Switch X 
(Grensebryter X)

C3._ Control Input X 
(Kontrollinngang X)

^ > 
^

C4 I/O Totalisers (I/O-
tellere)

> 
^

C4.1 Totaliser 1 (Teller 1) > 
^

C4.2 Totaliser 2 (Teller 2)

C4.3 Totaliser 3 (Teller 3)

^ > 
^

C5 I/O HART > 
^

C5.1 PV is > 
^

C5.2 SV is

C5.3 TV is

C5.4 4V is

C5.5 HART Units (HART-
enheter)
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^ > 
^

C6 Device (Enhet) > 
^

C6.1 Device Info 
(Enhetsinfo.)

> 
^

C6.2 Display (Skjerm)

C6.3 1st Meas. Page 
(Første målingsside)

C6.4 2nd Meas. Page 
(Andre målingsside)

C6.5 Graphic Page 
(Grafikkside)

C6.6 Special Functions 
(Spesialfunksjoner)

C6.7 Units (Enheter)

C6.8 HART

C6.9 Quick Setup 
(Hurtigoppsett)

↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ >

Målemodus Velg 
meny

↓ 
↑

Velg meny og/eller undermeny
↓ ↑

Velg 
funksjon og 
angi data
↓ ↑ >
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6.4  Funksjonstabeller

6.4.1  Meny A, Quick Setup (Hurtigoppsett)

INFORMASJON!
•  Følgende tabeller beskriver funksjonene til standardenheten med HART®-kobling. 

Funksjonene for Modbus, Foundation Fieldbus og Profibus beskrives detaljert i de 
korresponderende ekstrainstruksjonene.

• Alle funksjonene er ikke tilgjengelige på alle enhetsversjonene.

Nr. Funksjon Innstilling/beskrivelse

A1 Language (Språk)
A1 Language (Språk) Språkvalget avhenger av enhetsversjonen.

A2 Tag (Merke)
A2 Tag (Merke) En identifikator for målepunktet (kjenningsnummer) (også for HART®-bruk) 

vises øverst på LCD-skjermen (maks. 8 sifre). 

A3 Reset (Tilbakestill)
A3 Reset (Tilbakestill)

A3.1 Reset Errors (Tilbakestill 
feil)

Reset Errors? (Tilbakestille feil?) Velg: No/Yes (Nei/ja)

A3.2 All Totalisers (Alle tellere) Reset Totaliser? (Tilbakestille teller?) Velg: No/Yes (Nei/ja) (tilgjengelig hvis 
aktivert i C6.9.4)

A3.3 Totaliser 1 (Teller 1) Reset Totaliser? (Tilbakestille teller?) Velg: No/Yes (Nei/ja) (tilgjengelig hvis 
aktivert i C6.9.4)

A3.4 Teller 2  (Teller 2) Reset Totaliser? (Tilbakestille teller?) Velg: No/Yes (Nei/ja) (tilgjengelig hvis 
aktivert i C6.9.4)

A3.5 Totaliser 3 (Teller 3) Reset Totaliser? (Tilbakestille teller?) Velg: No/Yes (Nei/ja) (tilgjengelig hvis 
aktivert i C6.9.4)

A4 Analogue Outputs (Analoge utganger) (bare for HART®)
A4 Analogue Outputs 

(Analoge utganger)
Gjelder for alle strømutganger (terminalene A, B og C), frekvensutganger 
(terminalene A, B og D), grensebrytere (terminalene A, B, C og/eller D) og 
første side på skjermen / linje 1.

A4.1 Measurement (Måling) Velg:
Volume Flow (Volumstrøm) / Mass Flow (Massestrøm) / 
Temperature (Temperatur) / Density (Tetthet) / Velocity (Hastighet) / Sensor 
Average (Sensorgjennomsnitt) / Sensor Deviation (Sensoravvik) / Drive 
Level (Drivnivå) / Tube Frequency (Rørfrekvens) / Strain 1 (Strekk 1) / 
Strain 2 (Strekk 2) / 2 Phase Signal (Tofaset signal)

Avhengig av innstillingene for konsentrasjonsmålingen er følgende målinger 
mulige:
Concentration 1 (Konsentrasjon 1) / Concentration 2 (Konsentrasjon 2) / 
Conc. mass flow 1 (Kons. massestrøm 1) / Conc. mass flow 2 (Kons. 
massestrøm 2) / Conc. volume flow 1 (Kons. volumstrøm 1) / Conc. volume 
flow 2 (Kons. volumstrøm 2)

Use for all outputs? (Bruke for alle utganger?) (Bruk også denne 
innstillingen for funksjonene A4.2...A4.5)
Innstilling: No (Nei) (gjelder bare for hovedstrømutgangen) / Yes (Ja) (gjelder 
for alle analoge utganger)

A4.2 Unit (Enhet) Velg enheten fra en liste i henhold til målingen



 BRUK 6

71

MFC 400

www.krohne.com08/2014 - 4003839801 - MA MFC 400 R02 no

A4.3 Range (Område) Innstilling for hovedstrømutgang (område: 0...100 %)
Innstilling: 0...x.xx (format og enhet avhenger av målingen. Se A4.1 og A4.2 
over)

Use for all outputs? (Bruke for alle utganger?) Se funksjon A4.1 over for 
informasjon om innstillingen.

A4.4 Low Flow Cutoff 
(Avstengning ved lav 
strømning)

1) Innstilling for hovedstrømutgang (stiller utgangsverdien til «0»)
Innstilling: x.xxx ± x.xxx% (område: 0,0…20 %) 
(Første verdi = omkoblingspunkt / andre verdi = hysterese), 
betingelse: andre verdi ≤ første verdi

2) Use for all outputs? (Bruke for alle utganger?) Se funksjon A4.1 over for 
informasjon om innstillingen.

A4.5 Time Constant 
(Tidskonstant)

1) Innstilling for hovedstrømutgang (gjelder for alle strømningsmålinger)
Innstilling: xxx.x s (område: 000,1…100 s)

2) Use for all outputs? (Bruke for alle utganger?) Se funksjon A4.1 over for 
informasjon om innstillingen.

A4 Station Address (Stasjonsadresse)
A4 Station Address 

(Stasjonsadresse)
For Profibus- / FF- / Modbus-enheter.

A5 Digital Outputs (Digitale utganger)
A5 Digital Outputs (Digitale 

utganger)
Kan brukes for alle pulsutganger (terminalene A, B og/eller D) og teller 1.

A5.1 Measurement (Måling) 1) Velg: Volume Flow (Volumstrøm) / Mass Flow (Massestrøm) / 
Concentration Flow 1 (Konsentrasjonsstrømning 1)

2) Use for all outputs? (Bruke for alle utganger?) (bruk også denne 
innstillingen for funksjon A5.2...A5.4!)
Innstilling: No (Nei) (bare for pulsutgang D) / Yes (Ja) (for alle digitale 
utganger)

A5.2 Pulse Value Unit 
(Pulsverdienhet)

Velg enheten fra en liste i henhold til målingen

A5.3 Value Per Pulse (Verdi per 
puls)

1) Innstilling for pulsutgang D (volum- eller masseverdi per puls)
Innstilling: xxx.xxx i l/s eller kg/s

2) Use for all outputs? (Bruke for alle utganger?) Se funksjon A5.1 over for 
informasjon om innstillingen.

A5.4 Low Flow Cutoff 
(Avstengning ved lav 
strømning)

1) Innstilling for pulsutgang D (stiller utgangsverdien til «0»)
Innstilling: x.xxx ± x.xxx% (område: 0,0…20 %)
(Første verdi = omkoblingspunktet / andre verdi = hysterese), 
betingelse: andre verdi ≤ første verdi

2) Use for all outputs? (Bruke for alle utganger?) Se funksjon A5.1 for 
informasjon om innstillingen.

A6 GDC IR interface (GDC IR-grensesnitt)
A6 GDC IR interface (GDC IR-

grensesnitt)
Når denne funksjonen har blitt aktivert, kan det kobles en optisk GDC-
adapter til LC-skjermen. Hvis det går 60 sekunder uten at det opprettes en 
tilkobling, eller 60 sekunder etter at adapteren fjernes, avsluttes 
funksjonen, og de optiske tastene aktiveres igjen.

Break (Avbryt) (Avslutt funksjonen uten å koble til)

Activate (Aktiver) (IR-grensesnittsadapteren aktiveres, og de optiske tastene 
deaktiveres)

A7 Flow Direction (Strømningsretning)
A7 Flow Direction 

(Strømningsretning)
Fremover (i retningen til pilen på målesensoren) eller bakover (mot 
retningen til pilen)

Nr. Funksjon Innstilling/beskrivelse
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6.4.2  Menu B, test

A8 Zero Calibration (Nullkalibrering)
A8 Zero Calibration 

(Nullkalibrering)
Nullkalibrering. Kalibreringssekvensen er beskrevet i funksjon C1.1.1...1.1.4

A9 Operation Mode (Driftsmodus)
A9 Operation Mode 

(Driftsmodus)
Angi driftsmodus.

Innstilling: Measure (Utfør måling) / Stop (Stopp) / Standby (Ventemodus)

For detaljert informasjon se Operation Mode (Driftsmodus) (meny A9) på 
side 94.

Nr. Funksjon Innstilling/beskrivelse

B1 Simulering
B1 Simulation (Simulering) Verdiene som vises, er simulerte.

B1.1 Mass Flow (Massestrøm) Simulering av massestrøm

Set value (Angi verdi) (Område og enheter avhenger av målingen)

Break (Avbryt) (Avslutt funksjonen uten å utføre simulering) 

Melding: Start simulation? (Starte simulering?)  

Innstillinger: Yes (Ja) (Start simuleringen) / No (Nei) (Avslutt funksjonen 
uten å utføre simulering)

B1.2 Volume Flow 
(Volumstrøm)

Sekvensen og innstillingene er lik som for B1.1. Se informasjonen over.
[X står for én av kabelklemmene A, B, C eller D]
_ står for funksjon B1.4...1.7

B1.3 Density (Tetthet)

B1.4 Temperature 
(Temperatur)

B1._ Current Output X 
(Strømutgang X)

Simulation X (Simulering X)
[X står for én av kabelklemmene A, B, C eller D]
Sekvensen og innstillingene er lik som for B1.1. Se informasjonen over.
Det angitte antallet pulser for pulsutgangen vises én gang i sekundet.B1._ Pulse Output X 

(Pulsutgang X)

B1._ Frequency Output X 
(Frekvensutgang X)

B1._ Control Input X 
(Kontrollinngang X)

B1._ Limit Switch X 
(Grensebryter X)

B1._ Status Output X 
(Statusutgang X)

B2 Actual Values (Faktiske verdier)
B2 Actual Values (Faktiske 

verdier)
Viser de faktiske verdiene.
Du kan lukke den viste funksjonen med tasten ^.

B2.1 Operating Hours 
(Driftstimer)

Enhetens driftstimer

B2.2 Date and Time (Dato og 
tidspunkt)

Dato og tidspunkt i sanntid

B2.3 Mass Flow (Massestrøm) Gjeldende ikke-filtrerte massestrøm

Nr. Funksjon Innstilling/beskrivelse
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B2.4 Volume Flow 
(Volumstrøm)

Gjeldende ikke-filtrerte volumstrøm

B2.5 Velocity (Hastighet) Gjeldende ikke-fitlrerte hastighet

B2.6 Density (Tetthet) Gjeldende ikke-filtrerte tetthet

B2.7 Temperature 
(Temperatur)

Gjeldende ikke-filtrerte temperatur

B2.8 Strain 1 (Strekk 1) Gjeldende verdi for første strekk

B2.9 Strain 2 (Strekk 2) Gjeldende verdi for andre strekk

B2.10 Tube Frequency 
(Rørfrekvens)

Målerørets gjeldende vibrasjonsfrekvens

B2.11 Drive Level (Drivnivå) Gjeldende drivnivå for aktivering av vibrasjon

B2.12 Sensor A Level (Sensor A-
nivå)

Gjeldende vibrasjonsamplitude

B2.13 Sensor B Level (Sensor B-
nivå)

B2.14 2 Phase Signal (Tofaset 
signal)

Tofaset indikatorverdi

B2.15 SE PCB Temperature (SE 
PCB-temperatur)

Temperatur på elektronikken i målesensoren

B2.16 Act. Operat. Mode 
(Gjeldende driftsmodus)

Gjeldende driftsmodus

B3 Information (Informasjon)
B3 Information (Informasjon)

B3.1 Status Log (Statuslogg) Logg med dato og tidspunkt for inntrufne statusmeldinger

B3.2 Status Details 
(Statusdetaljer)

Detaljer om statusmeldingene som vises

B3.3 C Number (C-nummer) CG-nummer. Dette kan ikke endres (inngang/utgang-versjon)

B3.4 Sensor Electronics 
(Sensorelektronikk)

Viser versjonen til elektronikken i målesensoren

B3.5 «Bus interface» 
(Bussgrensesnitt)

Vises bare med Profibus, Modbus og FF

B3.6 Electronic Revision 
(Elektronisk revisjon)

Se funksjon B3.3 og B3.4 for en oversikt over LC-skjermen

B3.7 Sensor Revision 
(Sensorrevisjon)

Revisjon av målesensoren

B3.8 Change Log 
(Endringslogg)

Kontrollsummen på tvers av alle innstillinger vises rett under 
menyelementet.
Viser endringer, deriblant for dato, tidspunkt og kontrollsum, i alle 
innstillinger og parametere i omformeren uavhengig av grensesnittet som 
brukes (skjerm, HART®, PROFIBUS, ...).

Nr. Funksjon Innstilling/beskrivelse
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6.4.3  Meny C, Setup (Oppsett)

Nr. Funksjon Innstillinger/beskrivelser

C1 Process Input (Prosessinngang)

C1.1 Zero and Offset (Nullpunkt og forskyvning)
C1.1 Zero and Offset 

(Nullpunkt og forskyvning)
-

C1.1.1 Zero Calibration 
(Nullkalibrering)

Start zero calibration (Start nullkalibrering)

Melding: calibrate zero? (Kalibrere nullpunkt?)

Innstilling:
Automatic (Automatisk) / Factory Settings (Fabrikkinnstillinger) /
Manual (Manuell) (viser den siste verdien. Angi en ny verdi i området: -
10…+10 %) / 
Break (Avbryt) (Gå tilbake med tasten ^)

C1.1.2 Zero Add. Offset (Legg til 
forskyvning av nullpunkt)

Direkteinnstilling for forskyvning av nullpunkett

C1.1.3 Pipe Diameter 
(Rørdiameter)

Angi rørets diameter i mm for å beregne strømningshastigheten

C1.1.4 Flow Correction 
(Strømningskorreksjon)

Definerer ytterligere korreksjon for massestrømmen.  
Område: -100...+100 %

C1.1.5 Zero Calibration Log 
(Nullkalibreringslogg)

En logg som inneholder nullpunktet, temperaturen, datoen og tidspunktet 
for den siste nullkalibreringen

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

(Tetthetskalibrering)
Start density calibration (Start tetthetskalibrering)

For detaljert informasjon se Density calibration (Tetthetskalibrering) (meny 
C1.2.1) på side 95.

C1.2.2 Density Mode Sel. (Valg i 
tetthetsmodus)

Valg av tetthetsmodus:
Process (Prosess) (Gå tilbake med tasten ^) / 
Fixed (Fast) (En fast verdi brukes for tettheten (f.eks. standard tetthet)) /
Referred (Referert) (Beregner prosesstettheten på bakgrunn av en 
referansetemperatur) /
Standard (Beregner standardtettheten på bakgrunn av en 
referansetemperatur og korreksjonsfaktorene)

C1.2.3 Fixed Density Value (Fast 
tetthetsverdi)

Angi den faste verdien (f.eks. standard tetthet) for tettheten.

Vises bare hvis tetthetsmodusen «Fixed» (Fast) er valgt i funksjon C1.2.2.

C1.2.3 Density Ref. Temp. 
(Referansetemperatur for 
tetthet)

Angi referansetemperaturen for alternativet for referansetemperatur

Vises bare hvis tetthetsmodusen «Referred» (Referert) er valgt i funksjon 
C1.2.2.

C1.2.4 Ref. Density Slope 
(Stigningsgrad for 
referansetetthet)

Angi stigningsgraden for alternativet for referansetemperatur

Vises bare hvis tetthetsmodusen «Referred» (Referert) er valgt i funksjon 
C1.2.2.

C1.2.5 Standard Density Temp. 
(Temperatur for standard 
tetthet)

Vises bare hvis tetthetsmodusen «Standard» er valgt i funksjon C1.2.2.
Referansetemperatur for tetthet som brukes til å beregne standard tetthet

C1.2.6 Standard Density k0 (k0 
for standard tetthet)

Vises bare hvis tetthetsmodusen «Standard» er valgt i funksjon C1.2.2.
Koeffisient k0 som brukes til å beregne standard tetthet

C1.2.7 Standard Density k1 (k1 
for standard tetthet)

Vises bare hvis tetthetsmodusen «Standard» er valgt i funksjon C1.2.2.
Koeffisient k1 som brukes til å beregne standard tetthet

C1.2.8 Standard Density k2 (k2 
for standard tetthet)

Vises bare hvis tetthetsmodusen «Standard» er valgt i funksjon C1.2.2.
Koeffisient k2 som brukes til å beregne standard tetthet
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C1.2.9 Last Density Cal. (Forrige 
tetthetskalibrering)

Dato for forrige tetthetskalibrering

C1.3 Filter
C1.3 Filter -

C1.3.1 Flow Direction 
(Strømningsretning)

Angi polariteten til strømningsretningen.

Fremover (i retningen til pilen på målesensoren) eller bakover (mot 
retningen til pilen)

C1.3.2 Press. Supp. Time (Tid for 
trykksperre)

Angi tidsperioden for trykksperren i området 0,0...20,0 s

C1.3.3 Press. Supp. Cutoff (Avst. 
for trykksperre)

Innstillinger for avstengning ved lav strømning for trykksperren. Område: 
0,0...10,0 %

C1.3.4 Low Flow Cutoff 
(Avstengning ved lav 
strømning)

Angi en verdi for avstengning ved lav strømning. Område: 00,0...10,0 %

C1.4 System Control (Systemkontroll)
C1.4 System Control 

(Systemkontroll)
-

C1.4.1 Funksjon Angi systemkontrollen. 
Velg: Inactive (Inaktiv – av) / Flow = 0 (Strømning settes til null)

C1.4.2 Sys. Ctrl. Condition 
(Betingelse for 
systemkontroll)

Angi betingelsen for at systemkontrollen skal aktiveres. 
Velg tetthet eller temperatur

C1.4.3 Sys. Ctrl. Max Limit 
(Maks.grense for sys.kon.)

Angir den øvre grensen for betingelsen som velges i C1.4.2

C1.4.4C1.4.
4

Sys. Ctrl. Min Limit 
(Min.grense for sys.kon.)

Angir den nedre grensen for betingelsen som velges i C1.4.2

C1.5 Diagnosis (Diagnostikk)
C1.5 Diagnosis (Diagnostikk) -

C1.5.1 Max. Rec. Temp. (Maks. 
reg. temp.)

Viser den største registrerte sensortemperaturen

C1.5.2 Min. Rec. Temp. (Min. reg. 
temp.)

Viser den minste registrerte sensortemperaturen

C1.5.3 2 Ph. Threshold 
(Terskelverdi for tofasede 
signaler)

Angir den prosessavhengige sensitiviteten for feilmeldinger relatert til 
tofasede signaler.

C1.5.4 Angir parameteren for den respektive diagnostiske verdien.
Velg:
Off (Av) går til null) / Sensor Average (Sensorgjennomsnitt) 
(sensoramplitude A+B) / Sensor Deviation (Sensoravvik) / Drive Level 
(Drivnivå) / MT Frequency (MT-frekvens) / Strain 1 (Strekk 1) / Strain 2 
(Strekk 2) / 2 Phase Signal (Tofaset signal)

C1.5.5

C1.5.6

C1.5.7 Proc: Signal Low (Pros.: 
dårlig signal)

Valg av statussignal (Failure (Svikt), Out of Specification (Utenfor 
spesifikasjon), Function Check (Funksjonskontroll), Maintenance Required 
(Vedlikehold påkrevet) og Information (Informasjon)) for gruppen «Proc: 
Signal Low» (Pros.: dårlig signal)

C1.5.8 Proc: Signal Search 
(Pros.: søk etter signal)

Valg av statussignal (Failure (Svikt), Out of Specification (Utenfor 
spesifikasjon), Function Check (Funksjonskontroll), Maintenance Required 
(Vedlikehold påkrevet) og Information (Informasjon)) for gruppen «Proc: 
Signal Search» (Pros.: søk etter signal)

Nr. Funksjon Innstillinger/beskrivelser
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C1.5.9 Proc: Current Input 
(Pros. strøminngang)

Valg av statussignal (Failure (Svikt), Out of Specification (Utenfor 
spesifikasjon), Function Check (Funksjonskontroll), Maintenance Required 
(Vedlikehold påkrevet) og Information (Informasjon)) for gruppen «Proc: 
Current Input» (Pros. strøminngang)

C1.5.10 Proc: 2 Phase Flow 
(Pros. tofaset strømning)

Valg av statussignal (Failure (Svikt), Out of Specification (Utenfor 
spesifikasjon), Function Check (Funksjonskontroll), Maintenance Required 
(Vedlikehold påkrevet) og Information (Informasjon)) for gruppen «Proc: 2 
Phase Flow» (Pros. tofaset strømning)

C1.5.11 Proc: System Control 
(Pros.: systemkontroll)

Valg av statussignal (Failure (Svikt), Out of Specification (Utenfor 
spesifikasjon), Function Check (Funksjonskontroll), Maintenance Required 
(Vedlikehold påkrevet) og Information (Informasjon)) for gruppen «Proc: 
System Control» (Pros.: systemkontroll)

C1.5.12 Config: Totaliser 
(Konfig.: teller)

Valg av statussignal (Failure (Svikt), Out of Specification (Utenfor 
spesifikasjon), Function Check (Funksjonskontroll), Maintenance Required 
(Vedlikehold påkrevet) og Information (Informasjon)) for gruppen «Config: 
Totaliser» (Konfig.: teller)

C1.5.13 Electr: Power Failure 
(El.: strømbrudd)

Valg av statussignal (Failure (Svikt), Out of Specification (Utenfor 
spesifikasjon), Function Check (Funksjonskontroll), Maintenance Required 
(Vedlikehold påkrevet) og Information (Informasjon)) for gruppen «Electr: 
Power Failure» (El.: strømbrudd)

C1.5.14 Electr: IO Connection 
(El.: IO-kobling)

Valg av statussignal (Failure (Svikt), Out of Specification (Utenfor 
spesifikasjon), Function Check (Funksjonskontroll), Maintenance Required 
(Vedlikehold påkrevet) og Information (Informasjon)) for gruppen «Electr: IO 
Connection» (El.: IO-kobling)

C1.6 Information (Informasjon)
C1.6 Information (Informasjon) -

C1.6.1 Sensor Name 
(Sensornavn)

Navnet til målesensoren

C1.6.2 Sensor ID (Sensor-ID) ID-en til målesensoren

C1.6.3 Nominal Mass Flow 
(Nominell massestrøm)

Nominell massestrøm for målesensoren

C1.6.4 Max. Allowed Temp. 
(Maks. akseptabel temp.)

Viser den høyeste akseptable temperaturen for målesensoren

C1.6.5 Min. Allowed Temp. (Min. 
akseptabel temp.)

Viser den laveste akseptable temperaturen for målesensoren

C1.6.6 Calibration Date 
(Kalibreringsdato)

Datoen fabrikkalibreringen ble utført

C1.6.7 V No. Sensor (V-nr., 
sensor)

V-nummeret til målesensoren

C1.6.8 Serial No. Sensor 
(Serienr., sensor)

Serienummeret til målesensoren

C1.6.9 V No. Converter (V-nr., 
omformer)

V-nummeret til signalomformeren

C1.6.10 Sensor Electronics 
(Sensorelektronikk)

Viser versjonen til elektronikken i målesensoren

C1.7 Flow Calibration (Strømningskalibrering)
C1.7 Flow Calibration 

(Strømningskalibrering)
-

C1.7.1...
1.7.25

CF1...CF27 Viser målesensorens kalibreringskoeffisienter (ikke CF9 eller CF10) for 
strømningsmåling

Nr. Funksjon Innstillinger/beskrivelser



 BRUK 6

77

MFC 400

www.krohne.com08/2014 - 4003839801 - MA MFC 400 R02 no

C1.8 Density Calib. (Tetthetskalibrering)
C1.8 Density Calib. 

(Tetthetskalibrering)
-

C1.8.1...
1.8.8

DCF1...DCF8 Viser målesensorens kalibreringskoeffisienter for tetthetsmåling

C1.9 Simulation (Simulering)
C1.9 Simulation (Simulering) -

C1.9.1 Mass Flow (Massestrøm) Som i B1.1

C1.9.2 Volume Flow 
(Volumstrøm)

Som i B1.2

C1.9.3 Density (Tetthet) Som i B1.3

C1.9.4 Temperature 
(Temperatur)

Som i B1.4

Nr. Funksjon Innstillinger/beskrivelser

C2 Concentration (Konsentrasjon)
C2 Concentration 

(Konsentrasjon)
Se tilleggshåndboken for konsentrasjon

C3 I/O (Inputs/Outputs) (I/O (innganger/utganger))

C3.1 Hardware (Maskinvare)
C3.1 Hardware (Maskinvare) Konfigurasjon av Kabelklemmer.

Hva som kan velges, avhenger av versjonen til signalomformeren

C3.1.1 Terminal A Velg:
Off (Av) (avslått) / Current Output (Strømutgang) / Frequency Output 
(Frekvensutgang) / Pulse Output (Pulsutgang) / Status Output 
(Statusutgang) / Limit Switch (Grensebryter) / Control Input 
(Kontrollinngang)

C3.1.2 Terminal B Velg:
Off (Av) (avslått) / Current Output (Strømutgang) / Frequency Output 
(Frekvensutgang) / Pulse Output (Pulsutgang) / Status Output 
(Statusutgang) / Limit Switch (Grensebryter) / Control Input 
(Kontrollinngang)

C3.1.3 Terminal C Velg:
Off (Av) (avslått) / Current Output (Strømutgang) / Status Output 
(Statusutgang) / Limit Switch (Grensebryter)

C3.1.4 Terminal D Velg:
Off (Av) (avslått) / Frequency Output (Frekvensutgang) / Pulse Output 
(Pulsutgang) / Status Output (Statusutgang) / Limit Switch (Grensebryter)
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C3._ Current Output X (Strømutgang X)
C3._ Current Output X 

(Strømutgang X)
X står for én av kabelklemmene A, B eller C
_ står for funksjon C3.2 (A) / C3.3 (B) / C3.4 (C)

C3._.1 Range 0%…100% 
(Område 0 %…100 %)

HART®-strømutgang: 4…20 mA

Strømområdet for den valgte målingen, f.eks. 4...20 mA, 
tilsvarer 0...100 %

Merk: Med en strømutgang på 0...20 mA må «HART» i funksjon C6.8.1 være 
avslått!

xx,x … xx,x mA. Område: 0,00…20 mA 
(Betingelse: 0 mA ≤ første verdi ≤ andre verdi ≤ 20 mA)

C3._.2 Extended Range (Utvidet 
område)

Min.- og maks.grenser for strømverdier. Hvis strømområdet overskrides, 
settes strømmen til disse grensene.

xx.x … xx.x mA. område: 03,5…21,5 mA 
(Betingelse: 0 mA ≤ første verdi ≤ andre verdi ≤ 21,5 mA og utenfor 
strømområdet)

C3._.3 Error Current (Feilstrøm) Spesifiser feilstrømmen (standardinnstilling: 3,6 mA)

xx.x mA. Område: 3…22 mA (betingelse: utenfor det utvidede området)

C3._.4 Error Condition 
(Feiltilstand)

Du kan velge blant følgende feiltilstander:

Velg:
Failure (Feil) / Maintenance Required  (Vedlikehold påkrevet) / Out Of 
Specification (Utenfor spesifikasjon) (feilkategori [S])

C3._.5 Measurement (Måling) Målinger for aktivering av utgangen

Velg:
Volume Flow (Volumstrøm) / Mass Flow (Massestrøm) / 
Temperature (Temperatur) / Density (Tetthet) / Velocity (Hastighet) / Sensor 
Average (Sensorgjennomsnitt) / Sensor Deviation (Sensoravvik) / Drive 
Level (Drivnivå) / Tube Frequency (Rørfrekvens) / Strain 1 (Strekk 1) / 
Strain 2 (Strekk 2) / 2 Phase Signal (Tofaset signal)

Avhengig av innstillingene for konsentrasjonsmålingen er følgende målinger 
mulige:
Concentration 1 (Konsentrasjon 1) / Concentration 2 (Konsentrasjon 2) / 
Conc. mass flow 1 (Kons. massestrøm 1) / Conc. mass flow 2 (Kons. 
massestrøm 2) / Conc. volume flow 1 (Kons. volumstrøm 1) / Conc. volume 
flow 2 (Kons. volumstrøm 2)

C3._.6 Range (Område) 0…100 % av målingen som angis i funksjon C3._.5

x.xx…xx.xx _ _ _ (format og enhet avhenger av målingen. Se informasjon 
over)

C3._.7 Polarity (Polaritet) Angi polariteten. Du må merke deg strømningsretningen i C1.3.2!

Velg:
Both Polarities (Begge polariteter) (Det vises pluss- og minusverdier) /
Positive Polarity (Positiv polaritet) (Visning for negative verdier = 0) /
Negative Polarity (Negativ polaritet) (Visning for positive verdier = 0) /
Absolute Value (Absoluttverdi) (Absoluttverdi vises alltid som positiv, 
uavhengig av om verdiene er negative eller positive)

C3._.8 Limitation (Begrensning) Begrensning før tidskonstanten påføres 

±xxx … ±xxx%. område: -150…+150 %

C3._.9 Low Flow Cutoff 
(Avstengning ved lav 
strømning)

Setter målingen til «0» for lave verdier

x.xxx ± x.xxx%; område: 0,0…20 %

(Første verdi = omkoblingspunkt / andre verdi = hysterese), 
betingelse: andre verdi ≤ førse verdi

C3._.10 Time Constant 
(Tidskonstant)

Område: 000,1…100 s
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C3._.11 Special Function 
(Spesialfunksjon)

Automatic Range (automatisk område)

Velg:
Off (Av) (Avslått) /
Automatic Range (Automatisk område) (Området endres automatisk, utvidet 
nedre område. Funksjonen er kun nyttig når kombinert med en 
statusutgang) /
External Range (Eksternt område) (Endres med en kontrollinngang, utvidet 
nedre område. Kontrollinngangen må også være aktivert)

C3._.12 Threshold (Terskelverdi) Vises bare når funksjon C3._.11, «Threshold» (Terskelverdi), er aktivert 
mellom utvidet og normalt område. Funksjonen for automatisk område 
bytter alltid fra utvidet og til normalt område når 100 % av strømstyrken er 
nådd.

Den øvre hysteresegrensen for 100 % er da = 0. Terskelverdien blir dermed 
lik hystereseverdien og ikke «Threshold ± Hysteresis» (Terskelverdi ± 
hysterese), som er det som vises på skjermen.

Område: 5,0…80%   

(Første verdi = omkoblingspunkt / andre verdi = hysterese), 
betingelse: andre verdi ≤ første verdi

C3._.13 Information (Informasjon) Serienr. til I/O-kortet, programvarens versjonsnr. og produksjonsdatoen til 
kretskortet

C3._.14 Simulation (Simulering) Du finner sekvensen under B1._ Current Output X (Strømutgang X)

C3._.15 4mA Trimming 
(Reduksjon ved 4 mA)

Reduksjon av strømstyrken ved 4 mA

Hvis du tilbakestiller til 4 mA, gjenopprettes fabrikkalibreringen.

Brukes for innstilling av HART®.

C3._.16 20mA Trimming 
(Reduksjon ved 20 mA)

Reduksjon av strømstyrken ved 20 mA

Hvis du tilbakestiller til 20 mA, gjenopprettes fabrikkalibreringen.

Brukes for innstilling av HART®.

C3._ Frequency Output X (Frekvensutgang X)
C3._ Frequency Output X 

(Frekvensutgang X)
X står for én av kabelklemmene A, B eller D
_ står for funksjon C3.2 (A) / C3.3 (B) / C3.5 (D)

C3._.1 Pulse Shape (Pulsform) Lar deg spesifisere pulsformen

Velg:
Symmetric (Symmetrisk) (Cirka 50 % på og 50 % av) /
Automatic (Automatisk) (Konstant puls med cirka 50 % på og 50 % av ved en 
pulshastighet på 100 %) /
Fixed (Fast) (Fast pulshastighet. Du finner informasjon om innstilling under 
funksjon C3._.3 100% pulse rate (100 % pulshastighet))

C3._.2 Pulse Width (Pulsbredde) Bare tilgjengelig hvis du har angitt «Fixed» (Fast) i C3._.1.

Område: 0,05…2000 ms

Merk: Den maksimale innstillingsverdien for Tp [ms] ≤ 500 / den maksimale 
pulshastigheten [1/s] gir en pulsbredde = tiden der utgangen er aktivert

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

Pulshastighet for 100 % av måleområdet

Område:  1…10000 Hz

Begrensning ved 100 % pulshastighet ≤ 100/s: Imaks. ≤ 100 mA
Begrensning ved 100 % pulshastighet > 100/s: Imaks. ≤ 20 mA
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C3._.4 Measurement (Måling) Målinger for aktivering av utgangen

Velg:
Volume Flow (Volumstrøm) / Mass Flow (Massestrøm) / 
Temperature (Temperatur) / Density (Tetthet) / Velocity (Hastighet) / Sensor 
Average (Sensorgjennomsnitt) / Sensor Deviation (Sensoravvik) / Drive 
Level (Drivnivå) / Tube Frequency (Rørfrekvens) / Strain 1 (Strekk 1) / 
Strain 2 (Strekk 2) / 2 Phase Signal (Tofaset signal)

Avhengig av innstillingene for konsentrasjonsmålingen er følgende målinger 
mulige:
Concentration 1 (Konsentrasjon 1) / Concentration 2 (Konsentrasjon 2) / 
Conc. mass flow 1 (Kons. massestrøm 1) / Conc. mass flow 2 (Kons. 
massestrøm 2) / Conc. volume flow 1 (Kons. volumstrøm 1) / Conc. volume 
flow 2 (Kons. volumstrøm 2)

C3._.5 Range (Område) 0…100 % av målingen som angis i funksjon C3._.4

x.xx…xx.xx _ _ _ (format og enhet avhenger av målingen. Se informasjon 
over)

C3._.6 Polarity (Polaritet) Angi polariteten. Du må merke deg strømningsretningen i C1.3.2!

Velg:
Both Polarities (Begge polariteter) (Det vises pluss- og minusverdier) /
Positive Polarity (Positiv polaritet) (Visning for negative verdier = 0) /
Negative Polarity (Negativ polaritet) (Visning for positive verdier = 0) /
Absolute Value (Absoluttverdi) (Absoluttverdi vises alltid som positiv, 
uavhengig av om verdiene er negative eller positive)

C3._.7 Limitation (Begrensning) Begrensning før tidskonstanten påføres

±xxx … ±xxx%. område: -150…+150 %

C3._.8 Low Flow Cutoff 
(Avstengning ved lav 
strømning)

Setter målingen til «0» for lave verdier

x.xxx ± x.xxx%; område: 0,0…20 %

(Første verdi = omkoblingspunkt / andre verdi = hysterese). Betingelse: 
Andre verdi ≤ første verdi

C3._.9 Time Constant 
(Tidskonstant)

Område: 000,1…100 s

C3._.10 Invert Signal (Reverser 
signal)

Velg:
Off (Av) (Aktivert utgang: Bryteren er lukket) /
On (PÅ) (Aktivert utgang: Bryteren er åpen)

C3._.11 Phase Shift w.r.t. B 
(Faseskift for B)

Denne funksjonen er bare tilgjengelig når terminal A eller D konfigureres og 
bare hvis utgang B er en puls- eller frekvensutgang. Hvis innstillingen i 
funksjon C2.5.6 er «Both Polarities» (Begge polariteter), settes det et 
symbol foran faseskiftet, f.eks. -90° og +90°

Velg:
Off (Av) (Ikke noe faseskift) /
0° Phase Shift (0-graders faseskift) (Mellom utgangene A eller D og B, 
inversjon er mulig) /
90° Phase Shift (90-graders faseskift) (Mellom utgangene A eller D og B, 
inversjon er mulig) /
180° Phase Shift (180-graders faseskift) (Mellom utgangene A eller D og B, 
inversjon er mulig)

C3.3.11 Special Functions 
(Spesialfunksjoner)

Denne funksjonen er bare tilgjengelig ved frekvensutgangen til terminal B. 
To frekvensutganger må være tilgjengelige samtidig:
Den første utgangen ved terminal A eller D / den andre utgangen ved 
terminal B

B-utgangen drives som en underordnet enhet og blir kontrollert og 
konfigurert ved å bruke hovedutgangen A eller D

Velg:
Off (Av) (Ikke noe faseskift) /
Phase Shift w.r.t. D or A (Faseskift for D eller A) (Den underordnede 
utgangen er B og hovedutgangen er D eller A)

C3._.12 Information (Informasjon) Serienr. til I/O-kortet, programvarens versjonsnr. og produksjonsdatoen til 
kretskortet

C3._.13 Simulation (Simulering) Du finner sekvensen under B1._ Frequency Output X (Frekvensutgang X)
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C3._ Pulse Output X (Pulsutgang X)
C3._ Pulse Output X 

(Pulsutgang X)
X står for én av kabelklemmene A, B eller D
_ står for funksjon C3.2 (A) / C3.3 (B) / C3.5 (D)

C3._.1 Pulse Shape (Pulsform) Lar deg spesifisere pulsformen

Velg:
Symmetric (Symmetrisk) (Cirka 50 % på og 50 % av) /
Automatic (Automatisk) (Konstant puls med cirka 50 % på og 50 % av ved en 
pulshastighet på 100 %) /
Fixed (Fast) (Fast pulshastighet. Du finner informasjon om innstilling under 
funksjon C3._.3 100% pulse rate (100 % pulshastighet))

C3._.2 Pulse Width (Pulsbredde) Bare tilgjengelig hvis du har angitt «Fixed» (Fast) i C3._.1.

Område: 0,05…2000 ms

Merk: Den maksimale innstillingsverdien for Tp [ms] ≤ 500 / den maksimale 
pulshastigheten [1/s] gir en pulsbredde = tiden der utgangen er aktivert

C3._.3 Max. Pulse Rate (Maks. 
pulshastighet)

Pulshastighet for 100 % av måleområdet

Område: 0,0…10 000 1/s

Begrensning ved 100 % pulshastighet ≤ 100/s: Imaks. ≤ 100 mA
Begrensning ved 100 % pulshastighet > 100/s: Imaks. ≤ 20 mA

C3._.4 Measurement (Måling) Målinger for aktivering av utgangen

Velg: Volume Flow (Volumstrøm) / Mass Flow (Massestrøm)

C3._.5 Pulse Value Unit 
(Pulsverdienhet)

Velg enheten fra en liste i henhold til målingen

C3._.6 Value Per Pulse (Verdi per 
puls)

Angi en verdi for volum eller masse per puls

xxx.xxx, målt verdi i [l] eller [kg] avhengig av innstillingen i C3._.6

Se over 3._.3 «Pulse Output» (Pulsutgang) for informasjon om innstilling ved 
maks. pulshastighet

C3._.7 Polarity (Polaritet) Angi polariteten. Du må merke deg strømningsretningen i C1.3.2!

Velg:
Both Polarities (Begge polariteter) (Det vises pluss- og minusverdier) /
Positive Polarity (Positiv polaritet) (Visning for negative verdier = 0) /
Negative Polarity (Negativ polaritet) (Visning for positive verdier = 0) /
Absolute Value (Absoluttverdi) (Absoluttverdi vises alltid som positiv, 
uavhengig av om verdiene er negative eller positive)

C3._.8 Low Flow Cutoff 
(Avstengning ved lav 
strømning)

Setter målingen til «0» for lave verdier

x.xxx ± x.xxx%; område: 0,0…20 %

(Første verdi = omkoblingspunkt / andre verdi = hysterese). Betingelse: 
andre verdi ≤ første verdi

C3._.9 Time Constant 
(Tidskonstant)

Område: 000,1…100 s

C3._.10 Invert Signal (Reverser 
signal)

Velg:
Off (Av) (Aktivert utgang: Bryteren er lukket) /
On (PÅ) (Aktivert utgang: Bryteren er åpen)

C3._.11 Phase Shift w.r.t. B 
(Faseskift for B)

Denne funksjonen er bare tilgjengelig når terminal A eller D konfigureres og 
bare hvis utgang B er en puls- eller frekvensutgang. Hvis innstillingen i 
funksjon C2.5.6 er «Both Polarities» (Begge polariteter), settes det et 
symbol foran faseskiftet, f.eks. -90° og +90°

Velg:
Off (Av) (Ikke noe faseskift) /
0° Phase Shift (0-graders faseskift) (Mellom utgangene A eller D og B, 
inversjon er mulig) /
90° Phase Shift (90-graders faseskift) (Mellom utgangene A eller D og B, 
inversjon er mulig) /
180° Phase Shift (180-graders faseskift) (Mellom utgangene A eller D og B, 
inversjon er mulig)
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C3.3.11 Special Functions 
(Spesialfunksjoner)

Denne funksjonen er bare tilgjengelig ved pulsutgangen på terminal B. To 
pulsutganger må samtidig være tilgjengelige:
Den første utgangen ved terminal A eller D / den andre utgangen ved 
terminal B

B-utgangen drives som en underordnet enhet og blir kontrollert og 
konfigurert ved å bruke hovedutgangen A eller D

Velg:
Off (Av) (Ikke noe faseskift) /
Phase Shift w.r.t. D or A (Faseskift for D eller A) (Den underordnede 
utgangen er B og hovedutgangen er D eller A)

C3._.12 Information (Informasjon) Serienr. til I/O-kortet, programvarens versjonsnr. og produksjonsdatoen til 
kretskortet

C3._.13 Simulation (Simulering) Du finner sekvensen under B1._ Pulse Output X (Pulsutgang X)
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C3._ Status Output X (Statusutgang X)
C3._ Status Output X 

(Statusutgang X)
X (Y) står for én av kabelklemmene A, B, C eller D
_ står for funksjon C3.2 (A) / C3.3 (B) / C3.4 (C) / C3.5 (D)

C3._.1 Mode (Modus) Utgangen viser følgende måletilstander:

Failure (Svikt) (Utgangssett, signalstatus for kategorien «Failure» (Svikt) se 
Statusmeldinger og diagnostisk informasjon på side 109) /
Out Of Specification (Utenfor spesifikasjon) (Utgangssett, signalstatus for 
kategorien «Failure» (Svikt) eller «Maintenance Required» (Vedlikehold 
påkrevet) eller «Out Of Specification» (Utenfor spesifikasjon) se 
Statusmeldinger og diagnostisk informasjon på side 109) /
Maintenance Required (Vedlikehold påkrevet) (Utgangssett, signalstatus for 
kategorien «Failure» (Svikt) eller «Maintenance Required» (Vedlikehold 
påkrevet) se Statusmeldinger og diagnostisk informasjon på side 109) /
Flow Polarity (Strømningspolaritet) (Polariteten til den gjeldende 
strømningen) /
Flow Over Range (Strømning over spes. område) (Strømningen er over det 
spesifiserte området)
Totaliser 1 Preset (Forhåndsinnstilling for teller 1) (Aktiveres når den 
forhåndsinnstilte verdien for teller X nås) /
Totaliser 2 Preset (Forhåndsinnstilling for teller 2) (Aktiveres når den 
forhåndsinnstilte verdien for teller X nås) /
Totaliser 3 Preset (Forhåndsinnstilling for teller 3) (Aktiveres når den 
forhåndsinnstilte verdien for teller X nås) /
Output A (Utgang A) (Aktiveres av statusen til utgang Y. Du finner ytterligere 
utgangsdata nedenfor) /
Output B (Utgang B) (Aktiveres av statusen til utgang Y. Du finner ytterligere 
utgangsdata nedenfor) /
Output C (Utgang C) (Aktiveres av statusen til utgang Y. Du finner ytterligere 
utgangsdata nedenfor) /
Output D (Utgang D) (Aktiveres av statusen til utgang Y. Du finner ytterligere 
utgangsdata nedenfor) /
Off (Av) (Avslått)

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

Vises bare hvis utgang A...C er angitt under «Mode» (Modus) (se over) og 
denne utgangen er en strømutgang.

Polarity (Polaritet) (Signaliseres) 

Over Range (Over spes. område) (Signaliseres)

Automatic Range (Automatisk område) (Signaliserer et lavere område)

C3._.2 Frekvensutgang Y og 
pulsutgang Y

Vises bare hvis utgang A, B eller D er angitt under «Mode» (Modus) (se over) 
og denne utgangen er en frekvens-/pulsutgang.

Polarity (Polaritet) (Signaliseres) 

Over Range (Over spes. område) (Signaliseres)

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

Vises bare hvis utgang A...D er angitt under «Mode» (Modus) (se over) og 
denne utgangen er en statusutgang.

Same Signal (Samme signal) (Signalet kan, som andre tilkoblede 
statusutganger, inverteres. Se informasjonen under)

C3._.2 Limit Switch Y and Control 
Input Y (Grensebryter Y og 
kontrollinngang Y)

Vises bare hvis utgang A...D / inngang A eller B er angitt under «Mode» 
(Modus) (se over) og denne utgangen/inngangen er en 
grensebryter/kontrollinngang.

Status Off (Status av) (Er alltid valgt her hvis statusutgang X er koblet til en 
grensebryter / kontrollinngang Y).

C3._.2 Output Y (Utgang Y) Vises bare hvis utgang A...D er angitt under «Mode» (Modus) (se over) og 
denne utgangen er en slått av.

C3._.3 Invert Signal (Reverser 
signal)

Velg:
Off (Av) (Aktivert utgang: Bryteren er lukket) /
On (PÅ) (Aktivert utgang: Bryteren er åpen)

C3._.4 Information (Informasjon) Serienr. til I/O-kortet, programvarens versjonsnr. og produksjonsdatoen til 
kretskortet

C3._.5 Simulation (Simulering) Du finner sekvensen under B1._ Status Output X (Statusutgang X)
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C3._ Limit Switch X (Grensebryter X)
C3._ Limit Switch X 

(Grensebryter X)
X står for én av kabelklemmene A, B, C eller D
_ står for funksjon C3.2 (A) / C3.3 (B) / C3.4 (C) / C3.5 (D)

C3._.1 Measurement (Måling) Velg:
Volume Flow (Volumstrøm) / Mass Flow (Massestrøm) / 
Temperature (Temperatur) / Density (Tetthet) / Velocity (Hastighet) / Sensor 
Average (Sensorgjennomsnitt) / Sensor Deviation (Sensoravvik) / Drive 
Level (Drivnivå) / Tube Frequency (Rørfrekvens) / Strain 1 (Strekk 1) / 
Strain 2 (Strekk 2) / 2 Phase Signal (Tofaset signal)

C3._.2 Threshold (Terskelverdi) Omkoblingsnivå. Angi en terskelverdi med hysterese

xxx.x ±x.xxx (format og enhet avhenger av målingen. Se informasjon over)

(Første verdi = terskelverdi / andre verdi = hysterese). Betingelse: andre 
verdi ≤ første verdi

C3._.3 Polarity (Polaritet) Angi polariteten. Du må merke deg strømningsretningen i C1.3.2!

Velg:
Both Polarities (Begge polariteter) (Det vises pluss- og minusverdier) /
Positive Polarity (Positiv polaritet) (Visning for negative verdier = 0) /
Negative Polarity (Negativ polaritet) (Visning for positive verdier = 0) /
Absolute Value (Absoluttverdi) (Absoluttverdi vises alltid som positiv, 
uavhengig av om verdiene er negative eller positive)

C3._.4 Time Constant 
(Tidskonstant)

Område: 000,1…100 s

C3._.5 Invert Signal (Reverser 
signal)

Velg:
Off (Av) (Aktivert utgang: Bryteren er lukket) /
On (PÅ) (Aktivert utgang: Bryteren er åpen)

C3._.6 Information (Informasjon) Serienr. til I/O-kortet, programvarens versjonsnr. og produksjonsdatoen til 
kretskortet

C3._.7 Simulation (Simulering) Du finner sekvensen under B1._ Limit Switch X (Grensebryter X)

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

(Kontrollinngang X)

C3._.1 Mode (Modus) X står for kabelklemme A eller B
_ står for funksjon C3.2 (A) / C3.3 (B)

Off (Av) (Kontrollinngang avslått) /
Hold All Outputs (Hold igjen alle utganger) (Holder igjen faktiske verdier, 
ikke skjermen og tellerne) /
Hold Output Y (Hold igjen utgang Y) (Holder igjen faktiske verdier) /
All Outputs To Zero (Nullstill alle utganger) (Faktiske verdier = 0 %, ikke 
skjermen og tellerne) /
Output Y To Zero (Utgang Y til null) (Faktisk verdi = 0 %) /
All Totalisers (Alle tellere) (Tilbakestiller alle tellerne til «0») /
Totaliser «Z» Reset (Tilbakestill teller «Z») (Tilbakestiller teller 1, 2 eller 3 
til «0») /
Stop All Totalisers (Stopp alle tellere) /
Stop Totaliser «Z» (Stopp teller «Z») (Stopper teller 1, 2 eller 3) /
Zero Outp.+Stop Tot. (Nullstill utg.+stopp tell.) (Alle utganger stilles til 0 % 
og alle tellere stoppes. Skjermen stoppes ikke) /
External Range Y (Eksternt område Y) (Kontrollinngang for eksternt område 
for strømutgang Y) – Denne innstillingen må også gjøres på strømutgang Y 
(Det kontrolleres ikke om strømutgang Y er tilgjengelig) / 
Error Reset (Tilbakestill feil) (Alle feil som kan tilbakestilles, slettes) /
Calibrate zero (Kalibrer null)

C3._.2 Invert Signal (Reverser 
signal)

Velg:
Off (Av) (Aktivert utgang: Bryteren er lukket) /
On (PÅ) (Aktivert utgang: Bryteren er åpen)

C3._.3 Information (Informasjon) Serienr. til I/O-kortet, programvarens versjonsnr. og produksjonsdatoen til 
kretskortet

C3._.4 Simulation (Simulering) Se sekvensen i B1._ Control Input X (Kontrollinngang X)
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Nr. Funksjon Innstillinger/beskrivelser

C4 I/O Totalisers (I/O-tellere)
C4.1 Totaliser 1 (Teller 1) Stiller inn funksjonen til telleren.

_ står for 1, 2, 3 (= teller 1, 2, 3)
Den grunnleggende versjonen (standard) har bare to tellere!C4.2 Totaliser 2 (Teller 2)

C4.3 Totaliser 3 (Teller 3)

C4._.1 Totaliser Function 
(Tellerfunksjon)

Velg:
Absolute Total (Absolutt totalverdi) (Teller positive + negative verdier) /
Incremental Total (Positiv totalverdi) (Teller bare de positive verdiene) /
Decremental Total (Negativ totalverdi) (Teller bare de negative verdiene) /
Off (Av) (Telleren slås av)

C4._.2 Measurement (Måling) Valg av måling for telleren

Velg:
Volume Flow (Volumstrøm) / Mass Flow (Massestrøm) /
(Avhenger av innstillingene for konsentrasjonsmålingen):
Conc. mass flow 1 (Kons. massestrøm 1) / Conc. mass flow 2 (Kons. 
massestrøm 2) / Conc. volume flow 1 (Kons. volumstrøm 1) / Conc. volume 
flow 2 (Kons. volumstrøm 2)

C4._.3 Low Flow Cutoff 
(Avstengning ved lav 
strømning)

Setter målingen til «0» for lave verdier

Område: 0,0…20 %

(Første verdi = omkoblingspunkt / andre verdi = hysterese). Betingelse: 
Andre verdi ≤ første verdi

C4._.4 Time Constant 
(Tidskonstant)

Område: 0,1…100 s

C4._.5 Preset Value 
(Forhåndsinnstilt verdi)

Hvis denne verdien nås (med enten positivt eller negativt fortegn), genereres 
det et signal som kan brukes for en statusutgang det må angis en «Preset 
Totaliser X» (Forhåndsinnstilling for teller X) for.

Preset Value (Verdi for forhåndsinnstillingen) (maks. 8 sifre) x.xxxxx i valgt 
enhet. Se C6.7.10 + 13

C4._.6 Reset Totaliser 
(Tilbakestill telleren)

Se sekvensen under funksjon A3.2, A3.3 og A3.4

C4._.7 Set Totaliser (Still inn 
telleren)

Lar deg stille inn teller _ til ønsket verdi

Velg:
Break (Avbryt) (Lukk funksjonen) / Set Value (Angi verdi) (Åpner 
redigeringsverktøyet, slik at du kan legge inn en verdi)

Melding: Set Totaliser? (Stille inn telleren?) 

Velg:
Velg: No (Nei) (Funksjonen lukkes uten at verdien er innstilt) / Yes (Ja) 
(Stiller inn telleren og lukker funksjonen)

C4._.8 Stop Totaliser (Stopp 
telleren)

Teller _ stoppes og holder igjen den faktiske verdien.

Velg:
No (Nei) (Funksjonen lukkes uten at telleren stoppes) / Yes (Ja) (Stopper 
telleren og lukker funksjonen)

C4._.9 Start Totaliser (Start 
telleren)

Starter teller _ etter at denne telleren har blitt stoppet 

Velg:
No (Nei) (Funksjonen lukkes uten at telleren startes) / Yes (Ja) (Starter 
telleren og lukker funksjonen)

C4._.10 Information (Informasjon) Serienr. til I/O-kortet, programvarens versjonsnr. og produksjonsdatoen til 
kretskortet
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Nr. Funksjon Innstillinger/beskrivelser

C5 I/O HART
C5 I/O HART Valg eller visning av de fire dynamiske variablene (DV) for HART®

HART®-strømutgangen (terminal A med grunnleggende I/O-er eller 
terminal C med modulære I/O-er) har alltid en fast kobling til 
primærvariablene (PV). Faste koblinger for de andre DV-ene (1–3) er bare 
mulig hvis andre analoge utganger (strøm- og frekvensutgang) er 
tilgjengelige. Hvis dette ikke er tilfellet, kan målingen velges fritt fra listen 
«Measurement» (Måling) i funksjon A4.1

_ står for 1, 2, 3 or 4

X står for kabelklemmene A...D

C5.1 PV is Strømutgang (primærvariabel)

C5.2 SV is (sekundærvariabel)

C5.3 TV is (tertiærvariabel)

C5.4 4V is (fjerde variabel)

C5.5 HART Units (HART-
enheter)

Endrer enhetene til DV-ene (de dynamiske variablene) på skjermen

Break (Avbryt): Gå tilbake med tasten ^

HART®-visning: kopierer innstillingene for visningsenhetene til 
innstillingene for DV-ene

Standard: fabrikkinnstillinger for DV-er

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

Viser gjeldende analogiske målte verdi for den koblede strømutgangen. 
Målingen kan ikke endres!

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

Viser gjeldende analoge målte verdi for den koblede frekvensutgangen, hvis 
en slik er tilkoblet. Målingen kan ikke endres!

C5._.1 HART Dynamic Var. 
(Dynamisk HART-var.)

Målinger av dynamiske variabler for HART®.

Velg:
Volume Flow (Volumstrøm) / Mass Flow (Massestrøm) / Diagnosis Value 
(Diagnostisk verdi) / Flow Velocity (Strømningshastighet) /
Totaliser 1 (Teller 1) / Totaliser 2 (Teller 2) / Totaliser 3 (Teller 3) / Operating 
Hours (Driftstimer)
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Nr. Funksjon Innstillinger/beskrivelser

C6 Device (Enhet)

C6.1 Device Info (Enhetsinfo.)
C6.1 Device Info (Enhetsinfo.) -

C6.1.1 Tag (Merke) Tegn som kan brukes (maks. 8 sifre): 
A…Z; a…z; 0…9; / - + , .   

C6.1.2 V No. Sensor (V-nr., 
sensor)

V-nummeret til målesensoren. Dette kan ikke endres

C6.1.3 Serial No. Sensor 
(Serienr., sensor)

Serienummeret til målesensoren. Dette kan ikke endres

C6.1.4 Sensor Revision 
(Sensorrevisjon)

Revisjon av målesensoren. Dette kan ikke endres

C6.1.5 V No. Converter (V-nr., 
omformer)

V-nummeret til signalomformeren. Dette kan ikke endres

C6.1.6 Converter Serial No. 
(Serienr., omformer)

Serienummeret til signalomformeren. Dette kan ikke endres

C6.1.7 C Number (C-nummer) CG-nummer. Dette kan ikke endres. Beskriver versjonen til 
signalomformeren

C6.1.8 Electronics Serial No. 
(Elektronikk, serienr.)

Serienummeret til elektronikkgruppen. Dette kan ikke endres

C6.1.9 Electronic Revision 
(Elektronisk revisjon)

Viser ID-nr., elektronisk revisjon-nr. og produksjonsdato.
Inneholder informasjon om alle endringer i maskinvare og programvare.

C6.2 Display (Skjerm)
C6.2 Display (Skjerm) -

C6.2.1 Language (Språk) Språkvalget avhenger av enhetsversjonen.

C6.2.2 Contrast (Kontrast) Lar deg justere kontrasten for skjermen for bruk i svært høye/lave 
temperaturer. 
Innstilling: -9…0…+9  

Denne endringen utføres umiddelbart og ikke når innstillingsmodusen 
lukkes.

C6.2.3 Default Display 
(Standardvisning)

Lar deg spesifisere en standardside som systemet skal gå tilbake til etter et 
lite opphold.

Velg:
None (Ingen) (Den gjeldende siden er alltid aktiv) / 1st Meas. Page (Første 
måleside) (Viser denne siden) / 2nd Meas. Page (Andre måleside) (Viser 
denne siden) / Status Page (Statussiden) (Viser bare statusmeldinger) / 
Graphic Page (Side med grafikk) (Trendvisning for første måling)

C6.2.4 Optical Keys (Optiske 
taster)

Aktiverer eller deaktiverer de optiske tastene

Velg: On (På) / Off (Av)

C6.3 og C6.4 1st Meas. Page (Første måleside) og 2nd Meas. Page (Andre måleside)
C6.3 1st Meas. Page (Første 

måleside)
_ står for 3 = første måleside og 4 = andre måleside

C6.4 2nd Meas. Page (Andre 
måleside)

C6._.1 Function (Funksjon) Lar deg spesifisere antall måleverdilinjer (skriftstørrelse)

Velg:
One Line (Én linje) / Two Lines (To linjer) / Three Lines (Tre linjer)
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C6._.2 1st Line Variable (Variabel 
for første linje)

Lar deg spesifisere målingen for første linje  

 Velg:
Volume Flow (Volumstrøm) / Mass Flow (Massestrøm) / 
Temperature (Temperatur) / Density (Tetthet) / Velocity (Hastighet) / Sensor 
Average (Sensorgjennomsnitt) / Sensor Deviation (Sensoravvik) / Drive 
Level (Drivnivå) / Tube Frequency (Rørfrekvens) / Strain 1 (Strekk 1) / 
Strain 2 (Strekk 2) / 2 Phase Signal (Tofaset signal)

Avhengig av innstillingene for konsentrasjonsmålingen er følgende målinger 
mulige:
Concentration 1 (Konsentrasjon 1) / Concentration 2 (Konsentrasjon 2) / 
Conc. mass flow 1 (Kons. massestrøm 1) / Conc. mass flow 2 (Kons. 
massestrøm 2) / Conc. volume flow 1 (Kons. volumstrøm 1) / Conc. volume 
flow 2 (Kons. volumstrøm 2)

C6._.3 Range (Område) 0…100 % av målingen som angis i funksjon C5._.2

x.xx…xx.xx _ _ _ (format og enhet avhenger av målingen)

C6._.4 Limitation (Begrensning) Begrensning før tidskonstanten påføres

±xxx ... ±xxx%. Område: -150…+150 %

C6._.5 Low Flow Cutoff 
(Avstengning ved lav 
strømning)

Setter verdiene for lav strømning til «0»

x.xxx ± x.xxx%; område: 0,0…20 %

(Første verdi = omkoblingspunkt / andre verdi = hysterese). 
Betingelse: Andre verdi ≤ første verdi

C6._.6 Time Constant 
(Tidskonstant)

Område: 0,1…100 s

C6._.7 1st Line Format (Format 
for første linje)

Lar deg angi antall desimaler

Velg:
Automatic (Automatisk) (Det blir utført automatisk tilpasning) /
X°(=°ingen)°…X.XXXXXXXX°(maks.°8°sifre) avhengig av skriftstørrelsen

C6._.8 2nd Line Variable 
(Variabel for andre linje)

Lar deg spesifisere variabler for andre linje. (Dette er bare mulig hvis den 
andre linjen er aktivert)

Velg:
Bargraph (Grafisk fremstilling) (for målingen som er valgt i første linje) / 
Volume Flow (Volumstrøm) / Mass Flow (Massestrøm) / Temperature 
(Temperatur) / Density (Tetthet) / Velocity (Hastighet) / Sensor Average 
(Sensorgjennomsnitt) / Sensor Deviation (Sensoravvik) / Drive 
Level (Drivnivå) / Tube Frequency (Rørfrekvens) / Strain 1 (Strekk 1) / 
Strain 2 (Strekk 2) / 2 Phase Signal (Tofaset signal) / Totaliser 1 (Teller 1) / 
Totaliser 2 (Teller 2) / Totaliser 3 (Teller 3) / Operating Hours (Driftstimer)

Avhengig av innstillingene for konsentrasjonsmålingen er følgende målinger 
mulige:
Concentration 1 (Konsentrasjon 1) / Concentration 2 (Konsentrasjon 2) / 
Conc. mass flow 1 (Kons. massestrøm 1) / Conc. mass flow 2 (Kons. 
massestrøm 2) / Conc. volume flow 1 (Kons. volumstrøm 1) / Conc. volume 
flow 2 (Kons. volumstrøm 2)

C6._.9 2nd Line Format (Format 
for andre linje)

Lar deg angi antall desimaler

Velg:
Automatic (Automatisk) (Det blir utført automatisk tilpasning) /
X°(=°ingen)°…X.XXXXXXXX°(maks.°8°sifre) avhengig av skriftstørrelsen

Nr. Funksjon Innstillinger/beskrivelser
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C6._.10 3rd Line Variable (Variabel 
for tredje linje)

Lar deg spesifisere variabler for tredje linje. (Dette er bare mulig hvis den 
tredje linjen er aktivert)

Velg:
Volume Flow (Volumstrøm) / Mass Flow (Massestrøm) / Temperature 
(Temperatur) / Density (Tetthet) / Velocity (Hastighet) / Sensor Average 
(Sensorgjennomsnitt) / Sensor Deviation (Sensoravvik) / Drive 
Level (Drivnivå) / Tube Frequency (Rørfrekvens) / Strain 1 (Strekk 1) / 
Strain 2 (Strekk 2) / 2 Phase Signal (Tofaset signal) / Totaliser 1 (Teller 1) / 
Totaliser 2 (Teller 2) / Totaliser 3 (Teller 3) / Operating Hours (Driftstimer)

Avhengig av innstillingene for konsentrasjonsmålingen er følgende målinger 
mulige:
Concentration 1 (Konsentrasjon 1) / Concentration 2 (Konsentrasjon 2) / 
Conc. mass flow 1 (Kons. massestrøm 1) / Conc. mass flow 2 (Kons. 
massestrøm 2) / Conc. volume flow 1 (Kons. volumstrøm 1) / Conc. volume 
flow 2 (Kons. volumstrøm 2)

C6._.11 3rd Line Format (Format 
for tredje linje)

Lar deg angi antall desimaler

Velg:
Automatic (Automatisk) (Det blir utført automatisk tilpasning) /
X°(=°ingen)°…X.XXXXXXXX°(maks.°8°sifre) avhengig av skriftstørrelsen

C6.5 Graphic Page (Grafisk side)
C6.5 Graphic Page (Grafisk 

side)
-

C6.5.1 Select Range (Velg 
område)

Den grafiske siden viser alltid trendkurven for målingen på første side / 
første linje. Se funksjon C6.3.2

Velg:
Manual (Manuell) (Angi området i funksjon C6.5.2) / 
Automatic (Automatisk) (Automatisk fremstilling basert på de målte 
verdiene)

Tilbakestilling må kun utføres etter en parameterendring eller etter å ha 
slått systemet av og på.

C6.5.2 Range (Område) Lar deg stille inn skalaen for Y-aksen. Bare tilgjengelig hvis du har angitt 
«Manual» (Manuell) i C6.5.1.

±xxx ... ±xxx%. Område: -100…+100 %

(Første verdi = nedre grense / andre verdi = øvre grense).
Betingelse: Første verdi ≤ Andre verdi

C6.5.3 Time Scale (Tidsskala) Lar deg stille inn tidsskalaen for X-aksen og en trendkurven  

xxx min. Område: 0…100 min

C6.6 Special Functions (Spesialfunksjoner)
C6.6 Special Functions 

(Spesialfunksjoner)
-

C6.6.1 Reset Errors (Tilbakestill 
feil)

Reset Errors? (Tilbakestille feil?)

Velg: No/Yes (Nei/ja)

C6.6.2 Save Settings (Lagre 
innstillinger)

Lagrer gjeldende innstillinger
Velg:
Break (Avbryt) (Lukker funksjonen uten å lagre) / Backup 1 (Sikkerhetskopi 
1) (Lagrer på lagringsplass 1) / Backup 2 (Sikkerhetskopi 2) (Lagrer på 
lagringsplass 2)

Melding: Continue To Copy? (Fortsette å kopiere?) (Kan ikke angres)
Velg:
No (Nei) (Lukker funksjonen uten å lagre) / Yes (Ja) (Kopierer de gjeldende 
innstillingene til sikkerhetskopi 1 eller sikkerhetskopi 2)

Nr. Funksjon Innstillinger/beskrivelser
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C6.6.3 Load Settings (Last inn 
innstillinger)

Laster inn lagrede innstillinger
Velg:
Break (Avbryt) (Lukker funksjonen uten å laste inn) / Factory Settings 
(Fabrikkinnstillinger) (Gjenoppretter fabrikkinnstillingene) / Backup 1 
(Sikkerhetskopi 1) (Laster inn data fra lagringsplass 1) / Backup 2 
(Sikkerhetskopi 2) (Laster inn data fra lagringsplass 2)

Melding: Continue To Copy? (Fortsette å kopiere?) (Kan ikke angres)
Velg:
No (Nei) (Lukker funksjonen uten å lagre) / Yes (Ja) (Laster inn data fra den 
valgte lagringsplassen)

C6.6.4 Password Quick Set 
(Beskytt hurtigoppsettet 
med passord)

Du må legge inn et passord for å kunne endre dataene i menyen «Quick 
Setup» (Hurtigoppsett)

0000 (= for å bruke menyen «Quick Setup» (Hurtigoppsett) uten passord)

xxxx (passord påkrevet). 4 sifre i området: 0001…9999

C6.6.5 Password Setup (Beskytt 
oppsettmenyen med 
passord)

Du må legge inn et passord for å kunne endre dataene i menyen «Setup» 
(Oppsett)

0000 (= for å bruke menyen «Quick Setup» (Hurtigoppsett) uten passord)

xxxx (passord påkrevet). 4 sifre i området: 0001…9999

C6.6.6 Date and Time (Dato og 
tidspunkt)

Lar deg stille inn klokkeslettet

C6.6.7 Quick Access 
(Hurtigtilgang)

Lar deg stille inn funksjonen «Quick Access» (Hurtigtilgang).

Velg:
Off (Av) (Deaktivert) / Reset Totaliser 1, 2, 3 (Tilbakestill teller 1, 2, 3) eller All 
Totalisers (Alle tellere)

C6.6.8 GDC IR interface (GDC IR-
grensesnitt)

Når denne funksjonen har blitt aktivert, kan det kobles en optisk GDC-
adapter til LC-skjermen. Hvis det går 60 sekunder uten at det har blitt 
opprettet en kobling, eller etter at adapteren er fjernet, lukkes funksjonen, 
og de optiske tastene aktiveres igjen.

Velg:
Break (Avbryt) (Avslutt funksjonen uten å koble til) /
Activate (Aktiver) (IR-grensesnittsadapteren aktiveres, og de optiske tastene 
deaktiveres)

Hvis det går 60 sekunder uten at det har blitt opprettet en kobling, eller etter 
at adapteren er fjernet, lukkes funksjonen, og de optiske tastene aktiveres 
igjen.

C6.7 Units (Enheter)
C6.7 Units (Enheter)

C6.7.1 Volume Flow 
(Volumstrøm)

m³/t, m³/min, m³/s, L/t, L/min, L/s (L = liter), IG/s, IG/min, IG/t 
cf/t, cf/min, cf/s, gal/t, gal/min, gal/s, fat/t, fat/dag
Free Unit (Fri enhet) (Angi faktorer og tekst i de neste to funksjonene. Du 
finner fremgangsmåten nedenfor)

C6.7.2 Text Free Unit (Tekst for 
fri enhet)

For spesifisering av tekst se Set free units (Konfigurer frie enheter) på side 
92:

C6.7.3 [m³/s]*Factor (Faktor) Spesifikasjon av konverteringsfaktoren basert på m³/s:

xxx.xxx se Set free units (Konfigurer frie enheter) på side 92

C6.7.4 Mass Flow (Massestrøm) kg/s, kg/min, kg/t, t/min, t/t, g/s, g/min, g/t, 
pund/s, pund/min, pund/t, ST/min, ST/t (ST = Shortton), LT/t (LT = Longton);
Free Unit (Fri enhet) (Angi faktorer og tekst i de neste to funksjonene. Du 
finner fremgangsmåten nedenfor)

C6.7.5 Text Free Unit (Tekst for 
fri enhet)

For spesifisering av tekst se Set free units (Konfigurer frie enheter) på side 
92:

C6.7.6 [kg/s]*Factor (Faktor) Spesifikasjon av konverteringsfaktoren basert på kg/s:

xxx.xxx se Set free units (Konfigurer frie enheter) på side 92

Nr. Funksjon Innstillinger/beskrivelser
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C6.7.7 Velocity (Hastighet) m/s, fot/s

C6.7.9 Temperature 
(Temperatur)

°C; °F; K

C6.7.10 Volume (Volum) m³, L, hL, mL, gal, IG, in³, cf, yd³, fat
Free Unit (Fri enhet) (Angi faktorer og tekst i de neste to funksjonene. Du 
finner fremgangsmåten nedenfor)

C6.7.11 Text Free Unit (Tekst for 
fri enhet)

For spesifisering av tekst se Set free units (Konfigurer frie enheter) på side 
92:

C6.7.12 [m³]*Factor (Faktor) Spesifikasjon av konverteringsfaktoren basert på m³:

xxx.xxx se Set free units (Konfigurer frie enheter) på side 92

C6.7.13 Mass (Masse) kg, t, mg, g, pund, ST, LT, oz,
Free Unit (Fri enhet) (Angi faktorer og tekst i de neste to funksjonene. Du 
finner fremgangsmåten nedenfor)

C6.7.14 Text Free Unit (Tekst for 
fri enhet)

For spesifisering av tekst se Set free units (Konfigurer frie enheter) på side 
92:

C6.7.15 [kg]*Factor (Faktor) Spesifikasjon av konverteringsfaktoren basert på kg:

xxx.xxx se Set free units (Konfigurer frie enheter) på side 92

C6.7.16 Density (Tetthet) kg/L, kg/m³, pund/cf, pund/gal, SG
Free Unit (Fri enhet) (Angi faktorer og tekst i de neste to funksjonene. Du 
finner fremgangsmåten nedenfor)

C6.7.17 Text Free Unit (Tekst for 
fri enhet)

For spesifisering av tekst se Set free units (Konfigurer frie enheter) på side 
92:

C6.7.18 [kg/m³]*Factor (Faktor) Spesifikasjon av konverteringsfaktoren basert på kg/m³:

xxx.xxx se Set free units (Konfigurer frie enheter) på side 92

C6.7.19 Pressure (Trykk) Pa, kPa, bar, mbar, psi (Det er her ikke mulig med frie enheter),
bare hvis en strøminngang er tilgjengelig

Nr. Funksjon Innstillinger/beskrivelser
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6.4.4  Set free units (Konfigurer frie enheter)

C6.8 HART
C6.8 HART

C6.8.1 HART Slå HART®-kommunikasjon av/på:

Velg:
On (På) (HART® aktivert). Mulig strømområde for strømutgangen: 4…20 mA 
/
Off (Av) (HART® ikke aktivert). Mulig strømområde for strømutgangen: 
0…20 mA

C6.8.2 Address (Adresse) Angi en adresse for HART®-funksjonen:

Velg:
00 (punkt-til-punkt-funksjon: Strømutgangen fungerer som normalt i 
området = 4…20 mA) / 01...15 (flerpunktsfunksjon: Strømutgangen har en 
konstant innstilling på 4 mA)

C6.8.3 Message (Melding) Legg inn ønsket tekst:
A…Z ; a…z ; 0…9 ; /  - + , . *

C6.8.4 Description (Beskrivelse) Legg inn ønsket tekst:
A…Z, a…z, 0…9, /  - +, . *

C6.8.5 HART Long tag (Langt 
merke for HART)

Legg inn lange kjenningsmerker for HART

C6.9 Quick Setup (Hurtigoppsett)
C6.9 Quick Setup 

(Hurtigoppsett)
Hurtigtilgang kan aktiveres i menyen «Quick Setup» (Hurtigoppsett)

Velg: Yes (Ja) (Aktivert) / No (Nei) (Slått av)

C6.9.1 Reset Totaliser 1 
(Tilbakestill teller 1)

Du kan tilbakestille teller 1 i menyen «Quick Setup» (Hurtigoppsett)

Velg: Yes (Ja) (Aktivert) / No (Nei) (Slått av)

C6.9.2 Reset Totaliser 2 
(Tilbakestill teller 2)

Du kan tilbakestille teller 2 i menyen «Quick Setup» (Hurtigoppsett)

Velg: Yes (Ja) (Aktivert) / No (Nei) (Slått av)

C6.9.3 Reset Totaliser 3 
(Tilbakestill teller 3)

Du kan tilbakestille teller 3 i menyen «Quick Setup» (Hurtigoppsett)

Velg: Yes (Ja) (Aktivert) / No (Nei) (Slått av)

C6.9.4 Reset All Totalisers 
(Tilbakestill alle tellere)

Du kan tilbakestille alle tellerne i menyen «Quick Setup» (Hurtigoppsett)

Velg: Yes (Ja) (Aktivert) / No (Nei) (Slått av)

Frie enheter Fremgangsmåte for å konfigurere tekst og faktorer

TeksterTeksterTeksterTekster

Volumstrøm, massestrøm og tetthet: 3 sifre før og etter skråstreken
xxx/xxx (maks. 6 tegn pluss «/»)

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

KonverteringsfaktorerKonverteringsfaktorerKonverteringsfaktorerKonverteringsfaktorer

Ønsket enhet = [enhet (se over)] * konverteringsfaktor

Konverteringsfaktor Maks. 9 sifre

Flytt desimaltegnet: Mot venstre med ↑ og mot høyre med ↓
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6.5  Funksjonsbeskrivelse

6.5.1  Tilbakestill telleren i menyen «Quick Setup» (Hurtigoppsett)

6.5.2  Slette feilmeldinger i menyen «Quick Setup» (Hurtigoppsett)

INFORMASJON!
Det kan være nødvendig å aktivere tilbakestilling av telleren i menyen «Quick Setup» 
(Hurtigoppsett).

Tast Skjermbilde Beskrivelse og innstilling

> Quick Setup 
(Hurtigoppsett)

Trykk og hold i 2,5 s, og slipp deretter opp tasten.

> Language (Språk) -

2 x ↓ Reset (Tilbakestill) -

> Reset Errors (Tilbakestill 
feil)

-

↓ All Totaliser (Alle tellere) Velg ønsket teller.
(Teller 3 er tilleggsutstyr)

↓ Totaliser 1 (Teller 1)

↓ Totaliser 2 (Teller 2)

↓ Totaliser 3 (Teller 3)

> Reset Totaliser 
(Tilbakestill telleren)
No (Nei)

-

↓ eller ↑ Reset Totaliser 
(Tilbakestill telleren)
Yes (Ja)

-

^ Teller 1, 2 (eller 3) Telleren har blitt tilbakestilt.

3 x ^ Measuring mode 
(Målingsmodus)

-

INFORMASJON!
En detaljert liste over mulige feilmeldinger.

Tast Skjermbilde Beskrivelse og innstilling

> Quick Setup 
(Hurtigoppsett)

Trykk og hold i 2,5 s, og slipp deretter opp tasten.

> Language (Språk) -

2 x ↓ Reset (Tilbakestill) -

> Reset Errors (Tilbakestill 
feil)

-

> Reset? (Tilbakestille?)
No (Nei)

-

↓ eller ↑ Reset? (Tilbakestille?)
Yes (Ja)

-

^ Reset Errors (Tilbakestill 
feil)

Feilen er tilbakestilt.

3 x ^ Measuring mode 
(Målingsmodus)

-
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6.5.3  Operation Mode (Driftsmodus) (meny A9)

Enheten kan settes i ventemodus («Standby»). I denne modusen settes alle strømningsverdier til 
null, og tellerverdiene fryses. Verdiene for temperatur og tetthet vises som normalt og sendes ut 
via utgangene. «Standby»-indikatoren (Ventemodus) på skjermen viser enten den fryste 
tellerverdien eller bare «Standby» (Ventemodus). I denne modusen fortsetter målerørene å 
vibrere, og enheten kan om nødvendig umiddelbart gå tilbake til «Measuring»-modus 
(Målingsmodus).

Det finnes også en «Stop»-modus (Stopp). I denne modusen slås målesensoren av og slutter å 
vibrere. Når du vil gå tilbake til målingsmodus fra denne modusen, måmåmåmå måleenheten gå gjennom 
hele oppstartsfasen igjen før målingen fortsetter.

Måleenheten kan settes til «Standby»-modus ved enten å bruke betjeningstastene på skjermen 
eller å bruke kontrollinngangen. Hvis du vil bytte til «Stop»-modus (Stopp), må du bruke 
betjeningstastene.

Stille inn driftsmodus (fra målingsmodus)

Hvis du velger «Standby» (Ventemodus) eller «Stop» (Stopp), går enheten umiddelbart over til 
denne driftstilstanden. Du kan bytte tilbake til målingsmodus ved å gå til meny A9 og velge 
«Measuring» (Måling).

I tillegg til «Standby»-modus (Ventemodus) gjør systemkontrollfunksjonen det også mulig å 
bytte til en lignende «Standby»-status (Ventemodus). Dette gjøres helt automatisk basert på den 
gjeldende driftstemperaturen eller -tettheten.

Tast Skjermbilde Beskrivelse og innstilling

> A Quick Setup (Hurtigoppsett) Trykk og hold i 2,5 s, og slipp 
deretter opp tasten.

> ↑ A9 Operation Mode (Driftsmodus)
Measuring (Måling)

> Operation Mode (Driftsmodus)
Measuring (Måling)

↑ Operation Mode (Driftsmodus)
Standby (Ventemodus)

↑ Operation Mode (Driftsmodus)
Stop (Stopp)

3 x ^ Save Configuration? (Lagre 
konfigurasjonen?)
Yes (Ja)

^ Side på skjermen

INFORMASJON!
Når du endrer fra «Stop»- (Stopp) til «Standby»-modus (Ventemodus), går enheten gjennom 
hele oppstartsfasen.
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6.5.4  Density calibration (Tetthetskalibrering) (meny C1.2.1)

Massestrømsmålere kalibreres for tetthet på fabrikken. Tetthetskalibreringen er basert på to 
kalibreringspunkter. Luft og vann brukes under referanseforhold på fabrikken. Resultatet av 
denne kalibreringen lagres i elektronikken til omformeren der de lagres i fabrikkinnstillingene. 
Til tross for dette har ulike applikasjoner behov for størst mulig nøyaktighet, noe som bare kan 
oppnås ved å utføre en kalibrering på stedet.

Tilgjengelige alternativer:

Eksempel på ettpunktskalibrering med offentlig vannforsyning

Alternativer Forklaring

1 Point Calibration 
(Ettpunktskalibrering)

Ett av de to lagrede kalibreringspunktene har blitt byttet ut ved 
kundekalibrering.
Signalomformeren avgjør hvilken av de to kalibreringspunktene som 
modifiseres.

2nd Calibration Point 
(Andre kalibreringspunkt)

Kalibrering av det andre punktet.

Factory Calib. 
(Fabrikkalibrering)

Signalomformeren reaktiverer fabrikkinnstillingene for 
tetthetskalibreringen.

Tast Skjermbilde Beskrivelse og innstilling

> A Quick Setup (Hurtigoppsett) Trykk og hold i 2,5 s, og slipp 
deretter opp tasten.

2 x ↓ C1 Setup (Oppsett)

↓ C1.2 Density (Tetthet)

2 x > C1.2.1 Density Calibration? 
(Tetthetskalibrering?)
1 Point Calibration 
(Ettpunktskalibrering)

^ C1.2.1 Density Calib. Product (Produkt for 
tetthetskalibrering)
XXXXXXX

Trykk på ↓ 
inntil 

C1.2.1 Density Calib. Product (Produkt for 
tetthetskalibrering)
Town Water (Offentlig vannforsyning)

^ C1.2.1 Density Calibration? 
(Tetthetskalibrering?)
OK

^ Please Wait (Vent litt)
Nedtelling fra 20 s

Density Calib. (Tetthetskalibrering)
Passed (Godkjent)

5 x ^ Save Configuration? (Lagre 
konfigurasjonen?)
Yes (Ja)

^ Side på skjermen
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Tetthetskalibrering på stedet
• Kontroller at enheten har blitt korrekt montert og fungerer som den skal.
• Hvis det brukes luft (tomme rør) som medium, må målerøret være helt tørt og fritt for væsker 

og faste stoffer. Såfremt det er mulig, bør det blåses tørr luft inn i målerøret for å tømme det.
• Hvis det brukes væsker, må røret spyles i noen minutter med en høy strømningshastighet for 

å fjerne gassbobler.
• Still strømningshastigheten til en typisk verdi (50 % av nominell strømning er ideelt).
• Hvis prosesstemperaturen er høyere enn temperaturen i omgivelsene, må du vente til 

systemet har stabilisert seg.
• For ett- eller topunktskalibrering kan du velge mellom alternativene «empty» (tom), «pure 

water» (renset vann), «town water» (offentlig vannforsyning) og «other» (annet). 
Referanseverdiene for de spesifiserte produktene lagres i omformeren.

Tetthetskalibreringen er mislykket hvis det vises «Density Calib. Error» (Feil ved 
tetthetskalibrering) på skjermen. Det er mulig at årsaken til feilen vises på skjermen. Følgende 
er mulige årsaker til en mislykket tetthetskalibrering:

• Enheten er ikke i modusen «Measuring» (Måling).
• Kalibreringspunktene ligger for nært hverandre.
• Ett eller flere kalibreringspunkter besto ikke sannsynlighetstesten.
• Strømningen, trykket, temperaturen eller systemet er ikke stabilt.
• Kontroller systemet og prøv på nytt.
• Hvis kalibreringen blir mislykket nok en gang, må du kontakte produsenten.

Ettpunktskalibrering
• Se eksemplene for «Calibration with town water and other» (Kalibrering med offentlig 

vannforsyning og annet).
• Velg funksjon ved å bruke ↓ og ↑, og bekreft deretter med ^.
• Hvis du har valgt «Other» (Annet), må du legge inn tettheten til produktet.
• Ettpunktskalibrering er vanligvis tilstrekkelig for de fleste applikasjoner, for eksempel for å 

tilpasse tetthetsmålingen til en ny installasjon.
• Du må sørge for at du har utført en ettpunktskalibrering og lagret resultatene med dialogen 

«Save Configuration?» (Lagre konfigurasjon?) før du kalibrerer det andre punktet.

Topunktskalibrering
• I dette tilfellet rekalibreres begge referansepunktene (med produktene til systemet).
• Ved bruk av topunktskalibrering må du forsikre deg om at begge kalibreringspunktene som 

er lagt inn av brukeren, er godkjent.

Hvis det andre punktet ikke kan kalibreres umiddelbart etter det første punktet fordi det andre 
produktet ikke er tilgjengelig ennå, fortsetter enheten å fungere som normalt, som etter 
ettpunktskalibrering. Det kan med andre ord gå uker eller til og med måneder mellom 
kalibreringstidspunktet for de to målepunktene.
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6.5.5  Temperatur-/tetthetstabeller

Temperatur Tetthet Temperatur Tetthet

°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



 BRUK 6

99

MFC 400

www.krohne.com08/2014 - 4003839801 - MA MFC 400 R02 no

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  Tetthetsmodus (meny C1.2.2)

Du kan her angi fire ulike driftsmodi for tetthet:
• Process (Prosess): 

Enheten måler og viser gjeldende driftstetthet for produktet.
• Fixed (Fast):

Enheten viser en fast tetthetsverdi. Denne verdien må legges inn i meny C1.2.3.
• Referred (Referert): 

Enheten beregner tettheten på bakgrunn av en gitt referansetemperatur.
• Standard:

Enheten beregner standardtettheten på bakgrunn av en angitt referansetemperatur og 
korreksjonsfaktorene k0...k2, slik at et standardvolum kan leveres.

Følgende ligning brukes for modusen Følgende ligning brukes for modusen Følgende ligning brukes for modusen Følgende ligning brukes for modusen «ReferredReferredReferredReferred» (Referert): (Referert): (Referert): (Referert):

ρr = ρa + a (ta - tr)

ρr = Tetthet ved referansetemperaturen
ρa = Gjeldende målte driftstetthet ved gjeldende driftstemperatur
a = Programmert temperaturkoeffisient/tetthetsgradient
ta = Gjeldende målte driftstemperatur
tr = Referansetemperatur

Referansetemperaturen må legges inn i menyelement C1.2.3. Tetthetsgradienten angis i C1.2.4.

Følgende ligning brukes til å beregne tetthetsgradienten:Følgende ligning brukes til å beregne tetthetsgradienten:Følgende ligning brukes til å beregne tetthetsgradienten:Følgende ligning brukes til å beregne tetthetsgradienten:

a = (ρD - ρC) / (TB - TA)

Verdien for tetthetsgradienten er generelt sett positiv, ettersom en økning i temperaturen 
vanligvis reduserer den målte tettheten (med unntak av abnormaliteter i vann).

Figur 6-7: Beregning av tetthetsgradienten

1  Tetthet
2  Temperatur
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Beregning av standardtetthetBeregning av standardtetthetBeregning av standardtetthetBeregning av standardtetthet

Måleenheten kan vise en tetthet som har blitt korrigert for standardtemperatur i henhold til API 
11.1. Standard 2540.

Den korresponderende referansetemperaturen må legges inn i meny C1.2.5. 
Korreksjonsfaktorene k0...k2 legges inn i meny C1.2.6...C1.2.8.

Følgende er standardfaktorer for bensin: k0 = 346,4228; k1 = 0,4388; k2 = 0

6.5.7  Pipe diameter (Rørdiameter) (meny C1.1.3)

Omformeren kan også beregne strømningshastigheten på bakgrunn av en rørdiameter som 
kunden fritt kan programmere. Denne verdien kan enten være den indre diameteren til 
målerøret (fabrikkstandard) eller den indre diameteren til prosessrøret.

6.5.8  Concentration measurement (Konsentrasjonsmåling) (meny C2)

Denne menyen brukes til å legge inn passordet for å aktivere konsentrasjonsmåling (hvis 
konsentrasjonsalternativet er kjøpt) etter at måleren er levert.

6.5.9  Flow direction (Strømningsretning) (meny C1.3.1)

Denne funksjonen gir operatøren muligheten til å angi strømningsretningen i forhold til pilen på 
huset. Hvis «Forwards» (Fremover) velges, korresponderer strømningsretningen med «+»-
pilen, og hvis «Backwards» (Bakover) velges, korresponderer strømningsretningen med «-»-
pilen på huset.

INFORMASJON!
Du finner ytterligere detaljer om konsentrasjonsmåling i den separate 
konsentrasjonshåndboken.
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6.5.10  Trykksperring

Trykksperringen eliminerer eventuelle avbrudd i målingen i tilfelle strømningen brått skulle bli 
avslått, f.eks. ved plutselig lukking av ventilene. Hvis dette skjer, kan det oppstå pumping i røret 
og i måleenheten, noe som kan føre til høye vibrasjoner. Strømningen «svinger» deretter 
bakover og fremover før det opprettes en stabil nullstrømning, som vist i figuren nedenfor. 
Denne effekten forekommer hovedsaklig i applikasjoner med høyt trykk.

Figur 6-8: Vibreringsatferd under trykksperring

1  Avslått strømning
2  Sinusformet vibrering («overvibrering»)
3  Stabil nullstrømning
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I de fleste tilfeller er amplituden til denne vibreringen under grensen for avstengning ved lav 
strømning og har derfor ikke innvirkning på målingen. I et lite fåtall av tilfeller er amplituden 
større enn grensen for avstengning ved lav strømning (overvibrering) og kan derfor føre til feil i 
tellerverdiene.

Trykksperrefunksjonen eliminerer denne virkningen ved å aktivere en høyere grense for 
avstengning ved lav strømning i en kort tidsperiode. Trykksperren aktiveres første gang 
strømningen faller til under standardgrensen for avstengning ved lav strømning. Terskelverdien 
for trykksperren legges i en programmerbar tidsperiode (kan programmeres i meny C1.3.2) til i 
standardgrensen for avstengning ved lav strømning (kan stilles inn i meny C1.3.3).

De optimale innstillingsverdiene for trykksperren avhenger av de gjeldende driftstilstandene og 
kan derfor bare avgjøres ved å utføre testing på stedet.

Figur 6-9: Amplitudeatferd

1  Avstengning ved lav strømning
2  Avstengning ved lav strømning
3  Trykksperring
4  Trykksperring
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6.5.11  System Control (Systemkontroll)

Menu C1.4.1 – Function (Funksjon)
Denne menyen gjør det mulig å slå av visse målingsfunksjoner avhengig av tilstanden til en 
programmerbar prosess. Når denne systemtilstanden forekommer (som angitt i funksjon 
C1.4.2), kan følgende alternativer aktiveres:

• Inactive (Inaktiv): Systemkontrollen slås av
• Flow = 0 (Strømning = 0): Strømningen settes til null

Menu C1.4.2 – Condition (Betingelse)
Lar deg velge prosessmålingen som aktiverer systemkontrollen. Du kan velge tetthet og 
temperatur.

Menu C1.4.3 – Max Limit (Maks.grense)
Menu C1.4.4 – Min Limit (Min.grense)
Lar deg angi grenseverdier for aktivering av systemkontrollen. Størmmålingsverdier utenfor 
dette området aktiverer denne funksjonen.
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6.5.12  2 Ph. Threshold (Terskelverdi for tofasede signaler) (meny C1.5.3)

Du kan stille inn terskelverdien for det tofasede signalet i dette menyelementet. Dette gjør det 
mulig å hente ut et statussignal som indikerer at det finnes gassbobler i prosessen. Det finnes 
ingen standardverdier for denne terskelverdien. Dette betyr at operatøren må tilpasse denne 
verdien til sin egen applikasjon. Dette kan for eksempel gjøres ved å programmere det tofasede 
signalet ved strømutgangen og registrere hvilken terskelverdi som er best å bruke for den 
respektive prosessen i en viss tidsperiode.

Eksempel for påvisning og varsling av forstyrret tofasestrømning (f.eks. gassbobler i 
maling):

Det tofasede signalet vises nederst på den andre målesiden med f.eks. 0,02 %. Hvis 
terskelverdien overskrides (C3.4.2), sendes det en melding via C-terminalene.

Funksjon Visning Beskrivelse og innstilling

B2.14 2 Phase Signal (Tofaset signal) Den prosentvise verdien for tofasede 
signaler kan avleses og overføres til 
«Diagnosis 1» (Diagnostikk 1).

C1.5.3 2 Ph. Threshold (Terskelverdi for tofasede 
signaler)

Du må bare legge inn en verdi her hvis det 
skal genereres en feilmelding. 
Denne feilmeldingen kan vises via 
statusutgangene.
Feilmeldingen vises deretter på skjermen 
som S: Out Of SpecificationS: Out Of SpecificationS: Out Of SpecificationS: Out Of Specification (Utenfor 
spesifikasjon) og
S: 2 Phase FlowS: 2 Phase FlowS: 2 Phase FlowS: 2 Phase Flow (Tofaset strømning) vises 
på skjermen.

Forsiktig: Du må ta innstillingen for 
feiltilstandene til strømutgangen med i 
betraktningen!

C1.5.4 Diagnosis 1 (Diagnostikk 1) Angi «2 Phase Signal» (Tofaset signal)

C3.1.3 Terminals C (C-terminaler) Angi «Limit Switch» (Grensebryter)

C3.4.1 Measurement (Måling) Angi «Diagnosis 1» (Diagnostikk 1)

C3.4.2 Threshold (Terskelverdi) Still til f.eks. «2,0 ± 0,2 %».

C3.4.3 Polarity (Polaritet) Still til f.eks. «Absolute Value» 
(Absoluttverdi).

C3.4.4 Time Constant (Tidskonstant) Still inn etter behov.

C3.4.4 Invert Signal (Reverser signal) Still inn etter behov.

C6.4.1 2nd Meas. Page (Andre måleside)  Still til «Three Lines» (Tre linjer)

C6.4.10 3rd Line Variable (Variabel for tredje linje) Angi «Diagnosis 1» (Diagnostikk 1)

C6.4.11 3rd Line Format (Format for tredje linje) Still til «X.XX».
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6.5.13  Diagnosis messages (Diagnostikkmeldinger) (meny C1.5.7....C1.5.14)

Disse innstillingene gjør det mulig å endre statussignalet til den respektive 
diagnostikkmeldingen (statusgruppe).

6.5.14  Optical Keys (Optiske taster) (C6.2.4)

Denne funksjonen kan brukes til å deaktivere de optiske tastene. Det vises en lås 1 på skjermen 
for å indikere at de optiske tastene er deaktivert.

Det kan i dette tilfellet hende at enheten bare kan betjenes med trykknappene.

6.5.15  Graphic Page (Grafisk side) (meny C6.5)

Med denne omformeren kan trenden til hovedmålingen vises grafisk. Den første målingen på 
visningsside 1 er alltid definert som hovedmåling.

• Meny C6.5.1 definerer området for trendindikatoren (manuell eller automatisk).
• Meny C6.5.2 definerer området for manuell innstilling.
• Meny C6.5.3 definerer hvor mye tid trendindikatoren skal dekke.

6.5.16  Save Settings (Lagre innstillinger) (meny C6.6.2)

Denne funksjonen gjør det mulig å lagre alle innstillinger i et minne.

• Backup 1 (Sikkerhetskopi 1): Lagrer innstillingene i minneområdet for sikkerhetskopi 1
• Backup 2 (Sikkerhetskopi 2): Lagrer innstillingene i minneområdet for sikkerhetskopi 2

6.5.17  Load Settings (Last inn innstillinger) (meny C6.6.3)

Denne funksjonen gjør det mulig å laste inn de fullførte lagrede innstillingene igjen.

• Backup 1 (Sikkerhetskopi 1): Laster inn fra minnet for sikkerhetskopi 1
• Backup 2 (Sikkerhetskopi 2): Laster inn fra minnet for sikkerhetskopi 2
• Factory (Fabrikk): Laster inn de opprinnelige fabrikkinnstillingene
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6.5.18  Passwords (Passord) (Meny 6.6.4 Quick Set (Hurtigoppsett), Menu 6.6.5 Setup 
(Oppsett))

Du må legge inn en firesifret kode i menyen for å kunne opprette et passord for 
hurtigoppsettmenyen eller oppsettmenyen. Du blir deretter bedt om dette passordet hver gang 
du gjør endringer i de korresponderende menyene. Det er et hierarki. Oppsettspassordet kan 
også brukes til å utføre endringer i hurtigoppsettsmenyen. Legg inn 0000 i hver av menyene for å 
deaktivere passordet.

6.5.19  Date and Time (Dato og tidspunkt) (C6.6.6)

Signalomformeren har en klokke som brukes for alle loggfunksjonene til enheten. Denne 
funksjonen kan brukes til å stille inn datoen og klokkeslettet for klokken.

6.5.20  Quick Access (Hurtigtilgang) (C6.6.7)

Hold tasten ^ inne i 2,5 sekunder mens du er i målingsmodus for å åpne «Quick Access»-
funksjonen (Hurtigtilgang). Teller 1, 2, 3 og alle tellere kan tilbakestilles.

6.5.21  Low Flow Cutoff (Avstengning ved lav strømning)

Avstengningen ved lav strømning kan konfigureres for hver av utgangene og for hver linje på 
skjermen. Hvis avstengning ved lav strømning aktiveres, settes den respektive utgangen eller 
det respektive skjermbildet til null når strømningen er under den angitte verdien for avstengning 
ved lav strømning.

Verdien kan enten angis som en prosentandel av den nominelle strømningen til sensoren eller, 
som for en pulsutgang, som en adskilt strømningsverdi.

Du må legge inn to verdier. Den første verdien er for arbeidspunktet til sensoren, og den andre 
er for hysterese. Betingelse: Første verdi > andre verdi

1  Strømning
2  Tid
3  Gjeldende indikerte strømning
4  Visning nullstilt
5  Gjeldende indikerte strømning
6  Positiv hysterese
7  Arbeidspunkt
8  Negativ hysterese
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6.5.22  Tidskonstant

Hvis de målte verdiene i enheten veksler voldsomt, filtreres de målte verdiene digitalt for å 
stabilisere utgangssignalene og dermed få en bedre behandling av verdiene. Tidskonstanten kan 
angis individuelt for hver av utgangene, for den første linjen på skjermen og for 
tetthetsmålingen. Vær imidlertid oppmerksom på at graden av filtrering har innvirkning på 
responstiden til enheten hvis det oppstår endringer over kort tid.

Tidskonstanten tilsvarer tiden som har gått inntil 67 % av endeverdien er nådd i henhold til en 
trinnfunksjon.

6.5.23  Dobbeltfaset pulsutgang

En dobbeltfaset puls- eller frekvensutgang er ofte nødvendig for applikasjoner som innebærer 
besittelsesoverføring. Denne driftsmodusen krever to terminalpar. Terminalparene A og B eller 
D og B kan brukes.

Legg i dette tilfellet inn følgende innstillinger:
• C3.3.11: Faseskift til D, eller skift til A
• Alle funksjonene for utgang B angis ved å bruke utgang D eller utgang A.
• C3.5.11: Konfigurer faseskift fra utgang B relativt til D hvis terminalpar D ble valgt i C3.3.11. 

0°, 90° eller 180° tilbys som alternativer.
• C3.2.11: Konfigurer faseskift fra utgang B relativt til A hvis terminalpar A ble valgt i C3.3.11. 

0°, 90° eller 180° tilbys som alternativer.

6.5.24  Tidsavbrudd i programmeringsmodus

Normal menu functionNormal menu functionNormal menu functionNormal menu function (Normal menyfunksjon): Hvis det går fem minutter uten at du trykker på 
noen taster i en normal menyfunksjon, går skjermen automatisk til målingsmodus. Alle 
endringer går tapt.

Test functionTest functionTest functionTest function (Test funksjon): I testmodus fullføres testfunksjonen etter 60 minutter.

GDC IR InterfaceGDC IR InterfaceGDC IR InterfaceGDC IR Interface (GDC IR-grensesnitt): Hvis GDC IR-koblingen aktiveres og det ikke opprettes 
noen tilkobling, kanselleres den etter 60 sekunder. Hvis tilkoblingen avbrytes, kan du bruke de 
optiske tastene til å betjene skjermen igjen etter at det har gått 60 sekunder.

Kort tidskonstant Kort responstid

Vekslende avlesning

Lang tidskonstant Lang responstid

Stabil avlesning
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6.5.25  Output hardware (Utgangsmaskinvare)

Avhengig av maskinvaremodulene som brukes (se CG-nummeret), kan det være mulig å endre 
utgangsalternativene på terminalene A, B, C eller D i menyene C3.1.x. For eksempel kan en 
pulsutgang endres til en frekvensutgang eller en statusutgang til en kontrollinngang. 

Hvilke alternativer som er tilgjengelige, avhenger av maskinvaremodulen som brukes. Det er 
ikke mulig å endre typen utgang, f.eks. fra aktiv til passiv eller til NAMUR.

6.6  Statusmeldinger og diagnostisk informasjon

De diagnostiske meldingene vises i henhold til NAMUR-standard NE 107. Feilmeldingene for 
enheten er delt inn i statusgrupper, der hver gruppe har ett statussignal. 16 statusgrupper har 
faste statussignaler, og åtte grupper har variable statussignaler. For å gjøre det enklere å 
identifisere kilden til et problem er statusgruppene delt inn i gruppene «Sensor», «Electronics» 
(Elektronikk), «Configuration» (Konfigurasjon) og «Process» (Prosess).

Det variable statussignalet kan endres i meny C1.5.7...C1.5.14. Hvis statussignalet endres til 
«Information» (Informasjon), slås meldingen av.

Hver statusmelding (= statussignal) har et spesifikt symbol som er fastsatt av NAMUR, og som 
vises sammen med meldingen. Hver melding er begrenset til én linje.

Alle statusmeldinger lagres i statusloggen (meny B3.1). Bruk tastene ↑ og ↓ til å bla gjennom 
denne listen. Du kan lukke listen ved å trykke på tasten ^.

Statusskjermbildet viser statusgruppene for alle feil som har oppstått siden forrige gang 
statusskjermbildet ble åpnet. Alle feil som ikke lenger er aktuelle, forsvinner etter to sekunder. 
De vises i braketter i listen.

INFORMASJON!
 Navnet til den relevante statusgruppen og statussignalet (F/S/M/C) vises alltid i 
statusmeldingen.

Symbol Bokstav Statussignal Beskrivelse og følge

FFFF Feil Det er ikke mulig å utføre noen måling.

S Utenfor spesifikasjon Det kan utføres målinger, men de vil 
ikke lenger være tilstrekkelig 
nøyaktige og må kontrolleres.

M Vedlikehold påkrevet Målingene er fortsatt nøyaktige, men 
dette kan komme til å endre seg snart

C Funksjonskontroll En testfunksjon er aktivert. Den målte 
verdien som vises eller er overført, 
stemmer ikke overens med den faktisk 
målte verdien.

I Informasjon Ingen direkte innvirkning på 
målingene
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Tegnforklaring
Faste statussignaler

Variable statussignaler

Feiltype Hendelses-
gruppe

Enkelthendelse Beskrivelse Handlinger som må 
utføres for å fjerne 
hendelsen

FFFF F Sensor

Sensor Containment Dam. 
(Sensoroms. skadet)

Det er registrert et høyt 
trykk i huset. Svikt i 
målerøret.

Bytt ut målerøret.

Sensor Error (Sensorfeil) Signalene til målesensoren 
er utenfor det spesifiserte 
området. Det er ikke mulig å 
utføre strømningsmålinger.

Sjekk koblingen mellom 
målesensoren og 
signalomformeren (ekstern 
versjon), eller bytt ut 
målesensoren.

FFFF F Electronics 
(Elektronikk)

System Error (Systemfeil) Elektronisk feil i intern 
busskommunikasjon eller 
som følge av en 
maskinvarefeil.

Utfør en kaldstart. Hvis 
meldingen vises på nytt, må 
du kontakte produsenten.System Error A

(Systemfeil A)

System Error C
(Systemfeil C)

HW Combination Error (Feil i 
kombinert maskinvare)

BM Failure 
(BM-svikt)

DM Failure 
(DM-svikt)

Process Input Failure 
(Prosessinngangssvikt)

IO 1 Failure (IO 1-svikt)

IO 2 Failure (IO 2-svikt)

Tot 1 Failure (Teller 1-svikt)

Tot 2 Failure (Teller 2-svikt)

Tot 3 Failure (Teller 3-svikt)

IO A Failure (IO A-svikt)

IO B Failure (IO B-svikt)

IO C Failure (IO C-svikt)
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FFFF F Configuration 
(Konfigurasjon)

BM Configuration (BM-
konfigurasjon)

En feil ble oppdaget ved 
oppstart av enheten. Mulige 
årsaker: uakseptable 
parameterinnstillinger eller 
svikt i en elektronisk 
komponent.

Kontroller innstillingene til 
ønsket funksjon, eller last 
inn fabrikkinnstillingene. 
Hvis feilen vedvarer, må du 
kontakte produsenten.

DM Configuration (DM-
konfigurasjon)

Process Input Config. 
(Konfigurasjon av 
prosessinngang)

Innstillingene for 
prosessinngangen er 
ugyldige.

Kontroller innstillingene for 
prosessinngangen, eller last 
inn fabrikkinnstillingene.

Density Calib. 
(Tetthetskalibrering)

Parameterne for 
tetthetskalibreringen er 
ugyldige.

Utfør en tetthetskalibrering. 
Kontroller produktet og 
funksjonsmodusen.

Fieldbus Config. (Fieldbus-
konfigurasjon)

Uakseptable Fieldbus-
innstillinger

Kontroller Fieldbus-
innstillingene, eller last inn 
fabrikkinnstillingene.

PROFIBUS Config. 
(PROFIBUS-konfigurasjon)

Uakseptable Profibus-
innstillinger

Kontroller PROFIBUS-
innstillingene, eller last inn 
fabrikkinnstillingene.

Tot 1 FB4 Unit Error (Feil på 
FB4-enheten til teller 1)

Telleren er tatt ut av drift 
som følge av en uakseptabel 
enhet.

Kontroller enheten i teller 1 
FB4, eller last inn 
fabrikkinnstillingene.

Tot 2 FB5 Unit Error (Feil på 
FB5-enheten til teller 2)

Kontroller enheten i teller 2 
FB5, eller last inn 
fabrikkinnstillingene.

Tot 3 FB6 Unit Error (Feil på 
FB6-enheten til teller 3)

Kontroller enheten i teller 3 
FB6, eller last inn 
fabrikkinnstillingene.

Modbus Config. (Modbus-
konfigurasjon)

Uakseptable Modbus-
innstillinger

Kontroller Modbus-
innstillingene, eller last inn 
fabrikkinnstillingene.

Display Config. 
(Skjermkonfigurasjon)

Uakseptable innstillinger for 
skjermen

Kontroller 
skjerminnstillingene, eller 
last inn 
fabrikkinnstillingene.

IO1 Configuration (IO1-
konfigurasjon)

Uakseptable innstillinger for 
IO1

Kontroller innstillingene for 
IO1, eller last inn 
fabrikkinnstillingene.

IO 2 Configuration (IO 2-
konfigurasjon)

Uakseptable innstillinger for 
IO2

Kontroller innstillingene for 
IO2, eller last inn 
fabrikkinnstillingene.

Tot 1 Configuration 
(Konfigurasjon av teller 1)

Uakseptable innstillinger for 
teller 1

Kontroller innstillingene for 
teller 1, eller last inn 
fabrikkinnstillingene.

Tot 2 Configuration 
(Konfigurasjon av teller 2)

Uakseptable innstillinger for 
teller 2

Kontroller innstillingene for 
teller 2, eller last inn 
fabrikkinnstillingene.

Tot 3 Configuration 
(Konfigurasjon av teller 3)

Uakseptable innstillinger for 
teller 3

Kontroller innstillingene for 
teller 3, eller last inn 
fabrikkinnstillingene.
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IO A Configuration 
(IO A-konfigurasjon)

Uakseptable innstillinger for 
IO A

Kontroller innstillingene for 
IO A, eller last inn 
fabrikkinnstillingene.

IO B Configuration 
(IO B-konfigurasjon)

Uakseptable innstillinger for 
IO B

Kontroller innstillingene for 
IO B, eller last inn 
fabrikkinnstillingene.

IO C Configuration 
(IO C-konfigurasjon)

Uakseptable innstillinger for 
IO C

Kontroller innstillingene for 
IO C, eller last inn 
fabrikkinnstillingene.

IO D Configuration 
(IO D-konfigurasjon)

Uakseptable innstillinger for 
IO D

Kontroller innstillingene for 
IO D, eller last inn 
fabrikkinnstillingene.

FFFF F Process 
(Prosess)

C C Sensor

C C Electronics 
(Elektronikk)

C C Configuration 
(Konfigurasjon)

Sensor in Stop Mode 
(Sensoren er i stoppmodus)

Enheten er i stoppmodus. 
Det utføres ingen 
strømningsmåling. Alle 
strømningsrelaterte verdier 
som vises, er 
substituttverdier. Målerøret 
vibrerer ikke.

Bytt til målingsmodus for å 
sette igang normal drift.

Sensor in Standby Mode 
(Sensoren er i ventemodus)

Enheten er i ventemodus. 
Det utføres ingen 
strømningsmåling. Alle 
strømningsrelaterte verdier 
som vises, er 
substituttverdier. Målerøret 
fortsetter å vibrere.

Sensor Simulation Active 
(Sensorsimulering aktiv)

Simulering av massestrøm, 
volumstrøm, tetthet eller 
temperatur.

Slå av simuleringen av målte 
verdier.

Sensor Starting up 
(Sensoren starter)

Sensoren er i 
oppstartsmodus. Dette er en 
normal tilstand som følger 
etter en veksling fra 
stoppmodus til 
målingsmodus. 
Feilmeldingen «Sensor: 
Startup» (Sensor: Oppstart) 
aktiveres når denne 
tilstanden vedvarer for lenge 
eller er uventet.

Fieldbus Sim. Active 
(Fieldbus-sim. aktiv)

Simuleringsfunksjonen i 
Foundation Fieldbus-
modulen er aktiv og i bruk.

Kontroller Fieldbus-
innstillingene.

PROFIBUS Sim/Man Active 
(PROFIBUS sim./man. aktiv)

Simuleringsfunksjonen i 
PROFIBUS-modulen er aktiv 
og i bruk.

Kontroller Profibus-
innstillinger
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Totaliser 1 FB4 Sim. Active 
(Teller 1 FB4-sim. aktiv)

Simuleringsfunksjonen i 
PROFIBUS-modulen er aktiv 
og i bruk.

Slå av simuleringen.

Totaliser 2 FB5 Sim. Active 
(Teller 2 FB5-sim. aktiv)

Totaliser 3 FB6 Sim. Active 
(Teller 3 FB6-sim. aktiv)

Totaliser 1 FB4 Man. Active 
(Teller 1 FB4 man. aktiv)

Den manuelle modusen i 
PROFIBUS-modulen er 
aktiv.

Slå av manuell modus.

Totaliser 2 FB5 Man. Active 
(Teller 2 FB5 man. aktiv)

Totaliser 3 FB6 Man. Active 
(Teller 3 FB6 man. aktiv)

IO A Simulation Active 
(IO A-simulering aktiv)

IO A-simulering er aktiv. Slå av simuleringen.

IO B Simulation Active 
(IO B-simulering aktiv)

IO B-simulering er aktiv.

IO C Simulation Active 
(IO C-simulering aktiv)

IO C-simulering er aktiv.

IO D Simulation Active 
(IO D-simulering aktiv)

IO D-simulering er aktiv.

C C Process 
(Prosess)

S S Sensor

Temp. Or Strain Res. Def. 
(Temp.- eller 
strekkmotstand def.)

Motstandsnettverket for 
måling av temperatur og 
strekk driftes utenfor 
spesifikasjonene og er 
muligens skadet. De målte 
verdiene for strømning og 
tetthet forblir gyldige, men 
nøyaktigheten kan ikke 
garanteres. 
Temperaturmålingen er 
mislykket.

Sjekk koblingen mellom 
målesensoren og 
signalomformeren (ekstern 
versjon), eller bytt ut 
målesensoren.

S S Electronics 
(Elektronikk)

Electr.Temp.A Out of Spec 
(El. temp. A utenfor spes.)

Temperaturen til 
elektronikken i 
signalomformeren er 
utenfor det spesifiserte 
området.

Beskytt signalomformeren 
mot påvirkning fra 
prosessen og fra sollys.

Electr.Temp.C Out of Spec 
(El. temp. C utenfor spes.)

Electr.Temp. Out of Spec (El. 
temp. utenfor spes.)

S S Configuration 
(Konfigurasjon)

IO A Overrange (IO A over 
spes. område)

Utgangsverdien er 
begrenset av et filter.

Følg fremgangsmåten som 
er oppført her, når du 
begrenser inngangsverdien. 
Kontroller 
områdeinnstillingen til 
utgangen.

IO B Overrange (IO B over 
spes. område)

IO C Overrange (IO C over 
spes. område)

IO D Overrange (IO D over 
spes. område)
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S S Process 
(Prosess)

Proc.Temp.Out of Range 
(Pros.temp. utenfor spes. 
område)

Prosesstemperaturen er 
utenfor det spesifiserte 
området. Målingen 
fortsetter, men 
nøyaktigheten kan ikke 
garanteres.

Kontroller 
prosesstilstandene.

Flow Out of Range 
(Strømning utenfor spes. 
område)

Strømningen er utenfor det 
spesifiserte området. Den 
faktiske strømningen er 
høyere enn verdien som 
vises.

Prod.Density Out of Range 
(Prod.tetthet utenfor spes. 
område)

Tettheten er utenfor det 
spesifiserte området. 
Målingen fortsetter, men 
nøyaktigheten til tettheten 
og strømningen kan ikke 
garanteres.

Kontroller 
prosesstilstandene og 
tetthetskalibreringen.

Velocity Out of Range 
(Hastighet utenfor spes. 
område)

Strømningen er utenfor det 
spesifiserte området. Den 
faktiske strømningen er 
høyere eller lavere enn 
verdien som vises.

Kontroller 
prosesstilstandene og 
innstillingen for 
rørdiameteren.

M M Sensor

M M Electronics 
(Elektronikk)

Backplane Data Faulty (Feil i 
dataposten til 
bakveggsplaten)

Dataposten til 
bakveggsplaten er feil.

Kontroller at elektronikken i 
signalomformeren er 
montert korrekt. Når du har 
endret én parameter, skal 
meldingen forsvinne innen 
det har gått ett minutt. Hvis 
ikke dette skjer, må du 
kontakte produsenten.

Factory Data Faulty (Feil i 
fabrikkdata)

Fabrikkinnstillingene er 
ugyldige.

Kontakt produsenten.

Backplane Difference 
(Uoverensstemmelse med 
bakveggsplaten)

Opplysningene på 
bakveggsplaten stemmer 
ikke overens med 
opplysningene i enheten.

Når du har endret én 
parameter, skal meldingen 
forsvinne innen det har gått 
ett minutt. Hvis ikke dette 
skjer, må du kontakte 
produsenten.

Mem. Life Exceeded 
(Minnets levetid er 
overskredet)

Antallet maksimale 
skrivesykluser er 
overskredet for 
minnekomponenten.

Bytt ut elektronikken i 
signalomformeren.
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M M 
Configuration 
(Konfigurasjon)

Backup 1 Data Faulty (Feil i 
data for sikkerhetskopiering 
1)

Feil ved kontroll av 
dataposten for 
sikkerhetskopi 1.

Bruk Setup (Oppsett) > 
Device (Enhet) > Special 
Functions 
(Spesialfunksjoner) > Save 
Settings (Lagre innstillinger) 
til å lagre dataposten. Hvis 
meldingen vedvarer, må du 
kontakte produsenten.

Backup 2 Data Faulty (Feil i 
data for sikkerhetskopiering 
2)

Feil ved kontroll av 
dataposten for 
sikkerhetskopi 2.

M M Process 
(Prosess)

FFFF F Proc: Current 
Input (Pros. 
strøminngang)

IO A Error Current (IO B-
feilstrøm)

Feilstrøm oppdaget ved 
strøminngang A.

Kontroller enheten som er 
koblet til strøminngang A. 
Denne enheten sender ut en 
feilstrøm.

IO B Error Current (IO B-
feilstrøm)

Feilstrøm oppdaget ved 
strøminngang B.

Kontroller enheten som er 
koblet til strøminngang B. 
Denne enheten sender ut en 
feilstrøm.

S S Electr: IO 
Connection 
(El.: IO-kobling)

IO A Connection (IO A-
kobling)

Strømutgang A kan ikke 
tilføre den nødvendige 
mengden strøm. Strømmen 
som tilføres, er for lav. 
Strømmen ved inngang A er 
under 0,5 mA eller over 23 
mA.

Kontroller koblingen ved A.
Mål motstanden til 
strømkretsen ved A.
Kontroller strømmen ved A.

IO A Connection (IO A-
kobling)

Åpen krets eller 
kortslutning ved IO A.

IO B Connection (IO B-
kobling)

Strømutgang B kan ikke 
tilføre den nødvendige 
mengden strøm. Strømmen 
som tilføres, er for lav. 
Strømmen ved inngang B er 
under 0,5 mA eller over 23 
mA.

Kontroller koblingen ved B.
Mål motstanden til 
strømkretsen ved B.
Kontroller strømmen ved B.

IO B Connection (IO B-
kobling)

Åpen krets eller 
kortslutning ved IO B.

IO C Open Connector (IO C, 
åpen kobling)

Strømutgang C kan ikke 
tilføre den nødvendige 
mengden strøm.
Strømmen som tilføres, er 
for lav.

Kontroller koblingen ved C.
Mål motstanden til 
strømkretsen ved C.

FFFF S Proc: Signal 
Search (Pros.: 
søk etter 
signal)

Sensor signal search 
(Sensoren søker etter 
signal)

Signalene til målesensoren 
er for lave til å kunne gi en 
nøyaktig strømningsmåling.
Årsaken er vanligvis for mye 
demping, f.eks. som følge av 
gassbobler eller at 
viskositeten er for høy.

Kontroller 
prosesstilstandene. Hvis du 
bruker en ekstern versjon av 
målesensoren, må du 
kontrollere den elektriske 
koblingen mellom felthuset 
og målesensoren.
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S S Proc: 2 Phase 
Flow (Pros. 
tofaset 
strømning)

2 Phase Flow Detected 
(Tofaset strømning 
oppdaget)

Det har blitt oppdaget 
tofaset strømning. 
Nøyaktigheten til 
strømnings- og 
tetthetsmålingen kan ikke 
garanteres.

Undersøk om det finnes 
gassbobler i produktet.

S S Proc: Signal 
Low (Pros.: 
dårlig signal)

Sensor signal low (Dårlig 
sensorsignal)

Sensorsignalene når ikke 
forventet amplitude. Dette 
kan ha innvirkning på 
nøyaktigheten til målingen.

Undersøk om produktet er 
viskøst eller inneholder 
gassbobler.

S S Config: 
Totaliser 
(Konfig.: teller)

Tot 1 FB4 Overflow (Overløp 
for teller 1 FB4)

Teller 1 FB4 har løpt over og 
har begynt på nytt fra null.

Kontroller tellerformatet.

Tot 2 FB5 Overflow (Overløp 
for teller 2 FB5)

Teller 2 FB5 har løpt over og 
har begynt på nytt fra null.

Tot 3 FB6 Overflow (Overløp 
for teller 3 FB6)

Teller 3 FB6 har løpt over og 
har begynt på nytt fra null.

Tot 1 Overflow (Overløp for 
teller 1)

Teller 1 har løpt over og har 
begynt på nytt fra null.

Tot 2 Overflow (Overløp for 
teller 2)

Teller 2 har løpt over og har 
begynt på nytt fra null.

Tot 3 Overflow (Overløp for 
teller 3)

Teller 3 har løpt over og har 
begynt på nytt fra null.

I I Proc: System 
Control
(Pros.: system-
kontroll)

System Control Active 
(Systemkontroll aktiv)

Systemkontrollen er aktiv.

I I Electr: Power 
Failure
(El.: 
strømbrudd)

Tot 1 Power Failure 
(Strømbrudd i teller 1)

Teller 1 er ugyldig som følge 
av strømbrudd.

Kontroller verdien til 
telleren.

Tot 2 Power Failure 
(Strømbrudd i teller 2)

Teller 2 er ugyldig som følge 
av strømbrudd.

Tot 3 Power Failure 
(Strømbrudd i teller 3)

Teller 3 er ugyldig som følge 
av strømbrudd.

Tot 1 FB4 Power Failure 
(Strømbrudd i teller 1 FB4)

Teller 1 FB4 er ugyldig som 
følge av strømbrudd.

Tot 2 FB5 Power Failure 
(Strømbrudd i teller 2 FB5)

Teller 2 FB5 er ugyldig som 
følge av strømbrudd.

Tot 3 FB6 Power Failure 
(Strømbrudd i teller 3 FB6)

Teller 3 FB6 er ugyldig som 
følge av strømbrudd.

Power Failure Detected 
(Strømbrudd oppdaget)

Det har oppstått et 
strømbrudd. Tellerstanden 
kan være ugyldig.
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I I Config: No 
Meas.Value 
(Konfig: Ingen 
målt verdi)

IO A No Meas. Values (IO A, 
ingen måleverdi)

Måleverdien for IO-
terminalene A er ikke 
aktivert.

Velg en annen måling for IO 
A i meny C3.2, eller aktiver 
målingen i C5.1 for 
diagnostiske verdier eller i 
meny C2 for 
konsentrasjonsverdier.

IO B No Meas. Values (IO B, 
ingen måleverdi)

Måleverdien for IO-
terminalene B er ikke 
aktivert.

Velg en annen måling for IO 
B i meny C3.3, eller aktiver 
målingen i C5.1 for 
diagnostiske verdier eller i 
meny C2 for 
konsentrasjonsverdier.

IO C No Meas. Values (IO C, 
ingen måleverdi)

Måleverdien for IO-
terminalene C er ikke 
aktivert.

Velg en annen måling for IO 
C i meny C3.4, eller aktiver 
målingen i C5.1 for 
diagnostiske verdier eller i 
meny C2 for 
konsentrasjonsverdier.

IO D No Meas. Values (IO D, 
ingen måleverdi)

Måleverdien for IO-
terminalene D er ikke 
aktivert.

Velg en annen måling for IO 
D i meny C3.5, eller aktiver 
målingen i C5.1 for 
diagnostiske verdier eller i 
meny C2 for 
konsentrasjonsverdier.

Tot 1 No Meas. Values 
(Teller 1, ingen måleverdi)

Måleverdien for teller 1 er 
ikke aktivert.

Velg en annen måling for 
teller 1 i meny C4.1, eller 
aktiver målingen i C1.5 for 
diagnostiske verdier eller i 
meny C2 for 
konsentrasjonsverdier.

Tot 2 No Meas. Values 
(Teller 2, ingen måleverdi)

Måleverdien for teller 2 er 
ikke aktivert.

Velg en annen måling for 
teller 2 i meny C4.2, eller 
aktiver målingen i C1.5 for 
diagnostiske verdier eller i 
meny C2 for 
konsentrasjonsverdier.

Tot 3 No Meas. Values 
(Teller 3, ingen måleverdi)

Måleverdien for teller 3 er 
ikke aktivert.

Velg en annen måling for 
teller 3 i meny C4.3, eller 
aktiver målingen i C1.5 for 
diagnostiske verdier eller i 
meny C2 for 
konsentrasjonsverdier.

Disp. 1 No Meas. Values 
(Ingen måleverdier for 
visning 1)

Måleverdien på den første 
målesiden er ikke aktivert.

Velg en annen måling for 
den første målesiden, eller 
aktiver målingen i C1.5 for 
diagnostiske verdier eller i 
meny C2 for 
konsentrasjonsverdier.

Disp. 2 No Meas. Values 
(Ingen måleverdier for 
visning 2)

Måleverdien på den andre 
målesiden er ikke aktivert.

Velg en annen måling for 
den andre målesiden, eller 
aktiver målingen i C1.5 for 
diagnostiske verdier eller i 
meny C2 for 
konsentrasjonsverdier.
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I I Electr. 
Operation Info. 
(Info. om el. 
funksjon)

Zero Calibr. Running 
(Nullkalibrering kjører)

En nullkalibrering er igang.

PROFIBUS: no data 
(PROFIBUS: ingen data)

Ingen dataoverføring via 
PROFIBUS.

Konfigurer syklisk 
PROFIBUS-kommunikasjon.

PROFIBUS Baudrate (Baud-
tall for PROFIBUS)

PROFIBUS søker etter 
gjeldende Baud-tall.

Kontroller PROFIBUS-
terminalen og -tilkoblingen.

PROFIBUS Passivated 
(PROFIBUS er passivert)

PROFIBUS-modulen er 
passivert.

Deaktiver PROFIBUS-
passiveringen.

PROFIBUS Clear Data 
(PROFIBUS, fjern data)

PROFIBUS Clear Data 
(PROFIBUS, fjern data) er 
aktivert

Start syklisk  PROFIBUS-
kommunikasjon

PROFIBUS Sync Mode 
(Synkroniseringsmodus for 
PROFIBUS)

Synkroniseringsmodus for 
PROFIBUS er aktivert.

Deaktiver 
synkroniseringsmodus.

PROFIBUS Freeze Mode 
(Hold-modus for PROFIBUS)

Hold-modus for PROFIBUS 
er aktivert.

Deaktiver hold-modus.

Tot 1 Stopped (Teller 1 
stanset)

Teller 1 var stanset. Hvis telleren fortsetter å 
telle, velger du «Yes» (Ja) i 
funksjon C.y.9 (Start 
Totaliser (Start teller)).Tot 2 Stopped (Teller 2 

stanset)
Tot 2 Stopped (Teller 2 
stanset)

Tot 3 Stopped (Teller 3 
stanset)

Tot 3 Stopped (Teller 3 
stanset)

Tot 1 FB4 Threshold 
(Terskelverdi for teller 1 
FB4)

Terskelverdien for teller 1 
FB4 er overskredet.

Tilbakestill teller 1 FB4.

Tot 2 FB5 Threshold 
(Terskelverdi for teller 2 
FB5)

Terskelverdien for teller 2 
FB5 er overskredet.

Tilbakestill teller 2 FB5.

Tot 3 FB6 Threshold 
(Terskelverdi for teller 3 
FB6)

Terskelverdien for teller 3 
FB6 er overskredet.

Tilbakestill teller 3 FB6.

Control In A Active (Kontroll 
for inngang A aktiv)

Control In B Active (Kontroll 
for inngang B aktiv)

Status Out A Active (Status 
for utgang A aktiv)

Status Out B Active (Status 
for utgang B aktiv)

Status Out C Active (Status 
for utgang C aktiv)

Status Out D Active (Status 
for utgang D aktiv)

Fieldbus No Connection 
(Ingen Fieldbus-tilkobling)

Kontroller Fieldbus-
terminalen og -tilkoblingen.

Disp. 1 Overrange (Visning 1 
over spes. område)

Verdien i den første 
målelinjen på visningssiden 
er begrenset.

Kontroller innstillingen for 
den første målelinjen.
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6.7  Funksjonstester og feilsøking

Min. og maks. registrert temperatur (meny C1.5.1 / C1.5.2)Min. og maks. registrert temperatur (meny C1.5.1 / C1.5.2)Min. og maks. registrert temperatur (meny C1.5.1 / C1.5.2)Min. og maks. registrert temperatur (meny C1.5.1 / C1.5.2)

Lagrer minimums- og maksimumsverdien for temperaturen som oppstår mens sensoren er 
igang.

Applikasjonsproblemer som kan indikere feil på signalomformeren:
• En avstengningsventil som ikke lukkes på riktig måte under nullkalibreringen, fører til høye 

kalibreringsverdier
• Luft-/gassbobler fører til høye energinivåer og høye kalibreringsverdier
• Produktavleiringer på innsiden av målerøret fører til høyere/lavere tetthetsindikasjoner og 

høye kalibreringsverdier

Vanlige feil (og tilhørende symptomer):
• Noe erodert eller rustet målerør

– Feil tetthetsmåling
– Høy frekvens
– Målefeil ved liten massestrøm

• Erodert eller rustet målerør (produktet i huset)
– Målerøret starter ikke
– Liten motstand til jord med elektrisk ledende produkter 

• Åpne kretser i driv- og sensorspoler eller motstandstermometere (RTD)
– Kan måles med en motstandsmåler

Disp. 2 Overrange (Visning 2 
over spes. område)

Verdien i den andre 
målelinjen på visningssiden 
er begrenset.

Kontroller innstillingen for 
den andre målelinjen.

Optical Interf. Active (Optisk 
grensesnitt aktivt)

Det optiske grensesnittet er 
aktivert. De optiske tastene 
er deaktivert.

Tastene kan brukes igjen ca. 
60 sekunder etter at 
dataoverføringen er ferdig 
eller det optiske 
grensesnittet er fjernet.

Type målesensor Driftstemperatur

Minimum Maksimum

OPTIMASS 6000 – 
Standardversjon

-70°C / -94°F +230°C / +446°F

OPTIMASS 6000 – Kryogenisk 
versjon

-200°C / -328°F +40°C / +104°F

OPTIMASS 6000 – Versjon for høy 
temperatur

-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
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Typiske frekvensverdier (ved 20°C / 68°F; ±5 Hz)

Problemer med nullkalibrering
1  Stans strømningen.
2  Sett telleren til «Absolute Total» (Absolutt totalverdi) i funksjon C3.y.1.
3  Sett verdien for avstengning ved lav strømning til null i funksjon C3.y.3.
4  Utfør en automatisk nullkalibrering.
5  Tilbakestill telleren, og utfør en telling i to minutter.
6  Sammenlign den sammenlagte verdien med den spesifiserte nullkalibreringsstabiliteten.

Mulige årsaker til en dårlig nullkalibrering:
• Ventilene er ikke fullstendig lukket, eller det finnes luft- eller gassbobler eller avleiliringer i 

målerøret

Størrelse Alle materialer

Tomt Vann

6000 - 08 220 205

6000 - 10 187 172

6000 - 15 212 191

6000 - 25 266 231

6000 - 50 262 230

6000 - 80 234 203

6000 - 100 257 221

6000 - 150 245 208

6000 - 200 218 184

6000 - 250 187 160

INFORMASJON!
Du får best resultater ved å utføre nullkalibreringen når mediet har driftstemperatur.
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6.8  Diagnostiske funksjoner

Følgende diagnostiske funksjoner er tilgjengelige i testmeny B2.

6.8.1  Temperature (Temperatur) (meny B2.7)

Temperaturen vises i °C eller °F.

• Denne verdien bør vises å være stabil.
• Ustabile verdier kan bety at en Pt500 har sviktet, eller at det er væske i det ytre huset.

6.8.2  Frequency (Frekvens) (meny B2.10)

• Svingninger i de første desimalene indikerer at det finnes gass- eller luftbobler i produktet.
• Et slitt eller erodert målerør fører til at frekvensen øker med rundt 2...4 Hz. Det er i så fall 

nødvendig å utføre en ny kalibrering.
• Vibreringsfrekvensen kan reduseres hvis det danner seg et belegg, avhengig av typen belegg 

og hvor tykt laget er. Hvis tettheten til belegget imidlertid er den samme som for det 
strømmende mediet, observeres det ingen frekvens.

• Store svingninger i frekvensen forekommer i oppstartsfasen.

6.8.3  Drive Level (Drivnivå) (meny B2.11)

Drivenergien i prosent vises på skjermen.

Typiske verdier for drivenergi i vann og uten gassinklusjoner

6.8.4  Sensor levels A and B (Sensornivå A og B) (meny B2.12, B2.13)

Normale visningsverdier:
• 80% for OPTIMASS 6000 i standard og kryogenisk versjon
• 60% for OPTIMASS 6000 i versjon for høy temperatur

6.8.5  2 Phase Signal (Tofaset signal) (meny B2.14)

Verdien til det tofasede signalet kan avleses i denne funksjonen. Det kan programmeres et 
alarmnivå for applikasjoner der det er nødvendig å påvise tofaset strømning. Dette alarmnivået 
avhenger av applikasjonen og prosessen og kan dermed bare konfigureres på stedet under de 
gjeldende driftsforholdende mens det pågår strømning. For detaljert informasjon se 2 Ph. 
Threshold (Terskelverdi for tofasede signaler) (meny C1.5.3) på side 105.

OPTIMASS 6000 Alle størrelser 0...1

INFORMASJON!
Det kan forekomme høyere verdier for drivenergi når produktet inneholder luft- eller gassbobler 
eller når det måles produkter med høy viskositet eller tetthet.

INFORMASJON!
Sensornivåene for A og B må ikke variere med mer enn 2 %.
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7.1  Bytte ut elektronikken i signalomformeren

•  Fjern frontpanelet. Bruk en liten skrutrekker til å åpne plastklemmene som holder fast 
skjermen.

•  Fjern de to låseskruene.
•  Trekk forsiktig elektronikken nesten helt ut av huset.
•  Fjern de to tilkoblingskablene fra elektronikken før du tar ut de elektroniske komponentene 

som skal byttes ut, fra signalomformeren.

•  Før du kan legge inn den nye elektronikken, må du koble de to tilkoblingskablene til 
elektronikken.

•  Skyv forsikt elektronikken tilbake inn i huset.
•  Stram til de to låseskruene igjen, og sikre skjermen.
i Målesystemet gjenkjenner den nye maskinvaren når strømforsyningen slås på.

FARE!
Arbeid på elektronikken i signalomformeren skal kun utføres når strømforsyningen er koblet 
fra.

FARE!
Venteperioden for Ex-enheter må overholdes.

ADVARSEL!
Lokale reguleringer for helse og sikkerhet på arbeidsplassen skal til enhver tid overholdes. 
Eventuelt arbeid som utføres på måleenhetens elektriske komponenter, skal utelukkende 
utføres av spesialister som har gjennomgått egnet opplæring. 
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7.2  Feil i sensor- eller drivspole

De spesifiserte verdiene skal kun brukes som en veiledning.

Typiske verdier for sensor- eller drivspoler

Typiske RTD-motstander

• Motstandsverdier utenfor områdene som er spesifisert ovenfor, kan være en indikasjon på en 
feil i kretsen. Enheten kan være i oppstartsmodus eller indikere målefeil.

• Alle kretser må isoleres hva gjelder jord (enhetshuset) og hverandre >20 MΩ.
• En kortslutning i en driv-/sensorspole kan føre til at enheten settes i oppstartsmodus.

Størrelse Motstand (Ohm)

Driver Sensor A – sensor B

svart/grå lilla/grønn – hvit/gul

Kryo. 230°C / 
446°F

400°C / 752°F Kryo. 230°C / 
446°F

400°C / 752°F

6000 - 08 72 12 640 1455

6000 - 10 68 6 640 1455

6000 - 15 68 6 640 1455

6000 - 25 42 12 342 755

6000 - 50 42 52 342 755

6000 - 80 42 52 443 960

6000 - 100 42 54 342 755

6000 - 150 42 54 375 852

6000 - 200 42 54 375 852

6000 - 250 42 54 375 852

Motstand (Ohm)

Pt500 Kompensasjonslinjer

rød/brun brun/oransje

6000 – alle størrelser 540 ved 20°C / 68°F 0,1

INFORMASJON!
Hvis to eller flere av de øvre kretsene svikter, kan dette være en indikasjon på en feil i målerøret. 
Det kan befinne seg produktmengder inne i huset. Hvis dette er tilfellet, må trykket i 
prosesslangen avlastesavlastesavlastesavlastes, og måleenheten må umiddelbart kobles fra prosesslangen.
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7.3  Tilgjengelighet for reservedeler

Produsenten følger et grunnleggende prinsipp om at funksjonelt egnede reservedeler for alle 
enheter eller alle viktige reservedeler skal være tilgjengelige i en periode på 3 år etter levering 
av den siste produksjonskjøringen for enheten.

Denne reguleringen gjelder bare for reservedeler som er utsatt for slitasje under vanlige 
bruksforhold.

7.4  Tilgjengelighet for tjenester

Produsenten tilbyr et utvalg av tjenester for å støtte kunden også etter at garantien har utløpt. 
Disse omfatter reparasjon, vedlikehold, teknisk støtte og opplæring.

7.5  Returnere enheten til produsenten

7.5.1  Generell informasjon

Denne enheten har blitt fremstilt og testet med omhu. Hvis den monteres og brukes i samsvar 
med disse bruksinstruksjonene, vil det sjeldent oppstå problemer.

INFORMASJON!
Kontakt ditt lokale salgskontor hvis du ønsker mer omfattende informasjon.

FORSIKTIG!
Skulle du likevel ha behov for å returnere en enhet for inspeksjon eller reparasjon, må du nøye 
overholde følgende punkter:
• Som følge av lovfestede reguleringer vedrørende miljøvern og sikring av vårt personells 

helse og sikkerhet, kan produsenten kun håndtere, teste og reparere returnerte enheter som 
har vært i kontakt med produkter som ikke utgjør en risiko for mennesker eller miljøet.

• Dette betyr at produsenten kun kan utføre service på denne enheten hvis følgende sertifikat 
(se neste del) medfølger og bekrefter at enheten er trygg å håndtere.

FORSIKTIG!
Hvis enheten har blitt brukt sammen med giftige, etsende eller brennbare produkter eller 
produkter som er farlige for vann, bes du gjøre som følger:
• Kontroller og forsikre deg om at alle hulrom er frie for slike farlige stoffer, om nødvendig ved 

å skylle eller avsyre enheten.
• Legg et sertifikat ved enheten der du bekrefter at den er trygg å håndtere, og før opp hvilket 

produkt som er brukt.
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7.5.2  Skjema (kan kopieres) som må medfølge en returnert enhet

7.6  Kassering

Bedrift: Adresse:

Avdeling: Navn:

Tlf.nr.: Faks.nr.:

Produsentens bestillingsnr. eller serienr.:

Enheten har blitt brukt med følgende medium:

Dette mediet er: farlig for vann

giftig

etsende

brennbart

Vi har kontrollert at alle hulrom i enheten er frie for slike 
stoffer.

Vi har skylt og avsyret alle hulrom i enheten.

Vi bekrefter herved at eventuelle restmedier som måtte finnes i enheten når den returneres, ikke utgjør 
noen fare for mennesker eller miljøet.

Dato: Signatur:

Stempel:

FORSIKTIG!
Kassering må utføres i samsvar med gjeldende lovgivning i ditt land.
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8.1  Måleprinsipp (dobbeltrør)

En Coriolis-massestrømsmåler med dobbeltrør består av to målerør 1, en drivspole 2 og to 
sensorer (3 og 4) som er plassert på hver sin side av drivspolen.

Når måleren aktiveres, vibrerer drivspolen målerørene, noe som får dem til å oscillere og skape 
en sinusbølge 3. Sinusbølgen overvåkes av de to sensorene.

Statisk måler – ikke aktivert og uten strømning

1  Målerør
2  Drivspole
3  Sensor 1
4  Sensor 2

Aktivert måler

1  Målerør
2  Oscillasjonsretning
3  Sinusbølge
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Når det går væske eller gass gjennom rørene, forårsaker Coriolis-effekten at det oppstår et 
faseskift i sinusbølgen som registreres av de to sensorene. Dette faseskiftet er direkte 
proporsjonalt med massestrømmen. 
 
Tettheten måles ved å evaluere vibrasjonsfrekvensen, og temperaturen måles ved hjelp av en 
Pt500-sensor.

Aktivert måler med prosesstrøm

1  Prosesstrøm
2  Sinusbølge
3  Faseskift
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8.2  Tekniske opplysninger

INFORMASJON!
• Følgende opplysninger gjelder for generelle applikasjoner. Hvis du har behov for 

opplysninger som er mer relevante for din spesifikke applikasjon, kan du kontakte oss eller 
ditt lokale salgskontor.

• Ytterligere informasjon (sertifikater, spesialverktøy, programvare ...) og fullstendig 
produktdokumentasjon kan lastes ned gratis fra nettstedet (nedlastingssenteret).

Målesystem
Måleprinsipp Coriolis-prinsipp

Applikasjonsområde Måling av massestrøm, tetthet, temperatur, volumstrøm, strømningshastighet, 
konsentrasjon

Design
Modulær konstruksjon Målesystemet består av en målesensor og en signalomformer.

MålesensorMålesensorMålesensorMålesensor

OPTIMASS 6000 DN08…250 / 3/8...10"

Alle målesensorer kan også leveres i en Ex-versjon.

SignalomformerSignalomformerSignalomformerSignalomformer

Kompakt versjon (C) OPTIMASS 6400 C

Felthus (F)
ekstern versjon

MFC 400 F

Versjonene med kompakt hus og felthus kan også leveres i Ex-versjoner.

TilleggsutstyrTilleggsutstyrTilleggsutstyrTilleggsutstyr

Utganger/innganger Strømutgang (inkl. HART®), pulsutgang, frekvensutgang og/eller statusutgang, 
grensebryter og/eller kontrollinngang (avhengig av I/O-versjonen)

Teller To (alternativt tre) interne tellere med maksimalt åtte tellerplasser (f.eks. for 
telling av volum- og/eller masseenheter)

Verifisering Integrert verifisering, diagnostiske funksjoner: måleenhet, prosess, målt verdi, 
stabilisering

Konsentrasjonsmåling Konsentrasjon og konsentrasjonsstrømning

Kommunikasjonsgrensesnitt Foundation Fieldbus, Profibus PA og DP, Modbus, HART®
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Skjerm og brukergrensesnittSkjerm og brukergrensesnittSkjerm og brukergrensesnittSkjerm og brukergrensesnitt

Grafisk skjerm LC-skjerm, hvit bakgrunnsbelysning.

Størrelse: 128 x 64 piksler, tilsvarer 59 x 31 mm = 2,32" x 1,22"

Skjermen kan dreies i 90 trinn.

Omgivelsestemperaturer under -25°C / -13°F kan gjøre at det er vanskelig å lese 
informasjonen på skjermen.

Betjeningselementer Fire mekaniske og fire optiske taster operatøren kan bruke til å kontrollere 
signalomformeren uten å åpne huset.

Infrarødt grensesnitt for lesing og skriving av alle parametere med IR-grensesnitt 
(tilleggsutstyr) uten å åpne huset.

Ekstern betjening PACTwareTM (inkl. Device Type Manager (DTM))

HART® håndholdt kommunikasjonsenhet fra Emerson Process

AMS® fra Emerson Process

PDM® fra Siemens

Alle DTM-er og drivere kan lastes ned gratis fra nettstedet til produsenten.

SkjermfunksjonerSkjermfunksjonerSkjermfunksjonerSkjermfunksjoner

Driftsmeny Gjør det mulig å angi parametere ved å bruke to målingssider, én statusside, én 
grafisk side (de målte verdiene og de grafiske fremstillingene kan justeres fritt)

Språk for tekst på skjermen (som 
språkpakker)

Standard: Engelsk, fransk, tysk, nederlandsk, portugisisk, svensk, spansk, italiensk

Øst-Europa (under klargjøring): Engelsk, slovensk, tsjekkisk, ungarsk

Nord-Europa: Engelsk, dansk, polsk

Sør-Europa (under klargjøring): Engelsk, tyrkisk

Kina (under klargjøring): Engelsk, kinesisk

Russland (under klargjøring): Engelsk, russisk

Målingsfunksjoner Enheter:Enheter:Enheter:Enheter: Metriske måleenheter. Britiske og amerikanske måleenheter kan velges 
fra lister for volum-/massestrøm og telling, hastighet, temperatur og trykk

Målte verdier:Målte verdier:Målte verdier:Målte verdier: Massestrøm, total masse, temperatur, tetthet, volumstrøm, totalt 
volum, hastighet, strømningsretning (vises ikke, men verdien er tilgjengelig via 
utgangene), BRIX, Baume, NaOH, Plato, API, massekonsentrasjon, 
volumkonsentrasjon

Diagnostiske funksjoner Standarder:Standarder:Standarder:Standarder: VDI / NAMUR / WIB 2650 og NE 107

Statusmeldinger:Statusmeldinger:Statusmeldinger:Statusmeldinger: Du kan velge å vise statusmeldingene på skjermen eller hente 
dem ut via strømutgangen og/eller statusutgangen, HART®- eller 
bussgrensesnittet

Sensordiagnostikk:Sensordiagnostikk:Sensordiagnostikk:Sensordiagnostikk: Sensorverdier, drivnivå, målerørsfrekvens, tofaset signal, 
drivspoleimpedanse, isolasjonssvikt, kretsbrudd, overskridelse av maksimal 
strømning, prosesstemperatur

Selvdiagnose av sensorelektronikken:Selvdiagnose av sensorelektronikken:Selvdiagnose av sensorelektronikken:Selvdiagnose av sensorelektronikken: Temperatur på elektronikken, forvrengning 
av inngangssignaler, drevforsterker

Signalomformeren og innganger/utganger:Signalomformeren og innganger/utganger:Signalomformeren og innganger/utganger:Signalomformeren og innganger/utganger: Overvåkning av databussene, koblinger 
til strømutgangen, temperatur på elektronikken, spenningsfall, parameter- og 
dataintegritet
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Målenøyaktighet
Referanseforhold Medium: vann

Temperatur: +20°C / +68°F

Trykk: 1 bar / 14,5 psi

Maksimal målefeilMaksimal målefeilMaksimal målefeilMaksimal målefeil

Masse (standard) Væske (≥ 20:1 av nominell strømningshastighet):
±0,1% av faktisk målt strømningshastighet (avhenger av målesensoren)

Væske (< 20:1 av nominell strømningshastighet):
± nullpunktsstabilitet (avhenger av målesensoren)

Gass:
±0,35% av faktisk målt strømningshastighet ± nullpunktsstabilitet (avhenger av 
målesensoren)

Masse (tilleggsutstyr) Væske (≥ 10:1 av nominell strømningshastighet):
±0,05% av faktisk målt strømningshastighet (avhenger av målesensoren)

Strømutgang for elektronikk ±5 µA

Repeterbarhet Væske: ≤ 0,05% + nullpunktsstabilitet

Gass: ≤ 0,2% + nullpunktsstabilitet

Driftsforhold
TemperaturTemperaturTemperaturTemperatur

Prosesstemperatur Se de tekniske opplysningene for målesensoren.

Omgivelsestemperatur Avhenger av versjonen og kombinasjonen av utganger.

Det er lurt å beskytte signalomformeren mot eksterne varmekilder, for eksempel 
direkte sollys, ettersom høye temperaturer reduserer levetiden til de elektroniske 
komponentene.

-40…+65°C / -40…+149°F

Hus i rustfritt stål: -40…+60°C / -40…+140°F

Omgivelsestemperaturer under -25°C / -13°F kan gjøre at det er vanskelig å lese 
informasjonen på skjermen.

Oppbevaringstemperatur -50…+70°C / -58…+158°F

TrykkTrykkTrykkTrykk

Medium Se de tekniske opplysningene for målesensoren.

Omgivelsestrykk Atmosfærisk

Kjemiske egenskaperKjemiske egenskaperKjemiske egenskaperKjemiske egenskaper

Aggregeringstilstand Væsker, gasser og slam

Strømningshastighet Se de tekniske opplysningene for målesensoren.

Andre forholdAndre forholdAndre forholdAndre forhold

Beskyttet mot inntrengning av 
væske i henhold til IEC 529 / 
EN 60529

IP66/67 (i henhold til NEMA 4/4X)

Monteringsforhold
Montering Du finner mer detaljert informasjon i kapittelet «Monteringsforhold».

Mål og vekt Du finner detaljert informasjon i kapittelet «Mål og vekt».
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Materialer
Hus for signalomformer Standard: Formstøpt aluminium (med polyuretanbelegg)

Alternativ: Rustfritt stål 316 (1,4408)

Målesensor Du finner informasjon om materialene til huset, prosesskoblingene, målerørene, 
tilbehørene og pakningene i de tekniske opplysningene for målesensoren.

Elektriske koblinger
Generelt Elektrisk tilkobling utføres i samsvar med VDE 0100-direktivet «Reguleringer for 

elektriske installasjoner med ledningsspenning på opptil 1000 V» eller tilsvarende 
nasjonale spesifikasjoner.

Strømforsyning Standard: 100…230 VAC (-15% / +10%), 50/60 Hz

Alternativ 1: 24 VDC (-55% / +30%)

Alternativ 2: 24 VAC/DC (AC: -15% / +10%, 50/60 Hz; DC: -25% / +30%)

Strømforbruk AC: 22 VA

DC: 12 W

Signalkabel Kun for eksterne versjoner.

Skjermet kabel med ti kjerner. Detaljerte spesifikasjoner er tilgjengelige på 
etterspørsel.

Lengde: maks. 20 m / 65,6 fot

Kabelinnganger Standard: M20 x 1,5 (8...12 mm)

Alternativ: ½ NPT, PF ½
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Innganger og utganger
Generelt Alle utganger er elektrisk isolert fra hverandre og fra alle andre kretser.

Alle driftsdata og utgangsverdier kan justeres.

Beskrivelse av forkortelser Ueks. = ekstern spenning,  RL = belastning + motstand, 
U0 = terminalspenning, Inom. = nominell strømstyrke
Verdier for sikkerhetsgrenser (Ex i):
Ui = maks. inngangsspenning, Ii = maks. inngangsstrøm,
Pi = maks. inngangsstrømeffekt,
Ci = maks. inngangskapasitet, Li = maks. inngangsinduktivitet

StrømutgangStrømutgangStrømutgangStrømutgang

Utgangsdata Volumstrøm, massestrøm, temperatur, tetthet, strømningshastighet, diagnostisk 
verdi, tofaset signal

Konsentrasjon og konsentrasjonsstrømning er også mulig ved bruk av 
konsentrasjonsmåling (tilleggsutstyr). 

Temperaturkoeffisient Vanligvis ±30 ppm/K

Innstillinger Uten HARTUten HARTUten HARTUten HART®

Q = 0%: 0…20 mA; Q = 100%: 10…20 mA

Feilidentifikasjon: Velg i området 3…22 mA

Med HARTMed HARTMed HARTMed HART®

Q = 0%: 4…20 mA, Q = 100%: 10…20 mA

Feilidentifikasjon: Velg i området 3...22 mA

Driftsdata Grunnleggende I/O-erGrunnleggende I/O-erGrunnleggende I/O-erGrunnleggende I/O-er Modulære I/O-erModulære I/O-erModulære I/O-erModulære I/O-er Ex iEx iEx iEx i

Aktiv 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

Passiv Ueks. ≤ 32 VDC

I ≤ 22 mA

U0 ≥ 1,8 V

RL ≤ (Ueks. - U0) / Imaks.

Ueks. ≤ 32 VDC

I ≤ 22 mA

U0 ≥ 4 V

RL ≤ (Ueks. - U0) / Imaks.

Ui = 30 V
Ii = 100 mA
Pi = 1 W
Ci = 10 nF
Li ~ 0 mH
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HARTHARTHARTHART®

Beskrivelse HART®-protokoll via aktiv og passiv strømutgang

HART®-versjon: V7

Universal HART®-parameter: fullstendig integrert

Belastning ≥ 250 Ω ved HART®-testpunktet
Merk deg maksimumsbelastningen for strømutgangen!

Flerpunktsfunksjon Ja, strømutgang = 10%, f.eks. 4 mA

Flerpunksadressen kan justeres i driftsmenyen i området 0...63

Enhetsdrivere Tilgjengelig for FC 375, AMS, PDM, FDT/DTM

Registrering (HART 
Communication Foundation)

Ja

Puls- eller frekvensutgangPuls- eller frekvensutgangPuls- eller frekvensutgangPuls- eller frekvensutgang

Utgangsdata Pulsutgang: volumstrøm, massestrøm, masse eller volum for oppløste stoffer når 
konsentrasjonsmålingen er aktivert

Frekvensutgang: strømningshastighet, massestrøm, temperatur, tetthet, 
diagnostisk verdi
Tilleggsutstyr: konsentrasjon, strømning av oppløste stoffer

Funksjon Kan konfigureres som en pulsutgang eller en frekvensutgang

Pulshastighet/frekvens 0,01...10 000 pulser/s eller Hz

Innstillinger Masse eller volum per puls eller mask.frekvens for 100% strømning

Pulsbredde: justerbar som atuomatisk, symmetrisk eller fast (0,05...2000 ms)

Driftsdata Grunnleggende I/O-erGrunnleggende I/O-erGrunnleggende I/O-erGrunnleggende I/O-er Modulære I/O-erModulære I/O-erModulære I/O-erModulære I/O-er Ex iEx iEx iEx i

Aktiv - Unom. = 24 VDC -

fmaks. i driftsmenyen er 
stilt til 
fmaks. ≤ 100 Hz:
I ≤ 20 mA

åpen:
I ≤ 0,05 mA

lukket: 
U0, nom. = 24 V
ved I = 20 mA

fmaks. i driftsmenyen er 
stilt til
100 Hz < fmaks. ≤ 10 kHz:
I ≤ 20 mA

åpen:
I ≤ 0,05 mA

lukket:
U0, nom. = 22,5 V
ved I = 1 mA
U0, nom. = 21,5 V
ved I = 10 mA
U0, nom. = 19 V
ved I = 20 mA
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Passiv Ueks. ≤ 32 VDC -

fmaks. i driftsmenyen er stilt til 
fmaks. ≤ 100 Hz:
I ≤ 100 mA

åpen:
I ≤ 0,05 mA ved Ueks. = 32 VDC

lukket:
U0, maks. = 0,2 V ved I ≤ 10 mA
U0, maks. = 2 V ved I ≤ 100 mA

fmaks. i driftsmenyen er stilt til
100 Hz < fmaks. ≤ 10 kHz:
I ≤ 20 mA 

åpen:
I ≤ 0,05 mA ved Ueks. = 32 VDC

lukket:
U0, maks. = 1,5 V ved I ≤ 1 mA
U0, maks. = 2,5 V ved I ≤ 10 mA
U0, maks. = 5,0 V ved I ≤ 20 mA

NAMUR - Passiv i henhold til 
EN 60947-5-6

åpen:
Inom. = 0,6 mA

lukket:
Inom. = 3,8 mA

Passiv i henhold til 
EN 60947-5-6

åpen:
Inom. = 0,43 mA

lukket:
Inom. = 4,5 mA

Ui = 30 V
Ii = 100 mA
Pi = 1 W
Ci =10 nF
Li ~ 0 mH

Avstengning ved lav strømningAvstengning ved lav strømningAvstengning ved lav strømningAvstengning ved lav strømning

Funksjon Omkoblingspunktet og hysterese kan justeres separat for hver utgang og teller 
samt for skjermen

Omkoblingspunkt Stilles inn i trinn på 0,1%.

0…20% (strømutgang, frekvensutgang)

Hysterese Stilles inn i trinn på 0,1%.

0…5% (strømutgang, frekvensutgang)

TidskonstantTidskonstantTidskonstantTidskonstant

Funksjon Tidskonstanten tilsvarer tiden som har gått inntil 67% av endeverdien er nådd i 
henhold til en trinnfunksjon.

Innstillinger Stilles inn i trinn på 0,1 s.

0…100 s
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Statusutgang/grensebryterStatusutgang/grensebryterStatusutgang/grensebryterStatusutgang/grensebryter

Funksjon og innstillinger Justerbar som automatisk konvertering av målområde, visning av 
strømningsretning, overløp, feil, omkoblingspunkt

Ventilkontroll med aktivert doseringsfunksjon

Status og/eller kontroll: ON (På) eller OFF (Av)

Driftsdata Grunnleggende I/O-erGrunnleggende I/O-erGrunnleggende I/O-erGrunnleggende I/O-er Modulære I/O-erModulære I/O-erModulære I/O-erModulære I/O-er Ex iEx iEx iEx i

Aktiv - Uint. = 24 VDC
I ≤ 20 mA

åpen:
I ≤ 0,05 mA

lukket:
U0, nom. = 24 V
ved I = 20 mA

-

Passiv Ueks. ≤ 32 VDC

I ≤ 100 mA

åpen:
I ≤ 0,05 mA ved 
Ueks. = 32 VDC

lukket:
U0, maks. = 0,2 V
ved I ≤ 10 mA
U0, maks. = 2 V
ved I ≤ 100 mA

Ueks. ≤ 32 VDC

I ≤ 100 mA

RL, maks. = 47 kΩ
RL, min.= (Ueks.U0) / Imaks.

åpen:
I ≤ 0,05 mA
ved Ueks. = 32 VDC

lukket:
U0, maks. = 0,2 V
ved I ≤ 10 mA
U0, maks. = 2 V
ved I ≤ 100 mA

-

NAMUR - Passiv i henhold til 
EN 60947-5-6

åpen:
Inom. = 0,6 mA

lukket:
Inom. = 3,8 mA

Passiv i henhold til 
EN 60947-5-6

åpen:
Inom. = 0,43 mA

lukket:
Inom. = 4,5 mA

Ui = 30 V
Ii = 100 mA
Pi = 1 W
Ci =10 nF
Li = 0 mH
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KontrollinngangKontrollinngangKontrollinngangKontrollinngang

Funksjon Holder igjen verdien for utgangene (f.eks. for rengjøring), nullstiller verdiene for 
utgangene, tilbakestiller tellere og feil, stopper tellere, konverterer områder og 
utfører nullkalibrering

Starter dosering når doseringsfunksjonen er aktivert.

Driftsdata Grunnleggende I/O-erGrunnleggende I/O-erGrunnleggende I/O-erGrunnleggende I/O-er Modulære I/O-erModulære I/O-erModulære I/O-erModulære I/O-er Ex iEx iEx iEx i

Aktiv - Uint. = 24 VDC

Åpen ekstern kontakt:
U0, nom. = 22 V

Lukket ekstern kontakt:
Inom. = 4 mA

Åpen kontakt (av):
U0 ≥ 12 V
med Inom. = 1,9 mA

Lukket kontakt: (på):   
U0 ≤ 10 V
med Inom = 1,9 mA

-

Passiv 8 V ≤ Ueks. ≤ 32 VDC

Imaks. = 6,5 mA
ved Ueks. ≤ 24 VDC
Imaks. = 8,2 mA
ved Ueks. ≤ 32 VDC

Lukket kontakt: (på):
U0 ≥ 8 V
med Inom. = 2,8 mA

Åpen kontakt (av):
U0 ≤ 2,5 V
med Inom. = 0,4 mA

3 V ≤ Ueks. ≤ 32 VDC

Imaks. = 9,5 mA
ved Ueks. ≤ 24 V
Imaks. = 9,5 mA
ved Ueks. ≤ 32 V

Lukket kontakt: (på):
U0 ≥ 3 V
med Inom. = 1,9 mA

Åpen kontakt (av):
U0 ≤ 2,5 V
med Inom. = 1,9 mA

Ueks. ≤ 32 VDC

I ≤ 6 mA ved Ueks. = 24 V
I ≤ 6,6 mA ved Ueks. = 32 V

På:  
U0 ≥ 5,5 V eller I ≥ 4 mA

Av: 
U0 ≤ 3,5 V eller I ≤ 0,5 mA

Ui = 30 V
Ii = 100 mA
Pi = 1 W
Ci = 10 nF
Li = 0 mH

NAMUR - Aktiv i henhold til 
EN 60947-5-6

Åpne terminaler:
U0, nom. = 8,7 V

Lukket kontakt: (på):
U0, nom. = 6,3 V
med Inom. > 1,9 mA

Åpen kontakt (av):
U0, nom. = 6,3 V
med Inom. < 1,9 mA

Registrering av 
kabelbrudd;
U0 ≥ 8,1 V
med I ≤ 0,1 mA

Registrering av 
kortslutning i kabler:
U0 ≤ 1,2 V 
med I ≥ 6,7 mA

-
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PROFIBUS DPPROFIBUS DPPROFIBUS DPPROFIBUS DP

Beskrivelse Galvanisk isolert i henhold til IEC 61158

Profilversjon: 3.02

Automatisk registrering av dataoverføringshastighet (maks. 12 MBaud)

Bussadressen kan justeres via den lokale skjermen på måleenheten 

Funksjonsblokker 8 x analoge innganger, 3 x tellere

Utgangsdata Massestrøm, volumstrøm, masseteller 1 + 2, volumteller, produkttemperatur, flere 
konsentrasjonsmålinger og diagnostiske data

PROFIBUS PAPROFIBUS PAPROFIBUS PAPROFIBUS PA

Beskrivelse Galvanisk isolert i henhold til IEC 61158

Profilversjon: 3.02

Strømforbruk: 10,5 mA

Akseptabel busspenning 9…32 V, i Ex-applikasjoner: 9...24 V

Bussgrensesnitt med integrert beskyttelse mot reversert polaritet

Vanlig FDE (Fault Disconnection Electronic – Frakobling av elektronikk som følge av 
feil) ved feilspenning: 4,3 mA

Bussadressen kan justeres via den lokale skjermen på måleenheten

Funksjonsblokker 8 x analoge innganger, 3 x tellere

Utgangsdata Massestrøm, volumstrøm, masseteller 1 + 2, volumteller, produkttemperatur, flere 
konsentrasjonsmålinger og diagnostiske data

FOUNDATION FieldbusFOUNDATION FieldbusFOUNDATION FieldbusFOUNDATION Fieldbus

Beskrivelse Galvanisk isolert i henhold til IEC 61158

Strømforbruk: 10,5 mA

Akseptabel busspenning 9…32 V, i Ex-applikasjoner: 9...24 V

Bussgrensesnitt med integrert beskyttelse mot reversert polaritet

Støtte for funksjonen Link Master (LM)

Testet med ITK (Interoperable Test Kit – Interoperabelt testsett), versjon 6.01

Funksjonsblokker 6 x analoge innganger, 3 x integreringskretser, 1 x PID

Utgangsdata Massestrøm, volumstrøm, tetthet, temperatur i røret, flere 
konsentrasjonsmålinger og diagnostiske data

ModbusModbusModbusModbus

Beskrivelse Modbus RTU, hovedenhet / underordnet enhet, RS485

Adresseområde 1…247

Støttede funksjonskoder 01, 03, 04, 05, 08, 16, 43

Støttet Baud-tall 1200, 2400, 3600, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 Baud
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Godkjenninger og sertifikater
CE Enheten oppfyller de lovfestede kravene i EF-direktivene. Ved å sette på CE-

merkingen sertifiserer produsenten at produktet oppfyller disse kravene.

Ikke-Ex Standard

Farlige områderFarlige områderFarlige områderFarlige områder

Alternativ (kun C-versjonen)Alternativ (kun C-versjonen)Alternativ (kun C-versjonen)Alternativ (kun C-versjonen)

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

Alternativ (kun F-versjonen)Alternativ (kun F-versjonen)Alternativ (kun F-versjonen)Alternativ (kun F-versjonen)

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 (under klargjøring) Ex d ia [ia Ga] IIC T6…T1 Ga/Gb; Ex de ia [ia Ga] IIC T6…T1 Ga/Gb

AlternativAlternativAlternativAlternativ

FM / CSA FM: Klasse I, Div 1 gruppe A, B, C, D
CSA: Klasse I, Div 1 gruppe C, D

Klasse II, Div 1 gruppe E, F, G

Klasse III, Div 1 farlige områder

FM: Klasse I, Div 2 gruppe A, B, C, D
CSA: Klasse I, Div 2 gruppe C, D

Klasse II, Div 2 gruppe E, F, G

Klasse III, Div 2 farlige områder

IECEx Ex-sone 1 + 2

BesittelsesoverføringBesittelsesoverføringBesittelsesoverføringBesittelsesoverføring

Uten Standard

Alternativer Andre væsker enn vann 2004/22/EF (MID) i henhold til OIML R 117-1 (under 
klargjøring)

Gasser 2004/22/EG (MID) i henhold til OIML R 137 (under klargjøring)

Andre standarder og godkjenningerAndre standarder og godkjenningerAndre standarder og godkjenningerAndre standarder og godkjenninger

Støt- og vibrasjonsmotstand IEC 68-2-3

Elektromagnetisk kompatibilitet 
(EMC)

2004/108/EF i samsvar med EN 61326-1 (A1, A2)

Det europeiske 
trykkutstyrsdirektivet

PED 97/23/EC

NAMUR NE 21, NE 43, NE 53, NE 107
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8.3  Mål og vekt

8.3.1  Hus

8.3.2  Monteringsplate, felthus

Mål i mm og tommer

Figur 8-1: Mål for felthus (F) – ekstern versjon

Mål [mm/tommer] Vekt [kg/pund]

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] [tomme]

a 70 2,76

b 70 2,76

c Ø9 Ø0,4
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9.1  Generell beskrivelse

Den åpne HART®-protokollen kan brukes fritt og er integrert i signalomformeren for 
kommunikasjonsformål.

Enheter med støtte for HART®-protokollen er klassifisert som enten betjeningsenheter eller 
feltenheter. Når det gjelder betjeningsenheter (hovedenheter), brukes både manuelle 
kontrollenheter (sekundære hovedenheter) og PC-støttede arbeidsstasjoner (primære 
hovedenheter) i for eksempel et kontrollsenter.

Feltenhet av HART®-typen omfatter målesensorer, signalomformere og aktuatorer. 
Feltenhetene kan leveres i versjoner med to ledninger til fire ledninger til egensikre versjoner 
som kan brukes i farlige områder.

HART®-dataene legges over det analoge 4...20 mA-signalet via FSK-modemet. På denne måten 
kan alle tilkoblede enheter kommunisere digitalt med hverandre via HART®-protokollen 
samtidig som analoge signaler overføres.

Når det gjelder feltenhetene og de sekundære hovedenhetene, brukes det et integrert FSK- eller 
HART®-modem, mens PC-kommunikasjon utføres via et eksternt modem som må kobles til det 
serielle grensesnittet. Det finnes imidlertid andre tilkoblingsvarianter som er vist i de følgende 
tilkoblingsfigurene.

9.2  Programvarehistorikk

Identifikasjonskoder og revisjonsnumre for HART®

INFORMASJON!
I tabellen nedenfor er «x» plassholder for mulige flersifrede alfanumeriske kombinasjoner. 
Hvilke kombinasjoner som er mulige, avhenger av hvilken versjon som er tilgjengelig.

Utgivelsesdato Electronic 
Revision 
(Elektronisk 
revisjon)

HART®

Enhetsrevisjon DD-revisjon

2012-xx-xx 1.0.0 1 1

Produsent-ID: 69 (0x45)

Enhet: 204 (0xCC)

Enhetsrevisjon: 1

DD-revisjon: 1

Universal revisjon for HART®: 7

FC 375/475, revisjon av systemets 
programvare:

≥ 3,3

AMS-versjon: ≥ 8,0

PDM-versjon: ≥ 6,0

FDT-versjon ≥ 1,2
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9.3  Tilkoblingsvarianter

Signalomformeren er en enhet med fire ledninger med en strømutgang på 4...20 mA og HART®-
grensesnitt. Strømutgangen kan fungere som en passiv eller aktiv utgang. Dette avhenger 
imidlertid av versjonen, innstillingene og kablingen.

• Flerpunktsmodus er støttetFlerpunktsmodus er støttetFlerpunktsmodus er støttetFlerpunktsmodus er støttet
I et kommunikasjonssystem med støtte for flere punkter kobles mer enn to enheter til en 
felles overføringskabel.

• Avbruddsmodus støttes ikkeAvbruddsmodus støttes ikkeAvbruddsmodus støttes ikkeAvbruddsmodus støttes ikke
I avbruddsmodus overfører en underordnet enhet sykliske forhåndsdefinerte 
responsmeldinger for å oppnå en høyere dataoverføringshastighet.

Det finnes to metoder for å bruke HART®-kommunikasjon:

• som en punkt-til-punkt-kobling og
• som en flerpunktskobling med en kobling med to ledninger eller

som en flerpunktskobling med en kobling med tre ledninger

INFORMASJON!
Du finner detaljert informasjon om den elektriske koblingen av signalomformeren for HART® i 
delen «Elektriske koblinger».
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9.3.1  Flerpunktstilkobling – analog/digital modus

Flerpunktstilkobling mellom signalomformeren og den primære HART®-hovedenheten.

Strømutgangen til enhetene må være aktiv eller passiv.

1  Primær hovedenhet

2  FSK-modem eller HART®-modem

3  HART®-signal
4  Analog indikasjon
5  Signalomformerterminalene A (C)
6  Signalomformerterminalene A- (C-)
7  Signalomformer med adresse = 0 og passiv eller aktiv strømutgang
8  Sekundær hovedenhet
9  Strømforsyning for enheter (underordnede enheter) med passiv strømutgang
10  Belastning ≥ 250 Ω (Ohm)
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9.3.2  Flerpunktstilkobling (tilkobling med to ledninger)

Hvis det brukes en flerpunktstilkobling, kan opptil 15 enheter parallellkobles (denne 
signalomformeren og andre HART®-enheter).

Strømutgangene til enhetene må være passive!

1  Primær hovedenhet

2  HART®-modem

3  HART®-signal

4  Andre HART®-enheter eller denne signalomformeren (se også 7)
5  Signalomformerterminalene A (C)
6  Signalomformerterminalene A- (C-)
7  Signalomformer med adresse > 0 og passiv strømutgang, tilkobling av maks. 15 enheter (underordnede enheter) med 

4...20 mA
8  Sekundær hovedenhet
9  Strømforsyning
10  Belastning ≥ 250 Ω (Ohm)
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9.3.3  Flerpunktstilkobling (tilkobling med tre ledninger)

Tilkobling av enheter med to og fire ledninger i samme nettverk. En ytterligere tredje ledning må 
kobles til enhetene i samme nettverk for å sikre at strømutgangen til signalomformeren til 
enhver tid er aktivert. Disse enhetene må drives via en krets med to ledninger.

1  Primær hovedenhet

2  HART®-modem

3  HART®-signal
4  Eksterne enheter med to ledninger (underordnede enheter) med 4...20 mA, adresser > 0, drevet av strømkretsen
5  Signalomformerterminalene A (C)
6  Signalomformerterminalene A- (C-)
7  Tilkobling av aktive eller passive enheter med fire ledninger (underordnede enheter) med 4...20 mA, adresser > 0
8  Belastning ≥ 250 Ω (Ohm)
9  Sekundær hovedenhet
10  Strømforsyning
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9.4  Innganger/utganger og enhetsvariabler og dynamiske variabler for 
HART®

Signalomformeren er tilgjengelig med ulike kombinasjoner av innganger/utganger.

Koblingen av terminalene A…D til de dynamiske HART®-variablene PV, SV, TV og 4V avhenger av 
enhetsversjonen.

PV = Primærvariabel; SV = Sekundærvariabel; TV = Tertiærvariabel; 4V = Fjerde variabel

Signalomformeren kan levere opptil 14 målingsrelaterte verdier. De målte verdiene kan vises 
som såkalte HART®-enhetsvariabler og kan kobles til de dynamiske HART®-variablene. Om 
disse variablene er tilgjengelige eller ikke, avhenger av innstillingene og versjonene til 
enhetene.

Kode = kode for enhetsvariabel

Enhetsvariabler

Versjonen til signalomformeren Dynamisk HART®-variabel

PV SV TV 4V

Grunnleggende I/O, kabelklemmer A D - -

Modulær I/O og Ex i-I/O, kabelklemmer C D A B

HART®-enhetsvariabel Kode Type Forklaringer

Flow Velocity (Strømningshastighet) 0 lineær

Volume Flow (Volumstrøm) 1 lineær

Mass Flow (Massestrøm) 2 lineær

Temperature (Temperatur) 3 lineær

Density (Tetthet) 4 lineær

Sensor Average 
(Sensorgjennomsnitt)

5 lineær Diagnostisk verdi, valgfritt, tilgjengelig 
når en av de diagnostiske kanalene (1, 2, 
3) er satt til «Sensor Average» 
(Sensorgjennomsnitt).

Sensor Deviation (Sensoravvik) 6 lineær Diagnostisk verdi, valgfritt, tilgjengelig 
når en av de diagnostiske kanalene (1, 2, 
3) er satt til «Sensor Deviation» 
(Sensoravvik).

Drive Level (Drivnivå) 7 lineær Diagnostisk verdi, valgfritt, tilgjengelig 
når en av de diagnostiske kanalene (1, 2, 
3) er satt til «Drive Level» (Drivnivå).

Tube Frequency (Rørfrekvens) 8 lineær Diagnostisk verdi, valgfritt, tilgjengelig 
når en av de diagnostiske kanalene (1, 2, 
3) er satt til «Tube Frequency» 
(Rørfrekvens).

9 lineær

10 lineær

2 Phase Signal (Tofaset signal) 11 lineær Diagnostisk verdi, valgfritt, tilgjengelig 
når en av de diagnostiske kanalene (1, 2, 
3) er satt til «2 Phase Signal» (Tofaset 
signal).
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For dynamiske variabler som er koblet til de lineære analoge utgangene for strøm og/eller 
frekvens, tilordnes enhetsvariablene ved å velge lineær måling for disse utgangene under den 
korresponderende funksjonen for signalomformeren. De dynamiske variablene som er koblet til 
strøm- eller frekvensutgangene, kan bare tilordnes de lineære HART®-enhetsvariablene.

Den dynamiske HART®-variabelen PV er alltid koblet til HART®-strømutgangen.

Enhetsvariabler for tellere kan altså ikke tilordnes den dynamiske variabelen PV, ettersom PV 
alltid er koblet til HART®-strømutgangen.

Slike korrelasjoner eksisterer ikke for dynamiske variabler som ikke er koblet til lineære 
analoge utganger. Både lineære enhetsvariabler og enhetsvariabler for tellere kan tilordnes.

Enhetsvariablene for tellere kan bare tilordnes de dynamiske variablene SV, TV og 4V hvis 
utgangen telleren er koblet til, ikke er en strøm- eller frekvensutgang.

Concentration 1 (Konsentrasjon 1) 12 lineær Tilgjengelig når konsentrasjonsmåling 
er aktivert.

Concentration 2 (Konsentrasjon 2) 13 lineær Tilgjengelig når konsentrasjonsmåling 
er aktivert og Concentration 2 
(Konsentrasjon 2) ikke er deaktivert.

Concentration Flow 1 
(Konsentrasjonsstrømning 1)
Mass (Masse)

14 lineær Tilgjengelig når konsentrasjonsmåling 
er aktivert og konsentrasjonsmodus 1 
ikke måler prosentvis volum eller 
prosentvis alkohol per volum.

Concentration Flow 1 
(Konsentrasjonsstrømning 1)
Volume (Volum)

15 lineær Tilgjengelig når konsentrasjonsmåling 
er aktivert og Concentration mode 1 
(Konsentrasjonsmodus 1) måler 
prosentvis volum eller prosentvis 
alkohol per volum.

Concentration Flow 2 
(Konsentrasjonsstrømning 2)
Mass (Masse)

16 lineær Tilgjengelig når konsentrasjonsmåling 
er aktivert og Concentration 2 
(Konsentrasjon 2) ikke er deaktivert og 
Concentration mode 1 
(Konsentrasjonsmodus 1) ikke måler 
prosentvis volum eller prosentvis 
alkohol per volum.

Concentration Flow 1 
(Konsentrasjonsstrømning 1)
Volume (Volum)

17 lineær Tilgjengelig når konsentrasjonsmåling 
er aktivert og Concentration 2 
(Konsentrasjon 2) ikke er deaktivert og 
Concentration mode 2 
(Konsentrasjonsmodus 2) måler 
prosentvis volum eller prosentvis 
alkohol per volum.

Totaliser 1 Mass (Teller 1, masse) 18 Teller

Totaliser 1 Volume (Teller 1, volum) 19 Teller

Totaliser 2 Mass (Teller 2, masse) 20 Teller

Totaliser 2 Volume (Teller 2, volum) 21 Teller

Totaliser 3 Mass (Teller 3, masse) 22 Teller Avhenger av 
maskinvarekonfigurasjonen

Totaliser 3 Volume (Teller 3, volum) 23 Teller Avhenger av 
maskinvarekonfigurasjonen

HART®-enhetsvariabel Kode Type Forklaringer
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Oversikt over KROHNE-produkter

• Elektromagnetiske strømningsmålere

• Strømningsmålere til variable områder

• Ultrasoniske strømningsmålere

• Massestrømsmålere

• Virvelstrømsmålere

• Strømningskontrollere

• Nivåmålere

• Temperaturenheter

• Trykksendere

• Analyseprodukter

• Produkter og systemer for olje- og gassindustrien

• Målesystemer for marinebransjen

Hovedkontor: KROHNE Messtechnik GmbH
Ludwig-Krohne-Str. 5
47058 Duisburg (Tyskland)
Tlf.:+49 203 301 0
Faks.:+49 203 301 103 89 
info@krohne.com
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Du finner en oppdatert liste over alle KROHNE-kontakter og adresser på:
www.krohne.com


