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1.1  Předpokládané použití
Přenosný příložný ultrazvukový průtokoměr OPTISONIC 6400 je určen k měření průtoku kapalin 
ve zcela zaplněných potrubích a k záznamu dat a přenosu zaznamenaných dat do PC. Přenosný 
příložný průtokoměr lze použít ke krátkodobému měření průtoku v určitém místě nebo 
k posouzení hodnot naměřených jinými průtokoměry. OPTISONIC 6400 rovněž může sloužit 
jako dočasná náhrada stacionárního (např. poškozeného) průtokoměru.

1.2  Certifikace

V souladu s odpovědností vůči zákazníkovi a s ohledem na jeho bezpečnost splňují 
přístroje popsané v tomto dokumentu následující bezpečnostní požadavky:
• Směrnice EMC 2004 / 108 / EC a 93 / 68 / EEC spolu s EN 61326-1 (1997) a 

A1 (1998), A2 (2001)
• Směrnice pro zařízení nízkého napětí 73/23/EEC a 93/68/EEC spolu s EN 61010-1 (2001)
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1.3  Bezpečnostní pokyny výrobce

1.3.1  Autorská práva a ochrana dat

Obsah tohoto dokumentu byl vytvořen s velkou péčí. Nicméně nepřebíráme žádné záruky za to,  
že jeho obsah je bezchybný, kompletní a aktuální. 

Obsah a díla uvedená v tomto dokumentu podléhají autorskému právu. Příspěvky třetích stran 
jsou patřičně označeny. Kopírování, úprava, šíření a jakýkoli jiný typ užívání mimo rozsah 
povolený v rámci autorských práv je možný pouze s písemným souhlasem příslušného autora 
a/nebo výrobce.

Výrobce vždy dbá o zachování cizích autorských práv a snaží se využívat vlastní a veřejně 
přístupné zdroje.

Shromažďování osobních údajů (jako jsou jména, poštovní nebo e-mailové adresy) v 
dokumentech výrobce pokud možno vždy vychází z dobrovolně pokytnutých dat. V přiměřeném 
rozsahu je vždy možno využívat nabídky a služby bez poskytnutí jakýchkoliv osobních údajů.

Dovolujeme si Vás upozornit na skutečnost, že přenos dat prostřednictvím Internetu (např. při 
komunikaci e-mailem) vždy představuje bezpečnostní riziko. Tato data není možno zcela 
ochránit proti přístupu třetích stran. 

Tímto výslovně zakazujeme používat povinně zveřejňované kontaktní údaje pro účely zasílání 
jakýchkoliv reklamních nebo informačních materiálů, které jsme si výslovně nevyžádali. 

1.3.2  Vymezení odpovědnosti

Výrobce neodpovídá za jakékoliv škody vyplývající z používání tohoto výrobku včetně, nikoli 
však pouze přímých, následných, vedlejších, represivních a souhrnných odškodnění.

Toto vymezení odpovědnosti neplatí v případě, že výrobce jednal úmyslně nebo s velkou 
nedbalostí. V případě, že jakýkoli platný zákon nepřipouští taková omezení předpokládaných 
záruk nebo vyloučení určitých škod, pak v případě, že pro Vás takový zákon platí, nepodléháte 
některým nebo všem výše uvedeným odmítnutím, vyloučením nebo omezením. 

Výrobce poskytuje na všechny zakoupené výrobky záruku v souladu s platnou kupní smlouvou a 
Všeobecnými dodacími a obchodními podmínkami.

Výrobce si vyhrazuje právo kdykoli, jakkoli a z jakéhokoli důvodu změnit obsah své 
dokumentace včetně tohoto vymezení odpovědnosti bez předchozího upozornění a za případné 
následky těchto změn nenese jakoukoli odpovědnost. 

1.3.3  Odpovědnost za výrobek a záruka

Uživatel odpovídá za použitelnost přístroje pro daný účel. Výrobce nepřebírá žádnou 
odpovědnost za následky nesprávného použití přístroje uživatelem. Záruky se nevztahují na 
závady způsobené nesprávnou montáží a používáním přístroje (systému). Poskytování záruk se 
řídí platnou kupní smlouvou a Všeobecnými dodacími a obchodními podmínkami. 
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1.3.4  Informace o dokumentaci

Je naprosto nezbytné důkladně prostudovat veškeré informace v tomto dokumentu a dodržovat 
platné národní normy, bezpečnostní předpisy a preventivní opatření, aby nedošlo ke zranění 
uživatele nebo k poškození přístroje.

Jestliže tento dokument není ve vašem rodném jazyce a máte problémy s porozuměním textu, 
doporučujeme vám požádat o pomoc naši nejbližší pobočku. Výrobce nepřebírá žádnou 
odpovědnost za škody nebo zranění způsobená v důsledku neporozumění informacím v tomto 
dokumentu. 

Tento dokument vám má pomoci zajistit pracovní podmínky, které umožní bezpečné a efektivní 
využití tohoto přístroje. Dokument obsahuje rovněž speciální pokyny a opatření, na která 
upozorňují níže uvedené piktogramy.
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1.3.5  Používané výstražné symboly

Bezpečnostní výstrahy jsou označeny následujícími symboly.

•  MANIPULACE
Tento symbol označuje všechny pokyny k činnostem, které musí obsluha provádět v určeném 
pořadí.

i VÝSLEDEK
Tento symbol upozorňuje na všechny důležité výsledky předcházejících činností.

Nebezpečí!
Tato výstraha upozorňuje na bezprostřední nebezpečí při práci s elektrickým zařízením. 

Nebezpečí!
Tato výstraha upozorňuje na bezprostřední nebezpečí popálení způsobeného teplem nebo 
horkým povrchem. 

Nebezpečí!
Tato výstraha upozorňuje na bezprostřední nebezpečí při používání tohoto zařízení v 
potenciálně výbušné atmosféře.

Nebezpečí!
Je bezpodmínečně nutné dbát uvedených výstrah. I částečné ignorování těchto výstrah může 
vést k vážnému ohrožení zdraví nebo života. Rovněž může dojít k závažnému poškození 
přístroje nebo okolních zařízení. 

Výstraha!
Ignorování těchto bezpečnostních výstrah, a to i částečné, představuje vážné riziko ohrožení 
zdraví. Rovněž může dojít k závažnému poškození přístroje nebo okolních zařízení.

Upozornění!
Ignorování těchto pokynů může vést k poškození přístroje nebo okolních zařízení. 

Informace!
Tyto pokyny obsahují důležité informace o zacházení s přístrojem.

Právní upozornění!
Tato poznámka obsahuje informace o zákonných nařízeních a normách.
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2.1  Rozsah dodávky

Informace!
Zkontrolujte dodací (balicí) list, zda jste obdrželi kompletní dodávku dle vaší objednávky.

Informace!
Pečlivě zkontrolujte dodané zboží, zda nenese známky poškození nebo špatného zacházení. 
Případné poškození oznamte přepravci a nejbližší pobočce výrobce.

Upozornění!
Přístroj je dodáván v plastovém kufříku na kolečkách.

Obrázek 2-1: Rozsah dodávky

1  Dokumentace k přístroji, protokol o kalibraci ve výrobním závodě
2  Kufřík na kolečkách
3  Brašna na přenášení
4  1 nebo 2 držáky senzorů
5  Kovové / textilní pásky pro montáž držáků a převodníku
6  Snímač(e) s úchyty pro upevnění (malé provedení (small): 1 snímač, střední provedení (medium): 2 snímače)

2 senzory snímače (malé provedení: 2 MHz, střední provedení: 1 MHz), včetně 3 m kabelu, kontaktní vazelína
7  Napájecí adaptér včetně přípojek pro EU, Británii, USA a Austrálii
8  Přenosný USB disk, měřicí pásmo

na přání propojovací skřínka pro vstupy/výstupy a/nebo převodníky teploty, kabel pro připojení k PC
9  Převodník signálu UFC 400 P
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2.2  Výrobní štítky

Obrázek 2-2: Štítek snímače

1  Rozsah teplot prostředí
2  Krytí
3  Kalibrační konstanta
4  Provozní teplota (-40...+200°C pro provedení XT)
5  Rok výroby
6  Výrobní číslo
7  Typ přístroje (yyy = malý (small), střední (medium) nebo velký (large))
8  Název a adresa výrobce

Obrázek 2-3: Výrobní štítek

1  Název a adresa výrobce
2  Označení typu přístroje
3  Rok výroby
4  Výrobní číslo
5  Krytí a údaje o teplotách
6  Nakládejte s tímto přístrojem jako s elektronickým odpadem v souladu s předpisy WEEE.
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Obrázek 2-4: Propojovací skřínka pro vstupy/výstupy, standardní provedení

Obrázek 2-5: Propojovací skřínka pro vstupy/výstupy se 2 převodníky teploty OPTITEMP TT 30
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3.1  Základní bezpečnostní pokyny

Pokyny týkající se pouze snímače:

Pokyny týkající se pouze převodníku:

Výstraha!
Tento přístroj mohou montovat, uvádět do provozu, obsluhovat a udržovat pouze osoby s 
patřičnou kvalifikací. 
Tento dokument vám má pomoci zajistit pracovní podmínky, které umožní bezpečné a efektivní 
využití tohoto přístroje.

Výstraha!
• Dbejte zvýšené opatrnosti při připevňování držáků senzorů k potrubí, abyste si nepřiskřípli 

prsty mezi držákem a potrubím. Mohlo by dojít ke zranění.
• Při montáži úchytů pro upevnění pomocí kovového pásku postupujte opatrně. Hrany pásku 

jsou ostré a může dojít ke zranění.

Upozornění!
• Neohýbejte kovový montážní pásek. Montáž úchytů pro upevnění držáků senzorů by pak 

nemusela být provedena správně.
• Chraňte stranu senzoru, která se přikládá k potrubí. Škrábance nebo jiné mechanické 

poškození mohou negativně ovlivnit funkci přístroje.
• Před vložením senzoru do zajišťovacího knoflíku v držáku zkontrolujte, zda není připojovací 

drážka v krytu senzoru poškozená nebo znečištěná. V případě potřeby ji nejprve očistěte 
nebo proveďte výměnu.

• Pravidelně kontrolujte kabely snímače, zda nejsou poškozené nebo opotřebené, aby nedošlo 
ke zhoršení funkce přístroje. V případě potřeby je vyměňte.

• Jestliže dojde ke zhoršení nebo výpadku akustického signálu, zkontrolujte, zda je mezi 
senzorem a potrubím dostatečné množství kontaktní vazelíny.

• Pravidelně kontrolujte části snímače přiložené k potrubí, zda se tam neshromažďují nečistory 
nebo nadměrné množství kontaktní vazelíny, aby nedošlo ke zhoršení funkce přístroje.

• Přebytečnou vazelínu odstraníte z držáku snímače a ze senzorů kouskem suché látky.  
Z krytu převodníku lze vazelínu odstranit mýdlovou vodou.

Výstraha!
Při manipulaci s držadlem převodníku dávejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty mezi držadlem a 
krytem převodníku. Mohlo by dojít ke zranění.
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3.2  Požadavky na umístění přístroje

3.2.1  Doporučené rovné úseky a prostor pro montáž

Pro dosažení přesného měření se doporučuje umístit snímač minimálně 10 DN za koleny, 
armaturami nebo čerpadly. Dodržujte doporučení pro montáž uvedená u následujících obrázků. 

Upozornění!
• Vzhledem k požadavkům Směrnice EMC 2004/108/EC mohou mít kabely vstupů/výstupů 

zajišťující elektrické připojení k UFC 400 P maximální délku 3 metry.
• Pokud není převodník používán, nasaďte na konektory na jeho spodní straně ochranné kryty. 

Zabráníte tak jejich znečištění.
• Je-li převodník umístěn na rovném povrchu a kabely snímače jsou k němu připojeny, posuňte 

držadlo úplně dozadu (směrem ke krytu), aby kabely nebyly mechanicky namáhány.
• Je-li hlavní baterie vybitá déle než jeden rok, může dojít k vybití záložní baterie hodin 

reálného času.
• Stupeň krytí napájecího/dobíjecího adaptéru je IP 40 / NEMA 1. Je ho proto nutno chránit 

před vlhkostí.
• Převodník může být poškozen vibracemi, proto jej nepřipevňujte ani nepokládejte na chvějící 

se zařízení.

Obrázek 3-1: Doporučené rovné úseky a prostor pro montáž

1  Min. 10 DN
2  Min. 5 DN
3  OK, 120°
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3.2.2  Dlouhá vodorovná potrubí

• Umístěte průtokoměr v mírně stoupajícím úseku potrubí.
• Pokud to není možné, zajistěte v potrubí dostatečnou rychlost proudění, aby v horní části 

nedocházelo ke shromažďování bublin vzduchu nebo jiného plynu.
• V částečně zaplněných potrubích bude průtokoměr ukazovat nesprávné hodnoty nebo 

nebude měřit vůbec.

3.2.3  Svislá potrubí

Obrázek 3-2: Dlouhá vodorovná potrubí

Upozornění!

• Potrubí musí být stále zcela zaplněno.
• Je možno měřit médium tekoucí shora dolů i zdola nahoru.
• Dodržujte požadované rovné úseky.

Obrázek 3-3: Umístění na svislých potrubích je možné
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3.2.4  Přítok nebo výtok do volného prostoru

Umístěte průtokoměr do nižšího úseku potrubí, aby bylo potrubí v místě měření zcela zaplněno.

3.2.5  Klesající potrubí delší než 5 m /16 ft

Umístěte za průtokoměrem odvzdušňovací kohout, který zabrání vytvoření podtlaku. Podtlak 
sice nepoškodí průtokoměr, může se však při něm vyloučit z měřené kapaliny plyn, který pak 
ovlivní výsledky měření.

3.2.6  Umístění regulační armatury

Regulační armaturu umístěte vždy až za přístrojem, aby nedocházelo ke kavitaci nebo 
k narušení rychlostního profilu.

Obrázek 3-4: Přítok nebo výtok do volného prostoru

Obrázek 3-5: Klesající potrubí delší než 5 m /16 ft

Obrázek 3-6: Umístění regulačního ventilu
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3.2.7  Umístění čerpadla

Upozornění!
Nikdy nemontujte průtokoměr do sání čerpadla, může zde docházet ke kavitaci nebo vylučování 
plynů.

Obrázek 3-7: Umístění čerpadla
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3.3  Postup montáže pro měření průtoku

3.3.1  Krok 1: zkontrolujte potřebné vybavení

Informace!
Zkontrolujte dodací (balicí) list, zda jste obdrželi kompletní dodávku dle vaší objednávky.

Informace!
Pečlivě zkontrolujte dodané zboží, zda nenese známky poškození nebo špatného zacházení. 
Případné poškození oznamte přepravci a nejbližší pobočce výrobce.

Upozornění!
Přístroj je dodáván v plastovém kufříku na kolečkách.

Obrázek 3-8: Rozsah dodávky

1  Dokumentace k přístroji, protokol o kalibraci ve výrobním závodě
2  Kufřík na kolečkách
3  Brašna na přenášení
4  1 nebo 2 držáky senzorů
5  Kovové / textilní pásky pro montáž držáků a převodníku
6  Snímač(e) s úchyty pro upevnění (malé provedení (small): 1 snímač, střední provedení (medium): 2 snímače)

2 senzory snímače (malé provedení: 2 MHz, střední provedení: 1 MHz), včetně 3 m kabelu, kontaktní vazelína
7  Napájecí adaptér včetně přípojek pro EU, Británii, USA a Austrálii
8  Přenosný USB disk, měřicí pásmo

na přání propojovací skřínka pro vstupy/výstupy a/nebo převodníky teploty, kabel pro připojení k PC
9  Převodník signálu UFC 400 P
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3.3.2  Krok 2: zvolte vhodnou montážní polohu

3.3.3  Krok 3: určete rozměry potrubí

• Změřte vnější průměr potrubí pomocí pásma.
• Zjistěte tloušťku stěny potrubí pomocí tloušťkoměru nebo tabulek rozměrů trubek.
• Určete materiál potrubí.
• Má-li potrubí výstelku, zjistěte její tloušťku a materiál.

3.3.4  Krok 4: zapněte převodník UFC 400 P

Zapněte převodník stisknutím tlačítka vypnout/zapnout po dobu jedné sekundy. Počkejte, až se 
objeví menu, což trvá asi 30 sekund.
Při prvním zapnutí převodníku UFC 400 P se objeví úvodní menu. V tomto menu je možno zadat 
jazyk pro obsluhu, datum a čas. Toto menu se objeví jen jednou při prvním zapnutí. Chcete-li toto 
menu aktivovat znovu, zvolte při dalším zapnutí převodníku "Settings and information  Device 

 Start-up sequence?".

Obrázek 3-9: Tlačítka převodníku UFC 400 P

1  Displej
2  Navigační tlačítka
3  Tlačítka pro rychlý přístup
4  Tlačítka pro zadávání textu a číslic
5  Tlačítko vypnout / zapnout

1 2 3

4 5 6

7 8 9

+/- 0 EXP

ABC DEF

GHI JKL MNO

PQRS TUV WXYZ

A/a -

I/O

DISPLAY

LOGGER

MENU

1

2

3

4

5
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Jestliže byl přístroj již používán, bude obrazovka vypadat následovně.

Pro pohyb v menu použijte následující tlačítka:

Při zadávání nebo opravě textu jsou funkční pouze šipky vpřed a vzad:

3.3.5  Krok 5: zadání fyzikálních jednotek

Při prvním zapnutí převodníku Vás přístroj automaticky vyzve k zadání jednotek. Pokud chcete 
jednotky zadat později, přejděte do menu 2.4.1 ("Measurement  Setup  Units").

Pomocí tlačítek zvolte na každém řádku požadovanou jednotku.

Menu

Language     English
Time and date
Units

Continue

13-04-2010 14:11:09      13 MB free

Menu

Installation
Measurement
View logged data
File Management
Settings and information 

13-04-2010 14:11:09      13 MB free

Informace!
Jazyk pro obsluhu, jednotky, datum a čas je možno zadat i v jiných částech menu.

Šipka vzad Zpět o jednu stránku

∧ Šipka 
nahoru

Nahoru o jeden řádek

∨ Šipka dolů Dolů o jeden řádek

Šipka vpřed Volba nebo editace položky

Šipka vzad Vymazání předcházejícího znaku nebo 
opuštění položky bez provedení změn, 
je-li kurzor na první pozici.

Šipka vpřed Posun kurzoru vpravo nebo uložení 
položky, je-li kurzor na poslední pozici



3 Montáž 

20 

OPTISONIC 6400

www.krohne.com 09/2011 - 4001466701 - MA OPTISONIC 6400 R02 cs

3.3.6  Krok 6: nastavení převodníku

V menu "Settings and information  Device  Password" je možno nastavit heslo. V režimu 
měření heslo blokuje opuštění režimu měření po ukončení automatického vypnutí displeje. 
Opuštění režimu měření je možné až po zadání hesla.

V hlavním menu zvolte "Installation", pak stiskněte " " a zvolte požadovanou kombinaci.

Zvolte Next.

Upozornění!
Jelikož si převodník pamatuje převážnou část svého posledního nastavení, je vhodné při 
přemístění přístroje na jinou lokalitu provést reset nastavení, aby pak nedocházelo 
k nežádoucímu chování průtokoměru. Reset nastavení převodníku se provádí v menu "Settings 
and information", zvolte položku "Load factory settings".

1.2

Pipe tag
Outer diameter
Material
Wall thickness
Liner material
< Previous | Next > 

Pipe1
100,00 mm
Carbon steel
5,00 mm
None

13-04-2010 14:11:09      13 MB free

Pipe tag Zadejte označení potrubí (tag).
Stiskněte znovu " " a pak "∨".
Outer diameter Zadejte vnější průměr potrubí
Material Vyberte správný materiál potrubí
Wall thickness Zadejte tloušťku stěny potrubí
Liner material Zvolte, zda má potrubí výstelku a příp. zadejte její 

materiál

Upozornění!
Nesprávná hodnota vnějšího průměru negativně ovlivní přesnost měření průtoku.

1.3

Fluid
VoS Fluid
Viscosity
< Previous | Next > 

Water
1485.0 m/s
1 mm2/s

13-04-2010 14:11:09      13 MB free

Fluid Zvolte měřenou kapalinu z tabulky. Není-li kapalina známá, 
zvolte vodu (Water). Přístroj bude měřit správně.
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Zvolte Next.

3.3.7  Krok 7: montáž držáků senzorů

Vhodný snímač a jeho uspořádání je automaticky zvoleno ze seznamu a je zobrazen příslušný 
počet průchodů.

Zvolte správný režim průchodu signálu. Doporučená uspořádání jsou uvedena výše.

VoS Fluid Rychlost zvuku. Změňte pouze v případě, že je známá 
přesná hodnota.

Viscosity Viskozita - změňte pouze v případě, že je známá přesná 
hodnota.

1.7

Transducer set
Calibration number
Number of traverses
< Previous | Next > 

Ta
522505050

13-04-2010 14:11:09      13 MB free

Transducer set Zadejte údaj z nálepky na kabelu senzoru
Calibration number Zadejte údaj z nálepky na kabelu senzoru
Number of traverses Z mode = 1 průchod

V mode = 2 průchody
W mode = 4 průchody

Potrubí Vhodný snímač Režim (mode) průchodu
DN15...150 Small (malý) 2 MHz, 1 

držák senzorů

DN50...250 Medium (střední) 1 MHz, 
1 držák senzorů

DN200...750 Medium (střední) 1 MHz, 
2 držáky senzorů

DN400...1500 Medium (střední) 1 MHz, 
2 držáky senzorů
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Režim (mode) V; 1 držák senzorů (DN15...250)
Stitskněte " "
Na displeji převodníku UFC 400 přečtěte požadovanou konfiguraci držáků a správnou 
vzdálenost senzorů (Advised sensor position).

Postupujte prosím podle pokynů k aplikaci. Jeden držák senzorů se 2 senzory v režimu V: 
umístěte první senzor do polohy "0" a druhý v doporučené vzdálenosti (uvedené na displeji) od 
něj (v tomto příkladu 34,30 mm).

•  Uvolněte senzor otočením zajišťovacíhoi šroubu 2 proti směru hodinových ručiček.
•  Posuňte senzor 1 do nové polohy 3.
•  Zajistěte senzor otočením zajišťovacíhoi šroubu 2 ve směru hodinových ručiček.

Režim (mode) V; 2 držáky senzorů (DN200...750) 

1.8

Advised sensor position

34,30 mm 
Signal quality

78%

< Previous | Next > 
13-04-2010 14:11:09      13 MB free

Informace!
V režimu V se 2 držáky je nutno umístit držák DOWN (dolní) v ose s držákem UP (horním). 
Montáž je jednodušší než v režimu Z, ale je zapotřebí delší rovný úsek potrubí. 
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Režim (mode) Z; 2 držáky senzorů (DN400...1500)
Změřte vnější průměr potrubí pomocí měřicího pásma. Umístěte držák DOWN (dolní) na 
protilehlé straně potrubí.

•  Umístěte držák DOWN tak, aby byl senzor v označené poloze.

Režim (mode) W; 1 držák senzorů (DN15...150)
Postupujte podle pokynů v odstavci "Režim (mode) V; 1 držák senzorů".

Obrázek 3-10: Montáž druhého držáku v režimu Z (1 průchod) pomocí referenčního bodu

1  Změřte vzdálenost mezi senzorem v držáku UP (horním) a referenčním bodem.
2  Poloha druhého senzoru se určí přičtením doporučené vzdálenosti.

Obrázek 3-11: Montáž druhého držáku v režimu Z (1 průchod) bez referenčního bodu

1  Doporučená vzdálenost 1 = 2 + 3
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Montáž s kovovými pásky (DN15...250)
Na přání je možno použít velký  (large) držák senzorů z průtokoměru OPTISONIC 6300 se 
senzory s pracovní frekvencí 0,5 MHz. Díky tomu je možno měřit potrubí až do DN4000.

Omotejte kovové pásky kolem potrubí. Umístěte na potrubí držák(y) včetně senzorů s pevně 
připojenými kabely.

•  8: Opakujte kroky 1...7 pro druhý pásek.
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Montáž s textilními pásky  (> DN250)
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Nanášení vazelíny na povrch senzorů
Umístěte snímač do správné polohy. Uvolněte držák stisknutím tlačítek na úchytech a překlopte 
ho. Naneste na senzory trochu kontaktní vazelíny a zatlačte držák zpět na místo.
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3.3.8  Krok 8: připojení kabelů snímače

Upozornění!
Zkontrolujte kalibrační čísla na nálepkách kabelů všech senzorů. Všechny senzory daného 
měřicího kanálu MUSÍ mít stejné kalibrační číslo!

Informace!
Signální kabely jsou při dodávce připojeny k senzorům.

Obrázek 3-12: Připojení signálních kabelů

1  Konektor pro senzor "UP" (modrý)
2  Konektor pro senzor "DOWN" (zelený)

1 2 3

4 5 6

7 8 9

+/- 0 EXP

ABC DEF

GHI JKL MNO

PQRS TUV WXYZ

A/a -

I/O

DISPLAY

LOGGER

MENU

1

1

2

2

1

2

Informace!
Po montáži senzorů ve správné poloze trvá nalezení signálu asi 45 sekund.

Informace!
Kontrola intenzity signálu:
Signál > 75%: dobrý signál
Signál 50...75%: poměrně dobrý signál
Signál 10...50%: slabý signál
Signál < 10%: velmi slabý nebo žádný signál, zkontrolujte nastavení v menu a změňte 
vzdálenost senzorů tak, abyste získali alespoň slabý signál
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Posunujte pravý senzor, až je kvalita signálu co nejlepší, minimálně 75%. Stiskněte " ", zadejte 
skutečnou vzdálenost senzoru a potvrďte skutečnou polohu senzoru stisknutím " ".

Stiskněte " ".
Na displeji se zobrazí "Installation  Sensor 1 test". Doporučuje se vždy provádět optimalizaci 
polohy senzoru.
Zvolte "Optimize position". Přístroj provede přepočet polohy senzoru na základě okamžité 
(změřené) rychlosti zvuku. Použijte novou vzdálenost. Je-li doporučený posun větší než několik 
mm, opakujte postup tak dlouho, až je tato změna malá (menší než 1 mm nebo 1% vzdálenosti - 
vždy porovnávejte větší z těchto hodnot).

Jakmile jste spokojeni s výsledkem, pokračujte až k zadání označení měřicího místa. Zadejte 
příslušné označení a uložte nastavenou konfiguraci do souboru daného měřicího místa (lokality). 
Přístroj je nyní připraven k provozu.

3.3.9  Krok 9: spuštění měření průtoku

Stiskněte tlačítko " " na převodníku UFC 400 P. Převodník zkontroluje přijatý signál a spustí 
režim měření průtoku.
Na displeji se zobrazí okamžitá hodnota průtoku.

1.8

Advised sensor position

52,18 mm
Signal quality

78%

< Previous | Next > 

13-04-2010 14:11:09      13 MB free

Upozornění!
Není-li skutečná vzdálenost senzoru zadána s dostatečnou přesností, nemůže být správně 
vypočítána rychlost zvuku a nepodaří se provést optimalizaci polohy senzoru.
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3.3.10  Chybová hlášení

Kód 
chyby

Skupina 
chyb

Chybové 
hlášení

Popis Oprava chyb

F 
(tučné)

error in 
device

vada přístroje, měření není možné, 
měřené hodnoty jsou neplatné

oprava nebo výměna přístroje 
a/nebo elektroniky; kontaktujte 
nejbližší pobočku výrobce 

F application 
error

chyba aplikace, měření není možné, 
ale přístroj je v pořádku

zkontrolujte nastavení parametrů / 
vypněte ho - počkejte 5 sekund - 
zapněte znovu

S out of 
specification

mimo rozsah, nespolehlivé měření kontrola přístroje a rychlostního 
profilu

C check in 
progress

probíhá kontrola přístroje, je aktivní 
testovací funkce, přístroj je dočasně 
mimo provoz

vyčkejte do konce testu

I information informace, bez přímého vlivu na 
měření

žádná akce není nutná

F 
(tučné)

IO 1 
(nebo IO 2)

chyba nebo závada modulu 
vstupů/výstupů 1 (nebo 2)

pokuste se nahrát nastavení (menu 
C8.6.3) pokud chyba nezmizí, 
vyměňte modul elektroniky

F 
(tučné)

parameter chyba nebo závada správce dat, 
chyba parametrů nebo hardware

pokuste se nahrát nastavení (menu 
C8.6.3) pokud chyba nezmizí, 
vyměňte modul elektroniky

F 
(tučné)

configuration špatná konfigurace nebo výměna 
bez potvrzení

potvďte výměnu modulu; 
jestliže se konfigurace nezměnila, 
vyměňte modul elektroniky

F 
(tučné)

display chyba nebo závada modulu displeje, 
chyba parametrů nebo hardware

závada; vyměňte modul elektroniky

F 
(tučné)

current output 
A (nebo B, C)

chyba nebo závada proudového 
výstupu A (nebo B, C), chyba 
parametrů nebo hardware

závada; vyměňte modul elektroniky

F 
(tučné)

software user 
interface

závada; vyměňte modul elektroniky

F 
(tučné)

hardware 
settings

nalezený hardware a jeho nastavení 
si vzájemně neodpovídají

postupujte podle instrukcí na displeji

F 
(tučné)

hardware 
detection

nelze najít hardware závada; vyměňte modul elektroniky

F 
(tučné)

RAM/ROM 
error IO 1 
(nebo IO 2)

závada; vyměňte modul elektroniky

F 
(tučné)

communication 
dsp-up

nefunguje komunikace mezi 
displejem a mikroprocesorem

kontaktujte nejbližší pobočku 
výrobce

F 
(tučné)

front end závada elektroniky snímače kontaktujte nejbližší pobočku 
výrobce

F 
(tučné)

uproc závada mikroprocesoru kontaktujte nejbližší pobočku 
výrobce

F 
(tučné)

dsp závada displeje kontaktujte nejbližší pobočku 
výrobce

F empty pipe ztráta signálu ve dvou kanálech zkontrolujte provozní podmínky

F flow > max 1 překročení max. objemového 
průtoku v potrubí 1

zkontrolujte parametry v menu 
C1.7.1

F flow > max 2 překročení max. objemového 
průtoku v potrubí 2

zkontrolujte parametry v menu 
C1.7.1

F open circuit A 
(nebo B, C)

hodnota proudu na proudovém 
výstupu A (nebo B, C) je příliš nízká

zkontrolujte kabely nebo zmenšete 
odpor (< 1000 Ω)
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F over range A 
(nebo B, C)

hodnota proudu na proudovém 
výstupu A (nebo B, C) je omezena 
nastavením parametrů přístroje

zvětšete horní nebo dolní mez pro 
proudový výstup v menu C5.2.8

F over range A 
(nebo B, D)

hodnota na frekvenčním výstupu A 
(nebo B, D) je omezena nastavením 
parametrů přístroje

zvětšete horní nebo dolní mez pro 
frekvenční výstup v menu C5.3.7

F active settings chyba aktivního nastavení zjištěná 
při kontrolním součtu (CRC)

Nahrejte nastavení parametrů - 
nastavení z výr. závodu nebo ze 
záložní kopie 1 nebo 2.

F factory settings chyba nastavení z výr. závodu 
zjištěná při kontrolním součtu (CRC)

F back up 1 
(nebo 2) 
settings

Chyba záložní kopie 1 (nebo 2) 
zjištěná při kontrolním součtu (CRC)

F signal lost 
path 1

ztráta signálu v kanálu 1 zkontrolujte signální kabel / překážky 
v potrubí

F signal lost 
path 2

ztráta signálu v kanálu 2 zkontrolujte signální kabel / překážky 
v potrubí

F pipe/sens1 
param.

neodpovídající nastavení parametrů 
pro potrubí v kombinaci s kanálem 1

zkontrolujte parametry v menu X6

F pipe/sens2 
param.

neodpovídající nastavení parametrů 
pro potrubí v kombinaci s kanálem 2

zkontrolujte parametry v menu X6

S unreliable 1 nespolehlivé měření v potrubí 1 zkontrolujte provozní podmínky - 
přítomnost bublin, pevných částic

S unreliable 2 nespolehlivé měření v potrubí 2 zkontrolujte provozní podmínky - 
přítomnost bublin, pevných částic

S zero converter chyba při zapnutí vypněte přístroj - počkejte 5 sekund 
- zapněte znovu

S overflow 
counter 1 
(nebo 2, 3)

přetečení hodnoty v počítadle - 
začne se počítat znovu od nuly

žádná akce není nutná

S backplane 
invalid

chyba dat snímače zjištěná při 
kontrolním součtu (CRC)

obnovte data zaznamenaná v 
paměti

I counter 1 
(nebo 2, 3) 
stopped

počítadlo bylo zastaveno vynulujte počítadlo v menu C8.9.1 
(nebo C8.9.2, C8.9.3)

I control input A 
(nebo B) active

řídicí vstup je aktivní - pouze pro 
informaci

žádná akce není nutná

I over range 
display 1 
(nebo 2)

hodnota na 1. řádku na 1. (nebo 2.) 
stránce měřených hodnot je 
omezena nastavením parametrů 
přístroje

zvětšete horní nebo dolní mez 
v menu C8.3.4

I backplane 
sensor

nekompatibilita dat snímače

I backplane 
settings

chyba nastavení snímače

I backplane 
difference

zjištěn rozdíl dat ve snímači a na 
displeji

I optical 
interface

infračervené rozhraní je v provozu, 
nelze použít displej

I softw sync 
error

nekompatibilita displeje a software 
mikroprocesoru
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3.4  Postup montáže pro měření tepla

Převodník vypočítává množství předaného tepla. K tomu potřebuje rychlost proudění a rozdíl 
teplot před a za spotřebičem tepla.

Převodník je možno umístit různým způsobem. Můžete ho zavěsit pomocí držáku, položit na stůl 
nebo připevnit k potrubí dodaným páskem.  

Obrázek 3-13: Měření tepla

1  Namontovaný držák senzorů (v libovolném režimu měření)
2  Snímač teploty PT100 v přívodní větvi
3  Snímač teploty PT100 ve vratné větvi
4  Spotřebič tepla
5  Propojovací skřínka pro vstupy/výstupy - varianta pro měření tepla
6  Převodník

Informace!
Berte v úvahu délku dodaných signálních kabelů.



3 Montáž 

32 

OPTISONIC 6400

www.krohne.com 09/2011 - 4001466701 - MA OPTISONIC 6400 R02 cs

3.4.1  Krok 1: výběr potřebného vybavení pro měření tepla

Kromě měření průtoku je rovněž nutno měřit teplotu. Převodník UFC 400 má dva vstupy 
4...20 mA pro měření teploty. Převodníky teploty se k průtokoměru připojují přes propojovací 
skřínku. Na přání může být tato skřínka vybavena převodníky teploty pro snímače PT 100, které 
se pak přímo připojují k propojovací skřínce. Na přání je možno objednat příložné snímače 
PT 100 spolu s průtokoměrem OPTISONIC 6400. Není-li měření teploty v daném místě možné, 
lze zadat hodnoty teploty získané jiným způsobem přímo do menu převodníku UFC 400P.

Varianty pro měření tepla
1. Propojovací skřínka pro vstupy/výstupy se 2 převodníky OPTITEMP TT 30 C s výstupem 

4...20 mA včetně 2 m kabelu. Rozsah teplot 0...120°C / 32...248°F.
2. 2x PT 100, snímače teploty OPTITEMP TSR-W 30 pro průměr potrubí max. 300 mm včetně 

2 m kabelu

Obrázek 3-14: Propojovací skřínka pro vstupy/výstupy - dodávána na přání

1  Konektor pro vstupy/výstupy v převodníku
2  Konektor z propojovací skřínky
3  Propojovací skřínka pro vstupy/výstupy se šroubovacími svorkami pro vodiče o průřezu 1 mm2

4  Svorkovnice se svorkami 1...15
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Montáž snímačů teploty
Je možno měřit množství předaného tepla např. při vytápění nebo klimatizaci. K měření je 
potřebná propojovací skřínka pro vstupy/výstupy v provedení se vstupy pro PT 100.

Jsou-li snímače teploty v potrubí vybaveny převodníky teploty s výstupem 4...20 mA, je možno 
použít standardní provedení skřínky.

Obrázek 3-15: Propojovací skřínka pro vstupy/výstupy se 2 převodníky teploty OPTITEMP TT 30

Obrázek 3-16: Montáž PT 100 pomocí hadicové svorky

1  PT 100
2  Hadicová svorka
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Použití jiných snímačů teploty nebo jiných skříněk pro připojení vstupů/výstupů je možné za 
předpokladu, že převodníky teploty mají výstup 4...20 mA.

3.4.2  Krok 2: jak postupovat před nastavením jednotek tepla

Postupujte podle pokynů uvedených dříve,  viz Postup montáže pro měření průtoku na straně 
17.

Obrázek 3-17: Propojovací skřínka pro vstupy/výstupy - dodávána na přání

1  Konektor pro vstupy/výstupy v převodníku
2  Konektor z propojovací skřínky
3  Propojovací skřínka pro vstupy/výstupy se šroubovacími svorkami pro vodiče o průřezu 1 mm2

4  Svorkovnice se svorkami 1...15

Obrázek 3-18: Propojovací skřínka pro vstupy/výstupy, standardní provedení
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3.4.3  Krok 3: nastavení jednotek

Propojte kabely snímačů teploty nebo převodníků teploty s  propojovací skřínkou 
vstupů/výstupů. Připojte skřínku k převodníku.

•  Zasuňte konektor 2 z propojovací skřínky vstupů/výstupů 3 do protikusu 1 v převodníku. 
Pak použijte konektor 4 k připojení požadovaných vstupů/výstupů v souladu se schématy 
zapojení v následujících kapitolách.

3.4.4  Krok 4: nastavení vstupů/výstupů pro měření tepla

Přejděte do menu č. 2.4.5 "Measurement  Setup  I/O"

Pokud používáte doporučenou sadu pro měření tepla firmy KROHNE, stačí pouze zkontrolovat 
nastavené hodnoty proudových vstupů (current inputs). Pokud používáte jinou sadu, zjistěte 
nejprve požadované hodnoty. Rozsah teplot přístrojů firmy KROHNE je 4 mA = 0°C / 32°F a 
20 mA = 120°C / 248°F. Rozšířený rozsah slouží k signalizaci překročení maxima a minima. 
Hodnota nižší než uvedené minimum nebo vyšší než uvedené maximum způsobí generování 
chybového hlášení, které bude zaznamenáno v záznamníku událostí (event logger). 

Obrázek 3-19: Propojovací skřínka pro vstupy/výstupy - dodávána na přání

1  Konektor pro vstupy/výstupy v převodníku
2  Konektor z propojovací skřínky
3  Propojovací skřínka pro vstupy/výstupy se šroubovacími svorkami pro vodiče o průřezu 1 mm2

4  Svorkovnice se svorkami 1...15

2.4.5

Current output 
Current inputs
Status output / limit switch
Frequency / pulse output
Simulation

13-04-2010 14:11:09      13 MB free
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3.4.5  Krok 5: nastavení vstupů pro měření tepla

Přejděte na menu 2.4.2.3.1 přes "Measurement  Setup  Process input  Heat  
Function off  "

Měření tepla aktivujete volbou "Heating" (ohřev) nebo "Cooling" (chlazení). Výpočet tepla a 
chladu je shodný až na znaménko vypočtené hodnoty.
Aby měla hodnota tepla/chladu správné znaménko, je nutno v menu "Temperature input " 
zvolit, který snímač teploty je v přívodní větvi.

Nejsou-li k dispozici snímače teploty, nastavte "Temperature input" na "Manual".

Zadejte umístění (Sensor location) průtokoměru (supply = přívodní nebo return = vratná větev), 
aby se správně vypočetlo měrné teplo kapaliny. Zkontrolujte, zda je zvolena správná měřená 
kapalina (Fluid). Druh kapaliny se nastavuje v menu při instalaci snímače průtoku. Je-li při 
nastavení snímače jako kapalina zvolena směs vody a glykolu (water-glycol mixture), je pak 
možno v menu pro měření tepla/chladu zadat koncentraci glykolu ve vodě.

2.4.2.3.1

Heating
Cooling
Off 
13-04-2010 14:11:09      13 MB free

2.4.2.3

Function
Temperature input 
Supply temperature
Return temperature
Sensor location
Fluid

Heating
Manual
80.0 °C
120.0 °C
Supply
Water

13-04-2010 14:11:09      13 MB free

2.4.2.3

Function
Temperature input 
Sensor location
Fluid

Heating
Terminal A at supply
Supply
Water

13-04-2010 14:11:09      13 MB free
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3.4.6  Krok 6: nastavení počítadel pro měření tepla

Přejděte do menu 2.4.6 a zvolte počítadlo pro načítání tepla (Measurement = Power). Pro 
načítání tepla je vhodné zvolit počítadlo 3 nebo 4, protože mají nastaven vyšší limit.

Pokud jako funkci počítadla (Function of counter) zvolíte "Sum", budou se sčítat kladná i záporná 
množství tepla.
Zvolte "+ counter" pro sčítání pouze kladných hodnot.
Zvolte "- counter" pro sčítání pouze záporných hodnot.
Ve funkci "Measurement" zvolte "Energy". Jednotkou pro načítání jsou kJ. 

3.4.7  Krok 7: zobrazení pro měření tepla

Je-li zapnuto měření tepla/chladu, jsou k dispozici následující parametry:

• Teplota na vstupu A/B
• Rozdíl teplot
• Tepelný výkon
• Množství tepla

Nastavení displeje pro zobrazení těchto parametrů je uvedeno v příslušné kapitole pojednávající 
o nastavení displeje.

Jako standardní jednotky pro měření tepla je možno nastavit J (kilo, mega, giga), Wh (kilo, 
mega) nebo BTU (kilo, milion (MM). Jsou -li požadovány jiné jednotky, lze je nastavit 
prostřednictvím uživatelských jednotek (Free unit). Uživatelské jednotky se nastavují v menu 
"Measurement  Setup  Units ". Vyberte výkon (Power) nebo teplo (Energy) a pak zvolte 
"Free unit". Zadejte text pro označení jednotky a pak přepočetní koeficient (Factor).
Přepočetní koeficient pro teplo představuje množství joulů v uživatelské jednotce. Přepočetní 
koeficient pro výkon představuje množství wattů v uživatelské jednotce.
Níže jsou uvedeny tabulky s přepočetními koeficienty pro alternativní jednotky tepla a tepelného 
výkonu.

2.4.6.1

Function of counter 
Measurement
Low flow cutoff threshold
Low flow cutoff hysteresis
Preset value
Reset counter
Set counter
Stop counter

+ counter
Power
0.000 kW
0.000 kW
0 kJ

13-04-2010 14:11:09      13 MB free

Jednotka výkonu Popis W koeficient
(počet wattů v jednotce)

Tuna (chladírenská) Chladírenská tuna je definována 
jako chladicí výkon potřebný 
k rozpuštění jedné malé tuny 
(2000 liber nebo 907 kg) ledu za 
24 hodin. Rovná se 12000 BTU 
za hodinu nebo 3517 W.

3517

kilokalorie za sekundu Výkon potřebný pro ohřátí 1 kg 
vody o 1°C za 1 sekundu.

4187
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Jednotka tepla Popis J koeficient
(počet joulů v jednotce)

Tuna za hodinu (chladírenská) Chladírenská tuna za hodinu je 
definována jako výkon potřebný 
k rozpuštění jedné malé tuny 
(2000 liber nebo 907 kg) ledu.

12660000

kilokalorie za sekundu Množství tepla potřebné ke 
zvýšení teploty 1 kg vody o 1°C.

4187

Therm Rovná se 100000 BTU 105506000
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4.1  Bezpečnostní pokyny

4.2  Umístění konektorů na převodníku
Všechny konektory jsou umístěny na spodní straně převodníku.

Nebezpečí!
Veškeré práce na elektrickém připojení mohou být prováděny pouze při vypnutém napájení. 
Věnujte pozornost údajům o napájecím napětí na štítku přístroje!

Nebezpečí!
Dodržujte národní předpisy pro elektrické instalace!

Výstraha!
Bezpodmínečně dodržujte místní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví. Veškeré 
práce s elektrickými součástmi měřicích přístrojů mohou provádět pouze pracovníci s patřičnou 
kvalifikací. 

Informace!
Zkontrolujte údaje na štítku přístroje, zda jsou v souladu s vaší objednávkou. Zkontrolujte 
zejména hodnotu napájecího napětí. 

1 2 3

4 5 6

7 8 9

+/- 0 EXP

ABC DEF

GHI JKL MNO

PQRS TUV WXYZ

A/a -

I/O

DISPLAY

LOGGER

MENU

1 2

USB i/o

DC in
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4.3  Napájecí napětí

Zasuňte konektor z adaptéru do konektoru 1. Pak připojte napájecí adaptér k síti.

4.4  Signální kabel

Výstraha!
K dobíjení baterie převodníku používejte pouze dodaný napájecí/dobíjecí adaptér!

1 2

USB i/o

DC in

1

Upozornění!
Zkontrolujte kalibrační čísla na nálepkách kabelů všech senzorů. Všechny senzory daného 
měřicího kanálu MUSÍ mít stejné kalibrační číslo!

Informace!
Signální kabely jsou při dodávce připojeny k senzorům.

Obrázek 4-1: Připojení signálních kabelů

1  Konektor pro senzor "UP" (modrý)
2  Konektor pro senzor "DOWN" (zelený)

1 2 3

4 5 6

7 8 9

+/- 0 EXP

ABC DEF

GHI JKL MNO

PQRS TUV WXYZ

A/a -

I/O

DISPLAY

LOGGER

MENU

1

1

2

2

1

2

Informace!
Tímto převodníkem lze měřit dva kanály současně. Použijte levý pár konektorů pro kanál 1 a 
pravý pár pro kanál 2.
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4.5  Konektor USB
Připojení přes rozhraní USB se používá pro 2 účely:

1. Čtení / zápis na přenosný disk přes konektor USB (převodník je řídicím členem) pro přenos dat 
(soubory záznamů a měřicích míst).

2. Řízení převodníku z PC (převodník je závislý člen) pro správu souborů. Paměť v převodníku 
se zobrazí jako okno v prohlížeči, stejně jako u přenosného disku.

Obrázek 4-2: Připojení přenosného disku k převodníku

1  Sejměte ochranný kryt otočením knoflíku proti směru hodinových ručiček
2  Vložte přenosný disk

Obrázek 4-3: Použití přenosného disku při měření

1  Měření v měřicím místě a záznam dat na přenosný disk
2  Přenos dat do PC prostřednictvím přenosného disku a jejich následné vyhodnocení
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4.6  Kabel pro vstupy/výstupy
K využívání vstupů a výstupů převodníku je zapotřebí propojovací skřínka pro vstupy/výstupy 
dodávaná na přání. Skřínka je k dispozici ve dvou provedeních (standardním a pro měření 
tepla).

•  Zasuňte konektor 2 z propojovací skřínky 3 do protikusu 1 v převodníku. Pak použijte 
konektory 4 k připojení požadovaných vstupů/výstupů v souladu se schématy zapojení na 
následujících stranách.

Obrázek 4-4: Připojení převodníku k PC

1  Konektor pro vstupy/výstupy
2  Konektor USB
3  Propojovací kabel mezi konektory (na přání)

Obrázek 4-5: Propojovací skřínka pro vstupy/výstupy - dodávána na přání

1  Konektor pro vstupy/výstupy v převodníku
2  Konektor z propojovací skřínky
3  Propojovací skřínka pro vstupy/výstupy se šroubovacími svorkami pro vodiče o průřezu 1 mm2

4  Svorkovnice se svorkami 1...15
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Provedení propojovací skřínky vstupů/výstupů

Svorkovnice se svorkami Standardní skřínka 
vstupů/výstupů

Skřínka vstupů/výstupů - 
varianta pro měření tepla

1 Frekvenční / pulzní výstup D Frekvenční / pulzní výstup D

2 Frekvenční / pulzní výstup D- Frekvenční / pulzní výstup D-

3 Stavový výstup X Stavový výstup X

4 Stavový výstup X- Stavový výstup X-

5 Proudový výstup C+ Proudový výstup C+

6 Proudový výstup C Proudový výstup C

7 Proudový výstup C- Proudový výstup C-

8 Proudový vstup A+ Snímač teploty 1 (PT 100 se 
4vodičovým připojením)

9 Proudový vstup A-

10 Proudový vstup B+

11 Proudový vstup B-

12 Nezapojeno Snímač teploty 2 (PT 100 se 
4vodičovým připojením)

13 Nezapojeno

14 Nezapojeno

15 Nezapojeno

Tabulka 4-1: Svorky propojovací skřínky vstupů/výstupů
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4.7  Schémata zapojení

miliampérmetr
0...20 mA nebo 4...20 mA příp. jiný
RL je vnitřní odpor měřicí smyčky včetně odporu vodičů

zdroj stejnosměrného napětí (Uext), vnější napájecí zdroj, libovolná polarita 
připojení

zdroj stejnosměrného napětí (Uext), dodržujte polaritu připojení v souladu se 
schématy

vnitřní zdroj stejnosměrného napětí

řízený vnitřní zdroj proudu

elektronické nebo elektromechanické počítadlo
Pro frekvence nad 100 Hz je nutno použít pro připojení počítadel stíněné 
kabely.
Ri vnitřní odpor počítadla

tlačítko, kontakt NO apod.

Tabulka 4-2: Popis symbolů
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Proudový výstup 4...20 mA aktivní (HART®)
• Uint, nom = 15 Vss jmenovitých
• I ≤ 22 mA
• RL ≤ 600 Ω

• Není galvanicky oddělený.

Proudový výstup pasivní (HART®), základní vstupy/výstupy
• Uext ≤ 32 Vss
• I ≤ 22 mA
• U0 ≥ 1,8 V
• RL ≤ (Uext - U0) / Imax

• Není galvanicky oddělený.

Upozornění!
Dodržujte polaritu připojení.

Obrázek 4-6: Proudový výstup aktivní Ia

Obrázek 4-7: Proudový výstup pasivní Ip
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Pulzní/frekvenční výstup pasivní
• Uext ≤ 32 Vss
• fmax nastavená v ovládacím menu na fmax ≤ 100 Hz: 

I ≤ 100 mA
rozepnutý:
I ≤ 0,05 mA pro Uext = 32 Vss
sepnutý:
U0, max = 0,2 V pro I ≤ 10 mA
U0, max = 2 V pro I ≤ 100 mA

• fmax nastavená v ovládacím menu na 100 Hz < fmax ≤ 10 kHz: 
I ≤ 20 mA 
rozepnutý:
I ≤ 0,05 mA pro Uext = 32 Vss
sepnutý:
U0, max = 1,5 V pro I ≤ 1 mA
U0, max = 2,5 V pro I ≤ 10 mA
U0, max = 5,0 V pro I ≤ 20 mA

• Jestliže je překročena níže uvedená hodnota maximálního odporu zátěže RL, max, musí být 
odpor zátěže RL odpovídajícím způsobem snížen paralelním připojením odporu R:
f ≤ 100 Hz: RL, max = 47 kΩ
f ≤ 1 kHz: RL, max = 10 kΩ
f ≤ 10 kHz: RL, max = 1 kΩ

• Minimální odpor zátěže RL, min se vypočte z následujícího vzorce:
RL, min = (Uext - U0) / Imax

• Může být rovněž nastaven jako stavový výstup; elektrické připojení viz schéma připojení 
stavového výstupu.

Informace!
Frekvenční / pulzní výstup
• Libovolná polarita připojení.
• Galvanicky oddělený.
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Pulzní/frekvenční výstup aktivní
• Unom = 15 Vss 
• fmax nastavená v ovládacím menu na fmax ≤ 100 Hz: 

I ≤ 20 mA
rozepnutý:
I ≤ 0,05 mA
sepnutý:
U0, nom = 15 V pro I = 20 mA

• fmax nastavená v ovládacím menu na 100 Hz < fmax ≤ 10 kHz: 
I ≤ 20 mA 
rozepnutý:
I ≤ 0,05 mA
sepnutý:
U0, nom = 13,5 V pro I ≤ 1 mA
U0, nom = 12,5 V pro I ≤ 10 mA
U0, nom = 9,0 V pro I ≤ 20 mA

• Jestliže je překročena níže uvedená hodnota maximálního odporu zátěže RL, max, musí být 
odpor zátěže RL odpovídajícím způsobem snížen paralelním připojením odporu R:
f ≤ 100 Hz: RL, max = 47 kΩ
f ≤ 1 kHz: RL, max = 10 kΩ
f ≤ 10 kHz: RL, max = 1 kΩ

• Minimální odpor zátěže RL, min se vypočte z následujícího vzorce:
RL, min = (Uext - U0) / Imax

Obrázek 4-8: Pulzní/frekvenční výstup aktivní Pa

C+

C-

D

D-
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Stavový výstup
• Uext ≤ 32 Vss

• I ≤ 100 mA
• RL, max = 47 kΩ

RL, min = (Uext - U0) / Imax

• rozepnutý:
I ≤ 0,05 mA pro Uext = 32 Vss
sepnutý:
U0, max = 0,2 V pro I ≤ 10 mA
U0, max = 2 V pro I ≤ 100 mA

• Výstup je rozepnutý, když je přístroj vypnut.

Informace!
• Libovolná polarita připojení.
• Galvanicky oddělený.

Obrázek 4-9: Stavový výstup / mezní spínač pasivní Sp
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Proudový vstup aktivní
• Uint, nom = 15 Vss
• I ≤ 22 mA
• Imax ≤ 26 mA (elektronicky omezeno)
• U0, min = 19 V pro I ≤ 22 mA
• bez HART
• Není galvanicky oddělený
• X označuje svorky A nebo B v závislosti na verzi převodníku signálu.

Připojení HART® k aktivnímu výstupu (point-to-point)

Paralelní odpor pro komunikátor HART® musí mít hodnotu R ≥ 370 Ω.

Obrázek 4-10: Proudový vstup aktivní IIna

1  Signál
2  2vodičový převodník (např. teploty)

Obrázek 4-11: Připojení HART® k aktivnímu výstupu (Ia)

1  Komunikátor HART®
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4.8  Konfigurace vstupů/výstupů
Podrobné nastavení všech rozhraní (portů) vstupů/výstupů je možné v menu "measurement". 
Každý vstup nebo výstup je možno nastavit nezávisle na ostatních. Další podrobnosti 
o parametrech jednotlivých rozhraní, viz Popis menu na straně 52. Stadardní hodnoty parametrů 
pro vstupy/výstupy nemusí vyhovovat Vaší aplikaci.
Každé rozhraní musí být před nastavováním parametrů nejprve zapnuto. Zda je rozhraní 
skutečně zapnuto, se ujistíte následovně: po zapnutí rozhraní ("on") stiskněte tlačítko "Measure" 
a pak se tlačítkem "Menu" vrátíte zpět a můžete dále nastavovat parametry nebo simulovat 
výstup.

Proudový výstup
Hlavními parametry pro tento výstup jsou měřená proměnná, kterou bude výstup zobrazovat, a 
rozsah odpovídající 0% (4 mA) a 100% (20 mA) měřené hodnoty.

Proudový vstup
Přístroj má 2 proudové vstupy - A a B. Proudové vstupy slouží k měření teploty. Hlavním 
parametrem je rozsah měření teploty. To znamená teploty pro 0% (= 4 mA) a 100% (= 20 mA) 
rozsahu.

Stavový výstup
Stavový výstup je možno použít pro signalizaci chyb, např. Error in device, Application error 
apod. Stavový výstup lze rovněž použít jako mezní spínač. Ten je možno nastavit pro signalizaci 
překročení přednastavené hodnoty. Stavový výstup má řadu programovatelných parametrů, 
kterými je možno upravit jeho funkci. Nejdůležitějšími jsou mezní hodnota (threshold) a 
hystereze (hysteresis). Ve funkci threshold se nastavuje mezní hodnota pro signalizaci, 
hystereze představuje změnu hodnoty, ke které musí dojít, než může být tato mez signalizována 
znovu.
Příklad: 
Mezní hodnota je nastavena na 10 m3/h, hystereze na 1 m3/h. K signalizaci a jejímu záznamu 
dojde, jestliže průtok překročí 10 m3/h. K další signalizaci a záznamu může dojít až poté, co 
průtok klesne pod 10 - 1 = 9 m3/h.
"Polarity" (polarita)
Je-li polarita nstavena na "Normal", bere se v úvahu i znaménko příslušné hodnoty.
Je-li polarita nastavena na "Absolute value", směr proudění není důležitý a k signalizaci může 
dojít při překročení kladné i záporné nastavené hodnoty.

Pulzní / frekvenční výstup
Měřená hodnota může být zobrazena prostřednictvím pulzního nebo frekvenčního výstupu. Pro 
frekvenční výstup se nastavuje frekvence při maximální hodnotě rozsahu. Pro pulzní výstup se 
nastavuje objem připadající na jeden pulz.

Simulace vstupů/výstupů (I/O simulation)
Pro vstupy/výstupy převodníku je možno provádět simulaci. Požadovaná hodnota je nastavena 
ručně. Před simulací:

• Zapněte daný vstup/výstup (on)
• Přejděte do režimu měření, aby se aktivovala zvolená varianta vstupů/výstupů
• Proveďte simulaci požadované hodnoty v menu "simulation".
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5.1  Konfigurace displeje

5.1.1  Krok 1: nastavení displeje pro zobrazení měřených hodnot

Zobrazení měřených hodnot lze nastavit dvěma způsoby. V režimu měření se standardně 
zobrazují 4 stránky s informacemi. Je-li používán záznamník dat, je možno přidat další stránku 
s grafickým zobrazením. Nastavení displeje se provádí v menu č. 2.4.3.1 "Measurement  Set 
up  Display  Screen setup". Objeví se následující menu. Na stránce (Page) 1 a 2 se 
zobrazují číselné hodnoty parametrů nebo grafický ukazatel (bargraph) nebo obojí, na grafické 
stránce (Graphical page) pak grafy s trendy. Čtvrtá stránka je určena pro stavová a chybová 
hlášení.

Zobrazení stránek lze nastavit. Volba None = žádná u volby pro výchozí stránku (Default page) 
znamená, že se všechny 4 stránky budou automaticky cyklicky střídat. Kromě toho je možno 
ručně nastavit některou ze stránek jako výchozí pro zobrazení (Default).

"Page 1" (stránka 1)
"Presentation mode" (způsob zobrazení)
Zvolte počet řádků (lines). Počet řádků ovlivní počet zobrazených proměnných (jedna nebo dvě).

"Threshold" (mezní hodnota, hodnota zapnutí) a "Hysteresis" (hystereze)
Tyto funkce slouží k nastavení potlačení počátku měření. Obvykle se používají předvolené 
hodnoty.

"Time constant" (časová konstanta)
Pokud není signál velmi nestabilní, použijte předvolenou hodnotu. Při nestabilním signálu je 
vhodné časovou konstantu zvýšit.

"Line 1"  (řádek 1)
Zvolte měřenou proměnnou, která se zde bude zobrazovat. Každá proměnná může být 
zobrazena v numerickém nebo grafickém formátu nebo v obou formátech. Proveďte obdobné 
nastavení i pro další řádky, které jste zvolili.

Nastavení stránky 2 se provádí obdobně jako u stránky 1.

"Graphical page" (grafická stránka)
Na této stránce se zobrazuje okamžitá hodnota měřené proměnné a graf jejího trendu. Graf je 
zobrazen v procentech z měřicího rozsahu. Proto je nutno nastavit hodnoty odpovídající 0% a 
100%. Rovněž se nastavuje rozsah (range) zobrazení grafu. Obvyklé je zobrazení od 0% do 
100%. Pro zobrazené parametry je možno nastavit filtr a potlačení počátku měření (low flow cut 
off). Při měření ve dvou kanálech se zobrazí 2 grafy - pro každý průtok jeden. Při měření tepla se 
také zobrazují 2 grafy - každý pro jednu teplotu.

Další stránku s grafy trendu je možno nastavit při aktivaci záznamníku dat (datalogger), přejděte 
na "Measurement  Setup  Logger  Logger setup  View log in screens".

2.4.3.1

Page 1 
Page 2
Graphical page 
Default page None (cyclic)

13-04-2010 14:11:09      13 MB free
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Můžete zvolit počet stránek (screens) (1 až 4) a počet grafů na stránce (1 až 4). Takto je možno 
zobrazit až 16 grafů s trendy měřených proměnných. Každý graf může zobrazovat pouze jednu 
měřenou proměnnou.

5.1.2  Základní nastavení displeje

V případě potřeby je možno upravit jas (Brightness) displeje. Změna nastavení jasu z 50% na 
100% zkrátí dobu provozu o cca 5%.

Případně lze změnit i prodlevu (Sleep time) před automatickým vypnutím displeje. 
V následujícím příkladu se podsvícení displeje vypne, pokud není žádné tlačítko stisknuto po 
dobu 60 sekund.

5.2  Popis menu

Menu Start-up

2.4.3.2

Brightness 
Sleep time

50 %
60 s

13-04-2010 14:11:09      13 MB free

Položka menu Poznámky

Language Volba jazyka pro obsluhu ze 
seznamu

Time and date Zadejte datum a čas

Units Zvolte jednotky ze seznamu

Size

Volume flow

Text jen je-li zvoleno "free unit"

m3/s factor jen je-li zvoleno "free unit"

Velocity

Volume

Text jen je-li zvoleno "free unit"

m3  factor jen je-li zvoleno "free unit"

Viscosity

Temperature

Temperature difference

Density

Text jen je-li zvoleno "free unit"

kg/m3 factor jen je-li zvoleno "free unit"

Energy

Text jen je-li zvoleno "free unit"

J factor jen je-li zvoleno "free unit"

Power

Text jen je-li zvoleno "free unit"

W factor jen je-li zvoleno "free unit"
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Menu 1: Installation

Specific heat

Continue

Menu č. Položka menu Poznámky

1 Pipe configuration Zvolte ze seznamu

2 (Pipe 1 data 1)

1 Pipe tag

2 Outer diameter

3 Material

4 Wall thickness

5 Liner material

6 Liner thickness

3 (Pipe 1 data 2)

1 Fluid

2 VoS fluid

3 Viscosity

4 (Copy data pipe 1)

5 (Pipe 2 data 1)

1 Pipe tag

2 Outer diameter

3 Material

4 Wall thickness

5 Liner material

6 Liner thickness

6 (Pipe 2 data 2)

1 Fluid

2 VoS fluid

3 Viscosity

7 (Sensor 1 advice)

1 Transducer set

2 Calibration number

3 Number of traverses

8 (Sensor 1 position)

1 Advised Sensor position

2 Signal quality

9 (Sensor 1 warning) bez kontroly 

1 No signal

2 Shift sensor position

1 Gain

2 Signal quality

3 Change settings

Položka menu Poznámky
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4 Continue

5 Abort installation

10 (Sensor 1 position)

1 Advised sensor position

2 Actual sensor position

11 (Sensor 1 warning) bez kontroly

1 VoS out of range

2 Shift sensor position

1 Gain

2 Signal quality

3 Change settings

4 Continue

5 Abort installation

12 (Sensor 1 test)

1 Volume flow

2 Velocity of sound

3 Signal quality

4 Optimize position

13 (Sensor 2 advice)

1 Transducer set

2 Calibration number

3 Number of traverses

14 (Sensor 2 position)

1 Advised transducer position

2 Signal quality

15 (Sensor 2 warning) bez kontroly 

1 No signal

2 Shift sensor position

1 Gain

2 Signal quality

3 Change settings

4 Continue

5 Abort installation

16 (Sensor 2 position)

17 (Sensor 2 warning) bez kontroly 

1 VoS out of range

2 Shift sensor position

1 Gain

2 Signal quality

3 Change settings

4 Continue

5 Abort installation

Menu č. Položka menu Poznámky
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 Menu 2: Measurement

18 (Sensor 2 test)

1 Volume flow

2 Velocity of sound

3 Signal quality

4 Optimize position

19 (Status)

1 Sensor 1 status

2 Signal quality

3 Sensor 2 status

4 Signal quality

20 (Save site?)

1 Site name

2 Cancel Přechod do hlavínho menu

3 Skip saving Přechod do menu 
Measurement

4 Save site file Přechod do menu 
Measurement

Menu č. Položka menu Poznámky

X Site name

1 Display measurements

2 Load site

3 Save current site

4 Setup

1 Units

1 Size

2 Volume flow Zvolte ze seznamu

Text jen je-li zvoleno "free unit"

m3/s factor jen je-li zvoleno "free unit"

3 Velocity

4 Volume Zvolte ze seznamu

Text jen je-li zvoleno "free unit"

m3  factor jen je-li zvoleno "free unit"

5 Viscosity Zvolte ze seznamu

6 Temperature Zvolte ze seznamu

7 Temperature difference Zvolte ze seznamu

8 Density Zvolte ze seznamu

Text jen je-li zvoleno "free unit"

kg/m3 factor jen je-li zvoleno "free unit"

9 Energy Zvolte ze seznamu

Text jen je-li zvoleno "free unit"

J factor jen je-li zvoleno "free unit"

Menu č. Položka menu Poznámky
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10 Power Zvolte ze seznamu

Text jen je-li zvoleno "free unit"

W factor jen je-li zvoleno "free unit"

11 Specific heat Zvolte ze seznamu

2 Process input

1 Pipe 1

1 Calibration

1 Zero calibration Zvolte ze seznamu

2 Meter factor

3 Reynolds correction Zvolte ze seznamu

2 Filter

1 Limitation minimum

2 Limitation maximum

3 Flow direction Zvolte ze seznamu

4 Time constant

5 Low flow cutoff treshold

6 Low flow cutoff hysteresis

3 Plausibility

1 Error limit

2 Counter decrease

3 Counter limit

2 Pipe 2 obdobně jako "Pipe 1"

3 Heat

1 Function Zvolte ze seznamu

2 Temperature input Zvolte ze seznamu

3 Supply temperature

4 Return temperature

5 Sensor location Zvolte ze seznamu

6 Fluid

7 Glycol % volume (směs vody a glykolu)

8 Density

9 Specific heat

4 Volume flow calculation Zvolte ze seznamu

3 Display

1 Screen setup

1 Page 1

1 Presentation mode Zvolte ze seznamu

2 Low flow cutoff threshold

3 Low flow cutoff hysteresis

4 Time constant

5 Line 1

1 Parameter Zvolte ze seznamu 1

Menu č. Položka menu Poznámky
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2 Presentation format Zvolte ze seznamu

3 Range 0% 

4 Range 100%

6 Line 2

1 Parameter Zvolte ze seznamu 1

2 Presentation format Zvolte ze seznamu

3 Range 0% 

4 Range 100%

2 Page 2 obdobně jako "Page 1"

3 Graphical page

1 Parameter Zvolte ze seznamu 1

2 Range 0%

3 Range 100%

4 Minimum scale

5 Maximum scale

6 Low flow cutoff threshold

7 Low flow cutoff hysteresis

8 Time constant

9 Time scale

4 Default page Zvolte ze seznamu

2 Display settings

1 Brightness

2 Sleep time

4 Logger

1 Start/stop logger now Zvolte ze seznamu

2 Set start time

3 Set stop time

4 Arm/disarm logger Zvolte ze seznamu

5 Logger setup

1 Filename

2 Parameters

1 All

2 Flow

3 Energy

4 Analysis

5 Custom Zvolte ze seznamu 1

3 Sample interval

4 Event logging

1 Function Zvolte ze seznamu

2 Status Zvolte ze seznamu

3 Limit

1 Measurement Zvolte ze seznamu 1

Menu č. Položka menu Poznámky
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Threshold

Hysteresis

2 Polarity Zvolte ze seznamu

3 Direction Zvolte ze seznamu

5 View log in screens

1 number of screens Zvolte ze seznamu

2 Screen 1

1 Time scale

2 Layout Zvolte ze seznamu

3 Graph 1

1 Parameter Seznam závisí na "logger setup - 
Parameters selection"

2 Minimum scale

3 Maximum scale

4 Graph 2 Obdobně jako "Graph 1"

5 Graph 3 Obdobně jako "Graph 1"

6 Graph 4 Obdobně jako "Graph 1"

3 Screen 2 jako Screen 1

4 Screen 3 jako Screen 1

5 Screen 4 jako Screen 1

5 I/O

1 Current output

1 Function Zvolte ze seznamu

2 Range 0%

3 Range 100%

4 Extended range min

5 Extended range max

6 Error current

7 Error condition

8 Measurement Zvolte ze seznamu 1

9 Range 0%

10 Range 100%

11 Polarity Zvolte ze seznamu

12 Limitation minimum

13 Limitation maximum

14 Low flow cutoff threshold

15 Low flow cutoff hysteresis

16 Time constant

17 4mA trimming

18 20mA trimming

2 Current inputs

1 Function Zvolte ze seznamu

2 Extended range A 0%

Menu č. Položka menu Poznámky
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3 Extended range A 100%

4 Extended range B 0%

5 Extended range B 100%

6 Temperature range A 0%

7 Temperature range A 
100%

8 Temperature range B 0%

9 Temperature range B 
100%

10 Time constant A

11 Time constant B

12 4mA trimming A

13 20mA trimming A

14 4mA trimming B

15 20mA trimming B

3 Status output / limit 
switch

1 Function Zvolte ze seznamu

2 Status output

1 mode Zvolte ze seznamu 1

2 invert signal Zvolte ze seznamu

3 Limit switch

1 Measurement Zvolte ze seznamu 1

2 Threshold

3 Hysteresis

4 Polarity Zvolte ze seznamu

5 Time constant

6 Invert signal Zvolte ze seznamu

4 Frequency / pulse output

1 Function Zvolte ze seznamu

2 Frequency output

1 Pulse shape Zvolte ze seznamu

2 Pulse width

3 100% pulse rate

4 Measurement Zvolte ze seznamu 1

5 Range 0%

6 Range 100%

7 Polarity Zvolte ze seznamu

8 Limitation minimum

9 Limitation maximum

10 Low flow cutoff threshold

11 Low flow cutoff hysteresis

12 Time constant

13 Invert signal Zvolte ze seznamu

Menu č. Položka menu Poznámky
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Menu 3: View logged data

3 Pulse output

1 Pulse shape Zvolte ze seznamu

2 Pulse width

3 Maximum pulse rate

4 Measurement Zvolte ze seznamu 1

5 Pulse value unit Zvolte ze seznamu

6 Value per pulse

7 Polarity Zvolte ze seznamu

8 Low flow cutoff threshold

9 Low flow cutoff hysteresis

10 Time constant

11 Invert signal Zvolte ze seznamu

5 Simulation

1 Output Zvolte ze seznamu

2 Set simulation value

6 Counters

1 Counter 1

1 Function of counter Zvolte ze seznamu

2 Measurement Zvolte ze seznamu 1

3 Low flow cutoff treshold

4 Low flow cutoff hysteresis

5 Preset value

6 Reset counter Zvolte ze seznamu

7 Set counter

1 Value

2 Set counter Zvolte ze seznamu

8 Stop counter Zvolte ze seznamu

9 Start counter Zvolte ze seznamu

2 Counter 2 Obdobně jako "Counter 1"

3 Counter 3 Obdobně jako "Counter 1"

4 Counter 4 Obdobně jako "Counter 1"

7 Reset errors Zvolte ze seznamu
1 Zobrazené položky závisí na nastavení jiných položek menu, např. 1 pipe / 2 pipes, 1 path / 2 paths, energy on / off, 

flow calculation on / off atd.

Menu č. Položka menu Poznámky

3 View logged data

1 Select log file

2 Select parameter seznam parametrů

3 (Range setting)

1 Offset

2 Limit

Menu č. Položka menu Poznámky
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Menu 4: File management

Menu 5: Settings and information

3 Next

4 3 Next

Menu č. Položka menu Poznámky

1 Site files Zvolte ze seznamu

1 Import

2 Rename

3 Copy

4 Export

5 Delete

2 Log files

1 Import 

2 Rename

3 Copy

4 Export

5 Delete

6 Export to CSV

Číslo menu Položka menu Poznámky

1 Load factory settings Zvolte ze seznamu

2 Device

1 Tag

2 Language

3 Time and date

4 Start-up sequence ? Zvolte ze seznamu

5 Password

3 Transducer sets

1 Ta serial number

2 Ta calibration number

3 Tb serial number

4 Tb calibration number

5 Tc serial number

6 Tc calibration number

4 Information Informace o verzích hardware a 
software a výrobních číslech. Nejsou 
zapotřebí pro běžné používání, ale 
zasílají se dodavateli v případě 
požadavku o technickou podporu 
nebo servis.

1 General

1 Identification number

2 Device serial number

Menu č. Položka menu Poznámky
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3 Electronic serial number

2 Components

1 Device

2 Sensor CPU Obdobně jako "Device"

3 Sensor DSP Obdobně jako "Device"

4 Sensor driver Obdobně jako "Device"

5 Current output Obdobně jako "Device"

6 Current input A Obdobně jako "Device"

7 Current input B Obdobně jako "Device"

8 UI controller Obdobně jako "Device"

3 Operating hours

5 Service Tyto parametry ovlivňují funkci a 
provoz ultrazvukového průtokoměru. 
Změna servisního nastavení může 
ovlivnit správnou funkci přístroje. 
Změny těchto parametrů smí 
provádět pouze servisní pracovníci 
s patřičnou kvalifikací a školením.

1 Signal data

1 Signal path 1 Zvolte ze seznamu

2 Signal path 2 Zvolte ze seznamu

3 Window path 1

1 Method Zvolte ze seznamu

2 Window size

3 Window weight

4 Window minimum

5 Window start

6 Window end

4 Window path 2 Obdobně jako "Window path 1"

5 Detection path 1

1 Method Zvolte ze seznamu

2 Trigger level

3 Trigger margin

4 Dead time

6 Detection path 2 Obdobně jako "Detection path 1"

2 Service calibration

1 zero device

1 path 1

2 path 2

2 zero converter

1 path 1

2 path 2

3 Reset to defaults Zvolte ze seznamu

Číslo menu Položka menu Poznámky
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5.3  Nastavení záznamu dat

5.3.1  Krok 1: nastavení záznamníku

Přejděte na menu 2.4.4.5 "Measurement  Setup  Logger  Logger setup". Záznam dat je 
možno uložit do souboru pod jménem (Filename) o maximální délce osm znaků. Jméno souboru 
se záznamem dat může být libovolné. Za jménem uloženého záznamu budou přidána tři čísla 
počínaje číslem 000. Při každém uložení souboru se záznamem dat bude číslo o jednu zvýšeno.

Jako "Parameters" je možno zvolit všechny parametry (All) nebo zvolit požadovanou sadu 
parametrů ("Flow" = průtok, "Energy" = teplo nebo "Analysis" = analýza). 

Při volbě ("Custom" = Vlastní) lze vybrat nastavením on (ano) / off (ne) u každého jednotlivého 
parametru vlastní sadu. Takto zvolené parametry (označené "on") pak budou zaznamenány.

"Sample interval" (interval vzorkování)
Standardní interval vzorkování je 60 s, což znamená, že se jedenkrát za minutu vytvoří 1 datový 
bod. Interval vzorkování je nutno vhodně zvolit v poměru k délce záznamu dat. Záznam dat 
trvající 3 minuty s jedním datovým bodem za minutu neposkytne dostatečné množství informací. 
Naopak 60 datových bodů za minutu v záznamu trvajícím 3 dny představuje velmi velké 
množství informací. Do jednoho souboru je možno zaznamenat maximálně 150000 datových 
bodů. Dojde-li k překročení tohoto počtu v průběhu záznamu, budou nejstarší datové body 
přepsány. Velikost paměti vyhrazené pro záznam dat postačuje pro 50 x 150000 datových bodů.

Informace!
Doporučujeme používat stejné jméno pro soubor lokality (měřicího místa) i pro soubor záznamu.

2.4.4.5

Filename 
Parameters
Sample interval
Event logging
View log in screens

12345678
All
60 s

13-04-2010 14:11:09      13 MB free

2.4.4.5.2

All 
Flow
Energy
Analysis
Custom

13-04-2010 14:11:09      13 MB free

2.4.4.5.2.5

Volume flow 
Velocity of sound
Flow speed
Gain
SNR
Reynolds nr
Signal quality
Counter 1

On
on
on
on
on
on
on
on

13-04-2010 14:11:09      13 MB free
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Příklady výpočtu:
Pro záznam jsou vybrány rychlost zvuku, teplota v přívodu a rychlost proudění. To znamená 
150000 datových bodů / 3 = 50000 datových bodů na soubor. Je-li požadován záznam 
1 datového bodu za minutu, maximální doba záznamu bude 50000 minut = 833 hodin.

Jiný příklad:
Pro záznam jsou vybrány průtok a rychlost zvuku. To znamená 150000 datových bodů / 2 = 
75000 datových bodů na soubor. Je požadován záznam 1 datového bodu za 5 sekund 
= 12 datových bodů za minutu. 75000 /12 / 60 = 104 hodiny.

"Event logging" = protokol událostí slouží k záznamu parametrů, které překročily nastavené 
meze, a chyb. Protokol událostí lze provádět, je-li zapnut (on) záznam dat. Protokol událostí je 
nezávislý na záznamu dat. Jedná se o záznam jednotlivých událostí bez ohledu na interval 
vzorkování.

Funkci "Event logging" lze nastavit na "Status", kdy se provádí záznami výskytu, data a času 
předem definovaných událostí. Předem definovanými událostmi jsou chyby "Error in device", 
"Application error", "Out of specification".Další podrobnosti  viz Chybová hlášení na straně 29.

"Limit" (mez)
Je-li protokol událostí (Event logger) nastaven na "Limit", lze zaznamenávat, kdy došlo 
k překročení předem nastavených mezí (limit) parametrů.

"Measurement" (měřená proměnná)
Zvolte parametr (měřenou proměnnou), pro kterou se překročení mezí bude zaznamenávat.

"Threshold" (mezní hodnota) a "Hysteresis" (hystereze)
Threshold představuje nastavenou mezní hodnotu. Hystereze představuje změnu hodnoty, ke 
které musí dojít, než může být toto překročení meze zaznamenáno znovu.
Příklad: mezní hodnota (Threshold)  je nastavena na 10 m3/h, hystereze na 1 m3/h. K záznamu 
události dojde, jestliže průtok překročí 10 m3/h. K  dalšímu záznamu může dojít až poté, co 
průtok klesne pod 10 - 1 = 9 m3/h.

"Polarity" (polarita)
Je-li polarita nstavena na "Normal", bere se v úvahu i znaménko příslušné hodnoty. Je-li polarita 
nastavena na "Absolute value", směr proudění není důležitý a k záznamu může dojít při 
překročení kladné i záporné nastavené hodnoty. 

2.4.4.5

Filename
Parameters
Sample interval
Event logging
View log in screens

log
Custom
60 s 

13-04-2010 14:11:09      13 MB free

2.4.4.5

Filename
Parameters
Sample interval
Event logging 
View log in screens

log
Custom
60 s

13-04-2010 14:11:09      13 MB free
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"Direction" (směr)
"Normal" (normální) nebo "Inverse" (opačný) udává směr, ve kterém byla nastavená mezní 
hodnota při záznamu překročena. Normální směr znamená, že mez byla překročena rostoucí 
hodnotou daného parametru. 

5.3.2  Krok 2: spuštění záznamu dat 

Záznam dat lze provádět pouze v režimu měření. Záznam lze spustit funkcí "Arm/disarm logger". 
Kromě toho lze rovněž nastavit datum a čas spuštění (start time) a zastavení (stop time) 
záznamu.
V dolním modrém řádku se po aktivaci záznamu objeví " Start/stop logger now" "Yes" "Logger 
armed" , po dalším stisknutí hlášení zmizí. Je-li záznamník spuštěn (Arm/disarm logger je "on"), 
bude se po vstupu do režimu měření provádět záznam dat v souladu s nastavením funkce 
"Logger setup". Po opuštění režimu měření se záznam zastaví. Je-li záznamník spuštěn, nelze 
provádět úpravu jeho nastavení.

Je-li potřeba, lze nastavit datum a čas spuštění (start time) a zastavení (stop time) záznamu. Po 
spuštění záznamníku (Arm logger) se čeká a záznam začne a skončí v určeném čase.

2.4.4.5.4.3

Measurement 
Threshold
Hysteresis
Polarity
Direction

Volume flow
180,0 m3/h
3,600 m3/h
Normal
Normal

13-04-2010 14:11:09      13 MB free

2.4.4

Start/stop logger now 

Set start time
Set stop time
Arm/disarm logger

Logger setup 
13-04-2010 14:11:09      13 MB free

2.4.4

Start/stop logger now 

Set start time 
Set stop time
Arm/disarm logger

Logger setup

13-04-2010 14:11:09      13 MB free
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5.3.3  Krok 3: prohlížení zaznamenaných dat

Převodník UFC 400 umožňuje prohlížení zaznamenaných dat. Vždy lze prohlížet jen jeden 
zaznamenaný parametr.
"View logged data", , zvolte uložený soubor. Stiskněte 

Zvolte parametr (Select parameter) a změňte nastavení stupnice (procenta) podle potřeby. 
Stiskněte "Next". Zobrazí se graf.

Zvětšování a zmenšování (zoom) na ose času je možné tlačítky ∧ a ∨. Aktuální úroveň zvětšení 
je uvedena v levém horním rohu v procentech a prostřednictvím osy času. Po 
zvětšení/zmenšení lze použít tlačítka 4 a 6 pro posun na začátek nebo konec záznamu. Tlačítky 
1 a 3 se lze v záznamu posouvat po krocích dozadu a dopředu.

5.4  Přenos dat do PC

5.4.1  Soubory lokalit (Site files)

Při prvním použití převodníku je k dispozici pouze standardní soubor lokality (měřicího místa). 
Ten bude nahrán do paměti. Pokud jste již převodník používali, nahraje se soubor, který byl 
v paměti při posledním vypnutí převodníku.
Při instalaci snímače se použijí nastavení z tohoto souboru lokality. Po ukončení instalace 
snímače je možno uložit soubor lokality pod příslušným jménem.

Uložením standardního souboru lokality se přepíší parametry nastavení z výrobního závodu. 
Návrat k těmto parametrům je možný pomocí "Settings and information  Load factory settings". 
Je-li standardní soubor lokality smazán, převodník vytvoří nový soubor při dalším spuštění 
přístroje.

Soubory lokalit lze nahrávat a ukládat v menu "Measurement". Pokud dojte ke změně nastavení 
parametrů, která není uložena v souboru lokality, převodník se při vstupu do režimu měření 
zeptá, zda si přejete změny uložit. Uložení lze přeskočit. Pomocí tlačítek v pravé části klávesnice 
lze přejít z menu Measurement do menu Setup a vynechat přitom dotaz na uložení nastavení 
parametrů.
Doporučuje se pravidelně ukládat soubory lokality, aby nedošlo k nežádoucí ztrátě dat. Soubory 
lokality nejsou automaticky ukládány při vypnutí převodníku.

Operace se soubory lokalit lze provádět v menu "File management  Site files". Můžete je zde 
přejmenovat (Rename), kopírovat (Copy) nebo vymazat (Delete).
Pomocí funkcí "Import" nebo "Export" lze soubory lokalit kopírovat z/na přenosný disk připojený 
k rozhraní USB.
Doporučuje se zálohovat soubory lokalit na přenosný disk nebo do PC, aby nedošlo k nežádoucí 
ztrátě dat.
Soubory lokalit jsou ve formátu XML. Můžete je na počítači ukládat, kopírovat nebo 
přejmenovávat, pokud však soubor na počítači upravíte, nemusí pak již mít správný formát a 
převodník může při jeho čtení hlásit chybu.

View logged data

Select log file
Select parameter 

13-04-2010 14:11:09      13 MB free
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5.4.2  Soubory záznamů (Log files)

V převodníku můžete přejmenovávat (rename), kopírovat (copy) nebo vymazávat (delete) 
soubory záznamů (log files). Soubory záznamů se vztahují k danému měřicímu místu (lokalitě). 
Přejmenováním souboru záznamu může dojít k narušení této vazby. Při prohlížení záznamů dat 
pak může docházet k chybám. Pomocí funkcí "Import" nebo "Export" lze soubory záznamů 
kopírovat z/na přenosný disk připojený k rozhraní USB.
Soubory záznamů jsou binární v chráněném formátu. Můžete však tyto soubory zálohovat na PC 
a přenášet je zpět do převodníku k prohlížení zaznamenaných dat. Pokud si chcete záznamy dat 
prohlížet přímo na PC, musíte soubory nejprve převést do formátu CSV (Export to CSV). Před 
převodem formátu je nutno nejprve nastavit příslušný soubor lokality, svázaný s těmito soubory 
záznamu, jako aktuální soubor lokality. Tento soubor lokality je nutno otevřít v režimu měření. 
Formát CSV pak lze exportovat do programu Excel v menu "data  import external data". 
Hodnoty jsou zde odděleny čárkou. Data jsou uložena do sloupců, v prvním sloupci je 
datum/čas. Pozor, čísla jsou uložena bez oddělovacího znaku za tisíci a s desetinnou tečkou 
("."). Pokud to neodpovídá standardnímu nastavení vašeho programu Excel, zvolte při importu 
dat "Advanced" a proveďte úpravu nastavení. V dalších sloupcích jsou uloženy měřené hodnoty 
zaznamenaných parametrů. Data jsou uložena v jednotkách ISO. Název parametru a jednotka 
jsou uvedeny na prvním řádku.
Export dat do formátu CSV lze provádět jen když je přenosný disk připojen k převodníku.

File management > Site files

Import 
Rename
Copy
Export
Delete

13-04-2010 14:11:09      13 MB free

File management > Log files

Import 
Rename
Copy
Export
Delete
Export to CSV

13-04-2010 14:11:09      13 MB free
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5.4.3  Správa souborů na PC

Převodník lze propojit s PC pomocí USB kabelu (dodáván na přání). Obsah paměti převodníku 
se na počítači zobrazí jako okno v prohlížeči, podobným způsobem jako přenosný disk.
Soubory lokalit (site files) jsou uloženy v adresáři \pcf\data\configuration (jako soubory .XML).
Soubory záznamů (Log files) jsou uloženy v adresáři \pcf\data\log (jako soubory .log).
Soubory lokalit a záznamů lze zkopírovat do PC k zálohování a archivaci. Rovněž lze kopírovat 
konfigurační soubory, které byly vytvořeny emulačním programem pro UFC 400P na vašem 
počítači. Můžete také kopírovat starší soubory záznamů, vytvořené v převodníku UFC 400 P, 
zpět do převodníku UFC 400 P.

Když je převodník připojen k vašemu počítači, nelze provádět konverzi souborů záznamů do 
formátu CSV v převodníku. Tuto operaci lze provádět pouze v případě, že je k převodníku 
připojen přenosný disk USB.

Emulace provozu převodníku UFC 400 P na PC

Na přenosném disku dodávaném spolu s průtokoměrem OPTISONIC 6400 se nachází i soubor 
"win32.zip". Po rozbalení tohoto archivu na pevném disku PC můžete na počítači používat 
program uživatelského rozhraní převodníku UFC 400  P. Program se spustí poklepáním na 
soubor \win32\pcf.exe. Pomocí tohoto programu lze načíst soubory lokalit, změnit nastavení a 
znovu je uložit. Také můžete konvertovat uložené záznamy dat do formátu CSV. Soubory CSV 
se pak ukládají do složky \win32. Program samozřejmě neumožňuje měření.

Upozornění!
Nevytvářejte ani neměňte jiné typy souborů než výše uvedené. Nevymazávejte jiné soubory ani 
složky z převodníku UFC 400 P.
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6.1  Dostupnost náhradních dílů
Výrobce se řídí zásadou, že kompatibilní náhradní díly pro každý přístroj nebo jeho důležité 
příslušenství budou k dispozici po dobu 3 let od ukončení výroby tohoto přístroje.

Toto opatření platí pouze pro ty části přístrojů, které se mohou poškodit nebo zničit za běžného 
provozu.

6.2  Zajištění servisu
Výrobce poskytuje zákazníkům i po uplynutí záruční doby rozsáhlou servisní podporu . Ta 
zahrnuje opravy, technickou podporu a školení.

6.3  Zaslání přístroje zpět výrobci

6.3.1  Základní informace

Tento přístroj byl pečlivě vyroben a vyzkoušen. Při montáži a provozování přístroje v souladu s 
tímto návodem se mohou problémy vyskytnout jen velmi zřídka. 

Informace!
Podrobnosti si, prosím, vyžádejte v naší nejbližší pobočce.

Upozornění!
Jestliže přesto potřebujete vrátit přístroj k přezkoušení nebo opravě, věnujte, prosím, náležitou 
pozornost následujícím informacím:
• Vzhledem k zákonným nařízením na ochranu životního prostředí a předpisům pro 

bezpečnost a ochranu zdraví může výrobce přijmout k testování nebo opravě pouze ty 
přístroje, které neobsahují žádné zbytky látek nebezpečných pro osoby nebo životní 
prostředí. 

• To znamená, že výrobce může provádět servis pouze u přístrojů, ke kterým je přiloženo 
následující osvědčení (viz dále) potvrzující, že zacházení s přístrojem je bezpečné. 

Upozornění!
Jestliže byl přístroj použit pro měření média jedovatého, žíravého, hořlavého nebo ohrožujícího 
životní prostředí, postupujte, prosím, následovně:
• pečlivě zkontrolujte a případně propláchněte nebo neutralizujte vnitřní i vnější povrch přístroje 

tak, aby neobsahoval žádné nebezpečné látky,
• přiložte k přístroji osvědčení, ve kterém uvedete měřené médium a potvrdíte, že zacházení s 

přístrojem je bezpečné.
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6.3.2  Formulář (k okopírování) přikládaný k přístrojům zasílaným zpět výrobci

6.4  Nakládání s odpady

Společnost: Adresa:

Oddělení: Jméno:

Telefon: Fax:

Číslo zakázky výrobce nebo výrobní číslo:

Tento přístroj byl provozován s následujícím médiem:

Toto médium je: nebezpečné životnímu prostředí

jedovaté

žíravé

hořlavé

Zkontrolovali jsme, že přístroj neobsahuje žádné zbytky 
tohoto média.

Přístroj jsme důkladně propláchli a neutralizovali.

Potvrzujeme, že přístroj neobsahuje žádné zbytky média, které by mohly ohrozit osoby nebo životní 
prostředí.

Datum: Podpis:

Razítko:

Upozornění!
Nakládání s odpady se řídí platnými předpisy v dané zemi.
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7.1  Měřicí princip
• Podobně jako u kánoe, jedoucí napříč přes řeku, jsou akustické signály vysílány a přijímány 

v potrubí po šikmé měřicí dráze.
• Zvukové vlnění procházející ve směru proudění měřeného média urazí stanovenou dráhu 

rychleji než vlnění procházející proti proudu.
• Rozdíl mezi dobami průchodu je přímo úměrný střední rychlosti proudění měřeného média.

Obrázek 7-1: Měřicí princip

1  Vysílač A
2  Vysílač B
3  Rychlost proudění
4  Doba průchodu od senzoru A k senzoru B
5  Doba průchodu od senzoru B k senzoru A
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7.2  Technické údaje

Informace!
• Následující údaje platí pro standardní aplikace. Jestliže potřebujete další podrobnosti týkající 

se Vaší speciální aplikace, kontaktujte, prosím, nejbližší pobočku naší firmy. 
• Další dokumentaci (certifikáty, výpočtové programy, software, ...) a kompletní dokumentaci k 

přístroji je možno zdarma stáhnout z internetových stránek  (Downloadcenter).

Měřicí komplet
Měřicí princip Měření doby průchodu ultrazvukového signálu

Rozsah aplikací Měření průtoku kapalin

Měřená hodnota
Primární měřená hodnota Doba průchodu ultrazvukového signálu

Sekundární měřená hodnota Objemový průtok, hmotnostní průtok, rychlost proudění, směr proudění, 
rychlost šíření ultrazvuku, zesílení, odstup signálu od šumu, diagnostická 
hodnota, spolehlivost měření průtoku, kvalita akustického signálu, 
tepelná energie (k tomu jsou nutné 2 analogové vstupy pro teplotu)

Provedení
Měřicí komplet se skládá z jednoho nebo dvou snímačů a přenosného 
převodníku signálu.

Převodník signálu
Přenosné provedení UFC 400 P

Snímač
Standard Jeden nebo dva držáky snímače se senzory s pracovní frekvencí 1 nebo 

2 MHz.

Na přání Snímače průtokoměru OPTISONIC 6300 s kabelovými adaptéry

Rozsah měřitelných světlostí
DN15...150 / ½...6" Jeden držák, senzory s frekvencí 2 MHz

Vnější průměr měřeného potrubí musí být minimálně 20 mm / ¾".

DN50...250 / 2...10" Jeden držák, senzory s frekvencí 1 MHz

DN200...1500 / 8...60" Dva držáky, senzory s frekvencí 1 MHz

Doplňky
Výstupy 0(4)...20 mA, pulzní, frekvenční a/nebo stavový výstup

Vstupy 0(4)...20 mA (2x) s propojovací skřínkou dodávanou na přání

Počítadla 4 vnitřní počítadla s max. 8 místy pro načítání objemu, tepla a/nebo 
hmotnosti

USB 1x hostitelský port (PC může použít OPTISONIC 6400 jako vyměnitelné 
externí zařízení)

1x port pro přídavné zařízení (z převodníku lze zapisovat na přenosný 
disk)

Vnitřní diagnostika Integrovaná verifikace, diagnostické funkce pro průtokoměr, aplikaci a 
měřené hodnoty, detekce prázdného potrubí, grafický ukazatel
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Displej a uživatelské rozhraní
Grafický displej 4,3" TFT s podsvícením LED, čitelný za denního světla

rozlišení 272x480 bodů

Čitelnost displeje může být zhoršena při teplotách okolního prostředí pod 
-25°C / -13°F.

Ovládací prvky pro obsluhu Dotyková klávesnice s 21 tlačítky:

1 tlačítko pro zapnutí/vypnutí

4 kurzorová tlačítka pro pohyb v menu

12 tlačítek pro zadávání znaků a číslic (styl SMS)

4 funkční tlačítka pro přímý přístup k důležitým funkcím

Zobrazené funkce
Menu Průvodce nastavením a programováním

Podpora konfigurace měření 2 kanály / 2 potrubí nebo 2 kanály / 
1 potrubí

Výpočet průměru, součtu nebo rozdílu výsledků měření ve 2 měřicích 
kanálech

Uložení konfigurace přístroje do souboru lokality (měřicího místa). 
Maximálně pro 100 lokalit.

Měřená hodnota může být zobrazena v číselné nebo grafické podobě 
nebo jako graf trendu

Měření tepla (tepelné 
energie)

Množství tepla lze vypočítat z rozdílu teplot zjištěného pomocí 2 snímačů 
teploty

Záznamník dat (logger) Slouží k záznamu měřených / vypočtených hodnot. Interval záznamu dat 
je možno nastavit. Lze uložit maximálně 150000 hodnot / 50 souborů. 
Zobrazení zaznamenaných hodnot v podobě čárových grafů.

Jazyk pro zobrazení textů Angličtina, francouzština, němčina, španělština, italština 

Jiné jazyky na požádání

Jednotky Metrické, britské a americké jednotky volitelné ze seznamu / uživatelská 
jednotka.

Přesnost měření
Referenční podmínky Médium: voda

Teplota: 20°C / 68°F

Přímý úsek před měřidlem: 10 DN

Maximální chyba měření ±1% z měřené hodnoty pro DN≥50 mm / 2" a v > 0,5 m/s / 1,5 ft/s

±3% z měřené hodnoty pro DN<50 mm / 2" a v > 0,5 m/s / 1,5 ft/s

Opakovatelnost <±0,2%
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Provozní podmínky
Teplota
Provozní teplota Standardní provedení: -40...+120°C / -40...+248°F

Teplota prostředí Snímač: -40…+70°C / -40…+158°F

Převodník: -20…+55°C / -4…+131°F 
(Relativní vlhkost 5...80%, nekondenzující)

Teplota při skladování -30…+80°C / -22…+176°F 
(Relativní vlhkost 5...80%, nekondenzující)

Požadavky na potrubí
Materiálové provedení Potrubí kovová, plastová, keramická, azbestocementová, s vnitřním / 

vnějším povlakem (povlak nebo výstelka musí úplně přiléhat ke stěně 
potrubí)

Tloušťka stěny potrubí < 200 mm / 7,87"

Tloušťka výstelky < 20 mm / 0,79"

Vlastnosti měřeného média
Skupenství Kapaliny

Viskozita < 100 cSt (obecné pravidlo)

Podrobnosti si, prosím, vyžádejte v naší nejbližší pobočce.

Přípustný obsah plynu 
(objemový)

≤ 2%

Přípustný obsah pevných 
částic (objemový)

≤ 5%

Doporučená rychlost 
proudění

0,5...20 m/s

Podmínky pro montáž
Konfigurace měření Jedno potrubí, jeden kanál

Jedno potrubí, dva kanály

Dvě potrubí, dva kanály

Rovný úsek před měřidlem ≥ 10 DN 

Rovný úsek za měřidlem ≥ 5 DN 

Rozměry a hmotnosti Podrobnosti viz Rozměry a hmotnosti na straně 78.

Materiálové provedení
Snímač Eloxovaný hliník (držák)

Převodník Polyamid PA12 pokrytý na bocích měkkou vrstvou z TPE

Kufřík na kolečkách Polypropylen
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Elektrické připojení
Napájecí napětí Adaptér pro 100…240 Vstř (-10% / +10%), 47...63 Hz

Napětí adaptéru: 13,2 V

Maximální příkon: 10 W (25 W při nabíjení)

Doba nabíjení: 8 hodin

Typ baterie: lithiová

Životnost baterie:
Doba provozu (při jasu displeje 50%): 14 hodin

Signální kabel dvojité stínění, vnitřní trojžilový kabel, délka: 3 m / 15 ft

USB porty 1x pro PC, 1x pro přenosný disk

Vstupy / výstupy konektor s 15 svorkami pro připojení vstupů/výstupů, s propojovací 
skřínkou dodávanou na přání

Na přání: vstup pro PT100:
Funkce: 2x vstup teploty pro PT 100 - převodníky KROHNE TT30C 
zabudované do propojovací skřínky vstupů/výstupů

Technické údaje viz prospekt TT30.

Na přání: vstup pro teplotu:
Funkce: 2x vstup teploty z příložných snímačů teploty KROHNE TSR-
W 30, pouze v kombinaci s propojovací skřínkou vstupů/výstupů 
s převodníky teploty

Technické údaje viz prospekt TSR-W 30.

Vstupy a výstupy
Připojení Vstupy a výstupy je možno připojit pouze prostřednictvím propojovací 

skřínky vstupů/výstupů.

Popis použitých zkratek Uext = vnější napájení
RL = zátěž + odpor
Uo = napětí na svorkách
Inom = jmenovitý proud

Proudový výstup
Izolace Výstup není galvanicky oddělen od ostatních obvodů.

Hodnoty na výstupu Všechny analogové měřené proměnné jako objemový a hmotnostní 
průtok (při konstantní hustotě), rychlost proudění, rychlost šíření 
ultrazvuku, zesílení, odstup signálu od šumu, spolehlivost měření 
průtoku, kvalita akustického signálu, tepelná energie (k tomu jsou nutné 
2 analogové vstupy pro teplotu)

Nastavení Q = 0%: 0…20 mA; Q = 100%: 10…21,5 mA

Signalizace chyb: 0…22 mA

Provozní údaje

Aktivní Uint,nom = 15 Vss
I ≤ 22 mA
RL ≤ 450 Ω

Pasivní Uext ≤ 32 Vss
I ≤ 22 mA
U0 ≥ 1,8 V pro I = 22 mA
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Pulzní nebo frekvenční výstup
Izolace Výstup je galvanicky oddělen od ostatních obvodů.

Hodnoty na výstupu Pro načítání pulzů a/nebo analogový výstup:
Objemový průtok, hmotnostní průtok, tepelná energie (k tomu jsou nutné 
2 analogové vstupy pro teplotu)

Jako analogový výstup:
Rychlost proudění, rychlost šíření ultrazvuku, zesílení, odstup signálu od 
šumu, spolehlivost měření průtoku, kvalita akustického signálu

Funkce Může být nastaven jako pulzní nebo frekvenční výstup 

Nastavení Pro Q = 100%: 0,01...10000 pulzů za sekundu nebo pulzy na jednotku 
objemu

Šířka pulzu: nastavitelná jako automatická, symetrická nebo pevná 
(0,05...2000 ms)

Provozní údaje

Aktivní Unom = 15 Vss 

fmax ≤ 100 Hz: 
I ≤ 20 mA
rozepnutý: 
I ≤ 0,05 mA
sepnutý: 
U0,nom = 15 V pro I = 20 mA

100 Hz < fmax ≤ 10 kHz:
I ≤ 20 mA
rozepnutý: 
I ≤ 0,05 mA
sepnutý:
U0,nom = 13,5 V pro I = 1 mA
U0,nom = 12,5 V pro I = 10 mA
U0,nom = 9 V pro I = 20 mA

Pasivní Uext ≤ 32 Vss

fmax ≤ 100 Hz:
I ≤ 100 mA
rozepnutý:
I ≤ 0,05 mA pro Uext = 32 Vss
sepnutý:
U0, max = 0,2 V pro I ≤ 10 mA
U0, max = 2 V pro I ≤ 100 mA

100 Hz < fmax ≤ 10 kHz: 
I ≤ 20 mA 
rozepnutý:
I ≤ 0,05 mA pro Uext = 32 Vss
sepnutý:
U0, max = 1,5 V pro I ≤ 1 mA
U0, max = 2,5 V pro I ≤ 10 mA
U0, max = 5,0 V pro I ≤ 20 mA

Stavový výstup
Izolace Výstup je galvanicky oddělen od ostatních obvodů.

Funkce a nastavení Nastavitelný na automatickou změnu měřicího rozsahu, zobrazení směru 
proudění, přetečení počítadla, signalizaci chyb, jako mezní spínač nebo 
pro detekci prázdného potrubí

Stavový výstup a/nebo řídicí vstup: ON (zap.) nebo OFF (vyp.)
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Provozní údaje

Aktivní Uint = 15 Vss
I ≤ 20 mA
rozepnutý: 
I ≤ 0,05 mA
sepnutý:
U0, nom = 15 V pro I = 20 mA

Pasivní Uext ≤ 32 Vss
I ≤ 100 mA
rozepnutý:
I ≤ 0,05 mA pro Uext = 32 Vss
sepnutý:
U0, max = 0,2 V pro I ≤ 10 mA
U0, max = 2 V pro I ≤ 100 mA

Proudové vstupy
Izolace Vstupy nejsou galvanicky odděleny od ostatních obvodů.

Funkce Vstup pro teplotu, používaný pro výpočet tepla v kombinaci s měřením 
průtoku

Rozsah: -50...500°C / -58...932°F (standard: 0...120°C / -32...248°F) 

Provozní údaje

Aktivní Uint = 15 Vss
I ≤ 22 mA
Imax = 26 mA (elektronicky omezeno)
U0, min = 9 V při I ≤ 22 mA
Bez HART®

Pasivní Uext ≤ 32 Vss
I ≤ 22 mA
Imax = 26 mA (elektronicky omezeno)
U0, max = 5 V při I ≤ 22 mA
Bez HART®

Schválení a certifikáty
CE

Tento přístroj splňuje zákonné požadavky směrnic EU.
Výrobce potvrzuje zdárné provedení zkoušek umístěním značky CE na 
výrobku.

Elektromagnetická 
kompatibilita

Směrnice: 2004/108/EC

Harmonizovaná norma: EN 61326-1: 2006

Zařízení nízkého napětí Směrnice: 2006/95/EC

Harmonizovaná norma: EN 61010 : 2001

Další schválení a normy
Krytí podle IEC 529 / 
EN 60529 / NEMA 250/2003

Snímač: IP 67 / NEMA 6

Převodník: IP 65 / NEMA 4

Kufřík na kolečkách: IP 67 / NEMA 6

Napájecí adaptér: IP 40 / NEMA 1

Rázová zkouška snímače IEC 60068-2-27

Vibrační zkouška snímače IEC 68-2-64
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7.3  Rozměry a hmotnosti

7.3.1  Příložný snímač

Rozměry [mm] Hmotnost cca 
[kg]

L H W

406 76 39,2 2,1 1

1 se senzory / kabelem, bez montážního pásku

Rozměry [inches] Hmotnost cca 
[lb]

L H W

16,0 3,0 2,5 4,6 1

1 se senzory / kabelem, bez montážního pásku
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7.3.2  Převodník

Rozměry převodníku UFC 400

Rozměry [mm] Přibližná 
hmotnost [kg]

a b c d

247 289 168 66 1,6

Rozměry [inch] Hmotnost cca [lb]

a b c d

9,7 11,4 6,6 2,6 3,5
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7.3.3  Propojovací skřínka vstupů/výstupů

Rozměry propojovací skřínky

Rozměry [mm] Přibližná hmotnost [kg]

a b c

112,5 84,6 41,3 0,2

Rozměry [inch] Hmotnost cca [lb]

a b c

4,4 3,3 1,6 0,44

a

b

b

c
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7.3.4  Kufřík na kolečkách

Rozměry kufříku na kolečkách

Rozměry [mm] Přibližná hmotnost [kg]

a b c

565 374 241 6,2

Rozměry [inch] Hmotnost cca [lb]

a b c

22,2 14,7 9,5 13,7
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Přehled výrobků firmy KROHNE

• Magneticko-indukční průtokoměry

• Plováčkové průtokoměry

• Ultrazvukové průtokoměry

• Hmotnostní průtokoměry

• Vírové průtokoměry

• Proudoznaky

• Hladinoměry

• Měření teploty

• Měření tlaku

• Analyzátory

• Měřicí systémy pro petrochemický průmysl

• Měřicí systémy pro námořní tankery

Centrála KROHNE Messtechnik GmbH
Ludwig-Krohne-Str.5
D-47058 Duisburg (Německo)
Tel.:+49 (0)203 301 0
Fax:+49 (0)203 301 10389 
info@krohne.de
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Aktuální seznam všech kontaktních adres firmy KROHNE najdete na:
www.krohne.com


