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Eredeti használati utasítás fordítása
KEZELÉSI EGYSÉG
Típus
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BE10
BE10V
Ex-BE10B
Ex-BE10BV
Ex-BE10C
Ex-BE10CV

Használat előtt kérjük, olvassa el tájékoztatónkat!
A jövőbeni felhasználáshoz, őrízze meg.
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1. Ehhez az utasításhoz
Ez az utasítás
• egy része ennek a terméknek
• minden nevezett építősorozathoz érvényes
• leírja a biztos és megfelelő alkalmazást minden üzemi fázishoz

1.1 Fogalmak
Felhasználó: egyéni vagy szervezet, aki a terméket használja, pl.: ügyfél, üzemeltető, helyettes

1.2 Célcsoportok
Célcsoport

Feladat

Üzemeltető

► Ez az utasítás a termék felhasználási területén rendelkezésre
álljon, későbbi felhasználás esetén is.
► Az alkalmazott olvassa el és kövesse ezen utasításokat és a
mellékelt dokumentumokat is, különös képpen a biztonsági- és
figyelmeztető tudnivalókat.
► Vegye figyelembe a rendszerrel kapcsolatos további előírásokat és
elvárásokat.

Szakképzett személyzet,
szerelő

► Ezt az utasítást és a mellékelt dokumentumot figyelembe venni
és követni, különösképpen a biztonsági- és figyelmeztető
tudnivalókat.

Tábl. 1: Cégcsoportok és azok feladatai

Dokumentumok

Cél

Használati utasítás bázismérő

Biztonsági és rendeltetésszerű használat a bázismérőnek.

Használati utasítás relémodul

Biztonsági és rendeltetésszerű használat a relémodulnak

Használati utasítás
kommunikációs modul

Biztonsági és rendeltetésszerű használat a kommunikációs
modulnak

További használati utasítás

a vele szállított alkatrészekhez

Tábl. 2: Alkalmazható dokumentumok és célok
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1.4 Figyelmeztetések és jelek
Figyelmeztetés

Veszélyszint

Elmulasztás következményei

VESZÉLY
FIGYELEM
VIGYÁZAT
ÉRTESÍTÉS

azonnal fenyegető veszély

halál, súlyos sérülés

lehetséges fenyegető veszély

halál, súlyos sérülés

lehetséges veszélyes helyzet

enyhe sérülés

lehetséges veszélyes helyzet

vagyoni kár

Tábl. 3: Figyelmeztetések és be nem tartás következményei

Jelek

Jelentése
Biztonsági előírások
► Kövessen minden intézkedést, amely a biztonsági jeleket tartalmazza, hogy elkerülje
az esetleges sérüléseket vagy halált.

i

Információ / ajánlás

►

Kezelési útmutató

→

Kereszthivatkozás

3

Feltétel

Tábl. 4: Jelek és jelentésük

1.5 Aktuális állás
Ennek a használati utasításnak aktuális példányát a www.lutz-pumpen.de alatt találja meg.

1.6 Szerzői jog
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A használati utasítás tartalma és képei a Lutz Pumpen GmbH által jogvédett.
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2. Áttekintés átfolyásmérő rendszer TS
Az áramlásmérő kiszorításos elven működik. A mérőkamra egy burkolatban található a beszívó és kiömlő
csőleágazással, amelyen keresztül a folyadéknak át kell folynia. A mérőkamrában egy támolygótárcsa zárja
el a folyadék szabad átfolyásának az útját. A mérőkamrán  való átáramláskor a folyadék a támolygótárcsát
félre tolja. Ez az "akadályelhárítás" eredményezi a tárcsa támolygó mozgását és a támolygótárcsa tengelyének forgását. Egy többpólusú mágnest egy menesztőn keresztül forgásba hoznak, amely a burkolat
fedelén keresztül a mágneses érintkezőt bekapcsolja. A támolygótárcsa minden átfordulásához egy állandó
térfogat tartozik és egy fix impulzusszám, így a kiértékelő elektronika az impulzusok számából meg tudja
határozni az átáramlott mennyiséget.
A megfelelő gyakorlati alkalmazás érdekében az áramlásmérő-rendszert különböző modulokra
osztották:
À Kezelési egység
Kiértékelő elektronika érintőképernyővel átfolyásmérő kezeléséhez.
Á Védőfedél
A mérő-, relémodulokat vagy hálózati készüléket védi, ha a kezelőegység decentrális installálású.
Impulzus átalakító
Felerősíti a jeleket a bázismérőtől. Erre akkor van szüksèg, ha a
jeleket távolabb mint 5 m-re kell tovàbbítani.
Â Relémodul
A külső elektromos készülékeket kapcsolja, mint például a szivat�tyúmotor és a mágnesszelep, amelyeket a kezelőegység kiértékelő
elektronikája szabályoz.

Kép. 1 - Kezelőegység és mérő

Hálózati készülék
Feszültséggel látja el a kezelőegységet, ha nem az elemes üzemmódot választjuk és relémodulra nincs szükség.
Kommunikàciós modul
Felület különböző ki-és bemenetekkel rendelkezik más vezérlő-,
szabályzó- vagy folyamat rendszerekhez képest.

Kép. 2 - Relémodul és védőfedél
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Az áramlásmérő üzemeltetése két módon lehetséges:
Kézi működtetés: A
 töltés kézi működtetésű csapos berendezéssel
történik. A részmennyiségmérőt nullára visszaállítjuk és a kívánt mennyiséget a folyamat közben
lemérjük.
Mennyiség
előválasztás:
Az előre kiválasztott mennyiséget gombnyomásra
betölti. Mennyiség beállítás csak csatlakoztatott
relémodullal lehetséges.
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Ã Bázismérő
A mérőkamra a burkolattal és minden folyadékkal érintkező résszel
a térfogat méréséhez.
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3. Áttekintés átfolyásmérő rendszer HDO
HDO sorozatú átfolyásmérők oválkerekes mérők. Ez az elv az átfolyásmérésnél egy megbízható és kimondottan pontos módszert bizonyít. Ennek az átfolyásmérőnek a konstrukció ismertetőjele a nagyon jó
ismételhetőség és magas pontosság egy széles viszkozitású- és mérési területen. Alacsony nyomásveszteség
és a magas nyomásfokozatok révén a HDO sorozatú átfolyásmérők alkalmassak gravitációs- vagy szivattyú
berendezésnél.
A megfelelő gyakorlati alkalmazás érdekében az áramlásmérő-rendszert különböző modulokra
osztották:
À Kezelési egység
Kiértékelő elektronika érintőképernyővel átfolyásmérő kezeléséhez.
Á Védőfedél
A mérő-, relémodulokat vagy hálózati készüléket védi, ha a kezelőegység decentrális installálású.
Impulzus átalakító
Felerősíti a jeleket a bázismérőtől. Erre akkor van szüksèg, ha a
jeleket távolabb mint 5 m-re kell tovàbbítani.
Â Relémodul
A külső elektromos készülékeket kapcsolja, mint például a szivat�tyúmotor és a mágnesszelep, amelyeket a kezelőegység kiértékelő
elektronikája szabályoz.

Kép. 3 - Kezelőegység és mérő

Hálózati készülék
Feszültséggel látja el a kezelőegységet, ha nem az elemes üzemmódot választjuk és relémodulra nincs szükség.
Kommunikàciós modul
Felület különböző ki-és bemenetekkel rendelkezik más vezérlő-,
szabályzó- vagy folyamat rendszerekhez képest.
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Ã Bázismérő
A mérőkamra a burkolattal és minden folyadékkal érintkező résszel
a térfogat méréséhez.

Kép. 4 - Relémodul és védőfedél

Az áramlásmérő üzemeltetése két módon lehetséges:
Kézi működtetés: A
 töltés kézi működtetésű csapos berendezéssel
történik. A részmennyiségmérőt nullára visszaállítjuk és a kívánt mennyiséget a folyamat közben
lemérjük.
Mennyiség
előválasztás:
Az előre kiválasztott mennyiséget gombnyomásra
betölti. Mennyiség beállítás csak csatlakoztatott
relémodullal lehetséges.

7

hu
4. Biztonság
A gyártó nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyek a teljes dokumentáció be nem tartásából erednek,
különösen a használati utasítás be nem tartása.

4.1 Általános biztonsági utasítások
Bármely tevékenység előtt a következő szabályokat kell betartani.

Termékbiztonság

A kezelőegység a technika állása és az elismert biztonságtechnikai szabályok alapján került megépítésre. Ennek ellenére használatánál fennáll a felhasználó testi épsége és élete vagy harmadik vagyis a
kezelőegység és egyéb vagyontárgyak lehetséges károsítása. Ezért:
• Kezelőegységet csak technikailag kifogástalan állapotban, rendeltetésszerűen, biztonságosan a
kezelési utasítás figyelembe vételével szabad használni.
• Ezt a kezelési utasítást és minden vonatkozó dokumentációt egyben és olvashatóan kell tárolni és a
személyzetnek mindig elérhetővé kell tenni.
• Minden olyan munkamenettől tartózkodni, amely a személyzetet vagy kívülálló harmadikat veszélyezteti.
• A kezelőegység biztonsággal összefüggő zavarokat esetén azonnal megállítani és a zavart megfelelő
személyezettel elhárítani.
• Kiegészítésképpen a teljes dokumentációhoz a törvényi és egyéb biztonsági- és baleseti felelősség
előírásokat valamint az érvényes normákat és irányelveket az adott országban figyelembe kell venni.

Módosítások

A gyártó írásos engedélye nélkül, a gyártó nem vállal felelősséget a felhasználó általi beavatkozásokra
(módosításokra), mint átépítés, átváltoztatás, felújítás stb. gyártóval nem egyeztetett módosítások a
következő következményeket eredményezhetik:
• A készülék vagy berendezés működési korlátozásához vezethetnek
• A készülék meghibásodásához és egyéb anyagi károkhoz
• Környezeti károk
• Személyi sérüléstől egészen a halálig
Biztonságtudatos munka
• Kezelőegységet csak technikailag kifogástalan állapotban, rendeltetésszerűen, biztonságosan a kezelési
utasítás figyelembe vételével szabad használni.
• Betartást és ellenőrzést biztonságossá tenni
- rendeltetésszerű használat
- törvényileg és egyéb biztonsági – és baleseti felelősségbiztosításként
- biztonságos kezelés a veszélyes anyagok környezetében
- üzemeltető országban érvényes normák és irányelvek
• Védőruházatot készenlétbe helyezni.
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Az üzemeltető kötelezettségei
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Személyzet képesítése
• Győződjünk meg róla, hogy az kezelőegység megbízott személyzete a munkakezdet előtt  ezt a használati
utasítást és minden vele érvényes dokumentációt elolvasott és megértett, különös képpen a biztonság-,
karbantartás- és az üzembehelyezési információkat.
• A személyzet felelősségét, feladatait és ellenőrzését tisztázni.
• Minden munkálatokat csak technikai szakemberekkel végeztessen:
- szerelési, javítási, karbantartási munkálatok
- elektronikán való munkálatok
Garancia
• A garancia alatti átépítés, javítás vagy átalakítás csak a gyártó engedélyével lehetséges.
• Kizárólag csak eredeti részeket használni.

Személyzet kötelezettségei
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• Kezelőegység tájékoztatását figyelembe venni és olvashatóan tartani.
• Ha szükséges védőfelszerelést használjunk.
• Minden javítási- és karbantartási munkálatoknál az kezelőegységet áramtalanítani.

9

hu
5. Rendeltetésszerű használat
A készüléket a következő környezetben használhatja:
- fedett területeken
- fedett és zárt helyiségekben
- Magasság 2000 m-ig
- Környezeti hőmérséklet -10°C től 60°C
- maximális relatív páratartalom 80%
- a szennyezettség mértéke 2

ÉRTESÍTÉS

A készülék meghibásodása a környezeti hatások miatt!
► A kezelőegységet működés közben nem szabad mozgatni. A csővezetékeket, az armatúrákat, stb. úgy
kell megfelelő formában alátámasztani, hogy a fölösleges súly és a  vibrációk az áramlásmérőre ne
terjedjenek át!
► Agresszív környezetben történő alkalmazáshoz használja a BE10V  vagy Ex-BE10BV kezelőegységet.
► Kerülje el a hirtelen hőmérsékleti ingadozásokat. Ha kondenzáció lépett fel, akkor csak akkor használja
a készüléket, ha újra száraz.

ÉRTESÍTÉS

Ha a termék és a vele együtt szállított tartozék egy saját rendszerbe kerül beépítésre vagy más célra, mint
a meghatározott célra kerül használatra, akkor a felhasználónak kell az alkalmasságot és a jogosultságot
saját felelősségére meghatározni. A gyártó felelőssége kizárt, abban az esetben, amikor nincs írásban a
használata jóváhagyva.
A gyártó nem felelős a következményekért a helytelen kezelés, használat, karbantartás, javítás és készülék
kezelése, valamint a normál elhasználódásért. Ugyan ez érvényes, ha hiba lép fel, a gyártó nem erősítette
meg a felhasználónak az eljárásokat és szabályzatokat.
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A készülék elektromágneses összeférhetősége a lakó- és ipari területek zavarjeladására és zavartűrésére van hangolva.
► A rendszert nem szabad erős elektromágneses helyek (pl. nagy motorok, transzformátorok) vagy hálózattal összekötött zavaró források (pl. frekvencia készülék) közvetlen közelében üzembe helyezni.
► Az egyes modulok decentrális installációjakor a zavaró behatások elkerülése érdekében csak eredeti
modulokat használjunk és az eredeti adatvezetékeket a kisfeszültségű vezetékektől, elektromos készülékektől és kapcsolóktól elkülönítve vezessük el.
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5.1 Műszaki adatok
Típus
Kijelzés
Védettségi mód
Feszültségellátás

BE10

BE10V
Ex-BE10B Ex-BE10BV Ex-BE10C Ex-BE10CV
LCD kijelzö 63 x 63 mm, 128 x 128 pixel
IP55
Lítium elem 3,6 V (max. 200 óra mérési üzemelés)
vagy relémodulon, hálózati készüléken keresztül
nem Ex
II 2G Ex ib IIB T4 Gb
II 2G Ex ib IIC T4 Gb

Gyujtásvédelmi
mód
Agresszív körnem ajánlott
nyezetben történő használat
Elektronika
cserélhető
Javítható
igen
Súly
300 g
Rendelési szám 0230-000

megfelelő

nem ajánlott

megfelelő

nem ajánlott

megfelelő

öntött
nem
350 g
0230-001

cserélhető
igen
300 g
0230-010

öntött
nem
350 g
0230-011

cserélhető
igen
300 g
0230-020

öntött
nem
350 g
0230-021

5.2 Alkalmazás robbanásveszélyes tartományokban
! VESZÉLY

Tűz- és robbanásveszély a folyadék miatt!
Égésveszély.
Nyomáshullám: az elrepülő alkatrészek megölhetik Önt.
► Éghető folyadékok méréséhez a (EG) 1272/2008 (CLP) irányelvek előírásai szerint csak az Ex-BE10B vagy
Ex-BE10BV kezelőegységeket használjuk!
► Az egész átfolyásmérő rendszert csak egy modulon (relémodul, hálózati készülék) keresztül szabad
ellátni árammal.
► Tartsa be, a helyi robbanásveszélyes előírásokat.

! VESZÉLY

0698-657 Kezelési egység - 04/2021

Robbanásveszély! A súrlódás elektrosztatikus feltöltődést eredményez!
Nyomáshullám: az elrepülő alkatrészek megölhetik Önt.
►A kezelőegységet csak egy nedves kendővel törölje le. Ne használjon oldószereket!
►A kezelőegységet legkevesebb 50 cm-re szabad szerelni az erősen elektromos töltésű folyamatoktól (pl.
gépi súrlódás, magas feszültségű elektrodák).

! VESZÉLY

Robbanásveszély meg nem engedett felhevülés miatt!
Nyomáshullám: az elrepülő alkatrészek megölhetik Önt.
►Ügyeljünk a következő elektromos adatokra és csatlakoztatási kiosztásra.
►A maximálisan megengedett környezeti hőmérséklet a kezelőegység: +60° C. A bázismérőn történő
szerelésnél a kezelőegység környezeti hőmérsékletét a szállítandó folyadéknak nem szabad
korlátozni.
11
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5.2.1 Elektromos adatok
Belső tápellátás

3,6 V (DC); A feszültségellátáshoz megengedett elemtípusok:
• Tadiran SL-760, 3,6V, nagyság AA
Az elemek cseréje kizárólag a robbanásveszélyes zónán kívül
megengedett!

Kezelőegység bemenet
(házon lévő külső vagy belső
csatlakozó X-1 vagy X-2)

Gyulladásvédelmi mód saját biztonság Ex ib IIB/IIC;
Legmagasabb értékek:
U0 = 3,9 V
I0 = 124 mA
P0 = 103 mW
Jelleggörbe: lineáris
Ci = elhanyagolhatóan kicsi
Li = elhanyagolhatóan kicsi
maximálisan megengedett külső értékek az együttesen fellépő
külső reaktanciákhoz:
(táblázat semmilyen belső reaktanciákat nem vesz figyelembe)
L0 (mH)
2
1
0,5

IIB
C0 (μF)
26
32
40

IIC
C0 (μF)
3,8
5,1
6,4

vagy
egy aktív modul kimenettel való összekapcsolásnál vigyázni kell a
gyújtóvédelmi módban saját biztonság érdekében modulkimenet
értékekkel
Legmagasabb értékek:
U0 = 7 V
I0 = 880 mA
P0 = 1,95 W

vagy
hálózati készülék csatlakozásához ill. relémodul  PTB 12 ATEX 2010

5.2.2 Figyelmeztetések fordítása
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Figyelem! Elektrosztatikus veszély! Csak nedves ruhával szabad letörölni.
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Figyelem! Elemcsere csak az Ex- környezeten kívül.
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5.3 Biztonsági tevékenységek elem kezeléséhez
ÉRTESÍTÉS
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Helyes használatnál a lítium elemek egy biztonságos és megbízható energiaforrást állítanak
elő. De ha viszont nem helyesen használják őket vagy visszaélnek velük, a következő lehetséges
következmények léphetnek fel:
• elemfolyadék szivárgás vagy
• szélsőséges esetben gázszivárgás vagy
• tűz és/ vagy
• robbanás.
Ne fordítsa meg az elemek polaritását. Ügyeljen az elemen és a készüléken található + és – jelekre.
Ha az elemek fordítva kerülnek behelyezésre, rövidre záródhat vagy terhelődhet, a fent leírt lehetséges
következményekkel.
Ne zárjuk rövidre az elemeket.
Ha az elem pozitív (+) polusa a negatívval (-) kerül csatlakozásra,  rövidzárlat keletkezik, a fent leírt lehetséges
következményekkel. Használatlan elemeket a legjobb, ha eredeti csomagolásban tároljuk.
Elemeket ne töltsük.
Próba, a nem tölthető elemek töltése oda vezethet, hogy túlmelegedhet, a fent leírt lehetséges következményekkel.
Elemeket ne sütessük túl.
Ha az elemek egy külső tápegység túlsütettjük, az elem feszültség értéke alá kerül, mint amelyre tervezték,
a fent leírt lehetséges következményekkel.
Lemerült elemeket haladéktalanul távolítsa el és semmisítse meg.
Bár a lítium elemek a legnagyobb mértékben szivárgásmentesek, lemerült elemnél nagyobb valószínűséggel
fordulhat elő, hogy kifolyik, mint egy nem használtnál.
Elemeket ne melegìtsük tùl
Ha az elem túlmelegszik, akkor elektrolit szabadulhat fel. Ezen kívül elválasztó is befolyásolhatja, a fent
leírt lehetséges következményekhez vezethet.
Ne nyissa fel az elemet
Ha az elem cella kinyitásra kerül, a komponensek sérülést vagy tüzet okozhatnak.
Ne sértse meg az elemet!
Lítium elemeket nem szabad összenyomni, megfúrni vagy bármilyen módon sérülést okozni, a fent leìrt
lehetséges következményekhez vezethet.
Ne dobja tűzbe az elemet!
Ha az elemeket tűzbe dobjuk, a fent leìrt lehetséges következményekhez vezethet. Jóváhagyott szemétégetőben égettesse el.
A lítium akkumulátorok tartalmát ne érintkeztesse vízzel.
Ez hidrogénatom képzéséhez vezethet és a fent leírt lehetséges következményekhez vezethet.
Tartsa távol az akkumulátort a gyermekektől!
Különösen azokat az elemeket, amelyek lenyelhetőek, tartsa távol a gyerekektől. Ha esetlegesen mégis
lenyelésre került az elem, azonnal forduljon orvoshoz.
13
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5.4 Biztonsági óvintézkedések az érintőképernyő kezeléséhez
ÉRTESÍTÉS

A kijelző nem olvasható, ha karcos vagy lehorzsolt.
►Nyomja meg könnyedén az érintőképernyőt, és ne érintse meg éles tárgyakkal.

! FIGYELEM

Az átfolyásmérő rendszer kontrollálatlanul is tud reagálni.
►Helyezze üzemen kívül az áramlásmérőn az érintőképernyő tisztításához.

ÉRTESÍTÉS

Tisztítószerek károsíthatják az érintőképernyőn felületét.
►A tisztításhoz kerülje az oldószerek használatát.
►Tisztítsa meg a képernyőt egy puha, nedves ruhával.
►Ha szükséges, tiszta alkoholt használjon (biztonsági adatlapot figyelembe venni).

5.5 Kerülje az egyértelmű visszaéléseket (Példák)
• Kezelőegységet más elektronikai készülékkel nem lehet összecsatlakoztatni, ha a használati képességét
a gyártó nem engedélyeztette.
• Kezelőegység BE10 és BE10V sem robbanásveszélyes területen, sem elektromos csatlakozásokkal a
robbanásveszélyes területen nem használható.

6. A szállítmány tartalma

14
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Ellenőrizze a termékeket a kicsomagolásnál, hogy
• nincs semmilyen külső sérülés a szállítástól,
• a szállított termékek és tartozékok megrendelésének megfelelőek,
• a szállítás folyamán nem lazultak meg a csavarok.
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7. Besorolás
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1
2
3
4
5

Kezelőegység típusa
Besorolás ATEX
Műszaki adatok
Sorozatszám
Gyártási éve ( gyári szám utolsó két számjegye; pl.-20 a 2020)

15
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8. Összeszerelés
8.1 Elemek behelyezése (csak relémodul/ hálózati készülék háasználat
nélküli üzemelésnél)
! VESZÉLY

Ha az elemet robbanásveszélyes területen helyezi be robbanásveszély alakulhat ki!
Nyomáshullám: az elrepülő alkatrészek megölhetik Önt.
► Az elemeket csak a robbanásbiztos területen kívül helyezze be.
► Csak a mellékelt elemeket használja.

ÉRTESÍTÉS

16
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► Az elem behelyezése után megjelenik a Lutz céglogo. A kezelőegység a bázismérő csatlakozásáig vár.
Az üzemi kijelző kb. 30 másodperc múlva jelenik,  miután a bázismérő csatlakozott.
Ha az bázismérő csatlakozása több mint 30 másodpercig tart, akkor a kijelző kikapcsolódik. A képernyő újbóli megérintése után a kijelző ismét bekapcsol és kb. 30 másodperc múlva megjelenik az
üzemi kijelzés felirat.
► Használjon a csavarokhoz  a mellékelt imbuszkulcsot SW3.
► A csavarokat csak kézi erővel húzzuk meg.

hu
A szerelés lépései:

0698-657 Kezelési egység - 04/2021

1. A csavartakaró dugaszokat
eltávolítjuk és a csavarokat
kilazítjuk.
2. A kezelőegységet óvatosan
vegye le. Kábelhosszra
figyelni!
3. Húzza le a dugót.
4. Lazítsa meg a csavart, és
távolítsa el a fedelet az
elemtartóról
5. Helyezze az új elemet be.
Figyeljen a helyes polaritásra. A kijelzőn Lutz céglogo
jelenik meg.
6. Akassza a tetőt az elemtartóba be.
7. Szerelje össze az elemtartó
fedelet a csavarokkal.
8. Csatlakoztassa a csatlakozót.
9. Rögzítse a kezelőegységet az
alatta található modulon és
helyezze be a dugókat.

Kép. 5a - Elemek behelyezése

Kép. 5b - Elemek behelyezése

Kép. 5c - Elemek behelyezése
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8.2 Fordítsa a kezelőegységet / impulzus transzformátort / védőtetőt
ÉRTESÍTÉS

►Használjon a csavarokhoz  a mellékelt imbuszkulcsot SW3.
►A csavarokat csak kézi erővel húzzuk meg.
A kezelőegység az impulzus transzformátor és a védőtető 90 °-ban
elfordítható a kívánt pozícióba.
Szerelési lépések a kezelési egységhez ( A szerelés az impulzus
transzformátorhoz és a védőtetőhöz ugyanígy működik):
Átfolyásmérő rendszer TS (→ Kép 6a):
1. A csavartakaró dugaszokat eltávolítjuk és a csavarokat kilazítjuk.
2. A kezelőegységet óvatosan vegye le. Kábelhosszra figyelni!
3. Fordítsa el a kezelőegységet a kívánt pozicióba.
4. Rögzítse a kezelőegységet az alatta található modulon és helyezze
be a dugókat.
Kép. 6a - A kezelőegység elfordítása

Kép. 6b - A kezelőegység elfordítása
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Átfolysámérő rendszer HDO (→ Kép 6b):
1. A csavartakaró dugaszokat eltávolítjuk és a csavarokat kilazítjuk.
2. A kezelőegységet óvatosan vegye le. Kábelhosszra figyelni!
3. Húzza le a dugót.
4. Lazítsa meg a csavarokat.
5. Fordítsa el a közlemezt a kívánt pozicióba.
6. Húzza meg a csavarokat.
7. Helyezze a csatlakozót a kezelőegység  áramköréhez.
8. Rögzítse a kezelőegységet a megadott pozicióban a közlemezen és
helyezze be a dugókat.
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8.3 A kezelőegység elkülönített installációja
A mérőrendszer moduláris beépítési módja lehetővé teszi, hogy a kezelőegységet vagy a kezelőegységet
és a relémodult az bázismérő elkülönítve installáljuk. Azon felül ehhez egy védőtetőre vagy impulzus
transzformátorra, kombilapra és egy adatkábelre van szükség.

ÉRTESÍTÉS

►Használjon a csavarokhoz  a mellékelt imbuszkulcsot SW3.
►A csavarokat csak kézi erővel húzzuk meg.
►Használjon egy impulzus átalakítót a védőtető helyett, ha az adatkábel hosszabb mint 5 m.
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A szerelés lépései:
1. A csavartakaró dugaszokat eltávolítjuk és a csavarokat kilazítjuk.
2. A kezelőegységet óvatosan vegye le. Kábelhosszra figyelni!
3. Húzza le a dugót.
4. Távolítsa el az oldalsó zárórészeket a karimaanyával együtt.
5. Csavarja ki a csavarokat.
6. Helyezze be az alátétnek megfelelő csavarokat (menetátmérő
max. 5 mm, nem tartalmazza a csomagolás).
7. Szerelje a kombilapot egy szilárd és vízszintes felületre.
8. Csúsztassa az oldalsó zárórészeket, beleértve a karimaanyát be.
Ügyeljen arra, hogy két különböző kivitelben létezik.
9. Rögzítse a kezelőegységet a kombilapon és helyezet be a
dugókat.

Kép. 7a - A kezelőegység elkülönített installációja

Kép. 7b - A kezelőegység elkülönített installációja
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10. Helyezze a csatlakozót az áramköri impulzus transzformátorba
(ill. a védőtető szalagkábelébe).
11. Szerelje az impulzus transzformátort / a védőtetőt az
átfolyásmérőre és helyezze be a dugókat.
12. Csatlakoztassa az impulzus transzformátort / védőtetőt az
adatkábelen keresztül a kezelőegységbe.

Kép. 7d - A kezelőegység elkülönített installációja
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Kép. 7c - A kezelőegység elkülönített installációja
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8.4 A kezelőegység installálása tömlőre
ÉRTESÍTÉS

► Használjon a csavarokhoz   a
mellékelt imbuszkulcsot SW3.
► A csavarokat csak kézi erővel
húzzuk meg.
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A szerelés lépései:
1. A csavartakaró dugaszokat
eltávolítjuk és a csavarokat
kilazítjuk.
2. A kezelőegységet óvatosan
vegye le. Kábelhosszra
figyelni!
3. Húzza le a dugót.
4. Rögzítse a kezelőegységet a
kombilapon és helyezet be a
dugókat.
5. Helyezze a kábelkötegelőt a
kombilap rögzítőpapucsába.
6. Rögzítse a kombilapot a
kábelkötegelővel a tömlőn.
7. Helyezze a csatlakozót az
áramköri impulzus transzformátorba (ill. a védőtető
szalagkábelébe).
8. Szerelje az impulzus transzformátort / a védőtetőt az
átfolyásmérőre és helyezze
be a dugókat.
9. Csatlakoztassa az impulzus
transzformátort / védőtetőt
az adatkábelen keresztül a
kezelőegységbe.

Kép. 8a - A kezelőegység tömlőre
szerelése

Kép. 8b - A kezelőegység tömlőre
szerelése

Kép. 8c - A kezelőegység tömlőre
szerelése

Kép. 8d - A kezelőegység tömlőre
szerelése
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9. Kezelés
1
Üzemi kijelző

2

3

4

6
7

Menu

26

5

AUTO

8
9
10

25
24

Menü szint

11

STOP

23
Menu 4/5

LCD contrast
Safety prompt

12

Flow monitoring

13

Communication

14

Simulation

Működési szint
21

Monitoring time

20
19

Change value

18
22

Fault detection

On
OK

15

Off

16

Cancel

17
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Kijelző magyarázat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Címsor
Érintő felület, a menü szint lehívásához
Szimbólum - folyadék mérés
Szimbólum - külső vezérlés bekapcsolva
Szimbólum - szelep funkció be- vagy kikapcsolva
Érintő felület  a súgó funkcióhoz
Szimbólum - utófolyás korrekció bekapcsolva
Szimbólum - programozási zár bekapcsolva
Szimbólum - relé 1. és 2. bekapcsolva
Mértékegység
Érintő felület
Visszalapozás
Előrelapozás
Ezzel az érintő felülettel elhagyja a menü szintet és visszatér az üzemi kejelzéshez.
Beállított érték
Aktív funkció
Ezzel az érintő felülettel megszakítja a beadást és visszajut az előző szintre.
Ezzel az érintő felülettel tárolja a beállítást és visszajut az előző szintre.
Ezek az érintő felületettel kapcsolja be és ki a funkciókat.
Ez az érintő felület szolgál a beállított érték megváltoztatásásra.
Kijelző felirat
Funkció nem áll rendelkezésre a jelenlegi rendszerkivitelben.
A kijelző 4 - 5. oldala
Kis kijelző
Nagy kijelző
Mûködési mód
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Néhány funkció csak akkor használható, ha a megfelelő modul csatlakozik a vezérlőegységhez. Utasításként
a  funkció magyarázatánál a következő szimbolumokat találja:
RM

A funkcióhoz a relé modul szükséges.

TM

A funkcióhoz nyomógomb  modul szükséges.

KM

A funkcióhoz a kommunikációs modulra van szükség.

NG

A funkcióhoz a tápellátókészülék szükséges.
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9.1 Manuális üzemmód
Manuális üzemmódban egy kézi működtetésű csapolóberendezés kerül felhasználásra a töltésnél. Ehhez a
részménnyiség számlálót a töltés előtt nullázni kell és a kívánt mennyiség a csapolókészülék működtetése
alatt  kerül mérésre.

i

Az üzemmód beállítása (→ 9.5 fejezet)
?

Menu
MAN

Mûködési mód: Manuális üzemmód

RESET

9.1.1 A részmennyiségmérő visszaállítása
Töltés

?

Menu
MAN

"RESET" érintő felülettel  törli a részmennyiség számlálót.

RESET

RESET

24
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?

Menu
MAN
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9.2 Üzemeltetés mennyiség előválasztással

RM

A mennyiség előválasztási üzmeltetési módban az átfolyásmérőn tudja beállítani a szükséges letöltési
mennyiséget. Ez a mennyisèg automatikusan egy tartályba letöltődik, miután  elindította a folyamatot. Az
átfolyásmérő relémoldul segítéségével vezérli a szivattyút és/ vagy a mágnesszelepet a letöltést illetően.

i

Az üzemmód beállítása (→ 9.5 fejezet)
?

Menu
AUTO

Szimbólum a mennyiség előválasztás üzemmódhoz
"START" érintő felülettel kezdi meg a  letöltést.
Ezt következően  a "STOP"-pal megszakítja a letöltést

Change
volume

START

"Change volume" érintő felülettel megváltoztatja a mennyiség előválasztást.

9.2.1 A töltési folyamat indítása

RM

?

Menu
AUTO

Change
volume

START

?

Safety prompt

Start filling
process?
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OK

Ez a kijelzés csak aktívált  biztonsági lekérdezésnél jelenik meg (→ 9.20 fejezet)

Cancel

?

Menu
AUTO

A töltés folyamatban van, ha ez a jel jelenik meg.

STOP

25

hu
?

Menu
AUTO

A töltési folyamat befejeződik, ha a beállított mennyiség letöltödött.
Change
volume

START

9.2.2 Töltési folyamat megállítása

RM

?

Menu
AUTO

STOP

Continue
Change
filling volume
END
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A "Continue", érintő felülettel tovább folytatodik a megkezdett letöltés.
"Change filling volume" érintő felülettel megváltoztatja a mennyiség
előválasztást. Az új töltési mennyiség a már letöltött mennyiséggel csökken.
"END" érintő felület  megszakítja a megkezdett töltési folyamatot.
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?

Interrupt
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9.2.3 Mennyiség előválasztás változtatása

RM

?

Menu
AUTO

Change
volume

START

?

Filling volume

1

2

3

←

4

5

6

Cncl

7

8

9

0

OK

1

2

3

←

4

5

6

Cncl

7

8

9

0

Az érintő felület "←
← C" törli a kijelzőn az utolsó állást.
Az érintő felület "0-9" és a "." adja meg a letöltési mennyiséget.

?

Filling volume
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C

C

OK

Az érintő felület "Cncl" megszakítja beállítást és visszajut az előző
kijelzéshez.
Az érintő felület "OK" menti a kijelzett mennyiséget és befejezi a beadást.
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9.3 Menüszint előhívása
?

Menu
MAN

RESET

Ezzel a funkcióval megtekintheti az összes aktuális beállítást (→ 9.4 fejezet).
Menu 1/5

?

Current setting

Ezzel a funkcióval meghatározza az üzemmódokat  egyikét, kézi üzemeltetés,
mennyiség előválasztás vagy mérési üzemeltetés (→ 9.5 fejezet).
Ezzel a funkcióval  meghatározza a megjelenített mérési adatokat
(→ 9.6 fejezet).

Operating mode
Display options

Ezzel a funkcióval kalibrálja az átfolyásmérőt a felhasználáshoz
(→ 9.7 fejezet).

Calibrate
Total volume

Ez a funkció a  teljes mennyiséget törli (→ 9.8 fejezet).

Language
Unit of measure
Decimal places
Economy
Backlight

?

Ezzel a funkcióval  válassza ki a mértékegységeket a megjelent értékekhez
(→ 9.10 fejezet).
Ezzel a funkcióval, válassza ki a tizedesjegyeket  a kijelzett értékekhez
(→ 9.11 fejezet).
Ezzel a funkcióval határozza meg a kijelző automatikus lekapcsolását. Ezzel
áramot spórol és meghosszabítja az elemek élettartamát (→ 9.12 fejezet).
Ezzel a funkcióval kapcsolja be és ki a kijelző háttérvilágítását. A
háttérvilágítás csak akkor aktív, ha a kezelőegységet egy relémodullal vagy
egy tápegységgel üzemeltetik (→ 9.13 fejezet).
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Menu 2/5

Ezzel a funkcióval kiválaszthatja azt a nyelvet, amelyen az összes
szöveginformáció megjelenik (→ 9.9 fejezet ).
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Ez a funkció lehetővé teszi a hibaészlelés be vagy kikapcsolását. Az
átfolyásmérőnek előírhat egy felügyeleti időt. Ha az átfolyásmérő e
felügyeleti idő alatt semmilyen folyadékot nem mér, akkor megszakad az
aktuális töltési folyamatt és  hibát jelez. Ez az állapot lehtővé teszi, hogy
felismerjük az üres felfogó edényt, szárazonfutást, levegő elzáródásokat és az
átfolyásmérő mechanikai hibáit (→ 9.14 fejezet).

Menu 3/5

?

Fault detection

Ezzel a funkcióval meghatározza, hogy a relékimenet 2, hogyan kapcsoljon a
töltés közben. A csatlakoztatott mágneszelepet késleltetve be tudja kapcsolni
vagy időben lekapcsolni (→ 9.15 fejezet).
Ez a funkció szivárgásjelzés be vagy kikapcsolására szolgál.
A szivárgás jelző működésbe jön, ha az átfolyásmérőn keresztül folyadék
folyik, annak ellenére, hogy nincs elindítva a töltési folyamat
(→ 9.16 fejezet).

Valve function
Leakage alarm
Overrun corr.
Ext. actuation

Ezzel a funkcióvel lehet be és kikapcsolni az utólagos korekturát.
Ha  a letöltés mennyiség előválasztással történik, az átfolyásmérő akkor
zárja a mágnesszelepet, ha az előírt mennyiség letöltödött. Ha a szelepnek
egy hosszabb zárási időre van szüksége, akkor túl sok  folyadék töltödött le.
Ha bekapcsoljuk az utólagos korekturát, akkor az átfolyásmérő a következő
letöltésnél figyelembe veszi a már letöltött mennyiséget és a mágnes szelep
ennek megfelelően korábban zár. Az utólagos korrektura minden letöltésnél
ujból számol. (→ 09.17 fejezet).
Ezzel a funkcióval  kapcsolja be és ki  a külső vezérlést.
A mennyiség előválasztásnál az átfolyásmérőt a nyomógomb vagy a
kommunikációs moldulon keresztül lehet vezérelni(→ 9.18 fejezet).

Menu 4/5
LCD contrast
Safety prompt
Flow monitoring
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Communication
Simulation

?

Ezzel a funkcióval  a környezeti feltételeinek megfeleően  be tudja állítani az
LCD-kijelző kontrasztját (→ 9.19 fejezet).
Ezzel a funkcióval, kapcsolja be  és ki a mnennyiség előválasztás indítás előtt
a biztonsági ellenőrzést (→ 9.20 fejezet).
Ezzel a funkcióval, kapcsolja be vagy ki  az átfolyásfelügyeletet, és változtatja
meg a határértékeket. Az átfolyásfelügyeletnél rögzítsen egy alsó és egy
felső határértéket. Az átfolyásfelügyelő beindítja a riasztót, ha az átfolyt
mennyiség a határértéken kívül található (→ 9.21 fejezet).
Ezzel a funkcióval tudja rögzíteni a kapcsolatot az átfolyásmérő és más
készülékek között. (→ 9.22 fejezet).
Ezzel a funkcióval az átfolyásmérőrendszer kimeneteiben bizonyos
állapotokat tud készíteni. Ez hasznos az üzembehelyezésnél vagy a
karbantartásnál (→ 9.23 fejezet).
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Ezzel a funkcióval az átfolyámérő mérési tevékenységét tudja be és kikapcsolni.
Ez hasznos az üzembehelyzésnél vagy a karbantartásnál. (→ 9.24 fejezet).

Menu 5/5
Meas. on/off
Coupling modules
Programming lock
Factory settings
SW version

?

Az átfolyásmérő rendszerben több kezelőegység, relémodul és bázismérő van
csatlakoztatva. A relémodul és a bázismérő egy egységet képez. A kezelőegység
mindig csak egy bázismérővel vagy relémodulból és bázismérőből álló egységgel együtt dolgozik. Ezzel a funkcióval a mindenkori bázismérőt és a relémodult
egy egységgé tudja összekapcsolni. Több egységnél válassza ki, melyiket vezérelje a kezelőegység. Ez a funkció csak akkor aktív, ha több bázismérő vagy
relémodul csatlakozik a  rendszerhez (→ 9.25 fejezet).
Ez a funkcìó védelmet nyújt az ellen, hogy illetéktelen személyek az átfolyásmérő fontosabb beállításait megváltoztassák. Ehhez egy 4 számjegyű kódot
kell rögzíteni (→ 9.26 fejezet).
Ezzel a funkcióval az átfolyásmérő összes választási lehetősége be van állítva a
kiszállítási állapotra (→ 9.27 fejezet).
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Ezzel a funkcióval az aktív modulok szofterverzióit nézheti meg (→ 9.28 fejezet).
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9.4 Aktuális beállítások
Ezzel a funkcióval megtekintheti az összes aktuális beállítást.
Üzemmód jelek. Rövidítések: MAN (kézi üzemmód) AUTO (mennyiség előválasztás), Disp. (Kijelzési mód)

Current setting 1/5
Op. mode:
Display:

AUTO
AV

C. factor:
Language:

1,001
English

Volume:
Time:
D. places:

L
min
1

Beállított jelek: Az elülső betű áll a nagy kijelzőn, a hátsó betű a kis képernyőn.
Rövidítések: P (részmennyiség), T (összmennyiség), F (átfolyt mennyiség),
A (letöltött mennyiség), V (mennyiség előválasztás), R (maradék mennyiség),
C (ciklus számláló)
Aktális kalibrálás
Beállított nyelvek: Deutsch, English, Espanol, Francais, Italiano, Nederlands,
Português, РУССКИЙ
Mértékegység a mennyiség kijelzőn: L (liter), m³, kg, t, US-G (US gallon),
IMP-G (Imperial gallon), cu.ft. (köbláb), lb (font)
Időkijelző egységei: s (másodperc), min (perc), h (óra)
Tizedesszám helyek: 0, 1, 2, 3
Hibafelismerés: On, Off

Current setting 2/5
Fault det.:
M. time:

On
3s

Valve function:
Off point:

Off

Val.:

5s

On point:
Val.:

Off
5s

Ellenőrzési idő: időleges érték
Szelep funkció – kikapcsolási pont:  On, Off
Szelep funkció - kikapcsolási pont: időleges érték
Szelep funkció – bekapcsolási pont:  On, Off
Szelep funkció - bekapcsolási pont: időleges érték
Átfolyásellenőrzés:  On, Off

Current setting 3/5
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Flow mon.:
LL:

1

UL:

100.5

Economy:

Off
L
min
Nvr

Leakage al.:

On

Overrun:
Ext. act.:

Off
Off

Átfolyásellenőrzés – alsó határérték: Átfolyt mennyiség
Átfolyásellenőrzés – felső határérték: Átfolyt mennyiség
Energiatakarékos: Cmpl (kijelző teljesen kikapcsol) Part (kijelző a mért érték
kivételével kikapcsol) Nvr (a kijelző soha nem kapcsol ki)
Szivárgás riasztó: On/Off
Utófolyás korrektor: On/Off
Külső vezérlés: On/Off
31
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Biztonsági ellenőrzés: On/Off
Current setting 4/5
Safety:
Dig. inp.:
Alarm:
RS 485:

On
Off
Off
Off

Analog:

Off

Pulse outp.:

Off

Measurement:

Off

Digitális bemenet: On/Off
Riasztási kimenet:  On/Off
RS-485 interfész: On/Off
Analóg kimenet:  On/Off
Impulzus kimenet: On/Off
Mérés – átfolyó folyadék mérése:  On/Off

Current setting 5/5
Basic meter:
Prog. lock:
Total:
SN:

Other
Off
386.64

A7D73113000

Bázismérő típus: ST10, SL10, LM10, UN10, VA10, HDO250P, HDO250,
HDO400, HDO500, Other (egyéb)
Programzárak:  On/Off
Teljes mennyiség mérő: összesen átfolyt mennyiség
(csak szerviz célokra)
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Kezelőegység sorozatszáma
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9.5 Üzemmód beállítás
A moduláris átfolyásmérő rendszer különböző üzemmódokban működhet:
?

Menu
MAN

Menu 1/5

?

Current setting
Operating mode
Display options
Calibrate
RESET

Total volume

?

Op. mode
Manual mode
Volume preset
Display mode
OK

Cancel

Kézi működtetés: Manuális üzemmódban egy kézi működtetésű csapolóberendezés kerül felhasználásra a töltésnél. Ehhez a
részménnyiség számlálót a töltés előtt nullázni kell és a
kívánt mennyiség a csapolókészülék működtetése alatt  
kerül mérésre.
Mennyiség
előválasztás:
A mennyiség előválasztás üzemmódban a szükséges
mennyiséget
a kezelőegységen állíthatja be. Ez a men�RM
nyisèg automatikusan egy tartályba letöltődik, miután  
elindította a folyamatot. Az átfolyásmérő relémoldul
segítéségével vezérli a szivattyút és/ vagy a mágnesszelepet a letöltést illetően.
Kijelzés:

?

Op. mode
Manual mode
Volume preset
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Display mode
OK

A kijelzésben a képernyőn csak az előválasztott értékek
kijelző opciói jelennek meg. Összes funkció kézi üzemmódból vagy mennyiség előválasztásnál zárolva van. A
hozzátartozó kapcsolt területek az üzemi kijelzőn nem
láthatóak.

Cancel

Az "OK" érintő felülettel tárolja a kiválasztást és visszatér a menüszintre.
A "Cancel" érintőfelülettel megtartja a beállítást és visszatér az előző menüszintre.
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9.6 Kijelző beállítások
A üzemi  kijelzőn a mértékeket megjelenítheti nagy vagy kicsi kijelzőn. A kijelző opciója alatt rögzítheti,
mely értékek jelenjenek meg a kiválasztási területen, a felső sorok a nagy kijelzőre az alsó sorok a kicsi
kijelzőre vonatkoznak.
A választási lehetőségek különbözőek a kézi üzemmódban és a mennyiség előválsztásnál. Az utolsó rögzítés
érvényes a kijelzőnél mielőtt még egy másik üzemmódra lett váltva.
Kijelző magyarázatok
Manuális üzemmód
Display opt. 1/2

?

Partial volume/
Total volume
Partial volume/
Flow rate

Átfolyt mennyiség
Az átfolyt mennyiség (pl. 1 l/min) egy folyadék (pl. 1 l ), térfogata, ami egy
időegységen (pl. 1 min.) belül folyik át az átfolyásmérőn.

Flow rate/
Total volume
OK

Cancel

Display opt. 2/2

Résszmennyiség számláló
A részmennyiség számláló egy részmennyiség térfogatát számolja (töltet,
letöltés, tétel). A "RESET" érintő felülettel visszaállíthatja 0-ra.

?

Flow rate/
Partial volume
Total volume/
Partial volume

Össz.mennyiség számláló
Az összmennyiség számláló (teljes) több részmennyiség térfogatát számolja.
Ennek segítségével dokumentálni lehet pl. a tartályból az összes kivett térfogatot vagy nap-,heti-,hónapi-, vagy éves mennyiséget.

Total volume/
Flow rate
Cancel

Mennyiség előválasztás
Display opt. 1/2

?

Added volume/
Volume preset
Added volume/
Remainder
Remainder/
Flow rate
OK

Cancel

Display opt. 2/2
Remainder/
Cycle counter

OK
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Cancel

?

RM
Letöltött mennyiség
A letöltött mennyiség az elindított mennyiség előválasztás alapján az átfolyásmérőn átfolyt mennyiség.
Mennyiség előválasztás
Előre megválaszthatja a kezelőegységen a folyadék mennyiségét (térfogatot).
Ez a mennyiség a töltési folyamat elindítása után letöltödik a tartályba. Az
átfolyásmérő vezérli pl.  a szivattyút a letöltésre és/vagy egy mágnesszelepet
relémodul segítségével.
Maradék mennyiség
A maradék mennyiség az előre választott mennyiség és a már letöltött men�nyiség közti különbség.
Átfolyt mennyiség
Az átfolyt mennyiség (pl. 1 l/min) egy folyadék (pl. 1 l ), térfogata, ami egy
időegységen (pl. 1 min.) belül folyik át az átfolyásmérőn.
Ciklusmérő
A ciklusmérő megmutatja az azonos töltési mennyiséggel végzett töltési
folyamatok számát. Ennek segítségével nem kell számolni, ha pl. ugyanazt a
mennyiség pl. 100-szor le kell töltenie. Az új töltési mennyiség megadásakor a
ciklusmérő ismét a nulláról kezdi a számolást.
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9.6.1 A kijelző opciók beállítása
?

Menu
MAN

?

Menu 1/5

?

Display opt. 1/2

Partial volume/
Total volume

Partial volume/
Total volume

Operating mode

Partial volume/
Flow rate

Partial volume/
Flow rate

Flow rate/
Total volume

Flow rate/
Total volume

Display options
Calibrate
RESET

Display opt. 1/2

Current setting

OK

Total volume

Cancel

OK

?

Cancel

9.7 Kalibrálás
A kalibrálással az átfolyásmérő pontosságát a mindenkori felhasználáshoz alakítják. Az átfolyásmérő által
közölt mennyiséget egy referenciával(mérő edény, mérleg stb.) hasonlítják össze. Eltérés esetén a kalibrálási
faktort ennek megfelelően változtatják.
Az átfolyásmérőt két módon lehet kalibrálni:
?

Calibrate
Comparative
measurement
Manual input

• Összahasonlító mérés kalibrálásánál az átfolyámérő által közölt mennyiséget
egy referenciával vagy egy etalonnal (pl. mérő edény) hasonlítják össze.
Miután beadták a referencia értéket, az átfolyásmérő a két érték eltéréséből
számolja ki a kalibrálási faktort.
• Kézi beadásnál a kalibrálási faktort a billentyűzet segítségével adják be.

Cancel

9.7.1 Kalibrálás összehasonlító méréssel kézi üzemmódban
?

Menu
MAN

?

Menu 1/5
Current setting

?

Calibrate
Comparative
measurement

Operating mode

Manual input

Display options

?

Cal. process
Press "OK" and
add the required
amount of fluid
to a vessel.
Then press
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Calibrate
RESET

Cal. process
"OK" again and
enter the read
value from the
vessel.

OK

Cancel

Cancel

Total volume

?

OK

Cancel

?

Menu

Töltse ki a kívánt
mennyiségű
folyadékot mérő
edénybe.

MAN

OK
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?

Menu

?

Cal. process

MAN

On the next
screen, enter
the value read
from the
vessel.

Filling process
complete?

OK

OK

?

Value on vessel

Cal. process

Continue

OK

Adja be  a kijelzőn a mérő edényen leolvasott értéket.
Az érintő felület "←
← C" törli a kijelzőn az utolsó állást.

1

2

3

←

4

5

6

Cncl

C

7

8

9

OK

0

Az érintő felület "0-9" és a "." adja meg a letöltési mennyiséget.
Az érintő felület "Cncl" megszakítja beállítást és visszajut az előző kijelzéshez.
Az érintő felület "OK" menti a kijelzett mennyiséget és befejezi a beadást.

?

Comments
1.2345
Station1
.,/_

ABC

DEF

GHI

JKL

MNO

PQRS

TUV WXYZ

0...9

←

C

Cncl
OK

Megadhat egy 8 karakteres megjegyzést a kalibrációs tényezőhöz.
← C" törli a kijelzőn az utolsó állást.
Az érintő felület "←
Az "A-Z, 0-9 és a., / _"  speciális jelekhez adja meg a megjegyzést. Adott esetben
nyomja meg többször ugyanazt a felületet, amíg a kívánt jel megjelenik.
Az " " érintő felülettel adjon be egy üres helyet a megjegyzéshez.
Az érintő felület "Cncl" megszakítja beállítást és visszajut az előző kijelzéshez.
A "OK", érintő felülettel tárolja a megjelent megjegyzést és befejezi a beadást.

9.7.2 Kalibrálás összehasonlító méréssel és mennyiség előválasztással
Menu

?

AUTO

Menu 1/5
Current setting
Operating mode
Display options

START
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Change
volume

?

?

Calibrate
Comparative
measurement
Manual
input

Calibrate
Total volume

Cancel

?

Cal. process
On the next
screen, press
"START" to
fill the vessel.
Press "STOP"
when the
required
OK

Cancel

0698-657 Kezelési egység - 04/2021

RM

hu
?

Cal. process

?

Menu
AUTO

volume
has been
added.

A "START" érintő felülettel megkezdi a letöltést a
mérő edénybe.

Cancel

OK

START

?

Menu

?

Cal. process

AUTO
Filling process
complete?

OK

STOP

?

Value on vessel

Continue

Cal. process
On the next
screen, enter
the value read
from the
vessel.
OK

Adja be  a kijelzőn a mérő edényen leolvasott értéket.
← C" törli a kijelzőn az utolsó állást.
Az érintő felület "←

1

2

3

←

4

5

6

Cncl

7

8

9

0

C

OK

?

Comments
1.2345
Station1
.,/_
GHI
PQRS
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0...9

Az érintő felület "0-9" és a "." adja meg a letöltési mennyiséget.
Az érintő felület "Cncl" megszakítja beállítást és visszajut az előző kijelzéshez.
Az érintő felület "OK" menti a kijelzett mennyiséget és befejezi a beadást.
Megadhat egy 8 karakteres megjegyzést a kalibrációs tényezőhöz.
← C" törli a kijelzőn az utolsó állást.
Az érintő felület "←

ABC

DEF

JKL

MNO

TUV WXYZ

←

C

Cncl
OK

Az "A-Z, 0-9 és a., / _"  speciális jelekhez adja meg a megjegyzést. Adott esetben nyomja meg többször ugyanazt a felületet, amíg a kívánt jel megjelenik.
Az " " érintő felülettel adjon be egy üres helyet a megjegyzéshez.
Az érintő felület "Cncl" megszakítja beállítást és visszajut az előző kijelzéshez.
A "OK", érintő felülettel tárolja a megjelent megjegyzést és befejezi a beadást.
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9.7.3 Kalibrációs faktor kézi beadása
?

Menu
MAN

Menu 1/5
Current setting
Operating mode
Display options

?

?

Calibrate
Comparative
measurement
Manual input

Calibrate
RESET

Total volume

?

Cal. factor
1.2345
Station1

Cancel

Adja meg ennél a kijelzésnél a kalibrálási faktort.
A "↓" és "↑" érintő felülettel kiválaszthatja az utoljára beállított 10 kalibrálási
faktort. Az utolsó kiválasztás érték a gyári kalibrálási faktor (alapértelmezett).

1

2

3

←C

← C" törli a kijelzőn az utolsó állást.
Az érintő felület "←

4

5

6

Cncl

7

8

9

Adja meg a kalibrációs tényezőt a  "0-9" és a "." érintő felülettel.

OK

Az érintő felület "Cncl" megszakítja beállítást és visszajut az előző
kijelzéshez.

0

Az "OK" érintő felülettel tárolja a megadott kalibrálási faktort és befejezi a
beadást.
?

Comments
1.2345
Station1
.,/_
GHI
PQRS
0...9

Megadhat egy 8 karakteres megjegyzést a kalibrációs tényezőhöz.
← C" törli a kijelzőn az utolsó állást.
Az érintő felület "←

ABC

DEF

JKL

MNO

TUV WXYZ

←

C

Cncl
OK

Az "A-Z, 0-9 és a., / _"  speciális jelekhez adja meg a megjegyzést. Adott
esetben nyomja meg többször ugyanazt a felületet, amíg a kívánt jel
megjelenik.
Az " " érintő felülettel adjon be egy üres helyet a megjegyzéshez.
Az érintő felület "Cncl" megszakítja beállítást és visszajut az előző
kijelzéshez.
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A "OK", érintő felülettel tárolja a megjelent megjegyzést és befejezi a
beadást.

hu
9.8 Összmennyiség törlés
?

Menu
MAN

Menu 1/5

?

?

Total volume

Current setting

Total volume
25634.2 L
delete?

Operating mode
Display options
Calibrate
RESET

OK

Total volume

Cancel

Syst. info

Really delete?

Ez a kijelzés csak aktívált  biztonsági lekérdezésnél jelenik meg (→ 9.20 fejezet)
Cancel

OK

Syst. info

Counter deleted.

OK

9.9 Nyelv kiválasztás
?

Menu
MAN

Menu 2/5
Language
Unit of measure
Decimal places
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Economy
RESET

Backlight

?

Select Language
English

?

Select Language

German

German

Francais

Francais

Espanol

Espanol

OK

?

English

Cancel

OK

Cancel
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9.10 Mértékegység választás
?

Menu
MAN

?

Menu 2/5
Language
Unit of measure
Decimal places
Economy

RESET

Unit of measure

Backlight

?

A "Volumen unit" érintő felülettel válassza ki a mennyiség függő adat
kijelzéshez a mértékegységet.

Volume
unit
Time unit

A "Time unit" érintő felülettel válassza ki  a mértékegységet az időfüggő
érték kijelzéshez.

Cancel

9.10.1 Mennyiségegység választás

i

A mennyiségegység átállításánál a már számolt mennyiségértékeket  az új mennyiségegységbe átszámolják. Itt az eredmény nagyobb lehet, mint a kijelzőn lévő helyek. A maximális érték az eredményből levonódik és a maradék érték jelenik meg.
Példa:
Régi jelzés
Átváltási faktor US-Gal – liter
Maximálisan ábrázolható érték

= 30000.0 US-Gal
= 3,785
= 99999.9

Új kijelző = Régi kijelző x Átszámítási faktor
Új kijelző = 30000 US-Gal  x  3,785  –  99999.9
Unit of measure

– Maximálisan ábrázolható érték
= 13550,1 Liter

?

Time unit
Cancel
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Volume
unit

hu
?

Volume unit
Liters

US-Gal

m3

IMP-G

kg

cu.ft.

t

lb

A térfogat és a mértékegységek átváltásánál figyeljen a folyadék sűrűségére.
Adott esetben kalibrálja az átfolyásmérőt újból. Ügyeljen a tizedeshelyekre.

Cancel

OK

?

Volume unit
Liters

US-Gal

m3

IMP-G

kg

cu.ft.

t

lb

Ezzel az érintő felülettel válassza ki a mennyiségfüggő kijelzőhöz a
mértékegységet liter, m³ (köbméter), kg (kilogramm), t (tonna),
US-Gal (US-Gallon), IMP-G (imperial-gallon), ft³ (cubic láb) vagy Ib (pond).
A gyári beállítás liter.

Az "OK" érintő felülettel tárolja a kiválasztást és visszatér a menüszintre.
A "Cancel" érintőfelülettel megtartja a beállítást és visszatér az előző
menüszintre.

Cancel

OK

9.10.2 Időegység választás
Unit of measure

?

Volume
unit
Time unit
Cancel

?

Time unit
s
min

Az "OK" érintő felülettel tárolja a kiválasztást és visszatér a menüszintre.

h
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OK

Ezzel érintő felülettel válassza ki az időfüggő adat kijelzőhöz a
mértékegységet s (másdperc), min (perc) vagy h (óra).
A gyári beállítás min (perc).

Cancel

A "Cancel" érintőfelülettel megtartja a beállítást és visszatér az előző
menüszintre.
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9.11 Kijelzett tizedeshelyek megváltoztása
?

Menu
MAN

Menu 2/5

?

Language
Unit of measure
Decimal places
Economy
RESET

Decimal places

Backlight

?

Az "000000" érintő felülettel az értékek tizedesjegyek nélkül jelennek meg.
A "11111,1" érintőmezővel az értékek egy tizedesjeggyel jelennek meg. Ez a
gyári beállítás.
A "2222,22" érintő felülettel az értékek 2 tizedesjeggyel jelennek meg.

OK

Cancel

A "333,333" érintő felülettel az értékek három tizedesjeggyel jelennek meg.
Az "OK" érintő felülettel tárolja a kiválasztást és visszatér a menüszintre.
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A "Cancel" érintőfelülettel megtartja a beállítást és visszatér az előző
menüszintre.

hu
9.12 Enegiatakarékos mód megváltoztatása
?

Menu
MAN

Menu 2/5

?

RM
NG

Language
Unit of measure
Decimal places
Economy
RESET

Backlight

?

Economy
Switch off
display compl.
Switch off
display part.
Switch off
display never
Cancel

OK

?

Economy
Switch off
display compl.

Kijelzőt teljes kikapcsolása
Funkció a legalacsonyabb energiafogyasztással. Az átfolyásmérőa  kijelzőt
teljesen kikapcsolja, ha nem használja több mint 1 percig. A kijelző újra
bekapcsol, ha folyadékot mérnek vagy ha megérinti a felhasználói felületet.
Kijelző részleges kikapcsolása
A funkció mérsékelt fogyasztással. Az átfolyásmérő kikapcsolja a felső részt
vagy menüsort, és a billentyűzetet, ha nem használja több mint 1 percig.
A kijelző teljesen visszakapcsol, amikor a folyadék mérésre kerül vagy ha
megérinti a felhasználói felületet. Ez a gyári beállítás.
Soha ne kapcsolja ki a kijelzőt
Funkció magas fogyasztással. Az átfolyásmérő soha nem kapcsolja ki a
kijelzőt, ha nem üzemel.

Switch off
display part.
Switch off
display never
Cancel

OK

9.13 Világítás On/Off
?

Menu
MAN

Menu 2/5

RM
?

NG

Language
Unit of measure
Decimal places
Economy
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RESET

?

Backlight

OK

Backlight

Az "On" érintő felülettel kapcsolja be a kijelző háttérvilágítását.

On

Az "Off" érintő felülettel kapcsolja ki a kijelző hárvilágítását. Ez a gyári
beállítás.

Off

Az "OK" érintő felülettel tárolja a kiválasztást és visszatér a menüszintre.
Cancel

A "Cancel" érintőfelülettel megtartja a beállítást és visszatér az előző
menüszintre.
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9.14 Zavarfelismerés ki/be/érték változtatás

RM

Az áramlásmérő lehetőséget nyújt arra, hogy a töltési folyamatot önállóan kontrollálja, mivel a vezetékrendszerben  felléphetnek olyan hibák, mint például a szárazon való működés, a vezeték eltömődése, a
defektes mágnesszelep, stb.
Az átfolyásmérő a töltési folyamat elindítása után felügyeli az időt, amikor semmilyen folyadékot nem
mért. A felügyelt idő túllépése után az áramlásmérő kikapcsol. A képernyőn  hibaüzenet jelenik meg. A
hiba elhárítása után a megkezdett töltés tovább folytatodik vagy befejeződik.
A felügyeleti időt 1 és 99999 másodperc között szabadon ki lehet választani. Gyárilag 3 másodpercre
állították be a felügyeleti időt.
?

Menu
AUTO

Menu 3/5

?

Fault detection
Valve function
Leakage alarm
Change
volume

START

Ext. actuation

?

Fault detection
Monitoring time
3s

A "Change value" érintési felülettel a felügyeleti idő tartamát tudja
változtatni.

Off

Az "On" érintő felülettel bekapcsolja a felügyeletet.
Ez a gyári beállítás.

Cancel

Az "Off" érintő felülettel a felügyeletet kapcsolja ki.

Change value
On
OK

Overrun corr.

?

Monitoring time

← C" törli a kijelzőn az utolsó állást.
Az érintő felület "←
A "0-9" és "." érintő felülettel a felügyeleti időt adja meg.

1

2

3

←

4

5

6

Cncl

7

8

9

OK

0

Change value

44

Az "OK", érintő felülettel tárolja a kijelzett felügyleti időt és befejezi a
beadást.

Off
Cancel
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Monitoring time
3s

OK

Az érintő felület "Cncl" megszakítja beállítást és visszajut az előző
kijelzéshez.

?

Fault detection

On

C

hu
9.15 Szelep funkció
?

Menu
AUTO

RM

Menu 3/5

?

Fault detection
Valve function
Leakage alarm
Change
volume

START

Overrun corr.
Ext. actuation

?

Valve function
On point

Bekapcsolólási pont funkció leírása → fejezet 9.15.1

Off point

Kikapcsoló funkció leírása → fejezet 9.15.2

Cancel

9.15.1 Bekapcsolási pont

RM

Az "On Point" funkcóval lehetősége van arra, hogy a letöltési folyamatnál a relékimenet 2-nél késleltetve
indítsa a mágnesszelepet. Ez által a szivattyú a teljes üzemi nyomást ki tudja alakítani, mielőtt a letöltési
folyamat megkezdődik.

I
Rel. 1

t

0

I

Rel. 2

t

0
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Δp

t

Q
START

End

t

1. Diagram - időzítés késleltetéssel
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?

Valve function
On point
Off point

Cancel

On point
Solenoid valve
5.23 s
switch on after
pressing "START".
Change value
On

?

Az "On" érintő felülettel kapcsolja be késleltetet nyitást. Ez által a szivattyú
a teljes üzemi nyomást ki tudja alakítani, mielőtt a letöltési folyamat
megkezdődik.

Off
Cancel

OK

A "Change value" érintő felülettel  állítsa be a mágneszelephez a
bekapcsoási pontot. A letöltési folyamat indulása után a mágneszelep akkor
kezdi meg a működést, amikor elérte a beállított időértéket.

Az "Off" érintő felülettel kapcsolja ki ezt a funkciót.
Ez a gyári beállítás.
?

On point

← C" törli a kijelzőn az utolsó állást.
Az érintő felület "←
A "0-9" és "." érintő felülettel adja be a bekapcsolási ponthoz az értéket.

2

3

←

4

5

6

Cncl

7

8

9

0
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C

OK

Az érintő felület "Cncl" megszakítja beállítást és visszajut az előző
kijelzéshez.
Az "OK" érintő felülettel tárolja a bekapcsolási ponthoz az értéket és befejezi
a beadást.
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1

hu
9.15.2 Kikapcsolási pont

RM

Az "Off point" érintő felülettel időben lekapcsolhatja a letöltési folyamatnál a relékimenet 2-nél a
mágnesszelepet. Ezáltal pl. a hosszú szelepzáródási idők kiegyenlítődhetnek. A relékimenet 1-nél egy
második szeleppel a nyomásütközéseket és a habképződést el lehet kerülni. Előnyös egy elzárószerelvény
beépítése (golyóscsap, stb), amellyel az utoljára lekapcsolt szelep átfolyási mennyiségét a csővezetékben
szabályozhatjuk.

Kép. 9 – Letöltési üzem két mágnesszeleppel

Rel. 1

Rel. 2

2.

1.

I

t

0

I

t

0
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Δp

t

Q
START

Slow

End

t

2. Diagram – Időzítés főszelep idő előtti kikapcsolásával
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?

Valve function
On point
Off point

Cancel

Off point
Sol. valve
5.23 s
switch off before
filling end.

?

Az "On" érintő felülettel bekapcsolja a mágnesszelep idő előtti zárását.
Ezáltal pl. a hosszú szelepzáródási idők kiegyenlítődhetnek. A relékimenet
1-nél egy második szeleppel a nyomásütközéseket és a habképződést el lehet
kerülni.

Change value
Off

On
OK

A "Change value" érintő felülettel kapcsolja be a mágnesselephez
kikapcsolási pontot. A mágnesszelep a letöltés vége előtt eddig az értékig
zárva van.

Cancel

Az "Off" érintő felülettel kapcsolja ki ezt a funkciót.
Ez a gyári beállítás.
?

Off point

1

2

3

←

C

4

5

6

Cncl

7

8

9

OK

0

Off point
Sol. valve
5.23 s
switch off before
filling end.

← C" törli a kijelzőn az utolsó állást.
Az érintő felület "←
A "0-9" és "." érintő felülettel adja be a kikapcsolási ponthoz az értéket.
Az érintő felület "Cncl" megszakítja beállítást és visszajut az előző
kijelzéshez.
Az "OK" érintő felülettel tároja a kikapcsolási ponthoz az adatot és befejezi a
beadást.

?

Change value

OK

48

Off
Cancel
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9.16 Szivárgás észlelő On/Off
?

Menu
AUTO

Menu 3/5

RM
?

Fault detection
Valve function
Leakage alarm
Change
volume

START

?

Leakage alarm

Overrun corr.
Ext. actuation

Az "On" érintő felülettel kapcsolja be a szivárgás észlelőt.
Az "Off" érintő felülettel kapcsolja ki a szivárgás észlelőt. Ez a gyári beállítás.

On

Az "OK" érintő felülettel tárolja a kiválasztást és visszatér a menüszintre.

Off

A "Cancel" érintőfelülettel megtartja a beállítást és visszatér az előző
menüszintre.
Cancel

OK

9.17 Utófolyáskorrektur On/Off
?

Menu
AUTO

Menu 3/5

RM
?

Fault detection
Valve function
Leakage alarm
Change
volume

START

Overrun correction
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OK

?

Overrun corr.
Ext. actuation

Az "On" érintő felülettel kapcsolja be az az utófolyáskorrekturát.

On

Az "Off" érintő felülettel kkikapcsolja ki az utófolyáskorrekturát. Ez a gyári
beállítás.

Off

Az "OK" érintő felülettel tárolja a kiválasztást és visszatér a menüszintre.
Cancel

A "Cancel" érintőfelülettel megtartja a beállítást és visszatér az előző
menüszintre.
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9.18 Külső vezérlés On/Off
?

Menu
AUTO

Menu 3/5

RM
?

Fault detection

és
TM

vagy

KM

Valve function
Leakage alarm
Change
volume

START

?

Ext. actuation

Overrun corr.
Ext. actuation

Az "On" érintő felülettel kapcsolja be a külső vezérlést.

On

Az "Off" érintő felülettel kapcsolja ki a külső vezérlést.
Ez a gyári beállítás.

Off

Az "OK" érintő felülettel tárolja a kiválasztást és visszatér a menüszintre.
A "Cancel" érintőfelülettel megtartja a beállítást és visszatér az előző
menüszintre.

Cancel

OK

9.19 LCD kontraszt
?

Menu
MAN

Menu 4/5

?

LCD contrast
Safety prompt
Flow monitoring
Communication
RESET

Simulation

?

LCD contrast

Az "+" és "-" érintő felülettel beállíthatja a kontrasztot az LCD kijelzőn.
1, a kontraszt a legalacsonyabb, a 6-as  kontraszt a legmagasabb.
Az "OK" érintő felülettel tárolja a kiválasztást és visszatér a menüszintre.
A "Cancel" érintőfelülettel megtartja a beállítást és visszatér az előző
menüszintre.

50

Cancel
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9.20 Biztonsàg On/Off
?

Menu
MAN

Menu 4/5

?

LCD contrast
Safety prompt
Flow monitoring
Communication
RESET

Simulation

?

Safety prompt

Az "Off" érintő felülettel a mennyiség előválasztás indítása előtt kapcsolja ki
a biztonsági ellenőrzést.

On
Off

OK

Az "On" érintő felülettel a mennyiség előválasztás indítása előtt kapcsolja be
a biztonsági ellenőrzést. Ez a gyári beállítás.

Az "OK" érintő felülettel tárolja a kiválasztást és visszatér a menüszintre.
A "Cancel" érintőfelülettel megtartja a beállítást és visszatér az előző
menüszintre.

Cancel

9.21 Átfolyásellenőrzés változatás ki/be/érték változtatás
?

Menu
MAN

Menu 4/5

?

LCD contrast
Safety prompt
Flow monitoring
Communication
RESET

Simulation

Flow monitoring
Lower limit
0 L/min
Upper limit
100 L/min
Change value
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On
OK

Off
Cancel

?

A "Change value", érintő felülettel rögzítheti az alsó és felső határt az
átfolyásellenőrzést  illetően.
Az "On" érintő felülettel kapcsolja be az átfolyásellenőrzést.
Az "Off" érintő felülettel kapcsolja ki  az átfolyásellenőrzést.
Ez a gyári beállítás.

Indítási feltételek az átfolyásellőrzéshez:
RM

A számolási folyamat hosszabb ideig tart  a hibaészlelés/felügyeleti idő alatt beállított időnél.

RM

A számolási folyamat hosszabb ideig tart  mint 10 másodperc.
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?

Lower limit

Az érintő felület "←
← C" törli a kijelzőn az utolsó állást.
1

2

3

←

4

5

6

Cncl

C

7

8

9

OK

0

A "0-9" és "." érintő felülettel adja be az értéket.
Az érintő felület "Cncl" megszakítja beállítást és visszajut az előző kijelzéshez.
Az "OK" érintő felülettel tárolja az értéket és befejezi a beadást.

?

Upper limit

← C" törli a kijelzőn az utolsó állást.
Az érintő felület "←
1

2

3

←

4

5

6

Cncl

7

8

9

OK

0

Flow monitoring
Lower limit
0 L/min
Upper limit
100 L/min
Change value
On
OK

C

A "0-9" és "." érintő felülettel adja be az értéket.
Az érintő felület "Cncl" megszakítja beállítást és visszajut az előző kijelzéshez.
Az "OK" érintő felülettel tárolja az értéket és befejezi a beadást.

?

Off
Cancel

9.22 Kommunikàciò
A kommunikációs modulban több interfész áll rendelkezésére. A csatlakozás és a funkció a kommunikációs
modul használati utasításában szerepel.
?

Menu
MAN

Menu 4/5

KM

?

és

LCD contrast
Safety prompt

RM

vagy

NG

Flow monitoring
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Simulation
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Communication
RESET
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Communication 1/2

?

Digital input
Alarm output

Ezzel a funkcióval a riasztáskimenet viselkedését határozza meg.

RS 485

Ezzel a funkcióval az interfész RS 485 viselkedését határozza meg.

Analog output
Cancel

OK

Communication 2/2

Ezzel a funkcióval a digitális bemenet viselkedését határozza meg.

Ezzel a funkcióval az analóg kimenet viselkedését  határozza meg.
?

Pulse output

Ez a funkció egy impulzust ad, ha az Ön által rögzített mennnyiség az
átfolyásmérőn keresztül folyt. Ezt a viszonyt nevezzük impulzusértéknek.

Cancel

OK

9.22.1 Digitális bemenet On/Off
Communication 1/2

?

Digital input

KM
és
RM

vagy

NG

Alarm output
RS 485
Analog output
Cancel

OK

?

Digital input

Az "Off" érintő felülettel a digitális bemenetet kapcsolja ki. Ez a gyári
beállítás.

On
Off
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OK

Az "On" érintő felülettel a digitális bemenetet kapcsolja be.

Az "OK" érintő felülettel tárolja a kiválasztást és visszatér a menüszintre.
Cancel

A "Cancel" érintőfelülettel megtartja a beállítást és visszatér az előző
menüszintre.
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9.22.2 Riasztási kimenet On/Off
Communication 1/2

KM
és

?

RM

Digital input

vagy

NG

Alarm output
RS 485
Analog output
Cancel

OK

?

Alarm output

Az "Off" érintő felülettel kapcsolja ki a riasztási kimenetet. Ez a gyári
beállítás.

On
Off

Az "OK" érintő felülettel tárolja a kiválasztást és visszatér a menüszintre.
A "Cancel" érintőfelülettel megtartja a beállítást és visszatér az előző
menüszintre.

Cancel

OK

Az "On" érintő felülettel kapcsolja be a riasztási kimenetet.

9.22.3 RS-485 interfész On/Off
Communication 1/2

?

Digital input

KM
és
RM

vagy

NG

Alarm output
RS 485
Analog output
Cancel

?

RS 485

OK
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Az "On" érintő felülettel kapcsolja be az RS 485 interfészt.

On

Az "Off" érintő felülettel kapcsolja ki az interfészt RS 485. Ez a gyári beállítás.

Off

Az "OK" érintő felülettel tárolja a kiválasztást és visszatér a menüszintre.
Cancel

A "Cancel" érintőfelülettel megtartja a beállítást és visszatér az előző
menüszintre.
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9.22.4 Analóg kimenet

és

?

Communication 1/2

KM
RM

Digital input

vagy

NG

Alarm output
RS 485
Analog output
Cancel

OK

?

Analog output
Off
0-20 mA NAMUR
4-20 mA NAMUR
0-20mA

A "0-20 mA NAMUR", "4-20 mA NAMUR", "0-20mA", "4-20mA" vagy
"0-10 V" érintő felületekkel tudja a mindenkori fukcióhoz az analóg
kimenetet felszerelni.

4-20mA

0-10 V DC
Cancel

OK

?

Analog value
Min. value at
10.0 L/min
Max. value at
100.0 L/min
Change value

Az "Off" érintő felület kapcsolja ki az analog kimenetet.
Ez a gyári beállítás.

Cancel

OK

Min. analog val.

A "Change value" érintő felülettel a számláló átfolyási területéhez tudja
igazítani az analogjelet.
Adjuk meg a legkisebb áramlási értéket  a legalacsonyabb jelszinthez és a
legnagyobb áramlási értéket legmagasabb jelszinthez.
Az "On" érintő felülettel kapcsolja be az analog kimenetet.

Off

On

Az "Off" érintő felület kapcsolja ki az analog kimenetet.
Ez a gyári beállítás.

?

Az érintő felület "←
← C" törli a kijelzőn az utolsó állást.
A "0-9" és "." érintő felülettel adja be az értéket.

1

2

3

←C

4

5

6

Cncl

7

8

9
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0

Max. analog val.

OK

?

Az érintő felület "Cncl" megszakítja beállítást és visszajut az előző
kijelzéshez.
Az "OK" érintő felülettel tárolja az értéket és befejezi a beadást.

← C" törli a kijelzőn az utolsó állást.
Az érintő felület "←
A "0-9" és "." érintő felülettel adja be az értéket.

1

2

3

←C

4

5

6

Cncl

7

8

9

0

OK

Az érintő felület "Cncl" megszakítja beállítást és visszajut az előző
kijelzéshez.
Az "OK" érintő felülettel tárolja az értéket és befejezi a beadást.
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9.22.5 Impulzus kimenet

és

?

Communication 2/2

RM

Pulse output

?

Pulse output
Pulse value:
10.5 L/Pulse
Change value

NG

Az "On" érintő felülettel kapcsolja be az impulzus kimenetet.

Off

Az "Off" érintő felülettel kapcsolja ki az impulzus kimenetet. Ez a gyári
beállítás.

Cancel

OK

?

Pulse value

A "Change value" érintő felülettel meg tudja adni az impulzusértéket az
impulzus kimenethez.
Az impulzus érték az átfolyásmérőn átfolyt mennyiség egy impulzus
kioldásig.

1

2

3

←C

4

5

6

Cncl

7

8

9

OK

Az érintő felület "←
← C" törli a kijelzőn az utolsó állást.
A "0-9" és "." érintő felülettel adja be az impulzus értéket. Az érték nem
haladhatja meg a fél periodus tartamot. Automatikusan félperiodus
időtartamra csökken, ha az impulzusfrekvencia túl nagy.
Az érintő felület "Cncl" megszakítja beállítást és visszajut az előző kijelzéshez.
Az "OK" érintő felülettel tárolja az értéket és befejezi a beadást.
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vagy

Cancel

OK

0

KM
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9.23 Kimenet szimulációja
Ezzel a funkcióval az átfolyásmérőrendszer kimeneteiben bizonyos állapotokat tud készíteni. Ez hasznos az
üzembehelyezésnél vagy a karbantartásnál.
?

Menu
MAN

Menu 4/5

?

LCD contrast
Safety prompt
Flow monitoring
Communication
RESET

Simulation 1/2

Simulation

?

Relay output 1
Relay output 2

Ezzel a funkcióval szimulálja a relékimenet 1 viselkedést.
Ezzel a funkcióval szimulálja a relékimenet 2 viselkedést.

Alarm output

Ezzel a funkcióval szimulálja a riasztó kimenet viselkedését.

RS 485
Cancel

OK

Simulation 2/2

Ezzel a funkcióval szimulálja az interfész RS 485 viselkedését.
?

Analog output
Pulse output

Ezzel a funkcióval szimulálja az analóg kimenet viselkeldését.
Ezzel a funkcióval szimulálja az impulzus kimenet viselkedését.

Cancel

OK

9.23.1 Relékimenet 1 szimulációja
Simulation 1/2

?

RM

Relay output 1
Relay output 2
Alarm output
RS 485
Cancel
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Sim. rel. 1

(Pump)
On
Off

Cancel

?

Az "On" érintő felülettel kapcsolja be a relékimenetet 1-et (szivattyú).
Az "Off" érintő felülettel kapcsolja ki a relékimenetet 1-et (szivattyú).
A "Cancel" érntő felülettel fejezi be a szimulációt.
A relémodul ki van kapcsolva.
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9.23.2 Relémodul 2 szimulációja
Simulation 1/2

RM

?

Relay output 1
Relay output 2
Alarm output
RS 485
Cancel

OK

Sim. rel. 2
(Sol. valve)

?

On

Az "On" érintő felülettel kapcsolja be a relémoldul 2-t (mégneszszelep).
Az "Off" érintő felülettel kapcsolja ki a relé kimenet 2-t (mágnesszelep).

Off

A "Cancel" érntő felülettel fejezi be a szimulációt.
A relémodul ki van kapcsolva.

Cancel

9.23.3 Riasztó kimenet szimulációja
Simulation 1/2

KM
és

?

RM

Relay output 1

vagy

NG

Relay output 2
Alarm output
RS 485
Cancel

Simulation alarm
On
Off

Cancel

58

?

Az "On" érintő felülettel kapcsolja be a riasztókimenet érintkezőjét.
A Touchpad "Off" kikapcsolja a riasztási kimenetet,visszatér a normál üzemi
állapot.
A "Cancel" érntő felülettel fejezi be a szimulációt.
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9.23.4 Interfész RS 485 szimuációja

és

?

Simulation 1/2

KM
RM

Relay output 1

vagy

NG

Relay output 2
Alarm output
RS 485
Cancel

OK

Simulation RS485

?

Az "On" érintő felülettel kapcsolja be az interfész RS 485 szimulációját.

On

Az "Off" érintő felülettel kapcsolja ki az interfész RS 485 szimulációját.

Off

A "Cancel" érntő felülettel fejezi be a szimulációt.

Cancel

9.23.5 Az ananalóg kimenet szimulációja

és

?

Simulation 2/2

KM
RM

Analog output

vagy

NG

Pulse output

OK

Cancel

Simulation Analog
Off

6V

2V

8V

4V

10 V
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Cancel

?

A választási lehetőségek ennél a kijelzőnél az analógkiment beállításától
függenek (→ fejezet 9.22.4).
A "Cancel" érntő felülettel fejezi be a szimulációt.
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9.23.6 Impulzusd kimenet szimulációja

és

?

Simulation 2/2

KM
RM

Analog output

vagy

NG

Pulse output

Cancel

OK

Simulation Pulse
Off

100 Hz

0 Hz

1 kHz

Az "Off" érintő felülettel kapcsolja ki az impulzus kimenetnél a szimulációt.
?

A "0 Hz" érintő felülettel a az impulzus kimenetet a nyugalmi szintre kapcsolja.
A "2 Hz" "1 kHz" érintő felülettel a mindenkori jelzőfrekvenciát kapcsolja
be az impulzus kimenetnél. A szimulált jel szimmetrikus (puls-/szünetviszony
= 1:1)

2 Hz
10 Hz

A "Cancel" érntő felülettel fejezi be a szimulációt.

Cancel

9.24 Mérés On/Off
?

Menu
MAN

Menu 5/5

?

Meas. on/off
Coupling modules
Programming lock
Factory settings
RESET

On
Off

60

Cancel

Az "On" érintő felülettel üzemképessé teszi az átfolyásmérőt  mérési- és
szimulációs funkcióra. Ez a gyári beállítás.
Az "Off" érintő felülettel kapcsolja ki az átfolyásmérő mérő-vagy szimulációs
funkcióját.
Ebben az állapotban, a következők érvényesek:
• Kijelző áramlás = 0
• A teljes mennyiség az utolsó értéken marad.
• Az analóg kimenet minden egyes beállításás után 0 mA 4 mA vagy 0 V-áll,
ha nincs bekapcsolva.
• Az impulzus kimenet nyugalmi állapotban van.
• A riasztó kimenet ki van kapcsolva.
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Meas. on/off

OK

SW version
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?

Meas. on/off
On

Az "OK" érintő felülettel tárolja a kiválasztást és visszatér a menüszintre.

Off

OK

A "Cancel" érintőfelülettel megtartja a beállítást és visszatér az előző
menüszintre.

Cancel

?

Menu

Ha a mérés ki van kapcsolva, akkora  mért értek helyett ez a kijelző jelenik meg.

Measurement off

9.25 Modulok kapcsolása
?

Menu
MAN

Menu 5/5

?

Meas. on/off
Coupling modules
Programming lock
Factory settings
RESET

SW version

Coupling modules

?

Name

A "↓" és "↑" érintő felülettel váltogatni tud az összekapcsolt egységek között
az átfolyásmérőből és a relémodulból.

Relay module
Ser.No. 12345 000001
Basic meter
Ser.No. 12345 000001
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Menu

A "Relay module" érintő felülettel nyissa meg a listát, ami a relémodullal  
csatlakoztatott rendszerhez van kapcsolva. A listából válassza ki azt a
relémodult, ami az átfolyásmérővel van összekapcsolva.
A kiválasztott relé modulnál megjelenik a szériaszám.

Cancel

?

Name

START

A rendszerben telepített átfolyásmérők a telepítés sorrendjében vannak
megszámozva. Ez a szám azt mutatja, hogy a rendszerben melyik
átfolyásmérőt választotta ki.

Change
volume

A "Basic meter" érintő felülettel válassza ki a megjelent szériszámhoz
a helyes bázismérő tipust. A bázismérőhöz a megfelelő gyári beállítások
vannak hozzárendelve.
Ez az érintő felület jelenik meg, ha több bázismérő vagy relémodul van a
rendszerben installálva. Ez azt mutatja Önnek, hogy a kezelő egység éppen
melyik modulkombinációval dolgozik. Az érintőfelület érintésével eléri a
kijelző modul párosítását.
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9.25.1 Relémodul kiválasztás
Coupling modules

?

Name
Relay module
Ser.No. 12345 000001
Basic meter
Ser.No. 12345 000001
Cancel

OK

Relay module 1/2

?

None

A "None" érintő felülettel válassza szét a relémodul és a bázismérő által a
csatolást az előző kijelzőből.
Érintő felület párosítjuk a relémodult a kijelzett szériaszámmal az előző
kijelző bázismérőjével.
Ezzel a sorozatszámmal a relémodul már egy másik bázismérővel van
csatlakoztatva. Először a fennálló csatolást kell szétválasztania, hogy a
relémodul ezzel a bázismérővel összeköttésben legyen.

Cancel

OK

9.25.2 Bázismérő tipus kiválasztás
Coupling modules

?

Name
Relay module
Ser.No. 12345 000001
Basic meter
Ser.No. 12345 000001
Cancel

SL10

Az "ST10"-től az "Other-ig" válassza ki a helyes bázismérő tipust a kijelzett
sorozatszámhoz. A bázismérőhöz a megfelelő gyári beállítások vannak
hozzárendelve.

LM10

Az "OK" érintő felülettel tárolja a kiválasztást és visszatér a menüszintre.

Basic meter 1/3
ST10

UN10
OK
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Cancel

?

A "Cancel" érintőfelülettel megtartja a beállítást és visszatér az előző
menüszintre.
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9.26 Programozási zárok változtatása ki/be/érték változtatás
?

Menu
MAN

RESET

?

Menu 5/5
Meas. on/off
Coupling modules

A programozási zárokat egy maximum 4 számjegyből álló kóddal lehet
be- és kikapcsolni.
A következő funkciókat nem lehet megváltoztatni a programozási zárral:
üzemi mód választás, kijelző opciók, kalibrálás, teljes mennyiség törlés,
nyelv, mértékegység, tizedeshelyjegyek, energiatakarékosság, hiba
észlelése, szelep funkció, szivárgás riasztó, utófolyás korrektur, külső
vezérlés, LCD kontraszt, biztonsági ellenőrzés, átfolyás felügyelete,
kommunikáció, szimuláció, mérés be/ki, modulok kapcsolása, (csak
a kiválasztott relé modul, bázismérő-és csatolásnév kiválasztása van
zárolva), gyári belállítás visszaállítása
A funkciókhoz tartozó müködési területek a menüben a programozási
zárak bekapcsolása után vonalazva vannak és inaktivak.

Programming lock
Factory settings
SW version

Programming lock
Use "Change
value" to change
password.

?

Az "On" érintő felülettel bekapcsolja a programozási zárat. A programozási
zárak bekapcsolásához meg kell adni az aktuális számkódokat.

Change value
Off

On

Az "Off" érintő felülettel kikapcsolja a programozási zárat.
Ez a gyári beállítás.
Ha ki szeretné kapcsolni a programozási zárat be kell írni az aktuális
kódszámot. Szállításkor a kódszám 1234.

Cancel

OK

?

Old num. code

A "Change value" érintő felülettel a proramozási zárak aktuális számkódjait
meg tudja változtatni. A számkód módosításához meg kell adni az aktuális
számkódot.

← C" törli a kijelzőn az utolsó állást.
Az érintő felület "←
A "0-9" érintő felülettel írja be a számkódot.

1

2

3

←C

4

5

6

Cncl

7

8

9
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0

Az "OK" éritő felülettel tárolja a megjelent számkódot és befejezi a beadást.

OK

?

New num. code

Az érintő felület "Cncl" megszakítja beállítást és visszajut az előző kijelzéshez.

← C" törli a kijelzőn az utolsó állást.
Az érintő felület "←
A "0-9" érintő felülettel írja be a számkódot.
Az érintő felület "Cncl" megszakítja beállítást és visszajut az előző kijelzéshez.

1

2

3

←C

4

5

6

Cncl

7

8

9

0

Az "OK" éritő felülettel tárolja a megjelent számkódot és befejezi a beadást.

OK
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9.27 Gyár beállítások visszaállítása
?

Menu

?

Menu 5/5
Meas. on/off

MAN

Coupling modules
Programming lock
Factory settings
RESET

Factory settings

SW version

?

Reset device
to factory
settings?
Caution
All saved user
settings will be
deleted!
OK

Cancel

Syst. info

Syst. info
Really reset
to factory
settings?

OK

A következő értékek és funkciók visszaállítása:
kijelző opciók, kalibrálási  faktor(1) mértékegység (l / perc), tizedeshelyek
(1), áramsporolás (részben kikapcsolni), világítás (ki) zavar felismerés (be),
bekapcsolási pont (ki), kikpacsolási pont (be), szivárgásjelző(ki), külső vezérlés (ki), biztonsági ellenőrzés (be), átfolyás ellenőrzés (ki),digitális bemenet
(ki), riasztási kimenet (ki), RS 485 (ki), analóg kimenet (ki), impulzus kimenet
(ki), mérési bemenet be/ki(be), programozási zárak (ki).

Device reset
to factory
settings.

Cancel

OK

9.28 Szoftververzió kijelzés
Menu 5/5
Meas. on/off
Coupling modules
Programming lock
Factory settings
RESET
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SW version

?

SW version
Operating unit
1.0.19
Relay module
1.0.19
Basic flow meter
1.0.19
Com. module
-----OK
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9.29 Súgó
?

Menu

A kezelőegység fukciójához a kijelzőn további információt kaphat.

MAN

Ehhez először nyomja meg az érintő felületen a kérdőjelet.
Visszaigazolásul az érintő felület kerete megváltozik.
RESET

?

Menu
MAN

Ezután nyomja meg a kijelző területèt, ha több információt szeretne.

RESET

Help 5
Press the "RESET"
button to
clear the part.
volume meter.
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10. Karbantartás
10.1 Reset-funkció
Ha a kezelőegység nem
működik vagy a  érintésre
nem reagál, akkor a rendszert
újból indíthatja. Nyomja meg
egyszerre a két reset gombot a
kezelőpanelen  5 másodpercig.

Kép 10 - Nyomja meg a Resetet

10.2 Elemcsere
Az átfolyásmérő lítium-tionychlolid ellemmel működik. Ha az elem lemerült, akkor az LCD kijelzőn megjelenik
a "Change battery" felirat.

! VESZÉLY

Elemcserekor a robbanásveszélyes zónában robbanás veszélye áll fenn!
Nyomáshullám: az elrepülő alkatrészek megölhetik Önt.
►Az akkumulátort csak robbanásveszélyes területen kívül szabad kicserélni.
►Robbanásveszélyes területen csak a Tadiran SL-760, 3,6V, nagyság AA tipusú elemet használja.

i

Vegye ki az elemeket, ha az átfolyásmérőből, ha hosszabb ideig nem használja. Értékek és
beállítások ettől függetlenül megmaradnak.
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ÉRTESÍTÉS

►Használjon a csavarokhoz  a mellékelt imbuszkulcsot SW3.
►A csavarokat csak kézi erővel húzzuk meg.
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A szerelés lépései:
1. A csavartakaró dugaszokat
eltávolítjuk és a csavarokat
kilazítjuk.
2. A kezelőegységet óvatosan
vegye le. Kábelhosszra
figyelni!
3. Húzza le a dugót.
4. Lazítsa meg a csavart, és
távolítsa el a fedelet az
elemtartóról
5. A fedélnél lévő hevedert
használja mint kart,hogy az
elemeket az elemtartóból
kivegye.
6. Helyezze az új elemet be.
Figyeljen a helyes polaritásra.
7. Akassza a tetőt az elemtartóba be.
8. Szerelje össze az elemtartó
fedelet a csavarokkal.
9. Csatlakoztassa a csatlakozót.
10. Rögzítse a kezelőegységet az
alatta található modulon és
helyezze be a dugókat.

Kép. 11b – Elemcsere

Kép. 11a – Elemcsere

Kép. 11c – Elemcsere
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Kép. 11d – Elemcsere

Kép. 11e – Elemcsere
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Környezetvédelem
Az elemekben és akkukban található anyagok veszélyt jelenthetnek a környezetre és az emberi egészségre.
Ne dobjon elemeket és akkukat a háztartási hulladékba, tűzbe vagy vízbe. Elemeket és akkukat
össze kell gyűjteni és szelektíven megsemmisíteni.
Az EU országokban Ön törvényileg kötelezett az elemeket és akkukat a használat után a vásárolt
helyre vagy a nyilvános gyűjtőpontokra visszaadni. Az elemek és akkuk visszavétele ingyenes.

11. Javítás
Bármilyen javítást csak a gyártó, vagy a gyártó által feljogosított szakműhely végezhet. Csak eredeti
Lutz-gyártmányú tartalékvalkatrészeket szabad használni!

12. Visszakövethetőség
A Lutz Pumpen cég robbanásbiztos berendezéseit egy egyéni szériaszámmal látták el, amely a visszakövethetőséget szolgálja. Ebből a számból megállapítható a gyártási év és a készülék kivitelezése.
Ennél a terméknél egy robbanásbiztos készülékről van szó. Ezt illetően és az ATEX irányvonalának figyelembevételével megtörténtek a specifikus intézkedések, hogy a készüléknek visszakövethetőségét a
korábban- vagy utólag bekapcsolt területen biztosítani tudják.
Az ATEX-határozattal ellátott QM-rendszerünk biztosítja ezt a visszakövethetőséget az első kiszállítás helyéig.
Kivéve egy ellenkezőleg szóló szerződéses határozat  esetében minden személy, aki ezt a készüléket továbbszállítja, köteles egy olyan rendszert bevezetni, amely lehetővé teszi a hibás készülékek egy esetlegesen
szükséges visszahívási akcióját.

13. Hulladékmegsemmisítés
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Távolítsa el az átfolyámérő modulját a helyi érvényes előírásoknak megfelelően.
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Függelék
1. A kábel és a dugós csatlakozó kapcsolási kiosztása

Pin

Működés

A
C
E
G
J
L
M
N
O
P
R
S
T
U

+ 6V
Földelès
VCC
Reed kapcsolò
GND
Kòdolàs
NN
GND
NN
SLEEP/
A
RESET/
B
Földelès

Kép. A1 - A kezelőegység adatkimenete

fehér
barna
zöld
sárga
szürke
rózsaszín
kék
piros
fekete
ibolya
szürke / rózsaszín
piros / kèk
fehèr / zöld
barna / zöld

Kép. A2 - A vezeték csatlakozási kiosztása

RM10
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1+2
3

110-230V /  50-60 Hz
nem foglalt
védővezeték

Kép. A3 - Relémodul RM10 - hálózati csatlakozás

1
2
3
4
PE

Ex-RM10m

semleges vezető
szivattyúmotor / SLOW-szelep
főszelep
nem foglalt
védővezeték

Kép. A4 - Relémodul RM10 - Az külső elektromos készülékek
csatlakozása
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2. Hibakeresés
2.1 Hibaüzenetek
Hibaüzenet

Általános

Nem lehet
• Kapcsolat a modulok
kommunikálni a többi között megszakadt
modullal.

• Ellenőrizze buszvezetékeket

BUS ellenőrizze!

• Reset segítségével újból
indítson
• Cserélje ki a modult
A teljes részmennyiség a kijelzett
mennyiség és a maximálisan
megjeleníthető mennyiség
összegéből számolandó ki.
Példa:
Megjelent mennyiség: 104,3 L
Maximum megjeleníthető
mennyiség            99999,9 L
Teljes részmennyiség:
99999,9 + 104,3 =  100104,2 liter
A teljes összeg a kijelzett
mennyiségből  és a maximálisan
megjeleníthető mennyiségből
számolandó. Példa:
Megjelent mennyiség: 104,3 L
Maximum megjeleníthető
mennyiség:            99999,9 L
Teljes össz. mennyiség:
99999,9 + 104,3 =  100104,2 liter
lásd fent

Az átszámolt
részmennyiség
........... túl nagy a
kijelzőhöz.
A túlfolyás törlődik.

Az átszámolt  
összmennyiség
......... túl nagy a
kijelzőhöz.
A túlfolyás törlődik.

Ok

• Programhiba a
rendszerben
• Modul hibás
• Kisebb
mértékegységet
választottak. Az
átszámolás után a
teljes részmennyiség
már nem jeleníthető
meg.

• Kisebb
mértékegységet
választottak

Intézkedés

Az átszámolt rész- és • Kisebb
összmennyiségrészlemértékegységet
ges ..........
választottak
túl nagy a kijelzőhöz.
A túlfolyás törlődik.
Egy ismeretlen
• A rendszerindítás
A rendszerindítása alatt
hiba lépett fel.
alatt, folyadék áramlik az átfolyásmérőben lévő
Kérem, ellenőrizze
az átfolyásmérőben. folyadékáramlást kerüljük.
a kezelőegység
beállítását.
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Mûködési mód
Átfolyásfigyelő
be

Hibaüzenet
Átfolyt mennyiség
átlépve

Átfolyásfigyelő
be

Átfolyt mennyiség
túllépve

Mennyiség
előválasztás

Nincs számláló
impulzus

Ok
• Szivattyú hibás

Intézkedés
• Ellenőrizze a szivattyút

• Filterszűrő eltömödött
• Tömlővezeték megtört
• Mágnesszelep hibás
• Fojtó szelepet
elállítani

• Filterszürőt tisztítani
• Ellenőrizze tömlővezetéket
• Ellenőrizzük a mágnes szelepet
• Fojtó szelepet beállítani

• Levegő a
vezetékrendszerben/
szárazonfutás

• Iktassuk ki a
vezetékrendszerben lévő
légzárványokat, biztosítsuk a
teljes tömlőrendszert
• Ellenőrizze a szivattyút

• Szivattyú nem szállít

• Filterszűrő eltömödött • Filterszürőt tisztítani
• A vezetékek feltöltése • Hoszabbítsa meg a felügyeleti
tovább tart, mint a
időt
beállított ellenőrzési
idő
• Tömlővezeték megtört • Ellenőrizze tömlővezetéket
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Mennyiség
előválasztás/
szivárgás jelző
be

Szivárgás a
rendszerben

• Mágnesszelep hibás

• Ellenőrizzük a mágnes szelepet

• Kapcsolat a modulok
között megszakadt
• Bázismérő hibás

• Ellenőrizze buszvezetékeket

• A relémodul
biztosítéka
meghibásodott
• Átfolyásmérőben
a mágnes vagy a
szenzor defektes
• Vezeték és
csatlakozások lazák
• Mágnesszelep nem
zár megfelelően

• Ellenőrizze az átfolyásmérőt
• Ellenőrizze a biztosítékokat
• Ellenőrizze az átfolyásmérőt
• Ellenőrizze a vezetékeket és a
csatlakozásokat
• Ellenőrizzük a mágnes szelepet
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2.2 Egyéb hiba
Hiba
Ok
Nem történik folyadék • Levegő a
mérése
vezetékrendszerben/
szárazonfutás

A mérési érték
aránytalanul eltér a
tényleges értéktől

72

Intézkedés
• Iktassuk ki a
vezetékrendszerben lévő
légzárványokat, biztosítsuk a
teljes tömlőrendszert
• Szivattyú nem szállít • Ellenőrizze a szivattyút
• Filterszűrő eltömödött • Filterszürőt tisztítani
• A vezetékek feltöltése • Hoszabbítsa meg a felügyeleti
tovább tart, mint a
időt
beállított ellenőrzési
idő
• Tömlővezeték
• Ellenőrizze tömlővezetéket
megtört
• Mágnesszelep hibás • Ellenőrizzük a mágnes szelepet
• Kapcsolat a modulok • Ellenőrizze buszvezetékeket
között megszakadt
• Idegen test az
• Átfolyásmérőt tisztítani
átfolyásmérőben
• Bázismérő hibás
• Ellenőrizze az átfolyásmérőt
• A relémodul
• Ellenőrizze a biztosítékokat
biztosítéka
meghibásodott
• Átfolyásmérőben
• Ellenőrizze az átfolyásmérőt
a mágnes vagy a
szenzor defektes
• A korrekciós
• Átfolyásmérőt kalibrálni
tényező nincs a
munkafeltételekkel
összehangolva
• Folyadék sűrű folyású • Átfolyásmérőt kalibrálni
• Tömítetlenségek a
• Ha szükséges, installáljuk a
tömlőrendszerben
visszacsapó szelepet
• Rendszert  légteleníteni
• Zavarjelek az
• Az adatkábelek szétválasztása
adatvezetékben
más kábelektől
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Általános
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Mûködési mód
Általános
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Modul
szétválasztott
installációi

Hiba
Az átfolyásmérő
házánál szivárog a
folyadék

Alkalmilag fellépő
átviteli hiba A
kijelző üzemkész, de
kezelői bevitel nem
lehetséges

Ok
• Tömítés hibás

Intézkedés
• Cseréljük ki a tömítést

• Mechanikai
behatások
következtében
a házban illetve
a csavarzatnál
hajszálrepedések
keletkeztek
• A csavarzat a
meghúzás után nem
zár szorosan
• Túlléptük az
üzemi nyomást,
lökő nyomások
keletkeznek, pl.
vízlökés miatt
• Vegyi behatások,
vegyi támadás

• Ellenőrizzük és korrigáljuk
a beszerelési viszonyok
következtében fellépett
esetleges mechanikai
feszültségeket és deformációt
• Ellenőrizzük, hogy a csavarok a
helyes pozícióban ülnek-e
• Ellenőrizzük a
nyomásviszonyokat

• Egyeztessünk a gyártóval

• Az adatvezeték erős
elektromágneses
mezőknek van
kitéve (nagy gépek,
erősáramú kábelek,
stb.)

• Árnyékoljuk le az
adatvezetéket az
elektromágneses behatások
ellen

• Az adatvezeték
sérült

• Ellenőrizzük az adatvezeték
sérülését és a dugaszoló
csatlakozók pozícióját
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Üzemelés
relémodullal
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Ok
• Elem lemerült

Intézkedés
• Elem csere

• Az elem érintkezői
korrodáltak

• Tisztítsuk meg az érintkezőket

Az elem behelyezése
után, a Lutz céglogó
tovább mint 1 perc
jelenik meg.

• Bázismérő hiányzik

• Ellenőrizze az átfolyásmérőt

Elemcsere után a
kijelzőn nem jelenik
meg felirat

• Az elemeket rosszul
helyeztük be

• Nyissuk fel az elemrekeszt és
ellenőrizzük a polaritást

• Az elem érintkezői
korrodáltak

• Tisztítsuk meg az érintkezőket

• Rossz elemtípust  
alkalmaztak

• Elemtípus → kezelőegység
használati utasítás  fejezet
10.2

• Csatlakozási kábelt és a dugó
csatlakozásokat ellenőrizni

• Bázismérő hiányzik
Kezelő felületet
visszahelyezni, START,
Change volume, Calibration, Total volume,
Flow monitoring,
Measurement On/Off,
Coupling modules és
Factory settings nem
áll rendelkezésre

• Ellenőrizze az átfolyásmérőt
• Csatlakozási kábelt és a dugó
csatlakozásokat ellenőrizni

Kezelő felület START,
Change volume,
Economy, Backlight,
és Safety prompt nem
áll rendelkezésre

• Hálózati csatlakozást
ellenőrizni
• A relémodul biztosítékát
ellenőrizni
• Csatlakozási kábelt és a dugó
csatlakozásokat ellenőrizni
• Rélmodullal való üzemelésnél
elem nem szükséges

• Kezelőegység
elemmel működik és
a relémodul hiányzik
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Mûködési mód Hiba
Elem üzemmód Nincs kijelzés
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Eredeti komformitási nyilatkozat fordítása

Alkalmazott európai
irányelvek:

BE10

Típus:
ATEX :

2014/34/EU

EMC:

2014/30/EU

RoHS:                       2011/65/EU, 2015/863/EU
Európai közösségi
mintaengedély:

●
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●
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●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●
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PTB 12 ATEX 2026
Besorolás  
II 2 G Ex ib IIB Gb

PTB 12 ATEX 2026
Besorolás
II 2 G Ex ib IIC Gb
Felhasznált
EN IEC 60079-0:2018
harmonizált normák: EN 60079-11:2012
EN 61000-6-2:2005/AC:2005
EN 55011:2009/A1:2010
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

Ex-BE10CV

Kezelési egység

Ex-BE10C

Termék:

Ex-BE10BV

Lutz Pumpen GmbH
Erlenstraße 5-7
D-97877 Wertheim

Ex-BE10B

Gyártó:

BE10V

Teljes felelőségünk tudatában kijelentjük, hogy a következő termék a felsorolt  EU-irányelvek minden
meghatározott rendelkezéseinek megfelel.
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A Fizikai-Technikai Szövetségi Központ jegyzett hivatala, 0102 Bundesalle 100, 38116 Braunschweig,
ellenőrizte a mintadarabot és a fent felsorolt tanúsítványt kiállította.
Wertheim, 16.12.2020

Heinz Lutz, ügyvezető igazgató

Lutz Pumpen GmbH
Erlenstraße 5-7
D-97877 Wertheim
Tel.: (+49 93 42) 8 79-0
Fax: (+49 93 42) 87 94 04
E-Mail: info@lutz-pumpen.de

www.lutz-pumpen.de
A műszaki változtatás jogát fenntartjuk! 04/2021
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