
1 
 
 

M2000 programozás 
 
A mérő három gombja segítségével programozunk: ▲,► és E. 
Ha kétszer megnyomjuk az E gombot, akkor beléphetünk programozás üzemmódba. Először 
megnyomva aktiváljuk a kijelző háttérvilágítását, majd másodszorra belép a készülék programmódba.  
 
A kijelző nyelve állítható ugyan, de a magyar nyelvet nem tudja, így angol alapbeállítással jelenik meg. 
 
A → kurzor előtt a listát most a ▲,►gombokkal mozgathatjuk le ill. fel. Az adott menüpont 
kijelöléséhez az E gombot használjuk. A menüpontokban az értékeket a ▲,►gombokkal állíthatjuk. 
Számérték esetén az első számjegyet aláhúzva találjuk, és akkor azon tudunk állítani +/- irányba. Ha 
az adott számjegyet beállítottuk a megfelelő értékre az E gombbal léphetünk tovább. A megfelelő 
opció vagy érték beállítása után E gombot kell nyomni. 
Az adott menüből az Exit This Menu (Kilépés a menüből) menüpont segítségével léphetünk ki, mely 
minden menüben megtalálható. 
 
A menükbe három programozható hozzáférési szinten keresztül juthatunk be. 
A: Adminisztrátor 
S: Service 
B: Felhasználó 
 
A Passwords menüpontban lehet ezeket a szinteket beállítani. 
Gyárilag egy jelszó sincs beállítva. 
 
Gyors programozás 

 
Flow Units 
Áramlási 
mérték-
egységek 
 
B 

A mérő automatikusan konvertálja a kijelzett értéket a kiválasztott mértékegységre: 
 

 
Totalizer Unit 
Totál mérték- 
Egység 
 
B 
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Főmenü 
 

- Meter setup   –   Mérő beállítás 
- Measuring   –   Mérés 
- Inputs and outputs  –   Be és kimenetek 
- Reset of taotalizers  –  Totál érték reset 
- Setting of communication port  –  Kommunikáció beállítás 
- Specific counter setting  –  Speciális számláló beállítás 
- Counter information   –  Számláló információ 
- Language selection –   Nyelv kiválasztás 
 

Full Scale Flow 
 
Felső áramlási 
sebesség 
határérték. 
 
B 

Ez a paraméter állítja be a legmagasabb áramlási sebességet, melyet a készülék 
elfogad. Ez az érték hatással van az analóg áram kimenetre és az impulzus 
kimenetre is. 
 
Sebesség szerint a mérő 0,1…12m/s tartományra van állítva. 
A Low Flow Cut-off (alacsony áramlás levágás) és a limit monitoring (határérték 
figyelés) is függ ettől a paramétertől. 
 
Ez a paraméter mindkét áramlási irányra érvényes. 
 
Figyelem: Ha az aktuális áramlási sebesség nagyobb, mint a beállított határérték, 
akkor egy hibaüzenet jelenik meg. 

Low Flow Cut-
off 
Alsó áramlási 
határ 
B 

Ezen beállított érték alatti áramlási sebességek esetében a mérő nullának méri az 
áramlást. A beállított érték 0%...9,9% lehet a Full Scale Flow értékhez viszonyítva. A 
küszöbérték növelésével kiszűrhetjük a hamis értékek mérését leállított áramlás 
mellett, melyeket a folyadék vibrációja vagy lötyögése okozhat. 

Scale Factor 
Skálázás 
 
S 

A skálázási faktor megengedi, hogy állítsunk a mérő pontosságán anélkül, hogy a 
gyári beállításokat megváltoztatnánk, hogy igazodjuk a különböző alkalmazásokhoz. 
 
 

Empty Pipe 
Detection 
Üres cső 
detektálás 
 
S 

A készülék ellenőrzi, hogy a cső teljesen el van e árasztva folyadékkal. Ezt az 
ellenőrzési funkciót ki ill. be lehet kapcsolni. 
 
Megjegyzés: az üres cső detektálást helyszínen lehet kalibrálni, hogy az adott 
folyadék vezetőképességéhez igazítsuk, ill. a mérőcső ill. a mérőfej közötti 
kábelhosszhoz. 

Power Line 
Frequency 
Tápfeszültség 
frekvencia 
S 

A mérő optimális működése érdekében be lehet állítani a betáp frekvenciáját, mely 
Magyarországon 50Hz. 

Exitation 
Frequency 
Gerjesztő 
tekercs 
frekvencia 
 
A 

Ez a mérő tekercseinek frekvenciája. A lehetséges értéke a mérő méretétől és a 
tápfeszültség frekvenciájától függnek: 
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METER SETUP – MÉRŐ BEÁLLÍTÁS 

Pipe Diameter 
Cső átmérő 
 
A 

A mérőcső átmérője: DN 6… DN 2000-ig, vagy akár nem szabványos mértek is. 
 
Ezt az értéket a gyárban beállították. Ennek az értéknek az elállítása hatással van a 
mérő pontosságára. 

Detector Factor 
Detektor Faktor 
 
A 

Ez egy gyárilag beállított paraméter. Ha ezt a paramétert elállítjuk, rontunk a mérő 
pontosságán. Ha helyszínen akarjuk kalibrálni a mérőt, akkor a Scale Factor 
paraméterrel tegyük és ne ezzel. 
Amennyiben a detektor új elektronikai egységet kap, abba be kell írni ezt a számot, 
hogy a mérés pontos legyen az új elektronikával is. 

Detector Offset 
Detektor Offszet 
 
A 

Ez egy gyárilag beállított paraméter. Ha ezt a paramétert elállítjuk, rontunk a mérő 
pontosságán. Ha helyszínen akarjuk kalibrálni a mérőt, akkor a Scale Factor 
paraméterrel tegyük és ne ezzel. 
 

MEASUREMENT - MÉRÉS 

Flow Units Lásd gyorsmenü a programozás elején 

Totalizer Units Lásd gyorsmenü a programozás elején 

Full Scale Flow Lásd gyorsmenü a programozás elején 

Low Flow Cut-
off 

Lásd gyorsmenü a programozás elején 

Flow Direction 
Áramlási irány 
 
B 

Ez a paraméter állítja be az egyirányú (Unidirectional) ill. a kétirányú (Bidirectional) 
mérési üzemmódot. 
Egyirányú mérés esetén a mérő csak a mérőcsövön jelölt irányban méri az áramlást 
és T1/T2 totál értékek totál ill. nullázható napi számlálónak használhatóak. 
 
Kétirányú mérés esetén mindkét irányt méri, és a számlálók T+ (totál +) és a T- (Totál 
-) gyűjtik az irányokban átfolyt mennyiséget. A TN (nettó totál) számláló mutatja a 
különbséget a két érték között. 
 
Az áramlás irányát elektronikusan is lehet jelezni az egyik digitális kimenettel. 

Damping Factor 
Szűrő 
 
B 

A Damping Factor-ral növelhető a kijelzett érték stabilitása. Minél magasabbra állítjuk 
ezt az időpállandót annál kevésbé fog ingadozni a kijelzett érték, és annál kevésbé 
lesz érzékeny a műszer a pillanatnyi változásokra. Az érték 0 és 30s között 
változtatható. 
 
Megjegyzés: Ez a beállítás nem befolyásolja a totál értéket. 
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INPUTS AND OUTPUTS – BEMENETEK ÉS KIMENETEK 

Analog Output 
 
Analóg kimenet 
 
S 
 
 

Ez a paraméter állítja be az analóg kimenetet 0 és 100% (Full Scale) áramlási 
tartományban. A következő lehetőségek közül lehet választani.: 
 
Áram kimenet: 

- 0…20mA 
- 4…20mA 
- 0…10mA 
- 2…10mA 

  
Megjegyzés: Ha 20mA körül hibaüzenetet kapunk, akkor állítsuk a felső értéket 
22mA-re.  A kétirányú mérés irányát digitális kimenettel adhatjuk tovább a műszerből. 
 
Analóg kimenet: 

 
 

Digital Input 
 
Digitális 
bemenet 
 
S 
 

A digitális bemenettel nullázhatjuk a mérőt vagy előre beállított értékre állíthatjuk ill. 
leállíthatjuk vele a mérést (adagoláshoz). 
 
A bemenet úgy aktiválható, hogy 5-30VDAC feszültséget kapcsolunk rá, mely jöhet 
külső vagy belső forrásból. 
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INPUTS AND OUTPUTS – BEMENETEK ÉS KIMENETEK 
 
Digital Outputs 
 
Digitális 
kimenetek 
 
S 
 

A Functional Operation (funkcionális működés) almenüben beállíthatjuk a 4 digitális 
kimenet működését. Például beállíthatjuk az egyik kimenetre a pozitív irány 
impulzusait, és az impulzusok számát átfolyt mennyiségenként. 
 
Digitális kimenetek 1 és 2 
 
Ez a két kimenet nyitott kollektoros kimenetként működik aktív és passzív 
üzemmódban. Az üzemmód kiválasztása jumperekkel történik: JP1 és JP2. A 
felhelyezett jumper aktív kimenetet eredményez, a levett jumper pedig passzív 
kimenetet. 
 

 
 

 



6 
 
 

 

INPUTS AND OUTPUTS – BEMENETEK ÉS KIMENETEK 
 
Digital Outputs 
3 and 4 
 
Digitális 
kimenetek 
3 és 4 
 
S 
 

Digitális kimenetek: 3 és 4. 
 
Ezek a kimenetek SSR (relé) és OC (nyitott kollektor) kimenetként is működhetnek. 
Programból választjuk ki az üzemmódot. (output hardware) 
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INPUTS AND OUTPUTS – BEMENETEK ÉS KIMENETEK 
 
Digital Outputs – Digitális kimenetek 
 

Functional 
Selection 
 
Működési 
beállítás 
 
S 

A következő funkciókat lehet beállítani az 1-4-es kimenetekre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inactive: A digitális kimenet ki van kapcsolva 
 
Forward Pulse: A + irányba jelzi az átfolyás mennyiségét impulzusokkal. 
 
Reverse Pulse: A - irányba jelzi az átfolyás mennyiségét impulzusokkal. 
 
AMR (50ms): adaptáció az Automatikus Mérő Leolvasó rendszerhez. 
 
Frequency: impulzusokat generál az átfolyás mértékével arányosan. 
 
Flow set point: A beállítot átfolyási küszöbértéknél kapcsol a kimenet. 
 
Empty Pipe Alarm: Üres cső állapotban ad jelzést 
 
Flow direction: jelzi a folyás irányát. 
 
Preset output: jelzést ad, amikor az adagoláshoz beállított átfolyt mennyiséget elérte 
a számláló. 
 
Error Alarm: Jelzést ad hibajelzés esetén 
 
24VDC Supply: 24 VDC-t szolgáltat az adott kimeneten. A JP1 ill a JP2 felhelyezve 
kell, hogy legyen. NO állapotra kényszeríti a kimeneteket. 
 

Funkció O/P1 O/P2 O/P3 O/P4 
Inactive – Inaktív X X X X 
Forward Pulse - + irány impulzusok X X   
Reverse Pulse - - irány impulzusok X X   
AMR (50ms) – AMR X    
Frequency - frekvencia   X  
Flow setpoint – Folyás határérték X X X X 
Empty Pipe Alarm – Üres cső alarm X X X X 
Flow direction – folyás irány jelzés X X X X 
Preset output – Preset kimenet X X X X 
Error alarm – Hiba kimenet X X X X 
24VDC Supply – 24VDC táp kim. X X   

Pulses/Unit 
Impulzus/ 
egység 
 
S 

Ez a paraméter állítja be, hogy átfolyt térfogat-egységenként hány impulzust generál 
az adott kimenet. A beállítható tartomány 0,0001… 99.000 impulzus egységenként. A 
10.000 impulzus/sec értéket nem haladhatja meg a frekvencia. 
 
 

Pulse Width 
Impulzus 
szélesség 
 
S 

Ez a paraméter határozza meg az ON (be, 1) időtartamát az impulzusnak. A 
beállítható tartomány 0…9999ms. Amennyiben 0-át adunk meg, az impulzus 
szélessége automatikusan áll be 1:1 arányú kitöltési tényezővel az alacsonyés a 
magas szint időtartama köszött. 
Amennyiben hibás értéket adtunk meg a frekvencia ill a maximális áramlási 
sebességgel összevetve, akkor a műszer hibát jelez. 
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Preset Amount 
 
Preset érték 
 
S 

Adagolásnál az itt meghatározott értékből számol vissza a PS számláló és erre az 
értékre ugrik vissza a 0 után, ha az egyik digitális bemenetet Batch Reset funkcióra 
állítottuk. 
A beállítató érték 0,01 … 99999,99 egység. 
 
Megjegyzés: Csak egy Preset érték állítható be, tehát minden erre a funkcióra 
programozott kimenethez ugyan az az érték fog tartozni. 
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INPUTS AND OUTPUTS – BEMENETEK ÉS KIMENETEK 

Flow Simulation 
Áramlás 
szimuláció 
S 

Az áramlás szimuláció segítségével tesztelhetjük a beállított kimeneteinket akkor is, 
ha nincs áramlás a csőben. A szimuláció -100% és +100% között állítható a teljes 
mérési tartományhoz viszonyítva. 

 
 
 

CLEAR TOTALS – SZÁMLÁLÓK TÖRLÉSE 

T1 
S 

Az egyirányú 1-es számláló nullázása a menüponttal 

T2 
S 

Az egyirányú 2-es számláló nullázása a menüponttal 

T+ 
S 

Az kétirányú pozitív számláló nullázása a menüponttal 

T- 
S 

Az kétirányú negatív számláló nullázása a menüponttal 

TN 
S 

Az kétirányú összegzett számláló nullázása a menüponttal 

VW 
S 

A preset batch-re állítja vissza az értéket a menüponttal vagy külső jelre 

Tpwroff 
S 

A totál érték mérési idejét nullázza ez a menüpont 

 

Flow Set Point 
Áramlási 
küszöbérték 
 
S 

Az áramlási küszöbérték meghatároz egy minimum és egy maximum áramlási értéket 
a maximális mérhetőhöz viszonyítva (Full Scale Flow paraméter) százalékos 
arányban, 1% felbontással. A meghatározott érték felett/alatt a  kimenet aktiválódik. 
 

Output Type 
Kimenet Típus 
 
S 

Az NO és az NC működés állítható be itt. 

Hardware 
Selection 
Hardware 
kiválasztás 
S 

Itt határozhatjuk meg, hogy a 3-4-es kimeneteket passzív OC kimenetként vagy relé 
kimenetként használjuk. 

Frequency 
Frekvencia 
S 

Itt definiálhatjuk a 3-as kimenetet frekvencia kimenetnek. A felső frekvencia határ 
10.000Hz. 
A Hardware kimenet OC-nek legyen állítva, ha magasabb frekvenciákat szeretnénk 
elérni, mint amit a relé követni tud. 
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ADVANCED – SPECIÁLIS MENŰ 

Unit Multiplier 
Tizedes beállító 
B 

Itt állítjuk be a számlálók kijelzett tizedeseinek számát. 
 

 
Backlight 
Control 
Háttérvilágítás 
S 

Beállíthatjuk, hogy a kijelző háttérvilágítása mindig bekapcsolt, mindig kikapcsolt vagy 
1 perc után automatikusan kikapcsoló módban működjön. Ez utóbbi esetben az első 
gombnyomás csak a háttérvilágítást kapcsolja be a mérőn. 

Az analóg kimenetet beállították a gyárban, de ha a helyi működés ettől eltérőt 
igénye, akkor állíthatunk rajta a következő paraméterek segítségével: 
 
 
Corrective factor 
Korrekciós 
faktor 
S 
 
 

Ha a külső mérőrendszerünk mást mutat, beállíthatjuk a 4mA és a 
20mA értékeket pontosan változtatva az ofszet értékén. 
 
Először válasszuk ki a 4mA-es értéket, és korrigáljunk addig rajta, 
amíg a külső mérő 4mA-t mutat. Ezt tegyük meg aztán a 20mA-es 
értékkel is. 

Analog Calibrate 
Analóg kimenet 
beállítás 
S 

Factory setting 
Gyári beállítás 
S 

Ez visszaállítja a gyári beállításokat. 
 
 

Ez a szűrő segít elkerülni a nem várt csúcsokat a mérés alatt 
 
 
Activation 
Aktiválás 
A 

Aktiválás deaktiválás 
 
 

Filter Delay 
Szűrő 
késleltetés 
A 

Ez a paraméter mondja meg, mennyi ideig marad változatlan a 
mért érték, amennyiben a szűrő működésbe lép. 
 
 

Acceleration 
Factor 
Változási 
sebesség faktor 
A 

Ez a paraméter megadja a maximális áramlási sebesség változást 
(áramlási sebesség / idő). Ha ezt meghaladja a mért valós érték, 
akkor a szűrő működésbe lép és a beállított ideig állandó éréken 
fogja tartami a mérési eredményt. 
 

Constant Flow 
Konstans 
áramlás 
A 

Ez a paraméter a konstans áramlás maximális változási 
sebességét határozza meg. 

Software Filter 
Szoftveres 
szűrő 
S 

Peak Detect 
Csúcs 
detektálás 
A 

Ez a menüpont a csúcsdetektálásokban segít. Elmenti a 
csúcsértéket. A + gombbal nullázható. 
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ADVANCED – SPECIÁLIS MENŰ 

Empty Pipe 
Calibration 
Üres cső 
kalibrálás 
S 

Az üres cső jelzés kalibrálható. Előfordulhat olyan, hogy telt szelvény esetén is hibát 
jelez a folyadék megváltozott vezetőképessége miatt vagy azért, mert hosszabb 
kábelt használunk a kijelző és a mérőcső között, mint a gyári. 
 
A kalibrálás menete a következő: 
Üres csővel kezdünk. 
1, Válasszuk ki az Empty Pipe Calibration menüt 
2, Állítsuk a kalibrációt „Cal [on]” állásba 
3, Figyeljük meg a feszültséget „Volt” 
4, Amikor stabil, válasszuk a „Store”-t és nyomjuk meg az E-t 
5, Töltsük tele a csövet folyadékkal 
6, Válasszuk ki a „Cal Pipe Full”-t 
7, Állítsuk a kalibrációt „Cal [AN]”-ra 
8, Figyeljük a feszültséget „Volt” 
9, Amikor stabil, válasszuk a „Store”-t és nyomjuk meg az E-t 
 

Password 
Security 
Biztonsági 
jelszó 
S 

Három belépési szintet kezel a műszer külön jelszavakkal. 
 
Adminstrator - Adminisztrátor: A 
Service – Szerviz: S 
User – Felhasználó: B 
 
5 jegyből áll a jelszó és gyárilag [00000]. Nullától különböző jelszót kell beállítani az 
aktíváláshoz. A fent megjelölt sorrendben kell aktiválni a jelszókat. 
 
Kb. 5 perccel az aktiválás után működésbe lép a jelszó. Ezután már csak a jelszó 
ismeretében tudunk belépni az adott menü szintre. 
A következő hibák fordulhatnak elő a rendszerben. Installáció után érdemes törölni 
ezeket, hogy a normál üzemről megfelelő képet kapjunk. 
 
A törléshez válasszuk ki a megfelelő tételt, nyomjuk meg az E-t, lépjünk a számra, 
nyomjunk E-t ismét, majd a „store”-t választva ismét E. 
 
Detector 
Detektor 

Ahányszor egy érvénytelen detektor hiba lépett fel 
 

Empty Pipe 
Üres cső 

Nerm telt szelvényű áramlás helyzetek száma 
 

Full Scale 
Maxim. Érték 

Ahányszor a mért érték meghaladta a legmagasabb megengedett 
értéket. 

Totalizer 
Számláló 

Ahányszor a számláló meghaladta a mérő maximális értékét. 

Pulse Sync 
Impulzus, szink. 

Ahányszor az impulzus kimenet kiesett a szinkronból 

ADC Interrupt 
ADC megszak. 

Ahányszor kimaradt az analóg bemenet jele 

ADC Range 
ADC tartom. 

Ahányszor az analóg bemeneti jel túllépte a megengedett 
tartomány határait. 

System Error 
Rendszerhiba 

A rendszerdiagnosztika ennyi alkalommal jelezte, hogy újra kellene 
indítani az eszközt. 

System Resets 
Rendszerreset 

A rendszerdiagnosztika ennyi alkalommal indította újra az eszközt. 

Error Counts 
Hiba számláló 
B 
 

System Reset 
ID 
Rendszer reset 
Azonosító 

Diagnosztikai információ olyan rendszer resetről, mely a lejárt belső 
időzítő miatt történt. 
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Rollover Counts 
Túlcsordulás 
számláló 
B 

Ahányszor átbillent a számláló a maximálisan kijelezhető értéken. A totál érték nem 
lehet több 10 számjegynél. Ha ezt meghaladja, akkor nullázódik és a túlcsordulás 
számláló értéke eggyel növekszik.  
 

Power Up 
Counter 
Bekapcsolás 
számláló 
B 

Ahányszor a mérőt bekapcsolták 

Power Off Time 
Kikapcsolás 
időtartam 
B 

Az az időtartam, amíg a mérő áram nélkül volt. Ez a „Tpwroff” almenüben a „Reset 
Totalizer” alatt lehet állítani. 

Version Info 
Verzió info. 
B 

Ez az eszköz aktuális verziószáma 

Serial Number 
Széria szám 
B 

Az eszköz gyártási száma, a következő formátumban: 
YYMM#### 

Restore Default 
Alapértékek 
visszaállítása 
A 

Minden paramétert a gyári értékre állít vissza, kivéve a kalibrálási paramétereket. 

Restore 
Calibration 
Kalibráció 
visszaállítás 
A 

Minden kalibrációs értéket visszaállít a gyári alapértékre. 

 
 
 

LANGUAGE SELECT – NYELV KIVÁLASZTÁSA 

Language 
Select 
Nyelv 
Kiválasztása 
B 

Itt lehet a nyelvet kiválasztani 

 


