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DMTFB felcsatolható áramlásmérő felhasználói kézikönyv

Alkalmazás, mérési elv.

Tranzit time elven mérő ultrahangos áramlásmérő, mely a két ultrahangos adó-vevő 
szonda között sugárzott ultrahangos jelek utazási idejét méri és ebből számítja ki a 
csőben áramló folyadék sebességét.

A méréshez szükséges feltételek:
• telt szelvény
• viszonylag buborék és szilárd részecske mentes folyadék
• lamináris áramlás

Specifikáció
Távadó:

• Tápellátás: 90-240VAC 50/60Hz ±15% @ 5 VA max. vagy 9-28VDC @ 2.5 VA 
max.

• Áramlástartomány: 0 ~ ±12 m/s
• Kimenetek: földfüggetlenek, galvanikusan leválasztva
• 4-20mA: 1000 ohm max
• Impulzus kimenet: 1~9999Hz, áramlási sebesség kimenet
• Relé kimenet totál értékre vagy riasztásra. Relé terhelhetőség: 150 VDC/0,18A
• RS232 vagy RS485: MODBUS-ASC  Ⅱ /MODBUS-RTU
• Hart protocol+(4-20mA) opció
• SD kártyás adatrögzítő
• Kijelző: 4 sor×16 karakter, angol nyelv
• Állítható mértékegységek
• Üzemi körülmények: -40 to 55℃, 0-95% relatív páratartalom
• IP 65-ös tokozat
• 260H×193W×80D mm
• Mérési pontosság: ±1.0% a mért értékre vonatkoztatva, 0.5 m/s áramlási 

sebesség felett, ±0.005 m/s a mért értékre vonatkoztatva 0.5 m/s áramlási 
sebesség alatt

• Ismétlési pontosság: ±0.2% a mért értékre vonatkoztatva
• Mintavételezési idő: 7,5ms
• Kijelző frissítés: 500ms
• Biztonsági kód
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• Opcionális ATEX (ExdⅡBT6) kivitel. (LCIE 09 ATEX 3088)

Szondák:

• Mérhető folyadék: Bármilyen folyadék, melyben kevesebb mint 2% szilárd részecske vagy 
légbuborék található.

• Folyadék hőmérséklete: -40 to 121°C Standard szondákkal és
-40 to 250°C magas-hőmérsékletű szondákkal

• A szondákhoz 6m kábel tartozik, de egész 300m-ig meghosszabbítható (rendelhető)
• Csőméretek: M szondával 40...10000mm, L szondával: 1000....4500mm

S szondával 20...50mm
• Cső anyagok: többféle fém és PVC

A készlet egységei

                           Távadó Távadó robbanásveszélyes területre

M szonda Magas hőmérsékletű M szonda   EX M szonda 

K szonda M felszerelő sín M szonda Z módban



S szonda V módban S szonda Z módban Acélszalag



Szondák felszerelése

A felszerelés helyének kiválasztása

A csővezetéknek teljesen tele kell lennie a mérés során. Amennyiben a csőben nincs folyadék, 
hibajelzést kapunk, mely automatikusan törlődik, ha a folyadék ismét megtölti a csövet. 
Részlegesen töltött cső esetén téves mérési eredményt kapunk, amennyiben mér az eszköz.

Laminárisan áramló folyadékot tudunk csak mérni, így olyan egyenes szakaszt kell keresnünk a 
csővezetéken, ahol legalább 10D-vel a mérőpont előtt és 5D-vel utána nincs áramlás zavaró 
szerelvény, könyök, szivattyú, stb. 

Szivattyútól érdemes a lehető legtávolabb mérni, ill. a membránszivattyú teljesen meg is 
hiúsíthatja  a mérést.

Amennyiben nő az áramlási sebesség, az egyenes szakasz hossza is nagyobb kell, hogy 
legyen.

Kerüljük a lefelé tartó csőszakaszokat, mert ott kisebb a telt szelvény esélye.

Szonda elhelyezése Szonda előtt xD Szonda után xD

10 5

14 5

24 5

30 5

10 5

24 10



Szondák felszerelési távolsága és módozatai

A szondák távolságát a távadó kiszámítja és megadja, miután betápláltuk a szükséges adatokat:
mérési mód, cső mérete, cső anyaga, folyadék anyaga.

A mérési módok ill. szonda felszerelési módok a következőek.

W mód V mód Z mód

A módozatokat a következő táblázat segítségével is meghatározhatjuk. 

Felszerelési mód Cső anyaga Cső mérete

W

Műanyag
Szénacél
Rozsdamentes acél
Réz
Hengerelt vascső
Öntöttvas cső 

25...150mm
25...150mm
25...150mm
25...150mm
nem javasolt
nem javasolt

V

Műanyag
Szénacél
Rozsdamentes acél
Réz
Hengerelt vascső
Öntöttvas cső 

40...750mm
40...600mm
40...750mm
40...750mm
40...300mm
40...300mm

Z

Műanyag
Szénacél
Rozsdamentes acél
Réz
Hengerelt vascső
Öntöttvas cső 

> 750mm
> 600mm
> 750mm
> 750mm
> 300mm
> 300mm



A szondák felszerelése

A cső keresztmetszete

A szondák iránya legalább 45°-kal térjen el a függőleges iránytól, hogy kerüljük a lerakódásokat 
és a buborékokat.

A szondák nézzenek egymás felé, vagy tökéletesen a szemközti csőfal felé, hogy biztosítsuk, 
hogy az ultrahangos sugarak eljussanak az egyik szondától a másikig.

A csövet tisztítsuk meg! Vékony festékréteg vagy egy kis rozsdás elszíneződés nem számít, de 
a szigetelést vagy több réteg festéket vagy vastag rozsdás réteget el kell távolítanunk a sikeres 
mérés érdekében.

A szondákat jól be kell kenni szilikon zsírral a hatékony csatolás érdekében.

Miután felszereltük a szondákat a megadott távolságban egymástól ellenőrizzük a telepítésünk 
helyességét.

A 90-es menüben ellenőrizhetjük a jelerősséget (S =signal strength). Ha ezek az értékek 60-nál 
nagyobbak, akkor kielégítő a zsírozás, a szondák iránya és a folyadék is van a csőben.

A 91-es menüben a szondák távolságát ellenőrizhetjük. Ha az itt talált érték 100 +/- 3%, akkor a 
távolság rendben van. Amennyiben ezen a tartományon kívül esik, a szondák egymáshoz képesti 
pozícióján változtatni kell, mint az alábbi ábra mutatja.



Menük

A menük között a ʌ V nyilakkal léptethetünk, vagy a menü gombot követően beütjük a menü 
számát.

A menüpont átírása az enter gombbal kezdhető, majd beírjuk az új értéket és ismét megnyomjuk
az entert.

Menüpont Funkció

M00 Csak kijelzés
Pozitív számláló, negatív számláló, totál, és státusz

M01 Csak kijelzés
Pozitív számláló, térfogatáram, áramlási sebesség, és státusz

M02 Csak kijelzés
Negatív számláló, térfogatáram, áramlási sebesség, és státusz

M03 Csak kijelzés
Totál számláló, térfogatáram, áramlási sebesség, és státusz

M04 Csak kijelzés
Dátum, idő, térfogatáram, és státusz

M05 Csak kijelzés
Totál energia, energiaáram, áramlási sebesség, és státusz

M06 Csak kijelzés
T be, T ki hőmérséklet értékek

M07 Csak kijelzés
Hibakódok és státusz

M08 Csak kijelzés
A totál napi számláló

BEÁLLÍTÁSOK 

M11 Csővezeték külső átmérője (mm)

M12 Csővezeték falvastagsága (mm)

M13 Belső átmérő – ha M11 és M12 ki lett töltve, ezt automatikusan kiszámolja a 
készülék

M14 Csővezeték anyagának kiválasztása
0 szénacél,     1 rozsdamentes acél,      2 öntöttvas
3 hengerelt vas,      4 réz,      5 PVC
6 alumínium,      7 azbeszt,      8 üvegszálas, 
9 egyéb (egyéb esetén meg kell adni az ultrahang terjedési sebességét az 
anyagban)

M16



Cső bélésének anyaga
0 nincs bélés,     1 epoxi,     2 gumi,    3 habarcs,     4 polipropilén
5 polisztirol,     6 polisztirén,     7 polieszter,     8 polietilén,      9 ebonit
10 teflon,      11 egyéb

M18 Bélés vastagságának megadása

M20 Folyadék anyagának megadása
0 víz,     1 tengervíz,     2 kerozin,      3 benzin,     4 fűtőolaj,     5 nyers olaj,
6 propán (-45°C),    7 bután (0°C),    8 egyéb (other),     9 dízel olaj,   
10 ricinus olaj,     11 mogyoró olaj,    12 #90 benzin,    13 #93 benzin,  
14. alkohol,     15 forró víz (125°C),

M21 Ultrahang terjedési sebességének beírása a folyadékban, ha az egyéb (8. other)
folyadék lett kiválasztva, amit nem ismer a rendszer.

M22 A folyadék viszkozitásának beírása egyéb folyadék megadása esetén

M23 Az alkalmazott szondatípus megadása
Enter után kiválasztható a nyilakkal, majd ismét enter.

M24 Felszerelési mód megadása
„W” vagy „V” vagy „Z” vagy „N”

M25 A rendszer kiszámítja a szondák közötti távolságot, és ebben a menüpontban 
adja meg. A szondák közötti távolság a szonda szélétől mérendő, vagyis ennyi 
hely lesz közöttük.

M26 Ebben a menüpontban eltárolhatjuk a beállított értékeket. Egy áramszünet 
esetén a beállítások esetleg elveszhetnek, ha itt nincsenek eltárolva. (nem 
jellemző)

M27 Itt írja ki a készülék a cső belső keresztmetszetét (számított érték)

M28 Hold poor signal – tartsd a mért értéket rossz minőségű jel esetén is!
Amennyiben mérés közben valamilyen okból, időszakosan leesik a jel minősége,
és nem tud mérni a műszer, nem tér át rossz értékre vagy nullára, hanem tartja 
az utolsó használható mérés értékét. (Ha ez az opció YES értékre van állítva)

M29 Empty pipe setup – üres cső beállítás 
Amennyiben a mérés Q (minőség) értéke 60 alá esik, nullát fog mutatni a mérő. 
Előfordulhat azonban, hogy nehéz terepen mérünk, és 50 körüli Q értéket érünk 
csak el. Ekkor az M29-et állítsuk át pl 50-re, hogy ilyen alacsony minőség mellett
is el tudjuk végezni a mérést.

M30 Mértékegységrendszer  beállítása
English = angolszász,  Metric = metrikus (ez utóbbi kell nekünk)

M31 Áramlási térfogatáram mértékegységének beállítása
Enter után le fel nyíl, majd a kiválasztott értéknél enter ismét

M32 A Totál érték mértékegységének kiválasztása



M33 Totál szorzó érték
A szorzó állítható 0,001 és 10000 között. A totál értéket szorozza meg. 
Ha impulzus kimenet lett beállítva a totál értékhez kapcsolva, akkor az 
impulzusok számát is ezzel az értékkel szorozza a műszer.

M34 Be ill. kikapcsolja a totál számlálót

M35 Be ill. kikapcsolja a pozitív irányú számlálót

M36 Be ill. kikapcsolja a negatív irányú számlálót

M37 Számlálók nullázása

Továbbá ebben a menüpontban lehet visszaállítani a gyári alapértékeket:
Meg kell nyomni a „.” -ot és utána a „<” gombot.

M38 Manuális számláló
Ez egy külön számláló, melyet itt tudunk elindítani és leállítani.

M40 Damping – átlagolás
Ebben a menüpontban a mérés átlagolási idejét állíthatjuk 0 és 999 másodperc 
között. Arra való ez a funkció, hogy az ingadozó mérési eredményeket egy kicsit 
stabilizáljuk.
1 és 10 között van a szokványos értéke.

M41 Alacsony áramlás nullázása
Csupán a cső rezgése miatt is mérhet a műszer valami minimális áramlást még 
akkor is, ha teljesen áll a csőben levő víz. Ez akkor a legkellemetlenebb, ha 
hosszú időn keresztül számoljuk az átfolyt mennyiséget.
A minimális folyadék sebesség megadásával kiküszöböljük ezt a jelenséget. A 
megadott, mondjuk +/-0,02 m/s alatt nullának vesz az áramlást a rendszer.

M42 Nullpont beállítás
Tanácsos mérés előtt beállítani a nullpontot, amennyiben le tudjuk állítani az 
áramlást a csőben. 
Ezt a funkciót kiváltva 40secundumon keresztül mér a műszer, és az átlagosan 
mért értéket beállítja nullpontnak.

M43 Nullpont törlés
Amennyiben nem tudjuk leállítani az áramlást és tartunk tőle, hogy egy előző 
nullpont érték félre viheti a mérést, visszaállíthatjuk a nullpontot a gyári értékre 
ezzel a menüponttal.

M44 Nullpont beírás manuálisan
Itt megadhatunk egy offsetet, vagyis beírhatunk egy nullának számító 
áramlásértéket.

M45 Scale Factor – Kalibrációs faktor
Ez a számérték adott alkalmazás esetén korrigálhatja a mérést, ha pl. adagokat 
szeretnénk kimérni, és rájövünk a műszer hibájára. (Pl. 1000 liter helyett 985 
litert mér mindig, így 0,985-re állítva ezt az értéket 1000 liternél 1000-et is fog 
mutatni.



A gyári kalibrációs lapot is érdemes figyelembe venni (a rajta levő scale factor-t) 
ha hasonló körülmények között mérünk.
A Scale factor más és más lehet mérési módonként, átmérőnként, 
csőanyagonként vagy éppen szondaméretenként. Javasolt az 1-es érték 
tartása, ha nincs jobb adatunk.

M46 Hálózati azonosító számítógépes kommunikációhoz

M47 Rendszer lezáró kód, a paraméterek megváltoztatásának megakadályozására.
Kérje a jelszót a gyártótól.

M48 Tasztatúra lezáró kód.
Elveszett jelszó esetén lépjen kapcsolatba a gyártóval.

M49 Kommunikációs teszt

M50 Adatrögzítő be ill. kikapcsolása

M51 Az adatrögzítő időbeállítása
Start       00:00:00 az adatrögzítés kezdete
Interval   00:00:00 milyen időközönként rögzítse az adatokat
Go On    00:00:00 az adatrögzítés vége

Ha hosszabban akarunk mérési eredményeket rögzíteni, mint 24h, akkor a Go 
On idő karaktereit állítsuk „*”, a „.” (pont) gombbal.

M52 Adatrögzítés iránya: amennyiben az RS-232 portra ki szeretné küldeni a mért 
adatokat, állítsa igenre ezt az opciót.

M53 Áramhurok kalibráció 
A 4-20mA analóg kimenetét lehet finomhangolni ezzel a funkcióval.

Ha készen áll, nyomja meg az enter gombot
Ekkor a 4mA-t lehet finomhangolni a le/fel nyilakkal
Enter
Ekkor a 20mA-t lehet finomhangolni a le/fel nyilakkal
Enter

M54 Analóg áramkimenet módjának kiválasztása
4-20mA, 0-4-20mA, 0-20mA, 20-4-20mA

M55 A 4mA-hez rendelt térfogatáram beállítása

M56 A 20mA-hez rendelt térfogatáram beállítása

M57 Analóg áramkimenet ellenőrzés különböző áramértékeken

M58 Analóg áramkimenet áramértékének kijelzése

M60 A műszer idejét és dátumát jelzi ki
Enter megnyomásával átírható



M61 Kiírja a műszer verziószámát és gyártási számát

M62 A kommunikáció baud rate beállítása

M63 A bemeneti hőmérő alsó és felső hőmérséklet határainak beállítása

M64 A kimeneti hőmérő alsó és felső hőmérséklet határainak beállítása

M65 A frekvencia kimenet tartományának beállítása: 0 …. 9999Hz között.

M66 Az alacsony frekvenciahatárhoz tartozó térfogatáram megadása

M67 A magas frekvenciahatárhoz tartozó térfogatáram megadása

M70 LCD háttérvilágításának beállítása
Always on = mindig világít
Always off = kikapcsolva
Lighting for = be kell írni hány másodpercig maradjon égve gombnyomás után

M71 LCD kontraszt beállítás 
Minél kisebb értéket adunk meg, annál sötétebb lesz a kijelző

M72 Munkaóra számláló
Ebben a menüpontban nullázható is.

M73 Alarm kimenet #1 alacsony érték
Állítsuk be az alacsony térfogatáram értéket, mely alarm relét aktivál

M74 Alarm kimenet #1 magas érték
Állítsuk be a magas térfogatáram értéket, mely alarm relét aktivál

M75 Nem használt

M76 Nem használt

M77 Hangjelzés indításának kiválasztása
0, Nincs jel
1, Gyenge a jel
2, Nem áll készen – állapothiba
3, Fordított áramlás irány
4, Analóg kimenet korlát-túllépés 100%
5, Frekvencia kimenet korlát-túllépés 120%
6, Alarm #1
7, Alarm #2 (nem használt)
8, Adagolás
9, Pozitív Int impulzus 
10, Negatív Int impulzus 
11, Energia impulzus
12, Ki bekapcsolás RS-232 révén
13, Változott a folyadék – megváltozott az ultrahang terjedési sebessége a 
folyadékban



14, Gombnyomásra
15, Nem használjuk a buzzert
 

M78 OCT (nyitott kollektoros kimenet) beállítása – térfogatáramra

M79 Relé kimenet beállítása

M80 Áramlási adagolás beállítása

M81 Az adagolási érték beállítása

M82 Eseménymemória totál számlálóra
Totál napi számláló 
Havi totál számláló 
Éves totál számláló

M83 Automatikus korrekció

M84 Hőmennyiség mértékegységének beállítása:
kWh vagy GJ

M85 Hőmérés forrásának beállítása
0, T1 és T2 hőmérőktől
1, fix hőmérséklet különbség

M86 Specifikus hőmennyiség beállítás 

M87 Hőmennyiség számláló 

M88 Hőmennyiség szorzó

M89 Hőmennyiség számláló nullázása

M90 Kiírja a jelerősségeket ( S1, S2) és a mérés minőségét (Q)
Akkor jó a mérés, ha mindhárom érték 60 felett van.

M91 Kiszámítja és kijelzi a mért és a számított ultrahangos jel utazási idejének 
arányát.
Akkor jó a mérés, ha ez a számérték 100 +/- 3% tartományon belül van. Ha 
ez nem teljesül, állítanunk kell a szondák közötti távolságon.

Ezt minden mérésnél ellenőrizni kell.

M92 Ha a M20-ban (other) egyéb folyadékot állítottunk be és a M21-ben beírt 
ultrahang terjedési sebesség nagyban eltér az itt kijelzettnél, akkor a 
beállításaink nem helyesek.



M-1 T1 hőmérő kalibrálása 0°C-nál
Gyárilag kalibrálva van, de ha valami miatt a felhasználó szeretné ismét 
kalibrálni.

M-2 T1 hőmérő kalibrálása 200°C-nál

M-3 T2 hőmérő kalibrálása 0°C-nál

M-4 T2 hőmérő kalibrálása 200°C-nál

Kimenetek

4-20mA analóg kimenet
Aktív analóg kimenet – csatlakozási pontok: + és – 4-20mA  -  0,1% pontosságú

Több módban is használható: 4-20mA, 0-4-20mA, 0-20mA, 20-0-20mA – állítható az 54-es 
menüben

Finomhangolható az 53-as menüben.

Az 55-ös és az 56-os menüben rendelhetjük hozzá az alacsony és a magas térfogatáram 
értékeket. 

Az 57-es menüben ellenőrizhetjük a kimenetünket beállítva 0,4,8 stb mA értékeket.

Az 58-as menüben pedig mA-ben is kiírja a mérő az aktuális áramlási sebességet (térfogatáram).

OCT impulzus kimenet



Gyorsbeállítás, és ellenőrzések, melyeket minden mérés előtt  
szükséges lehet beállítani, megtekinteni.
Csővezeték: M11 – Külső átmérő (mm)

M12 – Falvastagság (mm) (Bélés esetén 
M16, M18 megadása is szükséges.)

M14 - Anyag 0-szénacél
1- rozsdamentes acél 
2 – öntöttvas
4- hengerelt vas 
5 – PVC
…
9 egyéb

Folyadék M20 – Folyadék anyaga (Egyéb megadása 
esetén M21, M22)

0 víz,     1 tengervíz,     2 kerozin,   
3 benzin,   4 fűtőolaj,   5 nyers olaj,
6 propán (-45°C),    7 bután (0°C),  
8 egyéb (other),     9 dízel olaj,   
10 ricinus olaj,     11 mogyoró olaj,  
12 #90 benzin,    13 #93 benzin,  
14. alkohol,     15 forró víz (125°C),

Szonda M23- Szondatípus (S, K, M)

M24- Szonda felszerelési mód ˝W˝,  ˝V˝,  ˝Z˝, ˝N˝

M25- Szondatávolság számított értéke 
(mm). A szonda szélétől mérendő, vagyis 
ennyi hely lesz közöttük.

Mérés 
minősége, 
Jelerősség 

M90, M91, M28 Jelerősségek (S1, S2) , 
Jelminőség (Q),  Gyenge jelminőség esetén 
a mért érték megtartása

Q > 60

Áramlási 
mértékegység 

M31  Áramlási térfogatáram 
mértékegységének beállítása
Enter után le fel nyíl, majd a kiválasztott 
értéknél enter ismét

Adatrögzítés M50, M51 Indítás, leállítás...

Analóg 
áramkimenet

M53 – M58 Beállítások

Frekvenciaki-
menet

M65 – M67  Beállítások

Gyenge 
jelminőség 
elfogadása

M29  Beállítások, mérés minőségének 
ellenőrzése.
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