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2 Alkalmazás

A FLOMIC FL 50X4 sorozatú akkumulátoros, ultrahangos víz és áramlásmérő technológiai és elszámolási
áramlás, nyomás és vízfogyasztás mérési  célokra szolgál,  vízműveknél,  vízkezelő és ellátó üzemeknél és
egyéb  ipari  területeken.  A mérőműszer  kialakítása  és  technikai  paraméterei  megfelelnek  az  EN  14154
szabványnak.  A mérőműszer  a  vízfogyasztás  mérésén  kívül  alkalmas  a  vízellátó  hálózat  ellenőrzésére,
vízszivárgás mérésére kiegészítve egy opcionális adatgyűjtő hálózattal.

3 A mérőműszer működési elve

A mérés  az  egysugaras  és  a  kétsugaras  impulzus  „futási  idő”  elven  alapul.  Az  áramlási  sebességet  az
áramlással egy irányban vagy az áramlás ellen haladó ultrahang hullámok eltérő, sugárzó és vevő közötti
utazási idejéből számítja ki a műszer.

4 Műszaki leírás

4.1 A műszer funkciói és paraméterei

A FLOMIC FL 50X4 sorozatú akkumulátoros, ultrahangos víz és áramlásmérő két alapvető verzióban kerül
gyártásra:  vízmérő  (FL  5024  egysugaras  és  FL  5044  kétsugaras  modell)  és  áramlásmérő  (FL  5034
egysugaras  és  FL  5054  kétsugaras  modell).  A  két  verzió  közötti  különbség  az  ultrahangos  érzékelők
kialakításában mutatkozik.
A FLOMIC vízmérők  mérő-szenzorai  úgy  lettek  tervezve,  hogy  a  mérő  karakterisztikái,  mint  pl.  a  tipikus
áramlási  sebesség,  a  méréstartomány  és  a  megengedett  nyomás  (nem  több,  mint  16  bar)  hasonló  a
hagyományos vízmérők paramétereihez.
Az  áramlásmérők  paraméterei  a  sztenderd  áramlásmérőkéhez  igazodnak  maximális  áramlási  sebesség
(10m/s) és nyomás (40 bar) tekintetében.
Minden FLOMIC FL 50X4-es mérő ugyan azt a jelfeldolgozó és kijelző elektronikai egységet tartalmazza, mely
méri  és  kijelzi  a  fizikai  jellemzőket,  az  áramlási  sebességet  (m3/h)  és  az  utolsó  nullázás  óta  átáramlott
összegzett mennyiséget (m3). Ez az egység tartalmaz egy passzív optikai csatolású impulzus kimenetet is. 

Külön rendelésre a műszer a következő választható funkciókat és kiegészítőket tartalmazza:
 A pillanatnyi nyomás mérése és kijelzése;
 4-20mA-es passzív áramkimenet, mely választhatóan az áramlási sebességet vagy a nyomás követi;
 Kétirányú áramlásmérés és kijelzés, mutatva az áramlás irányát is.
 A folyadék áramlási irányától függő elektromos kimenet:

▫ két független impulzus kimenet, egy-egy mindkét irányban
▫ kétállapotú jel (áramlás iránya) plusz a 4-20mA kimenet az áramlási sebesség távadására

 Kétvezetékes tápegység a 4-20mA-es áramhurokhoz;
 A mérés-adatrögzítő, mért jellemzőnként állítható mintavételezési időállandóval 1 perctől 1 évig;
 A mérésadatgyűjtő kiolvasása optikai csatolású USB kábelen vagy RS 232 interfészen keresztül;
 Eltérő mértékegységek használata, mint pl. liter/másodperc, gallon/perc vagy gallon kumuláltan;
 GSM adatátviteli rendszer csatlakozás.

Az opcionális kiegészítők rövidíthetik az akkumulátor élettartamát.
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4.2 Típusjellemzők

A szenzorok típusától és számától függően a következő FL 50X4 verziók lehetségesek:

Mérő típus DN Szenzor típus Megjegyzés

Vízmérő
FL 5024

32-200 UC 6.0 Öntvény – egysugaras  nincs nyomásmérő

UC 6.1 Öntvény – egysugaras  nyomásmérővel

Vízmérő
FL 5044

65-200 UC 6.2 Öntvény – kétsugaras  nincs nyomásmérő

UC 6.3 Öntvény – kétsugaras  nyomásmérővel

Áramlásmérő
FL 5034

32-300 UC 3.0 Hegesztett – egysugaras  nincs nyomásmérő

UC 3.1 Hegesztett – egysugaras  nyomásmérővel

Áramlásmérő
FL 5054

40-300 UC 5.0 Hegesztett – kétsugaras  nincs nyomásmérő

UC 5.1 Hegesztett – kétsugaras  nyomásmérővel

4.2.1 Méretrajz

FLOMIC FL 5024, FL 5044

DN 32 40 50 65 80 100 125 150 200

L [mm] 260 300 300 300 350 350 350 350 350

S [mm] 140 145 150 155 160 165 180 190 352

Súly [kg] 4,5 7 10 11 15 17,5 22,5 26 36,5
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FLOMIC FL 5034, FL 5054

DN 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300

L [mm] 360 360 360 360 360 360 360 360 450 450 450

S [mm] 175 180 185 190 200 210 225 235 255 280 305

Súly [kg]

1,6MPa 18 19 20 29 46 50

4,0MPa 10 10 12 13 16 18 21 22 38 71 85

4.2.2 Elektronikus egység

Az elektronikus egység és  az akkumulátor  egy alumínium házban található,  műanyag tetővel,  felhajtható
védőfedéllel. A dobozt speciális nyomáskiegyenlítő szeleppel látták el, mely meggátolja a páralecsapódást is a
házban. A házon három elektromos kimeneti csatlakozó is található. A doboz színe sáfrány sárga (RAL 1017).
Az alábbi képen látható a három csatlakozó, X1, X2, X3, a ház alján kialakítva. A négypólusú X1 csatlakozó az
RS 232 kommunikációs interfész, a hárompólusú X2 csatlakozó az impulzus kimenet és a négypólusú X3
csatlakozó az áram és a bináris kimenet. Gyárilag a csatlakozókat műanyag víz ill. porzáró dugó védi (M8x1).
A csatlakozók PIN kiosztása a 6.2 Elektromos kimenetek fejezetben található. A műszerrel 2, 5 ill.  10m-es
IP68-as kábeleket szállítanak. Minden kábel egyik végére gyárilag kerül a csatlakozó, X1-X3 megjelöléssel,
míg a kábel  másik  vége szabad, melyet  a külső jelfeldolgozó vagy adatkommunikációs eszközökhöz kell
csatlakoztatni.
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A védőlapot felhajtva láthatjuk a mérő típusszámát, a kezelő gombot és egy kis bemélyedést, ahova az optikai
csatolót lehet illeszteni. A kijelző a műanyag fedél átlátszó ablakán keresztül látható. A gombot megnyomva
különféle kijelzési módok között választhatunk: aktuális áramlási sebesség, az egyik irányba folyt folyadék
összegzett  mennyisége,  az  aktuális  nyomás  és  az  ellenkező  irányba  áramlott  folyadék  összegzett
mennyisége, mutatva az értékekhez tartozó mértékegységet is. A kijelző léptetéséhez a gombot több mint 1s-
ig nyomva kell  tartani,  és 1s várakozás után lehet  ismét váltani a gombbal.  Az áramlásmérés állapotot a
FLOW  felirat jelzi a kijelzőn. Kétirányú mérés esetén az irányokat a kijelzett + vagy – jel mutatja. A kumulált
mennyiséget a vonatkozó mértékegység jelzi, és szintén mutatja az irányt a + és a – jel. A nyomásmérést is a
mértékegység jelzi (bar).
Minden vízmérő típusra érvényesek ezek a kijelző módok, bár az egyirányú mérésre alkalmas egyszerűbb
kivitelnél nem jelenik meg a +/- jel, és a nyomásmérő nélküli berendezések esetében a nyomást 0bar-ként
jelzi.

Ha a műszer elromlik vagy nem megfelelő körülmények között üzemel, hibát jelez: „ERR”. Az akkumulátor
lemerülését külön elem szimbólum megjelenése jelenti. A helyes mérést egy mérési ciklus ütemében villogó
kurzor jelzi. A jel a DN 200, a DN 250 és a DN 300 átmérőjű műszerek esetében azt jelzi, hogy az aktuális
áramlási  sebesség vagy a kumulált  mennyiség 10x akkora,  mint  a kijelzett  érték.  Ugyan ez érvényes az
eltárolt adatokra, melyek értelemszerűen tized akkorák, mint a valós értékek.

FONTOS MEGJEGYZÉS: A mérés megkezdése előtt  ellenőrizze  az  összes  csatlakozót  vagy a  
csatlakozók helyére  becsavart  műanyag védősapkát.  Az  elektronikus  
egységet ne tegye ki direkt napsütésnek.

4.2.3 Ultrahangos érzékelő

Az UC3.X és UC 5.X ultrahangos érzékelők (az FL 5034 és az FL 5054 tartozékai) vagy teljes mértékben
rozsdamentes acélból hegesztettek, vagy a cső belseje rozsdamentes acél, de a karimák és a mérőcső külső
része  szénacél.  Az  ultrahangos  érzékelő  szondái  rozsdamentes  acélból  készülnek.  A maximális  üzemi
nyomás, melyet ezek az érzékelők elviselnek, DN 80-ig PN 40, és nagyobb méretben PN 16 vagy PN 40. Az
UC 6.X érzékelő teste moduláris vasöntvény.
Minden érzékelőbe 2 vagy 4 ultrahangos szondát építenek,  attól  függően, hogy egy vagy kétsugaras,  és
nyomásmérőt  is  építenek  bele  opcionálisan.  Az  érzékelő  karimáit  a  következő  szabványok  szerint  lehet
kiválasztani: EN, ANSI,  JIS vagy AS. Az érzékelő testére szerelt  információs tábla a következő szabvány
szerinti adatokat tartalmazza: EN 14154-1+ A1 Cl.6.
A tűzcsapmérő kivitel csatlakozási felülete Storz kapocs, mint a tűzoltó tömlőké.
A rozsdamentes acélból készült érzékelőkre nem visznek fel festék réteget, a többi érzékelőt KOMAXIT E
2310 epoxy porfestékkel vonják be, világosszürke RAL 7035 színben. Ha ivóvízhez rendelik az műszert, akkor
az érzékelő festéke RAL 5017 kék, KOMAXIT E 2110.

                

UC 5.X UC 6.X                  
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5 Műszaki paraméterek

A mérő nyomás osztálya MAP 16 vagy MAP 40

Hőmérséklet osztály T50

Áramlási profi érzékenység osztály U10, D5 egysugaras érzékelőkre, U5, D3 kétsugarasokra

Nyomásveszteség ΔP 10

Klíma és mechanikus környezet Class B

Elektromágneses környezet Class E1, E2

Mérési ciklusidő 1s

Kijelző Egysoros 8 digites LCD

Áramellátás 3.6 V/19 Ah Lítium elem, alapműszernél minimum 8 év élettartam

Védelmi osztály IP 68

Kimenetek funkciói

(** opcionális tartozékokkal)

Egyirányú áramlási sebesség kimenet, passzív impulzus
U = 3 – 30 VDC, I = 0,002 – 10mA, timp = 30ms

**  Passzív  4-20mA  áramkimenet,  U  =  10  –  24  VDC  (áramlási
sebesség vagy nyomás)

** Kétirányú mérés esetén két impulzus kimenet egy-egy irányonként
U = 3 – 30 VDC, I = 0,002 – 10mA, timp = 30ms

** Kétirányú mérés esetén passzív 4-20mA áramkimenet,  U = 10 – 24
VDC,  passzív  NMOS-FET  relé  jellegű  kimenet,  mely  az  áramlás
irányát mutatja

**  Opcionálisan  galvanikusan  leválasztott  interfész:  USB,  RS  232,
USB + RS 232 converter
** GSM modul

A minimális áramlási sebesség, melynél a műszer elkezd mérni,  a gyárban beállított  érték: QNEC,  20mm/s.
Külön kérésre ez a küszöbérték beállítható bármilyen értékre Q4 0,1%-25%-a között.

A műszer funkciói és határadatai:

 Áramlási sebesség mérése egy vagy két irányban maximum 10m/s-ig;
 Egy vagy kétsugaras mérés;
 Kumulált átfolyt mennyiség mérése egy vagy két irányban;
 A folyadék nyomásának mérése;
 Az áramlási sebesség mérésadatainak eltárolása;
 Az kumulált átáramlott mennyiség mérésadatainak eltárolása + irányban;
 Az kumulált átáramlott mennyiség mérésadatainak eltárolása – irányban;
 A folyadéknyomás mért értékeinek eltárolása
 A hibajelzés idejének eltárolása
 A hiba típusának eltárolása
 A hiba nyugtázási idejének eltárolása
 Watch Dog (WD) esemény adattárolása
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5.1 Szenzor méretek és áramlási sebesség tartományok

FLOMIC FL 5024

Átmérő (DN) 32 40 50 65 80 100 125 150 200

Túlterhelt áramlási sebesség Q4[m3/h] 12,5 20 31,25 50 78,75 125 200 312,5 500

Engedélyezett áramlási sebesség Q3[m3/h] 10 16 25 40 63 100 160 250 400

Átmeneti áramlási sebesség Q2[m3/h] 0,32 0,512 0,8 0,128 2,016 3,2 5,12 8,0 12,8

Minimum áramlási sebesség Q1[m3/h] 0,2 0,32 0,5 0,8 1,26 2 3,2 5,0 8,0

Hány literenként ad ki impulzust: Ki [l/imp] 10 10 25 50 50 100 100 100 250

Áramlási sebesség ráta Q4/Q1 62,5

FLOMIC FL 5044

Átmérő (DN) 65 80 100 125 150 200

Túlterhelt áramlási sebesség Q4[m3/h] 50 78,75 125 200 312,5 500

Engedélyezett áramlási sebesség Q3[m3/h] 40 63 100 160 250 400

Átmeneti áramlási sebesség Q2[m3/h] 0,64 1,0 1,6 2,5 4,0 6,4

Minimum áramlási sebesség Q1[m3/h] 0,4 0,63 1,0 1,6 2,5 4,0

Hány literenként ad ki impulzust: Ki [l/imp] 50 50 100 100 100 250

Áramlási sebesség ráta Q4/Q1 125
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FLOMIC FL 5034

Átmérő (DN) 32 40 50 65 80 100 125 150 200* 250* 300*

Túlterhelt áramlási sebesség Q4[m3/h] 20 31,25 50 78,75 125 200 250 312,5 500 787,5 1250

Engedélyezett áramlási sebesség Q3[m3/h] 16 25 40 63 100 160 200 250 400 630 1000

Átmeneti áramlási sebesség Q2[m3/h] 0,4 0,635 1,02 1,6 2,52 4,0 5,0 6,3 12,8 20,1 32

Minimum áramlási sebesség Q1[m3/h] 0,254 0,397 0,635 1,0 1,587 2,54 3,17 3,97 8 12,6 20

Hány literenként ad ki impulzust: Ki [l/imp] 10 10 25 50 50 100 100 100 250 250 500

Áramlási sebesség ráta Q4/Q1 78,7 62,5

FLOMIC FL 5054

Átmérő (DN) 40 50 65 80 100 125 150 200* 250* 300*

Túlterhelt áramlási sebesség Q4[m3/h] 31,25 50 78,75 125 200 250 312,5 500 787,5 1250

Engedélyezett áramlási sebesség Q3[m3/h] 25 40 63 100 160 200 250 400 630 1000

Átmeneti áramlási sebesség Q2[m3/h] 0,32 0,51 0,8 1,28 2,05 2,56 3,2 6,4 10,08 16

Minimum áramlási sebesség Q1[m3/h] 0,2 0,32 0,5 0,8 1,28 1,6 2,0 4,0 6,3 10

Hány literenként ad ki impulzust: Ki [l/imp] 10 25 50 50 100 100 100 250 250 500

Áramlási sebesség ráta Q4/Q1 156 125

* Ezekben a méretekben a mérő kijelzett értékét  esetenként 10-zel meg kel szorozni (lásd 3.2.2. fejezet)
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6 A műszer alkalmazása és üzembe helyezése

Az FLOMIC FL50X4 víz és áramlásmérő csőrendszerbe iktatásánál az EN 14 154-1, -2, -3 szabványnak és az
ebben a gépkönyvben leírtaknak megfelelően kell eljárni.

6.1 Tervezés, csőrendszer kialakítás

Az áramlásmérő helyének kijelölésekor néhány alapelvet figyelembe kell vennünk, nehogy rontsunk a mérés
pontosságán. Az egyik ilyen alapelv a minimális egyenes szakasz biztosítása, hogy elkerüljük a turbulens
áramlást a mérőben. A másik alapelv a telt szelvény biztosítása, vagyis a cső mindig tökéletesen tele legyen
folyadékkal.

6.1.1 Szükséges egyenes szakaszok

Kétsugaras érzékelők esetében a minimális egyenes szakasz a mérő előtt 5-ször a csőátmérő, a mérő
után pedig 3-szor a csőátmérő.

Egysugaras érzékelők esetében a minimális egyenes szakasz a mérő előtt 10-szer a csőátmérő, a mérő
után pedig 5-ször a csőátmérő.

6.1.2 Szivattyú minimális távolsága

A szivattyú minimum 20-szoros csőátmérőre legyen a mérőtől, akár előtte, akár utána helyezkedik el.
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6.1.3 Cső elágazások

A mérő előtt bármilyen csőelágazás legalább 20-szoros csőátmérőre legyen.

6.1.4 Telt szelvény

Amennyiben  egy  csővezetékben  az  állandó  telt  szelvény  nem biztosított  a  következő  ábrák  szerint  kell
kialakítani a csövezést, hogy a mérő mindig el legyen árasztva.

A kétsugaras mérők ideális elhelyezése:

Az egysugaras mérők ideális elhelyezése:
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Amennyiben egy mérőt függőleges mérőcsővel építünk be, a folyásirány minden esetben fölfelé mutasson.

Kétsugaras érzékelő Egysugaras érzékelő

Azokban az esetekben, amikor a mérőt nem árasztja el a folyadék teljesen nem lesz korrekt a mérés. Ilyen
tipikus esetek láthatóak az alábbi ábrákon. Ilyen az is, amikor a mérő után nincs csővezeték, tehát a folyadék,
nyílt térbe ömlik ki.

Helytelen elhelyezések:
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6.2 A mérő telepítése

A mérőt az EN 14 154-2, szabvány 5. szakaszához igazodva kell telepíteni.

Az elektromágneses zavarok minimalizálása érdekében a mérő jelvezetékeit  legalább 25cm-es távolságba
telepítsük bármilyen tápfeszültség vezetéktől (230VAC).

FONTOS: A mennyiben a mérőt a szabadba telepítjük, ne tegyük ki direkt napsütésnek az elektronikus
egységet (a kijelzőt),  tegyünk fölé, valamilyen árnyékolót. Soha ne tegyük a műszert hermetikusan
lezárt dobozba, mert a nyomásmérő nem fog helyesen mérni.

6.2.1 Hogyan bánjuk az eszközzel

Soha ne emeljük az érzékelőt az elektronikus egységnél fogva. Mindig alulról vagy a karimáknál fogva emeljük
meg, tűzcsapmérő esetében pedig a fogantyúnál fogva.

6.2.2 Mechanikai csatlakoztatás

A  mérőt  a  saját  karimáinak  megfelelő  karimás  csővégződésekhez  kell  csatlakoztatni,  megfelelő
csavarkötésekkel  (EN 1092-1, ANSI, JIS vagy AS). Tűzcsapmérő esetében Storz kapoccsal,  mindig 2 fogót
használva.
A mérőt földelő vezetékkel, melynek keresztmetszete 4mm2 össze kell kötni a csőhálózattal. Erre a célra a mérőn
földelő-szemek lettek kialakítva. Lásd az alábbi képet.

6.2.3 Elektronikai csatlakoztatás

A FLOMIC FL50X4 víz és áramlásmérő elektronikai csatlakoztatásánál csak azokat a kábeleket csatlakoztassuk,
melyeket  használni  is  fogunk,  és  a  többi  csatlakozó  por  és  vízvédőjét  hagyjuk  a  csatlakozón (megfelelően
rászorítva), hogy megőrizzük a berendezés IP68-as ipari védettségét.
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      X1   X2                X3

X1 X2 X3
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6.2.4 A mérő plombái

A víz és áramlásmérőt felragasztott  plombákkal látják el.  Az elszámolási  mérési műszerek esetében ezek
metrológiai és szétszerelési plombák, technológiai berendezések esetében padig csak szétszerelési plombák.

* S – metrológiai plomba
* N – szétszerelési plomba

szétszerelési 
S – metrológiai plomba plomba
N – szétszerelési plomba

S – metrológiai plomba S – metrológiai plomba
N – szétszerelési plomba N – szétszerelési plomba

szétszerelési plomba

* S – elszámolási mérő, N – technológiai mérő

6.3 Üzembe helyezés

A mérőket teljesen üzemkész, kalibrált állapotban szállítják. A korrekt működési állapotot a kijelzőn található
másodpercenként  egyet  villanó,  időben a mérési  ciklusokat követő függőleges kurzor  jel  mutatja.  A mérő
fentiekben leírt mechanikai csatlakoztatása után el kell árasztani a mérőt a mért folyadékkal, légtelenítve a
csövet, és ha áramot kap azonnal működésbe lép és mérni kezd. Akkus verziónál állandóan áram alatt van.
Bármilyen hibaüzenet, mint pl. nem teljesen elárasztott cső (üres cső detektálás) megjelenik a kijelzőn „ERR”
karakterek formájában. A különböző kijelzési módok közötti váltáshoz a kijelző alatt található nyomógombot
használhatjuk.
FONTOS:  Tartsuk  nyomva  a  gombot  legalább  1  másodpercig,  amíg  a  kijelző  vált.  Mielőtt  ismét
megnyomnánk a gombot, szintén várjunk 1 másodpercet.
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7 A mérő működése

7.1 Értékek leolvasása

Alapkonfiguráció esetén a kezdő kijelzési mód – „FLOW” – az aktuális áramlási sebességet mutatja m 3/h-ban.
A kumulált átfolyt mennyiséget a jelzett folyásiránnyal megegyezően a „+” jel kijelzése mellet m 3-ben mutatja a
műszer. Ha ismét léptetünk a gomb megnyomásával, a negatív irány kumulált értékét olvashatjuk le „-” jel
mellett, és az aktuális nyomást, miközben a „bar” felirat jelenik meg. A gombnyomások csak másodperces
késleltetésekkel lehetségesek. Ennek oka a tápárammal való takarékoskodás. Ha nem támogatja a műszer a
kétirányú mérést vagy nincs benne nyomásmérő, akkor a vonatkozó kijelzés mindig 0-t mutat.
A műszer többféle mértékegységben is kiírhatja a mért értékeket, de ezeket a rendeléskor kell megadni és
utólag már nem változtatható.

Az  aktuális  áramlási  sebesség  kijelzett  értéke  mindig  az  utolsó  6  mért  érték  átlaga,  melyeket
másodpercenként  mér  a  műszer.  Ugyan  ez  az  érték  jelenik  meg  a  mérő  kimenetén.  Az  átlagértékek
folyamatosan számítódnak, hirtelen áramlási sebesség növekedés vagy csökkenés esetén is.

A kumulált  mért értéktől függően a tizedespont helyzete változhat. Alapesetben a maximális kijelzett  érték
99999.999 (m3 vagy gal). Ha ezt az értéket meghaladja a kumulált mennyiség, a tizedes pont ugrik egyet majd
még egyet jobbra. A mérő maximális élettartamát és méréstartományait figyelembe véve nem valószínű, hogy
ezt az értéket túllépi a számláló.

A DN 200, a DN 250 és a DN 300-as mérők esetében megjelenő „” jel azt jelenti, hogy az aktuális áramlási
sebesség 10-szer akkora, mint a kijelzett számérték. Ugyanez érvényes az eltárolt áramlási sebesség vagy
kumulált értékekre is – ezek 10-ed akkorák, mint a vonatkozó mérések.
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7.2 Elektromos kimenetek

A z elektromos kimenetek az elektronikus egység X2 és X3 csatlakozó pontjain érhetőek el.

X1 X2 X3

7.2.1 Impulzus kimenet

A  passzív  impulzus  kimenet  az  áramlási  sebesség  függvénye,  mindkét  irányban.  Optikai  csatolókkal
galvanikusan leválasztott kimenet, a hárompólusú X2 csatlakozón.
A kábel közös földje a kék vezetékéren található (IMP GND). A pozitív irány impulzusához a fekete ér (IMP1)
és  a  negatív  irány  impulzusához  a  barna  ér  (IMP2)  tartozik.  A külső  tápfeszültség  3-30V  lehet,  és  az
áramterhelés 2μA és 10mA közötti tartományban változhat (a terhelő ellenállás Rz= 3k3 – 2M2).

I A  = 
Uz V
Rz []

A maximum impulzus frekvencia 1Hz. Az impulzushoz tartozó térfogat a 4.1-es fejezetben található táblázatból
olvasható  ki,  a  mérő  átmérője  és  maximálisan  megengedett  áramlási  sebességének  függvényében.
Amennyiben  a  megengedett  áramlási  sebességet  meghaladja  a  mért  érték,  és  a  műszer  még  képes
megmérni, a kijelzőn ERR jel jelenik meg mutatván a hiba állapotát, és az impulzusok továbbra is a maximális
1Hz frekvenciával képződnek. Amikor az áramlási sebesség visszatér a normál méréstartományba, a kimenet
elküldi  a  túlterhelés  alatt  átáramlott  térfogathoz  tartozó  impulzusokat  is,  hogy  a  mérőhöz  kapcsolódó
számlálókon a helyes érték jelenjen meg. Ha a túlterhelés állandóvá válik, a processzor kapacitása már nem
tudja nyilvántartani az utólag átküldendő impulzusokat, így ezek elveszhetnek. 
Az impulzusok szélessége 30ms.
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7.2.2 Az áramlási sebességet vagy a nyomást távadó áram kimenet

Az X3 csatlakozón jelenik meg a 4-20mA passzív áramkimenet. A hozzá tartozó kábel kék vezetéke (-I) a
negatív pólus, a barna (+I) pedig a pozitív pólus.
Az  áramhurokhoz  kell  egy  külső  feszültségforrás:  10-24VDC.  Győződjünk  meg  róla,  hogy  a  maximális
hurokellenállás nem haladja meg a megengedettet: Rz. A maximális hurokellenállás nem lehet nagyobb az
alábbi  képlet  által  meghatározott  Rz-nél,  beleértve  a  kábelek  ellenállását  és  a  csatlakoztatott  árammérő
berendezés belső ellenállását.

Rz   = 
Uz V - 7

0.02

(12VDC külső táp esetén a max. hurokellenállás 250, 24VDC esetén 850)

Ha az áramkimenet az áramlási sebességet követi, akkor a megengedett maximális Q4 érték felett a kimeneti
áram nem nő, viszont megjelenik az ERR hibaüzenet a kijelzőn.

A FLOMIC 50X4 víz  és  áramlásmérő  rendelhető  úgy  is,  hogy  az  áram kimenet  a  mért  nyomást  követi,
miközben  az  impulzus  kimenet  az  áramlási  sebességet.  Ebben  az  esetben  is  hasonlóan  működik  az
áramhurok.  A kimeneti  áram  4  –  20mA skálája  az  1  –  16  bar  mért  értéknek  felel  meg.  Az  áramhurok
hozzárendelése a mért nyomáshoz vagy az áramlási sebességhez csak a gyártás során végezhető el, és
rendelésnél meg kell határozni.

X3
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7.2.3 Az áramlási irány állapot jelzése

Amennyiben az áramhurok az áramlási sebesség távadására szolgál, az X3-as kábelen egy másik, feszültség
kimenet az áramlási irányt jelzi. A kimeneti feszültség szintje magas (HIGH), amikor a folyás irányát a kijelző a
„+FLOW” jellel mutatja, és alacsony (0V, LOW), amikor az áramlás irányát „- FLOW” jellel jelzi a műszer. Az
X3-as vezetéken a +BIN felirattal jelölt fekete ér a pozitív, a –BIN felirattal jelölt fehér ér a negatív pólusa az
áramlási irány galvanikusan leválasztott feszültségkimenetének. Ez a kimenet a tápfeszültséget az X2 kábelen
kapja.
Az X2 kábelen hagyjuk szabadon a kék (IMP GND) eret csakúgy, mint a barnát (IMP2), és a fekete (IMP1)
eret csatlakoztassuk egy külső 3-30VDC feszültségforrás pozitív sarkához egy R=100k ellenálláson keresztül.
Az  áramterhelés  2μA és  10mA közötti  tartományban  változhat,  a  terhelő  ellenállás  Rz=3k3  –  2M2,  a
tápfeszültség függvényében.

Rz []  = 
Uz V
I A

(Pl. 3,6mA és 12V esetén, a terhelő ellenállás értéke Rz = 3.300)
A külső táp negatív pólusára csatlakoztassuk az X3 fehér (-BIN) pontját!

X3

X2
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7.3 Tápellátás

7.3.1 Akkumulátor élettartam és csere

Az akku élettartama alapkonfiguráció esetén 8 év. A csere esedékességét egy elem szimbólum jelzi a kijelzőn.
Ahhoz hogy kicserélhessük az akkut, el kell távolítanunk a plomba matricát az elektromos egység fedeléről és
aljáról. (Láds: előző fejezet). Amíg az akkut kicseréljük a műszer megtartja a totál értékeket csakúgy, mint a
memóriában őrzött mérési eredményeket, és a beállítási paramétereket is. A mérő áramköreiben nincs állandó
akkumulátor, és real-time óra, ezért érdemes az akku cserét a következő módon végrehajtani. Mentsük le az
adatokat az Arch TermC programmal, cseréljük ki az akkut, majd a „Read setting” paranccsal olvassuk ki a
tárolt adatok paramétereit, mely beállítja a műszer helyes idejét és dátumát is. Ezt követően reset-áljuk az
adattárat  a  „Reset  archive”  paranccsal.  (Az  Arch  TermC program  opcionálisan  rendelhető  számítógépes
program, mely USB vagy optikailag csatolt szintén opcionálisan rendelhető kábelen keresztül kommunikál a
víz és áramlásmérővel.)

A javasolt akkumulátor fajta: TADIRAN SL 2780/S 3.6V/19Ah. Amennyiben ez az akku nem szerezhető be, egy
alternatív, kisebb akku is használható, melynek 1g-nál is kevesebb a Lítium tartalma: SAFT Lithium 3.6V/3.6Ah,
LSH 14 light. A SHAFT akku élettartama 1 év a szállítástól számolva. Ezt az akkut kicserélhetjük bármikor a
javasolt típusra, melynek a kapacitása 19Ah.

Az akku kicseréléséhez le kell csavarni az akkuház fedőcsavarját egy 6-os imbuszkulccsal. Vigyázzunk a 33 x
1,5mm-es O gyűrűre, ami a szigetelést biztosítja. Ezután emeljük fel az érintkezőt, melyet egy rugó tart a
helyén,  és csúsztassuk ki  az elemet.  Tegyünk be egy új  elemet  ügyelve a polaritásra,  mert  a fordított
tápfeszültség kárt okozhat az elektronikus egységben. A negatív pólusával előre tegyük be az akkut. A
rugós pozitív érintkező a helyére tolja az akkumulátort. Ekkor csavarjuk vissza az akkumulátorház tetejét, majd
ragasszunk rá egy új plombát.

7.3.2 Tápfeszültség az áramhurkon keresztül.

A FLOMIC FL50X4 speciális tulajdonsága, hogy az áramhurkon keresztül is táplálható. Ez egy erre a célra
gyártott egységen keresztül valósulhat meg, melyet az akkumulátor helyére kell betenni. Amíg a műszert az
áramhurkon keresztül tápláljuk, nem használhatjuk az adatregisztráló és kiolvasó funkciót.

Az áramhurok bekötése az X2 kábelen ugyan az, mint a fentiekben leírtak (6.2.2 fejezet)

7.4 Kommunikációs interface

A  FlOMIC  50X4  sorozatú  víz  és  áramlásmérők  RS-232  interfacen  keresztül  kommunikálhatnak  más
eszközökkel egy optikailag csatolt kábelen keresztül. Ez az interface lehetővé teszi a készülék távvezérlését:
elindítását,  paraméterek beállítását,  kalibrálását,  az aktuális  mért  értékek kiolvasását  (áramlási  sebesség,
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kumulált értékek mindkét irányban, aktuális nyomás), az adattár beállításait és log kiolvasását.

7.4.1 Kommunikáció az optikailag csatolt kábelen keresztül

A mérő  programja  lehetővé  teszi  a  mérési  eredmények  tárolását  előre  meghatározott  mintavételezési
időközönként, mely 1 perc és 1 év közötti időintervallum lehet. A mérő memóriája minden hibaüzenetet is
eltárol időbélyeggel együtt. Az adattárolás aktiválásához a felhasználónak szüksége van a SAVO adatolvasó
programcsomagra.  Ez  a  programcsomag  tartalmazza  az  Arch  TermC  programot  az  adatok  írására  és
olvasására, egy optikailag csatolt 2m-es USB kábelt, és driver-eket valamint egy telepítési útmutatót egy CD-
n.  Az  optikailag  csatolt  kábel  optikai  végét  a  mérő  elektronikai  egységén  levő,  erre  a  célra  kialakított
mélyedésébe kell helyezni. A kábel használata alatt egy állandó mágnes tartja a csatlakozót a helyén.

7.4.2 Kommunikáció RS-232 kábel használatával

A mérő  programja  lehetővé  teszi  a  mérési  eredmények  tárolását  előre  meghatározott  mintavételezési
időközönként, mely 1 perc és 1 év közötti időintervallum lehet. A mérő memóriája minden hibaüzenetet is
eltárol  időbélyeggel  együtt.  Az  RS-232  kommunikációs  interface  csatlakozási  pontjai  az  X1-es  kábelen
találhatóak. Az interface galvanikusan leválasztott a mérő többi áramkörétől.

X1

Az adattárolás aktiválásához a felhasználónak szüksége van a SVAK adatolvasó programcsomagra. Ez a
programcsomag tartalmazza  az Arch TermC programot  az adatok írására és olvasására,  egy 5m hosszú
kábelt  az  X1  csatlakozó  és  a  számítógép  9  pólusú  Cannon  (RS-232)  csatlakozója  közé,  és  driver-eket
valamint egy telepítési útmutatót egy CD-n.

Ha  a  mérőt  nem lehet  könnyen  megközelíteni,  vezessük  ki  az  X1  kábelt  egy  IP 68-as  kötődobozra  és
alakítsunk ki  ott  egy  csatlakozási  felületet.  Ha  a számítógépen nincs RS-232 interface USB átalakítót  is
alkalmazhatunk.  Az X1 kábel kihúzása után a mérőből,  ne felejtsük el visszacsavarni a vízzáró műanyag
kupakot a csatlakozóra.
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7.4.3 Kommunikáció FLODAT GSM kommunikációs modul segítségével

A FLODAT akkumulátor táplálású kommunikációs modul lehetővé teszi az összes mérési adat tárolását és
továbbítását  a  szerver  felé  GPRS kapcsolaton keresztül.  A rendszer előnyei:  vízszivárgás detektálása és
egyéb paraméterek mérése a vízvezeték hálózaton,  valósidejű adatszolgáltatás a hálózatról,  mely segít  a
túlterhelések és a szűk keresztmetszetek felderítésében. A rendszer a hibajeleket SMS formájában is tudja
továbbítani,  és  biztonságtechnikai  alkalmazásokra  is  képes.  A szerver  internetes  böngészővel  bárhonnan
elérhető.
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7.5 Az eseménymemóriában tárolt hibajelzések meghatározása

A hibajelzéseket a kijelző ERR indikátorral jelzi, de a hiba típusát nem mutatja.

A hibajelzések az eseménymemóriában a következő formátumban tárolódnak: dátum, idő, EBx vagy EEx, ahol
x a hibakód (1-4), EB jelzi a hibaállapot kezdetét és EE a végét.
Ez az információ az adatrögzítés beállításától függetlenül rendelkezésre áll.

ERR1 – Az ultrahangos hullámok nem jutnak át a szenzorok közötti téren.

Ez az üzenet legtöbbször vízszivárgás miatt, légbuborékok vagy szilárd anyagdarabok miatt jön létre a
mérőcsőben.  Leginkább  a  helytelen  telepítés  miatt  alakulnak  ki  ilyen  állapotok.  Ilyen  esetekben
ellenőrizze a telepítés szabályait vagy a mért folyadékot. Ez a hibajel nem garanciális hibára utal.

ERR2 – Túl nagy az a folyással egyező és a folyás elleni irányban kibocsátott ultrahangos hullámok utazási
idejeinek a különbsége.

Ennek  egyik  oka  lehet  szenzor  környezetében  csapdába  esett  levegőbuborék,  mely  általában
átmenetileg fordul  elő a cső feltöltése után közvetlenül.  Másik oka az egyik szenzoron megtapadt
szennyeződés. Konzultáljon ebben az esetben a gyártóval a tisztítás menetéről.

ERR3 – A belső A/D konverter hibajelzése

Ez a hiba erős elektromágneses zavarok miatt jöhet létre vagy azért, mert a mérő elromlott.
Ellenőrizze a mérő körüli zavarokat és a földelés helyes kialakítását.

ERR4 – A pillanatnyi áramlási sebesség nagyobb, mint a méréstartomány megengedett határa 
(Q4- túlterhelt állapot)

Az áramlásmérőt a vevő kérésének megfelelően állítják be és kalibrálják. A vevő feladata, hogy a
mérőt a specifikációnak megfelelően használja.

A fenti hibaüzenetektől függetlenül, a mérő Watchdog (WD) információkat is tárol. Ilyen események pl. a mérő
belső újraindulása a külső rádiófrekvenciás zavarok vagy a belső hardware-es meghibásodás miatt.

Az akku lemerülést a GSM vonalon keresztül továbbítja a mérő.

Teljesen sötét képernyő esetén ellenőrizze az akkumulátor feszültségét, mely nem lehet 3V-nál alacsonyabb.
Ha az akkucsere nem segít, küldje javításra a mérőt!
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8 Kalibráció

A FLOMIC ultrahangos víz és áramlásmérőket a gyártó minden esetben kalibrálja a gyártás után a EN 14154-
3 szabványnak megfelelően.  Ennél precízebb kalibrációt  is kérhet  a vevő.  Működés közbeni  kalibráció  is
lehetséges – ez ügyben lépjen kapcsolatba a legközelebbi kalibráló céggel, mely a gyártó által feljogosított a
mérő kalibrálására.
Kalibrálásnál kövessék a gyártó által kibocsátott utasításokat és az EN 14154-3 szabványban leírtakat!

Elszámolási mérés: Az FL5024 és az FL5044 mérők alkalmasak elszámolási mérésre. A mérők kielégítik a
MID  és  az  OIML szabványait.  A típusengedéllyel  rendelkező  szoftver  verzió:  M16V400-FL50X4,  a  CRC
összeg pedig B543DAA9. Ha nem ennyi, akkor a mérő leáll. A szoftver verzió és a CRC összeg kiolvasható a
CRC ellenőrzővel.

8.1 A CRC ellenőrzése és kiolvasása.

A MID szabvány szerinti  FLOMIC FL50X4 mérők képesek belső memóriájuk integritásának ellenőrzésére
CRC-32 checksum (ellenőrző összegzés) eljárás segítségével. Ennek ellenőrzéséhez szükség van a CRC-32
programra és az optikai csatolású USB kábelre (OS 7.0).

A mérő memóriájába való írás tiltott, tehát bármilyen programváltozás esetén minden mérési kalkulációnak le
kell állnia az OMIL direktíváknak megfelelően.

A mérő időnként kiszámolja a programja ellenőrző összegét és összeveti a gyártás során kalkulált és rögzített
összeggel. Ha a kettő nem egyezik, a mérés leáll, az áramlás 0 értéket vesz fel és ERR hibaüzenet jelenik
meg.

További  információkért  a  CRC-32  ellenőrző  programmal  kapcsolatban  olvassa  el  a  CRC-32  felhasználói
ismertetőt.
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9 Garancia és garanciális időszak utáni szolgáltatások

9.1 Garanciális szolgáltatások

A garanciális szolgáltatások ingyenesen vehetők igénybe a garanciális időszak alatt, a gyártónál vagy a gyártó
megbízott viszonteladójánál.
A garanciális  javítás  egy  ingyenes  javítás,  melynek  oka  a  gyártásra  vezethető  vissza,  valamilyen  hibás
alkatrész vagy hibás anyag beépítése vagy helytelen gyártói művelet következtében. Ha a mérőt nem lehet
megjavítani  egy ilyen esetben, akkor  ingyenesen kicseréli  a gyártó.  Garanciális  javításokat  csak a gyártó
végezhet (ELIS PLZEN a.s.) vagy a gyártó által megbízott disztribútor, akit a gyártó kiképzett és felhatalmazott
a garanciális javításokra.

A garanciális szolgáltatások/javítások nem vonatkoznak 
 Azokra a mérőkre, melyekről eltávolították a metrologiai vagy a szétszerelési plombát
 Telepítési hibákra, melyek figyelmen kívül hagyták az 5. fejezet szabályait és utasításait
 Nem rendeltetésszerű használat során keletkezett meghibásodásokra
 Az elektronikus egység fordított akku behelyezés miatti meghibásodásaira
 Lopott vagy eltűnt eszközökre
 Természeti katasztrófa okozta meghibásodásokra
 Mechanikai sérülések okozta meghibásodásokra

A garanciális javítási igényeket minden esetben írásosan kérjük jelezni!

Elszámolási mérők estén a javítások után miden esetben ellenőriztetni kell  a mérőt a metrológiai tanúsító
szervezettel.

9.2 Garanciális időn túli szolgáltatások

A garanciális időn túli szolgáltatások közé tartozik az összes javítás, melyet a garancia lejárta után végeznek.
Ezek a javítások nem ingyenesek. Ezeket a javítási igényeket is minden esetben írásosan kérjük jelezni!
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