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1. Wstęp

1.1 Wskazówki istotne dla bezpieczeństwa i poprawnej pracy
Aby zaakcentować wskazówki istotne dla bezpieczeństwa i poprawnej pracy wprowadziliśmy do instrukcji 
symbole o odpowiednim znaczeniu:

! Informacja: wskazuje na operacje, które, jeli nie są wykonywane prawidłowo, maja 
pośredni wpływ na pracę lub mogą wywołać nieprzewidzianą reakcję urządzenia.

"
Uwaga: wskazuje na operacje, które jeśli nie są wykonywane prawidłowo, prowadzi 
mogą do okaleczeń osób lub niewłaściwej pracy urządzenia.

#
Ostrzeżenie: wskazuje operacje, które, jeśli nie są wykonywane prawidłowo, prowadzić 
mogą do poważnych okaleczeń osób, zaistnienia ryzyka niebezpieczeństwa lub 
uszkodzenia urządzenia.

1.2 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Przepływomierz indukcyjny typu MIDEX służy do pomiaru objętości przepływu cieczy będącej przewodni-
kiem elektrycznym jak woda, emulsje, szlamy, papki i pasty. Jest urzdzeniem nie ulegajcym zu yciu i nie 
posiada ruchomych elementów. Do pomiaru przepływu wystarcza przewodno medium na poziomie 5 μS.

Przepływomierz posiada nast/pujce dodatkowe funkcje:

• Za pomocą dołączonych mierników temperatury można mierzyć dwie temperatury. Dzięki temu można  
 zastosować to urządzenie również do pomiaru wydajności chłodniczej / wydajności cieplnej. 
 Wariant zamówienia: MIDEX-*T***

• Objętość cieczy która przepłynęła przez urządzenie może być pokazywana i wyprowadzana tak samo  
 jak za pomocą wodomierza (funkcja totalizatora). 
 Wariant zamówienia: MIDEX-**T**

Przepływomierz MIDEX jest urządzeniem o zwartej budowie, zaprojektowanym specjalnie dla górnictwa. 
Posiada budowę przeciwwybuchową zgodną z Europejskimi Normami EN 50014 (lub EN 60079-0) i 
EN50020 (lub EN 60079-11) jak równie z Europejskimi Wytycznymi 2014/34/EU (ATEX).

Przepływomierze MIDEX produkowane są zgodnie z aktualnym stanem techniki i uwzględniają właciwe 
przepisy. W przypadku gdy użytkuje się je niewłaściwie lub niezgodnie z przeznaczeniem, mogą wystpić 
z ich strony pewne określone zagrożenia. Wytwórca nie odpowiada za szkody powstałe wskutek 
niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania.
Przebudowa lub jakiejkolwiek zmiany w urządzeniu mogą być dokonywane tylko gdy wyraźnie dopuszcza 
to niniejszą dokumentacją technicznoruchową.

    
Transport urządzenia może nastąpić wyłącznie z pomocą odpowiednich 
mocowań (np. śruba pierścieniowa) znajdujących się na korpusie.
Nieprawidłowy transport (np. za pomocą przeciągniętego łańcucha lub drąga) 
prowadzi do nienaprawialnych uszkodzeń przepływomierza.

Przepływomierz MIDEX produkowany jest dla średnic znamionowych DN50 do DN300 jak również  dla 
zakresu ciśnienia nominalnego 10 do 500 bar. Możliwe warianty proszę sprawdzić na rysunku 2-023000-
00-00-M (rozdział 6). 
Dalsze szczegóły znajdują się w kluczu oznakowania przepływomierzy (rozdział 1) jak również w danych 
technicznych (rozdział 7).

Warianty MIDEX
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1.3.  Klucz oznakowania przepływomierzy

10 Podłączenie elektryczne
H Złącze wtykowe Hydrostar typ SKK 24-M
K Przyłącze elektryczne poprzez komorę z zaciskami
M Złcze wtykowe Machaczek typ ME2A10, ME2A60 lub ME2A80
P1 Złącze wtykowe PROMOS BN4160, wyjście i napię/-cie zasilania ym gnieździe
P2 Złącze wtykowe PROMOS BN4160, wejścia i wyjścia oddzielone potencjałowo, napięcie zasilaniawyprowadzone na zaciski

20 Wyjazdy
S Wykonanie standardowe z 4 wyjściami bezpotencjałowymi (wg punktu 3.1)
E Wykonanie rozszerzone z 8 wyjściami bezpotencjałowymi (wg punktu 3.1)
T Wykonanie z miernikami temperatury i 8 wyjściami bezpotencjałowymi (wg punktu 3.1)

30 Totalizator
S bez totalizatora
T z totalizatorem

40 Przyłącze procesowe
F Połczenie mechaniczne kołnierzowe
H Przyłcze typu HD
S Przyłcze specjalne

50 Wykładzina wewnętrzna
H Wykładzina z twardej gumy
M Wykładzina dla hydrotransportu w budownictwie
P Wykładzina z tworzywa sztucznego
S Wykładzina specjalne

60 Średnica znamionowa
__ Średnica znamionowa (mm)

70 Ciśnienie znamionowe
__ Ciśnienie znamionowe (bar)

Zakres pomiarowy opcjonalnie stosowanych mierników temperatury (MTF) jest w zakresie pomiędzy 
-20 ºC ÷ +60 ºC dowolnie programowalny, standardowo ustawiony jest on na 0 ÷ 50 ºC.
Standardowa długość sondy pomiarowej miernika temperatury wynosi 100 mm.
Inne długości sond pomiarowych dostępne są na zapytanie.
Długość przewodu miernika MTF mo e wynosić maksymalnie 30 m.

Cechy MTF
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1.4 Certyfikaty i dopuszczenia
Przepływomierz Indukcyjny MIDEX odpowiada zharmonizowanym Normom EN 50014 (lub EN 60079-0) i 
EN 50020 (lub EN 60079-11) jak również Europejskim Wytycznym (ATEX).

WE- Certyfikat badania typu:
Oprócz tego przepływomierz posiada dla wszystkich wariantów wykonania badania typu - WE o numerze 
DMT 02 ATEX E 115 i opatrzony jest EEx ia I.

Podłączenie bezpotencjałowych wyjść  transoptorowych dopuszczalne wszystkich wejść przewidzianych 
dla tego rodzaju zastosowań posiadających odpowiednie atesty/zaświadczenia.

1.5  Zasada pomiaru

 Ue = B x L x v
Q = v x A

Ue = indukowane napi/cie
B =indukcja magnetyczna(pole magnetyczne)
v = pr/dko przepływu
Q = obj/to przepływu
A = przekrój rury

Przepływomierz MIDEX okrela obj/to przepływu medium poprzez pomiar pr/dkoci przepływu przy okrel-
onym (znanym) przekroju rury.
Zasada pomiaru opiera si/ na prawie Faradaya („ jeeli przewodnik porusza si w polu magnetycznym, 
to w tym przewodniku indukuje si napicie“).

W rurocigu, przez który przepływa mierzone medium przewodzce prd elektryczny, powstaje 
pionowo do kierunku przepływu i indukcji magnetycznej cewek napicie pomiarowe. Wielko
wytworzonego napicia pomiarowego jest proporcjonalna do prdkoci przepływu mierzonego
medium, a równoczenie jest ona niezalena od jego przewodnoci.

Rys 1.1
Zasada pomiaru
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1.6  Zakresy pomiarowe

 
Zakres pomiarowy w m³ / h

minimalny standardowy maksymalny
DN50 0 - 10 0 - 30 0 - 50
DN65 0 - 10 0 - 30 0 - 80
DN80 0 - 20 0 - 50 0 - 100
DN100 0 - 50 0 - 100 0 - 200
DN125 0 - 60 0 - 150 0 - 300
DN150 0 - 70 0 - 200 0 - 500
DN200 0 - 150 0 - 400 0 - 1000
DN250 0 - 200 0 - 600 0 - 1500
DN300 0 - 300 0 - 800 0 - 2000

Zakres pomiarowy w l / h
minimalny standardowy maksymalny

DN40 / PN500 0 - 100 0 - 250 0 - 500
DN60 / PN500 0 - 200 0 - 500 0 - 1000

Messbereich Kälte-/Wärmeleistung [kW]
minimalny standardowy maksymalny

DN40 50 300 500
DN50 50 300 500
DN60 50 300 500
DN65 50 500 1000
DN80 100 800 1500
DN100 200 1000 2500
DN125 300 2000 3500
DN150 400 3000 5000
DN200 600 5000 10000
DN250 800 8000 15000
DN300 1000 10000 20000

Tab 1.1
Zakresy pomiarowe
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1.7 Nomogram doboru przepływomierza
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Przykład:
Przy średnicy nominalnej DN100 i prędkości przepływu 2 m/s osiąga się strumień przepływu wynoszący 
56 m³/h.

Rys 1.2
Wykres Q/v
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2. Montaż
Przepływomierz MIDEX może zostać zabudowany w dowolnym położeniu. Kierunek przepływu nie musi 
być uwzględniany.

Droga wpływu: > 3 x DN            Droga wypływu: > 2 x DN

> 3 x DN          > 2 x DN

[DN = średnica rury]
↑

Właściwy pomiar możliwy jest wyłącznie przy wypełnionym rurociągu.
Należy unikać następujących miejsc zabudowy:

a) nie instalować przepływomierza w najwyższym punkcie (zbieranie się powietrza)

b) nie instalować przepływomierza bezpośrednio przed wypływem z rury na spadku przewodu

c) należy unikać zabudowy w miejscach gdzie występują silne wibracje

d) przepływomierz należy w miarę możliwości montować przed sprzętem wywołującym zawirowania 
 (np. zawory, kolanka, trójnikami)

↑

Rys 2.1
Drogi wpływu i wypływu

Rys 2.2
Miejsca zabudowy, których należy 
unikać
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Alternatywnie możliwy jest taki sposób zabudowy przepływomierza.

Rys 2.3
Alternatywne miejsce zabudowy

 

↑

Przy spadach należy przewidzieć syfonową zabudowę przepływomierza Nie montować przepływomierza 
w najniższym miejscu (niebezpieczeństwo gromadzenia się osadu, brudu)

Rys 2.4
Miejsce zabudowy przy niecałkowicie
napełnionym przewodzie

> 3 x DN      
      

  > 2 x DN

↑

 
Wyrównanie poziome elektrod pomiarowych należy zawsze obserwować przy montażu poziomym lub 
pochylonym; pomocne jest tutaj położenie obudowy elektroniki. 

Rys 2.5
Strojenie poziome

Elektrody
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3. Podłączenie elektryczne
Rys 3.1
Listwy zaciskowe i elementy obsługi
urządzenia MIDEX

1 2 3 4

6 7 85

8.1    8.2 9.1    9.2 10.1 10.2 11.1  11.2 13.1 13.212.1 12.2

2.1    2.2 3.1    3.2

4.1    4.2 5.1    5.2 6.1    6.2 7.1    7.2

  KL11  KL10  KL9  KL8   KL13  KL12

  KL1   KL2   KL3   KL4   KL5   KL6   KL7
1.1    1.2

E+ →

E 1 E 2
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3.1 Zaciski z numerami wejść  i wyjść

MI
DE

X-
H*

***

MI
DE

X-
K*

***

MI
DE

X-
M*

***

Napięcie zasilające
Ui (+)

Gniazdo 1
Pin 1 KL 1.1 Gniazdo 1

Pin 1
Napięcie zasilające

Ui (-)
Gniazdo 1

Pin 2 KL 1.2 Gniazdo 1
Pin 2

Gniazdo 2
Pin 1 KL 2.1 Gniazdo 1

Pin 3

Gniazdo 2
Pin 2 KL 2.2 Gniazdo 1

Pin 4

Gniazdo 3
Pin 1 KL 3.1 Gniazdo 2

Pin 3

Gniazdo 3
Pin 2 KL 3.2 Gniazdo 2

Pin 4

Gniazdo 1
Pin 4 KL 4.1 Gniazdo 1

Pin 5

Gniazdo 1
Pin 3 KL 4.2 Gniazdo 1

Pin 6

Gniazdo 2
Pin 4 KL 5.1 Gniazdo 1

Pin 7

Gniazdo 2
Pin 3 KL 5.2 Gniazdo 1

Pin 8

Gniazdo 3
Pin 4 KL 6.1 Gniazdo 1

Pin 9

Gniazdo 3
Pin 3 KL 6.2 Gniazdo 1

Pin 10

— KL 7.1 Gniazdo 1
Pin 11

— KL 7.2 Gniazdo 1
Pin 12

Nieopisane zaciski lub piny są niezajęte!

Wyjście 2

Wyjście 1

Wyjście 4

Wyjście 3

Wejście 1

Wejście 2

 

Tab 3.1
Przyporządkowanie zacisków i pinów
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MI
DE

X-
H*

***

MI
DE

X-
K*

***

MI
DE

X-
M*

***

— KL 8.1 Gniazdo 2 
Pin 5

— KL 8.2 Gniazdo 2 
Pin 6

— KL 9.1 Gniazdo 2 
Pin 7

— KL 9.2 Gniazdo 2 
Pin 8

— KL 10.1 Gniazdo 2 
Pin 9

— KL 10.2 Gniazdo 2 
Pin 10

— KL 11.1 Gniazdo 2 
Pin 11

— KL 11.2 Gniazdo 2 
Pin 12

Miernik temperatury 1
(+) KL 12.1

Miernik temperatury 1
(-) KL 12.2

Miernik temperatury 2
(+) KL 13.1

Miernik temperatury 2
(-) KL 13.2

Nieopisane zaciski lub piny są elektrycznie niewykorzystane!

Wyjście 5

Wyjście 6

Wyjście 7

Wyjście 8

Tab 3.1
Przyporządkowanie zacisków i pinów 
(ciąg dalszy)
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MI
DE

X-
P1

***
*

MI
DE

X-
P2

***
*

Napięcie zasilające
Ui (+)

Gniazdo 1 
Pin 7 KL 1.1

Napięcie zasilające
Ui (-)

Gniazdo 1 
Pin 5 KL 1.2

Gniazdo 2 
Pin 7

Gniazdo 2 
Pin 7

Gniazdo 2 
Pin 6

Gniazdo 2 
Pin 6

Gniazdo 3 
Pin 7

Gniazdo 3 
Pin 7

Gniazdo 3 
Pin 6

Gniazdo 3 
Pin 6

— Gniazdo 1 
Pin 4

— Gniazdo 1 
Pin 5

Gniazdo 1 
Pin 4 —

Gniazdo 2 
Pin 4

Gniazdo 2 
Pin 4

Gniazdo 2 
Pin 5

Gniazdo 2 
Pin 5

Gniazdo 3 
Pin 4

Gniazdo 3 
Pin 4

Gniazdo 3 
Pin 5

Gniazdo 3 
Pin 5

Miernik temperatury 1
(+) KL 12.1

Miernik temperatury 1
(-) KL 12.2

Miernik temperatury 2
(+) KL 13.1

Miernik temperatury 2
(-) KL 13.2

Nieopisane zaciski lub piny są elektrycznie niewykorzystane!

Wejście 1

Wyjście 2

Wejście 2

Wyjście 1

Wyjście 3

Wyjście 1

Ui(-)

Tab 3.1
Przyporządkowanie zacisków i pinów 
(ciąg dalszy)
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3.2 Komora zaciskowa miernika temperatury MTF

Dioda luminescencyjna (LED) -
transfer danych

Kabel połączeniowy (ekranowany) wyprowadzony z zacisków KL 12, KL 13 przepływomierza MIDEX, 
należy wprowadzić do komory miernika temperatury MTF i podłączyć odpowiednio na zaciski “+”, “-” 
(masa). Ekran kabla należy podłączyć na zacisk “Abschirmung” („ekranowanie”)

Dioda luminescencyjna umieszczona w komorze miernika MTF świeci impulsowo (1 x / sek.) co świadczy 
o prawidłowej transmisji danych do przepływomierza MIDEX.

Rys 3.2
Zaciski przyłczeniowe i LED w 
mierniku MTF

Dioda luminescencyjna
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4. Elementy obsług

1 2 3 4

6 7 85

O T F

Funkcja

O
Funkcja plus: 
- Zwiększanie wprowadzanych cyfr o jeden 
- Przejście do następnego menu (przy wybieraniu funkcji) 
- Przerwanie dowolnej funkcji poprzez równoczesne nacinięcie przycisku „→”

T
Funkcja skip: 
- Następna cyfra (jedno miejsce na prawo) 
- Następna funkcja (przy wyborze funkcji) 
- Przerwanie funkcji poprzez równoczesne naciśnięcie przycisku „+”

F
Funkcja Enter: 
- Zakończenie wprowadzania parametrów 
- Potwierdzenie wprowadzonych parametrów 
- Zakończenie jednej z funkcji

2.1    2.2 3.1    3.2

4.1    4.2 5.1    5.2 6.1    6.2 7.1    7.2
  KL1   KL2   KL3   KL4   KL5   KL6   KL7

1.1    1.2 E 1 E 2

Każdemu wyjściu przyporządkowana jest jedna dioda świecąca, która wskazuje stan logiczny wyjścia lub
miga z częstotliwością odpowiednią dla danego wyjścia. Te diody świecące widoczne są przy zamkniętej 
pokrywie przepływomierza poprzez wziernik.
Są one umieszczone bezpośrednio nad (4) i pod (4) wyświetlaczem.Diody świecące dla wejść 
dwustanowych znajdują się w komorze zaciskowej nad zaciskami KL2 (dla wejścia 1) i KL3 (dla wejścia 
2) i wskazują stany logiczne poszczególnych wejść.

Rys 4.1
Elementy obsługi MIDEX

Tab 4.1
Funkcja klawiszy

Rys 4.2
Usytuowanie diod luminescencyjnych
sygnalizujcych stan wej

Dioda luminescencyjne
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4.1       Wybór funkcji.
Jeżeli podczas normalnej pracy (wskazywania mierzonych wartości) naciśnięty zostanie jeden z trzech 
przycisków „+”, „→”, „E” to program przechodzi do: menu - “wybór funkcji”.
W pierwszej linijce wyświetlacza wyświetlane są (w prawym górnym rogu): cyfry odpowiednie
dla danego menu oraz funkcji. (np. : 1-12: tzn. menu 1, funkcja 12).
Za pomocą tych przycisków można wybierać dowolną funkcję.
Jeżeli w ciągu 30 sekund nie zostanie wybrana  żadna funkcja to wyświetlacz przechodzi automatycznie 
do wskazywania mierzonych wartości.
Jeżeli nie zostanie wprowadzony kod użytkownika „441“ to ustawione parametry mogą być wyłącznie 
odczytywane. W celu zmiany parametrów i dotarcia do różnych funkcji musi najpierw zostać 
wprowadzony kod użytkownika . Niemożliwa jest zmiana parametrów wprowadzonych fabrycznie.

Nie mona dokonywać  zmian ustawień fabrycznych.

Poniższa tabela pokazuje strukturę menu i wskazania wyświetlacza oraz ewentualne zmiany danych, 
które wymagają podania kodu. 

Menu Funkcja Kod dla
wywietlania
danej 
funkcji

Kod dla
zmiany
parametru

Krótki opis funkcji

W
yś

wi
etl

ac
z

1-1 standard brak — wskazania standardowe
1-2 przepływ brak — wskazanie przepływu
1-3 temperatury brak — wskazanie temperatury 
1-4 moc brak — wskazanie mocy chłodniczej / cieplnej
1-5 jednostki objętości brak — wskazanie licznika jednostek objętości
1-6 cyklicznie brak — cykliczne wskazanie wszystkich 

mierzonych wartości

1-7 przepływ + temperatury brak — wskazanie przepływu i temperatury
1-8 wersja SW brak — wskazanie wersji oprogramowania

Pa
ra

me
try

2-1 numer kodu brak brak podanie numeru kodu
2-2 wskazanie standardowe brak użytkownik wskazanie standardardowe
2-3 zakres pomiar Q brak użytkownik wartość graniczna zakresu pomiar. Q
2-4 zmniejszenie zakresu 

pomiaroego
brak użytkownik zmniejszenie zakresu pomiarowego np. do 

identyficacji małych przecieków
2-5 zakres pomiaru T1 brak użytkownik zakres pomiarowy temperatury T1
2-6 zakres pomiaru T2 brak użytkownik zakres pomiarowy temperatury T2
2-7 zakres pomiaru W brak użytkownik zakres pomiarowy mocy W
2-8 tłumienie Q brak użytkownik filtr dla sygnału pomiarowego Q
2-9 tłumienie T brak użytkownik filtr dla sygnału pomiarowego T1/T2
2-10 język wskazań brak użytkownik wybór języka wskazań wyświetlacza
2-11 ładowanie parametrów 

fabrycznych
użytkownik użytkownik wpisanie parametrów fabrycznych

W
ejś

cia
 / w

yjś
cia

3-1 wejścia brak użytkownik definicja wejść

3-2 poziom wejścia brak użytkownik definicja poziomów wejść
3-3 wyjścia brak użytkownik definicja wyjść
3-4 poziom wyjściowego brak użytkownik definicja poziomu wyjścia przełączające
3-5 Przyporządkowanie wyjść brak użytkownik wyjście przypisania - sygnał pomiarowy
3-6 wartości graniczne brak użytkownik wprowadzić wartości graniczne
3-7 histereza GW brak użytkownik wprowadzić histerezę wartości granicznych
3-8 jednostka impulsów brak użytkownik jednostki na impuls objętościowy
3-9 czas zliczania impulsów brak użytkownik długość impulsu objętościowego
3-10 licznik impulsów użytkownik użytkownik ustawienie ręczne Odczyt licznika
3-12 ładow. parametr domyślnych użytkownik użytkownik załaduj domyślne wejścia/wyjścia

"

#

Tab 4.2
Wybór funkcji (1-1 do 2-11)
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Ustawione parametry menu: „diagnoza“, „hardware“, i „kalibracja“ nie zawsze mogą być przeglądane i 
zmieniane bez wpisania kodu użytkownika „441“.
Celem wprowadzenia zmian w ważnych parametrach i dotarcia do różnych funkcji menu: „diagnoza“, 
„hardware“, i „kalibracja“ musi być najpierw wprowadzony numer kodu serwisu „449”.

Zmiany, które wprowadza się za pomocą kodu serwisowego mogą przestawić (zmienić ) kalibrację 
przepływomierza i spowodować pogorszenie dokładności pomiarów. Parametry, które można 
wprowadzać po wpisaniu kodu serwisu są specyficzne, wyłącznie dla danego egzemplarza urządzenia.

Nie można dokonywać  zmian ustawień fabrycznych.

Menu        Funkcja Kod dla 
wyświetlania 
danej funkcji

Kod dla zmiany 
parametru

Krotki opis funkcji

Di
ag

no
za

4-1 pomięć błędów brak Ustawienia 
fabryczne

wskazanie zapami ętanych bł ędów

4-2 częstotliwość test użytkownik użytkownik test cz ęstotliwości dla wyj ść 
czę stotliwościowych

4-3 wartość graniczna test użytkownik użytkownik test wyjść przyporządkowanych  
wartościom granicznym

4-4 wyjścia dwustanowe test użytkownik użytkownik test wyjść dwustanowych

4-5 impuls test użytkownik użytkownik test wyjcśćia impulsowego
4-6 symulacja Q użytkownik użytkownik symulacja przepływu o wielkości Q
4-7 symulacja Q użytkownik użytkownik symulacja samego przepływu
4-8 symulacja T użytkownik użytkownik wartość symulacyjna temperatury
4-9 symulacja T użytkownik użytkownik symulacja pomiaru temperatury
4-10 Test Medium użytkownik użytkownik Mediumleitfähig. f. Mediumerken.

Ha
rd

wa
re

 (u
rzą

dz
en

ie)

5-1 pomiar temp. brak użytkownik pomiar temp. aktywny / nieaktywny
5-2 zakres pomiarowy W użytkownik serwis wartość krańcowa pomiaru mocy W
5-3 przepływ szczątkowy serwis serwis wprowadzenie granicy przepływu 

szczątkowego (początek wskazań LCD)

5-4 kierunek przepływu serwis serwis identyfikacja kierunku przepływu 
aktywna / nieaktywna

5-5 rozpoznawanie 
medium

serwis serwis rozpoznawanie medium aktywne / 
nieaktywne

5-6 przewodność serwis serwis przewodność dla rozpoznawania  
medium- funkcja aktywna / nieaktywna

5-7 filtr serwis serwis dodatkowy filtr aktywny / nieaktywny
5-8 opcje startu użytkownik użytkownik zachowanie podczas startu

Ka
lib

ra
cja

6-1 zakres pomiarowy Q użytkownik serwis producent- wartość krańcowa zakresu 
pomiarowego Q

6-2 wielkość nominalna DN brak serwis wielkość nominalna rury przepływomierza

6-3 cz ęstotliwość pola 
magnetycznego

serwis serwis cz stotliwość robocza cewki indukcyjnej

6-4 współczynnik kalibracji serwis serwis kalibrowanie – współczynnik kalibracji

6-5 zrównoważenie serwis serwis kalibrowanie - zrównoważenie
6-6 wzmocnienie serwis serwis ustawienie współczynnika wzmocnienia
6-7 Gerätenummer serwis serwis Nummer des Gerätes

#

Tab 4.3
Wybór funkcji (4-1 do 6-7)
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4.2 Menu 1: Wyświetlacz
Menu dla dalszego wyboru pewnej funkcji ukazywanej na wyświetlaczu.

 

4.2.1 Funkcja 1-1: Wskazanie standardowe

Wyświetlacz 1-1
Standard

 Wskazywanie mierzonych wartości zdefiniowanych 
  jakostandardowe.(patrz funkcja 2-2)
 

4.2.2 Funkcja 1-2: wskazanie wielkości przepływu

Wyświetlacz 1-2
Przepływ

 Wskazywanie objętości przepływu w danym momencie w
  wybranej jednostce.

Przykład : przepływ 12,3 m3 /min
12,3

m^3/h

  
 
 

4.2.3 Funkcja 1-3: wskazanie temperatury

Wyświetlacz 1-3
Temperatury

 Jednoczesne pokazywanie obu temperatur T1 i T2.

Przykład: Temp.T1= -5,0°C, Temp. T2= 23,7°C
T1= -5,0°C
T2= 23,7°C

 
 
 

4.2.4 Funkcja 1-4: Wskazanie mocy cieplnej / chłodniczej

Wyświetlacz 1-4
Moc

 Wskazanie obliczonej mocy cieplnej lub chłodniczej. Mierzone są 
  objętości przepływu w l/min względnie m3 /h i różnica temperatur  
  T2-T1 w Kelwinach. Wyświetlany jest wynik rachunku opartego na  
  tych parametrach w K l/min względnie K m3 /h lub w Watach (W).

Przykład: moc chłodnicza 123456 Watt.
-123456

kW
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4.2.5 Funkcja 1-5: Wskazanie ilości jednostek objętości (totalizator).

Wyświetlacz 1-5
Objętość

 Funkcja ta dostępna jest tylko w wersji MIDEX - **T **. Ilość
  jednostek objętości medium, które przepłynęło poprzez ływomierz  
  jest liczona i zapamiętywana. Wyświetlana jest liczba pełych  
  jednostek objętości.

Maksymalny stan licznika może wynosić 99.999.999; po tym wskazaniu, przestawia się on samoczyn-
nie na 0. Przy zmieniającym się kierunku przepływu nastąpi w zależności od kierunku dodawanie lub 
odejmowanie jednostek objętości. Możliwe są zatem strumienie z obu kierunków. Kierunek przepływu 
będzie pokazywany za pomocą  „→” „←” na lewej krawędzi licznika. Wskazywana jednostka odpowiada 
wybranej jednostce objętości przepływu (m3 przy m3 /h lub l przy l/min).

Przykład: poprzez przepływomierz przepłynęło medium o objętości 123456 m3.

→ 00123456
m^3

4.2.6 Funkcja 1-6: Wskazania cykliczne.

Wyświetlacz 1-5
Cyklicznie

 Wyświetlane są kolejno wszystkie mierzone wartości (objętość 
  przepływu, temperatura, oc, objętość). Zmiana na kolejną   
  mierzoną wielkość następuje co 2 sekundy.

Przykład:

12,3
m^3/h

T1= -5,0°C
T2= 23,7°C

-12345
kW

→ 00123456
m^3

→
↑

←
↓

 

4.2.7 Funkcja 1-7: Wskazanie wielkości przepływu i temperatur.

Wyświetlacz 1-7
Przepływ i temp.

 Jednoczesne wyświetlanie wielkości przepływu i temperatur 
  T1, T2. 

Przykład: Przepływ 100 l/min , T1= -15°C, T2= 12,7°C

100 l/min
-15,0°C   23,7°C  
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4.2.8 Funkcja 1-8: Wyświetlanie aktualnej wersji oprogramowania (SW).

Wyświetlacz 1-8
Wersja SW

 Wskazanie aktualnego numeru wersji oprogramowania.

 
 
Przykład : Wersja oprogramowania 1.0
Wersja SW
V 1.00

4.3 Menu 2: Parametry
4.3.1 Funkcja 2-1: podanie numeru kodu.

Parametr 2-1
Numer kodu

 Podanie trzycyfrowej liczby dziesiętnej w zakresie 0..999.

  Numer kodu użytkownika : 441 
  Numer kodu serwisu : 449

 
Jeżeli podana zostanie inna liczba jak wymienione powżyej to procesor przepływomierza zachowuje się 
jak w przypadku gdy nie został wpisany  żaden numer kodu.
Kod ma ograniczony czas aktywności. Po przejściu do jednej z funkcji menu “Wyświetlacz” i upływie 10 
min. następuje automatycznie powrót do funkcji “Numer kodu”.

Przykład : Użytkownik – numer kodu 441

Numer kodu
441

 
 
 

4.3.2 Funkcja 2-2: wskazania standardowe.

Parametr 2-2
Wskazanie standardowe

 Wyświetlanie podanych wartości pomiarowych dla wskazania   
  standrdowego.

  Numer kodu – parametry wyświetlacza : brak
  Numer kodu – parametry do zmiany : użytkownik
 
Za pomocą tej funkcji można wybrać czy standardowo mają być wyświetlane kolejno: wielkość przypływu, 
wartości obu temperatur, moc chłodnicza lub cieplna oraz ilość jednostek objętości medium, które 
przepłynęły przez przepływomierz. Wybór wskazań “cyklicznie” oznacza, że wszystkie mierzone wartości 
wyświetlane są kolejno w odstępach 2 sekundowych.

Wskazanie standardowe oznacza, że po rozpoczęciu pomiarów procesor przepływomierza wysyła dane 
pomiarowe do wyświetlacza automatycznie, w przewidzianej kolejności, bez konieczności uruchamiania 
któregoś z przycisków.

Przykład : Wskazanie standardowe: Przepływ
Wskazanie standardowe
Przepływ

 
 
 

!
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4.3.3 Funkcja 2-3: Wartość graniczna zakresu pomiarowego wielkości 
 przepływu Q (Użytkownik)

Parametr 2-3
Zakres pomiar. Q

 Wskazanie lub wprowadzenie wartości krańcowej zakresu pomiaro 
  wego oraz jednostki pomiaru wielkości przepływu.

  Numer kodu – parametry wyświetlacza : brak
  Numer kodu – parametry do zmiany : użytkownik
 
Maksymalny możliwy zakres pomiarowy danego przepływomierza wpisany jest przez producenta 
w menu: “Kalibracja” i jest on ograniczony możliwościami fizycznymi zastosowanego przetwornika 
analogowo-cyfrowego.

Minimaln wartość krańcową podaje tabela w rozdziale 1.

Wpisana przez użytkownika wartość krańcowa zakresu pomiarowego stanowi 100% wartości dla 
przepływów szczątkowych, dla ustawienia wartości granicznej i dla wyjcia częstotliwociowego 5..15Hz. 

Przykład : Wartość krańcowa zakresu pomiarowego objętości przepływu = 400 m3 /h
Qmax =
400 m^3/h

 
 
 
 
 
4.3.4 Funkcja 2-4: Zdalne sterowanie zmianą zakresu pomiarowego wielkości   
przepływu Q, Zakres pomiarowy – przepływ szczątkowy

Parametr 2-4
Zmiana zakr.p. Q

 Wyświetlenie lub wpisanie wartości procentowej pomniejsza
  zakres pomiarowy pomiaru wielkości przepływu Q.

  Numer kodu – parametry wyświetlacza :  brak
  Numer kodu – parametry do zmiany :  użytkownik
 
Pomniejszenie zakresu pomiarowego przepływomierza służy do szybkiej identyfikacji małych 
nieszczelności rurociągu np. w dni wolne od pracy. Zakres pomiarowy można zmniejszać w zakresie 
od 20 -100% co 10%. Dokładność pomiaru w tym wypadku należy rozważać w odniesieniu do zakresu 
pomiarowego umieszczonego na tabliczce znamionowej.

Przykład: Obniżenie zakresu pomiarowego do 50%
Zmiana zakr.p. Q
50 %

 
 
 
 
Aktywacja zmiany zakresu pomiarowego następuje poprzez podanie sygnału na jedno z wejść 
przepływomierza zaprogramowanego w tym celu.
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4.3.5 Funkcja 2-5: Zakres pomiarowy temperatury T1.

Parametr 2-5
Zakr.pom.temp. T1

 Wyświetlanie lub wpisanie zakresu pomiarowego temperatury T1.

  Numer kodu – parametry wyświetlacza :  brak 
  Numer kodu – parametry do zmiany :  użytkownik

 
Maksymalny zakres pomiarowy : -20 °C do +60 °C (wartość Domyślna)

 
Przykład: Dolna granica zakresu pomiarowego temperatury T1= 0°C

Zakr.pom.temp.T1
Tmin = 0 °C

  
 

 
Wartość 0% i wartość 100% dla ustawień wartości granicznych i wyjścia częstotliwościowego (5..15 Hz) 
odnosi się do tego zaprogramowanego zakresu temperatur. Zakres temperatur można zmieniać co 1°C.

Standardowo zakres temperatur ustawiony jest na: 0 °C do 50 °C

4.3.6 Funkcja 2-6: Zakres pomiarowy temperatury T2.

Parametr 2-6
Zakr.pom.temp.T2

 Wyświetlanie lub wpisanie zakresu pomiarowego temperatury T2.

  Numer kodu – parametry wyświetlacza :  brak 
  Numer kodu – parametry do zmiany :  użytkownik

 
Maksymalny zakres pomiarowy : -20 °C do +60 °C (wartości Domyślne)

Przykład: Dolna granica zakresu pomiarowego temperatury T2= 0°C

Zakr.pom.temp.T2
Tmin = 0 °C

Przykład: Górna granica zakresu pomiarowego temperatury T2= 50°C

Zakr.pom.temp.T2
Tmin = 0 °C  

 
Wartość 0% i wartość 100% dla ustawień wartości granicznych i wyjścia częstotliwościowego (5..15 Hz) 
odnosi się do tego zaprogramowanego zakresu temperatur. Zakres temperatur można zmieniać co 1°C.
Standardowo zakres temperatur ustawiony jest na: 0 °C do 50 °C



24

MIDEX

Kirchgaesser Industrieelektronik GmbH

4.3.7 Funkcja 2-7: Wartość  graniczna pomiaru mocy cieplnej/chłodniczej W.

Parametr 2-7
Zakr.pom.mocy W

 Wyświetlanie lub wpisanie zakresu pomiarowego mocy  
  cieplnej lub chłodniczej W.

  Numer kodu – parametry wyświetlacza :  brak 
  Numer kodu – parametry do zmiany :  użytkownik

 
Maksymalna możliwa wartość graniczna określona jest w menu “Hardware”, funkcja: 
Górna wartość graniczna mocy cieplnej/chłodniczej W”. Wartość ta ustalona jest rzez producenta lub 
serwis. Górne wartości graniczne można dobrać z tabeli 4.4. (Wartość Domyślna = 2000kW)
 
Przykład : Wartość graniczna pomiaru mocy = 3000 kW

Zakr.pom. Wmax
3000  kW

 
 
 

4.3.8 Funkcja 2-8: Tłumienie dynamiki zmian sygnału wartości przepływu Q.

Parametr 2-8
Tłumienie Q

 Wyświetlanie lub wpisanie stałej Tau dla tłumienia dynamiki zmian
  mierzonej wielkości przepływu.

  Numer kodu – parametry wyświetlacza :  brak
  Numer kodu – parametry do zmiany :  użytkownik
 
Zakres zmian stałej Tau : 0..10 s (wartość Domyślna = 1 s) 
 
Za pomocą tej funkcji można ustawiać tłumienie mierzonego sygnału. Stała TAU jest zdefiniowana jako 
czas osiągnięcia 63% nowej wartości pomiarowej. 
 
Przykład : Tłumienie dynamiki zmian wartości pomiarowej przepływu = 5 sekund

Tłumienie Q
Tau = 05s

  
 

4.3.9 Funkcja 2-9: Tłumienie dynamiki sygnału wartości pomiarowych temp. T1 i T2

Parametr 2-9
Tłumienie T

 Wyświetlanie lub wpisanie stałej Tau dla tłumienia dynamiki mian
  mierzonej wartości temperatur.

  Numer kodu – parametry wyświetlacza :  brak
  Numer kodu – parametry do zmiany :  użytkownik
 
Zakres zmian stałej Tau : 0..45 s (wartość Domyślna = 1 s) 
 
Za pomocą tej funkcji można ustawiać tłumienie mierzonego sygnału pomiarowego obu temperatur T1 i 
T2. Stała TAU jest zdefiniowana jako czas osiągnięcia 63% nowej wartości pomiarowej. 
 
Przykład : Tłumienie dynamiki zmian sygnału pomiarowego temperatur = 3 sekundy
Tłumienie T
Tau = 03s
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4.3.10 Funkcja 2-10: Jzyk wskaza/ wywietlacza

Parametr 2-10
Język

 Numer kodu – parametry wywietlacza :   brak
  Numer kodu – parametry do zmiany :  użytkownik
 
 
Możliwości: j. niemiecki, j. angielski, j. polski (wartość Domyślna = j. niemiecki). 
 Za pomocą tej funkcji ustala się język wskazań wyświetlacza. 
 
Przykład :Język = j. niemiecki

Język
niemiecki

4.3.11 Funkcja 2-11: Ładowanie parametrów Domyślnych

Parametr 2-11
Ładowanie par. Domylnych

 Numer kodu – parametry wywietlacza :  użytkownik
  Numer kodu – parametry do zmiany :  użytkownik
. 

Po jednoznacznym potwierdzeniu następuje ładowanie parametrów ustawionych fabrycznie w zakresach, 
które użytkownik może dowolnie programować. 

Ładowanie par. Domyślnych?
<E> = Tak

 

4.4 Menu 3: Wejścia / wyjścia
4.4.1 Funkcja 3-1: Wejścia

Wej. / Wyj. 3-1
Wejcia

 Numer kodu – parametry wyświetlacza :  brak
  Numer kodu – parametry do zmiany :  użytkownik
 
 
Każdemu z dwóch wejść można przyporządkowa pewną funkcję.  
Zakres możliwości: Przepływ szczątkowy, nie istnieje (wartość Domyślna) 
Za pomocą tej funkcji ustala się funkcję każdego z wejść (patrz też rozdział 5). 
 
Przykład : wejście 1 = nie istnieje
Wejście 1
nie istnieje
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4.4.2 Funkcja 3-2: Poziom sygnału wejścia

Wej. / Wyj. 3-2
Poziom wejcia

 Definicja poziomu sygnału wejściowego - wejście aktywne

  Numer kodu – parametry wyświetlacza :  brak 
  Numer kodu – parametry do zmiany :  użytkownik

Zakres możliwości :        styk rozwierny (aktywny 0V, LED nie świeci) 
          styk zwierny (aktywny 12V, LED świeci, art. Domyślna) 

Za pomocą tej funkcji ustala się czy procesor reaguje na otwarcie lub na zamknięcie obwodu wejścia. 
 
Przykład : wejście 1 = styk rozwierny

Wejście 1
Styk rozwierny

 
 

4.4.3 Funkcja 3-3: Wyjścia

Wej. / Wyj. 3-3
Wyjcia

 Każdemu z maksymalnie 8 wyjść można przyporządkować pewną
  funkcję.
  Numer kodu – parametry wywietlaścza :  brak 
  Numer kodu – parametry do zmiany :  użytkownik

Zakres mo liwoci:
częstotliwość  (wartość Domyślna dla Wy1, Wy5 .. Wy7)
impuls    (wartość Domyślna dla Wy2)
warto graniczna   (wartość dla Domyślna Wy3)
wyjcie dwustanowe (wartość Domyślna dla Wy4 i Wy8),
niedostępne

Za pomocą tej funkcji ustalona zostaje funkcja dla ka dego wyjścia.

Przykład : wejście 1 = wyjście częstotliwościowe (5-15 Hz)

Wyjście 1
Częstotliwość
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4.4.4 Funkcja 3-4: Poziom sygnału wyjściowego.

Wej. / Wyj. 3-4
Poziom wyjścia

 Ustalenie stanu aktywnego dla wyjść dwustanowych 
  (transoporowych).
  Numer kodu – parametry wywietlacza :  brak
  Numer kodu – parametry do zmiany :  użytkownik
 
Zakres możliwości: tranzystor w stanie przewodzenia, tranzystor zatkany
 
Rozwierne: Wartość graniczna przekroczona => tranzystor otwarty (wyjście HIGH)
 Kierunek przepływu prawidłowy => tranzystor otwarty (wyjście HIGH)
 Brak medium   => tranzystor otwarty (wyjście HIGH) 
 Impuls objętości   => tranzystor otwarty na krótko 
          (wyjście HIGH - impuls)

Zwierne: Wartość graniczna przekroczona => tranzystor zatkany (wyjście LOW) 
 Kierunek przepływu  => tranzystor zatkany (wyjście LOW) 
 Brak medium   => tranzystor zatkany (wyjście LOW) 
 Impuls objętości   => tranzystor zatkany na krótko 
          (wyjście LOW - impuls)

Przykład : wyjście 1 = Rozwierne 
Wyjście 1
Rozwierne

 

4.4.5 Funkcja 3-5: Przyporządkowanie wyjść 

Wej. / Wyj. 3-5
Przyporzdkowane wyjść

 Przyporządkowanie wyjść różnym wartościom pomiarowym
  Numer kodu – parametry wyświetlacza :  brak
  Numer kodu – parametry do zmiany :  użytkownik
 
Zakres możliwości,
wyj. częstotliwościowe :  przepływ (Wartość Domyślna dla Wy1 .. Wy3)
  temperatura 1 (Warto Domyślna dla Wy5)
  temperatura 2 (Warto Domyślna dla Wy6)
  moc (Warto Domyślna dla Wy7)
 
Zakres możliwości,
wyj. impulsowe:  jednostka objętości (nadawane automatycznie) 

Zakres możliwości,
wart graniczne:  GW przepływ (Wartość Domyślna dla Wy1 .. Wy3)
  GW temperatura 1 (Wartość Domylna dla Wy5)
  GW temperatura 2 (Wartość Domylna dla Wy6)
  GW moc (Wartość Domylna dla Wy7)
 
Zakres możliwości,
wyj. dwustanowe:  kierunek przepływu (Wartość Domyślna dla Wy4)
  medium (Wartość Domyślna dla Wy8)

W ten sposób można każdemu wyjściu przyporządkować odpowiednią funkcję.
Wyjściu impulsowemu jako wielkość pomiarową można przyporządkować tylko objętość.

Przykład : Wyjście 1 ( W1) = Przepływ

Wy1 = wart. granicz.
Przepływ
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4.4.6 Funkcja 3-6: Wartości graniczne

Wej. / Wyj. 3-6
Wart. graniczne

 Przyporządkowanie wartości granicznej przepływu, temperatury 1,
  temperatury 2 lub mocy. Każdemu z wyjść (Wy1 ÷ Wy8) można 
  przyporządkować jedną wartość graniczną.
  Numer kodu – parametry wyświetlacza :  brak 
  Numer kodu – parametry do zmiany : użytkownik

Zakres możliwych wartości: 0..100% (Wartość Domyślna dla Wy1 ...Wy8 = 60%) Wartość graniczna w 
procentach - w odniesieniu do wartości ustalonego zakresu pomiarowego. 
 
Przykład: Przepływ-wartość graniczna (WG) - wyjście 2 (Wy2) = 30%
Wy2 Przepływ
WG 30%

 
 

4.4.7 Funkcja 3-7: Histereza wartości granicznych

Wej. / Wyj. 3-7
Histereza WG

 Ustawienie histerezy dla wyjść przyporządkowanych wartości 
  granicznej przepływu, temperatury 1, temperatury 2 i mocy.
  Numer kodu – parametry wyświetlacza :  brak 
  Numer kodu – parametry do zmiany : użytkownik

Zakres możliwych: 0..9% (Wartość Domyślna dla Wy1 ...Wy8 = 3%) 

Wartość graniczna histerezy w procentach w odniesieniu do wielkości ustalonego zakresu pomiarowego.

Przykład : Histereza = 3% dla przepływu - wart. graniczna na wyjściu 1

Wy1 Przepływ
Histereza WG 3%

 
 

4.4.8 Funkcja 3-8: Jednostka objętości na ilość impulsów

Wej. / Wyj. 3-8
Jedn. / Impuls

 Ustawienie jednostki objętości dla ilości emitowanych impulsów.
  Numer kodu – parametry wyświetlacza :  brak 
  Numer kodu – parametry do zmiany :  użytkownik

Zakres możliwych do wpisania wartości: 1..999 (Wartość Domyślna = 10)
Ilość litrów lub metrów sześciennych przypadająca na jeden impuls wyemitowany na wyjście.

Przykład : Jednostka / impuls = 1 impuls/m3

Jeden impuls na
1 m^3

  
 
 
 
 
I tu następuje podanie odpowiedniej jednostki miary.  
Zakres możliwych do wpisania wartości : litr lub m3
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4.4.9 Funkcja 3-9: Czas zliczania impulsów.

Wej. / Wyj. 3-9
Czas zliczania impulsów

 Ustawienie czasu zliczania impulsów dla określonej jednostki 
  objętości.
  Numer kodu – parametry wyświetlacza :  brak 
  Numer kodu – parametry do zmiany : użytkownik

Zakres wartości: 0..99.999.999 ms w 10-cio milisekundowych krokach (Wartość Domylna = 200 ms)

Przykład : Długość zliczania impulsów 1 sekunda

Czas zliczania impulsów
1000 ms

  
 

 
Możliwe jest zasadniczo ustawienie czasu trwania impulsów w wyżej podanym zakresie, ale fizycznie  
długość impulsów ograniczona jest poprzez przyporzdkowane jednostki miary i maksymalny przepływ.

4.4.10 Funkcja 3-10: Licznik jednostek objętości (tylko dla MIDEX-**T**)

Wej. / Wyj. 3-10
Licznik impulsow

 Ustawienie stanu początkowego licznika
  Numer kodu – parametry wyświetlacza :  użytkownik 
  Numer kodu – parametry do zmiany : użytkownik

Zakres możliwych do wpisania wartości: -1.999.999.999 ....+1.999.999.999

Przykład: Ustawienie stanu począkowego licznika na 10.000 (w odniesieniu do wcześniej zapro-
gramowanej jednostka miary / impuls)

Licznik impulsow
+10000

 
 

4.4.11 Funkcja 3-12: Ładowanie wart. Domyślnych w odniesieniu do wejść i wyjść.

Wej. / Wyj. 3-12
Ładow. parametr Domyślnych

 Numer kodu – parametry wyświetlacza :  użytkownik 
  Numer kodu – parametry do zmiany : użytkownik 
 
 
 
Po potwierdzeniu pytania odnośnie ładowania wartości Domyślnych dla wejść i wyjść następuje prz-
episanie danych z EPROM do EEPROM i RAM. Przegląd wartości Domyślnych można znależć  w 
akapicie 4.9 niniejszego rozdziału. 
 
Przykład : Częstotliwość charakterystyczna wybierana automatycznie

Na pewno ?
<E> = Tak
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4.5 Menu 4: Diagnoza.
Symulowane wartości sygnałów wyjściowych opisane w punktach 4.6.6 do 4.6.9 traktowane są przez
urządzenia lub systemy współpracujące z przepływomierzem jako sygnały wartości pomiarowych, dlat-
ego należy uważać przy korzystaniu z tych testów.
Symulacja zostaje aktywowana dopiero po wywołaniu wskazania mierzonych wartości. Na początku 
wiersza pojawi się „Simul.”, aby podkreślić, że wskazana wartość jest wartością zasymulowana a nie 
mierzoną.

4.5.1 Funkcja 4-1: Wskazanie zapamiętanych błędów.

Diagnoza 4-1
Pami/ bł/dów

 Wydawanie stałych zapamiętanych błędów na wyświetlaczu LC.
  Numer kodu – parametry wyświetlacza :  brak 
  Numer kodu – parametry do zmiany :  ustawienie fabryczne

Kasowanie pamięci błędów możliwe jest tylko przez producenta. Dzięki temu możliwe jest póżniejsza 
analiza zaistniałego błędu. Funkcja ta pozostaje tylko i wyłącznie do dyspozycji wytwórcy! 
 

4.5.2 Funkcja 4-2: Test wyjść częstotliwościowych.

Diagnoza 4-2
Test częstotliwo

 Test funkcjonowania wszystkich wyjść częstotliwościowych
  poprzez emisję częstotliwości testowej.

Wprowadzenie numer kodu w celu aktywacji: użytkownik

Zakres możliwych wartości : 4...17 Hz w krokach co 1 Hz

Przykład : Wysłanie częstotliwości testowej o wartości 10 Hz
Częstotliwość
f = 10 Hz

 
 
 
 
 
 
4.5.3 Funkcja 4-3 : Test wyjść dla wartości granicznych.

Diagnoza 4-3
Diagnoza

 Test funkcjonowania wyjść przyporządkowanym wartościom
  granicnym poprzez procentową symulację wartości pomiarowej.

Wprowadzenie numer kodu w celu aktywacji: użytkownik

Zakres możliwych wartości : 0...120%

W zależności od parametryzacji (funkcja: zwierny / rozwierny) wszystkie wyjścia dla wartości granic-
znych, których punkt przełączania leży poniżej symulowanej wartości, zostaną wyłączone.

Przykład : Test wyjść poprzez symulację 60 % wartości zakresu pomiarowego
Wart. pomiarowa
060%
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4.5.4 Funkcja 4-4: Test wyjść dwustanowych.

Diagnoza 4-4
Test wyj.dwustan

 Test funkcjonowania wyjść dwustanowych poprzez aktywację i 
  ezaktywację. 

Wprowadzenie numer kodu w celu aktywacji: użytkownik 

Zakres możliwych stanów : aktywny / nieaktywny

W zależności od parametrowania (funkcja: zwierny / rozwierny) wszystkie wyjścia można załącza lub 
wyłczać. W stanie włączonym „aktywny“ wszystkie wyjścia z funkcją “rozwierny” będą miały wysoką 
oporność, a wszystkie wyjścia z funkcją “zwierny” będ miały małą oporność.

Przykład : Test wyjść dwustanowych w stanie „aktywny“
Test wyj.dwustan.
aktywny

 
 

4.5.5 Funkcja 4-5: Test wyjcia impulsowego.

Diagnoza 4-5
Test impuls

 Test funkcjonowania wszystkich wyjść impulsowych.
  

Wprowadzenie numer kodu w celu aktywacji: użytkownik 
 
Zakres możliwych wartości : 1....60.000 ms 
 
W zależności od ustawionej długości impulsu na wszystkich wyjściach impulsowych emitowane będą 
impulsy o odpowiedniej długości. 
 
Przykład : Wyjście impulsowe z 1 impulsem / sekundę

I Impuls- odstęp
01000 ms

 
 

 
 

4.5.6 Funkcja 4-6: Symulacja wartoci przepływu.

Diagnoza 4-6
Wart. symul. Q

 Symulacja mierzonych wartości przepływu.
  Numer kodu użytkownika w celu aktywacji. 
 
 
 
Przykład : Symulacja przepływu o wartości = 100 m3 /h 

Wart. symul. Q
100  m^3/h
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4.5.7 Funkcja 4-7: Symulacja przepływu zał / wył.

Diagnoza 4-7
Symulacja Q

 Załączanie i wyłączanie symulacji przepływu medium.

Podczas symulacji pomiar medium jest wyłączony. Jeśli urządzenie yposażone jest w totalizator, to przed 
aktywizacją symulacji stan licznika należy zanotować, a po zakożczeniu symulacji na nowo wprowadzić z 
wykorzystaniem funkcji 3 – 10, tak aby symulacja nie miała wpływu na totalizator.

Wprowadzenie numer kodu w celu aktywacji: użytkownik

Przykład : Symulacja przepływu włączona

Symulacja Q
Zał.

 
 

4.5.8 Funkcja 4-8: Symulacja wartości temperatur.

Diagnoza 4-8
Wart.symul.T

 Symulacja temperatury .
  

Wprowadzenie numer kodu w celu aktywacji: użytkownik

Przykład : Wartość symulacyjna temperatury T1 = - 5 °C
Wart. symul.T
T1 = -5 °C

 
 

 
 
 
4.5.9 Funkcja 4-9: Symulacja temperatur zał / wył.

Diagnoza 4-9
Symulacja T

 Załączanie i wyłączanie symulacji temperatury.

Wprowadzenie numer kodu w celu aktywacji: użytkownik 
 
Przykład : Symulacja temperatury załączona

Symulacja T
Zał.
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4.5.10 Funkcja 4-10: Test przewodności medium dla jego identyfikacji.

Diagnoza 4-10
Test medium

 Pomiar przewodnoci medium w danej chwili. 
 
 
 
 
Uzyskana wartość wyświetlana jest w %. Wynik pomiaru - odpowiednio 0% do 100% odnoszą się do 
teoretycznej minimalnej / maksymalnej wartości przewodności umożliwiającej pomiar metodą indukcyjną.
Wartość ta ważna jest tylko dla rozpoznawania medium i nie ma wpływu na pomiar przepływu (patrz 
4.7.6). 
 
Wprowadzenie numer kodu w celu aktywacji: użytkownik 
 
Przykład : Wartość przewodności medium : 70%

Medium
70 % 

 
 

4.6 Menu 5: Wyposaenie (Hardware)
4.6.1 Funkcja 5-1: Pomiar temperatury (aktywny / nieaktywny).

Hardware 5-1
Pomiar temp.

 Aktywacja / dezaktywacja pomiaru temperatury.
  Numer kodu – parametry wyświetlacza :  brak 
  Numer kodu – parametry do zmiany :  użytkownik

Zakres możliwości : Pomiar temp.: aktywny / nieaktywny (wartość Domyślna)

Przykład : pomiar temperatury aktywny

Pomiar temp.
Aktywny

 
 
 
 

4.6.2 Funkcja 5-2: Zakres pomiarowy mocy chłodniczej / cieplnej W (Hardware).

Hardware 5-2
Zakres pomiar. W

 

Wyświetlanie lub wpisanie górnej granicy zakresu pomiarowego ocy W. Wyświetlanie lub wpisanie 
wartości końcowej zakresu pomiarowego dla wydajności chłodniczej / wydajności grzewczej. Zakres 
wartości zależy jest od średnicy nominalnej. Przyporządkowana jednostkę jest kilowat (kW).

Numer kodu – parametry wyświetlacza :  użytkownik
Numer kodu – parametry do zmiany :   serwis

Wartość Domyślna = 200 .. 2500 kW
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Moc chłodnicza / cieplna
minimalna standardowa maksymalna

DN 40 
DN 50 
DN 60

50 300 500

DN 65 50 500 1000
DN 80 100 800 1500
DN 100 200 1000 2500
DN 125 300 2000 3500
DN 150 400 3000 5000
DN 200 600 5000 10000
DN 250 800 8000 15000
DN 300 1000 10000 20000

 
 
 
Przykład:  Graniczna wartość zakresu pomiarowego mocy chłodniczej/cieplnej= 10 000 kW
Wmax
10000 kW

 
 
 
 
 

4.6.3 Funkcja 5-3: Warto  przepływu szcztkowego.

Hardware 5-3
Wart. przepływu szcztkow.

 

Wyświetlanie lub wpisanie wartości procentowej przepływu minimalnego w procentach, przy którym 
następuje wskazanie minimalnego przepływu. Wartość ta odnosi się do zakresu pomiarowego.
Ta nastawa ma na celu stabilizację punktu zerowego przy pulsujących słupach wody.

Numer kodu – parametry wyświetlacza :  serwis
Numer kodu – parametry do zmiany :   serwis

Zakres wartości : 0..9% (wartość Domyślna = 2%)

Przykład : Wartość przepływu szczątkowego: 5%

Wart. szczątkowa
5 %

0 50 100
5 Q / %

10

15

5

f / Hz

Tab 4.4
Moc chłodnicza / moc cieplna

Rys 4.3
Wykres częstotliwości przy 
ustawionej wartości
przepływu szczątkowego 5 %
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4.6.4 Funkcja 5-4: Wskazanie kierunku przepływu.

Hardware 5-4
Kier. przepływu

 

Wyświetlanie lub wprowadzenie funkcji umożliwiającej kontrolę lub ignorowanie kierunku przepływu.
Ważne jest to np. dla licznika natężenie przepływu (licznika) jednostek objętości przy zmieniającym się
kierunku przepływu.
W przypadku aktywacji funkcji kontroli kierunku przepływu po lewej stronie na wyświetlaczu ukazuje się 
odpowiednio strzałka „→” lub „←” wskazująca aktualny kierunek przepływu.

Numer kodu – parametry wyświetlacza :  serwis
Numer kodu – parametry do zmiany :   serwis

Zakres możliwości : funkcja aktywna, nieaktywna (Wartość Domyslna)

Przykład : Kierunek przepływu nieaktywny
Kier. przepływu
nieaktywny

 
 

 

4.6.5 Funkcja 5-5: Rozpoznawanie obecności medium.

Hardware 5-5
Rozpoz. obecności medium

 Uwzględnienie rozpoznawania obecności medium
  Numer kodu – parametry wyświetlacza : serwis 
  Numer kodu – parametry do zmiany : serwis

Zakres możliwości : Funkcja aktywna (ustawienie Domyślne), nieaktywna

Wyłączenie funkcji rozpoznawania obecności medium jest zasadne tylko wtedy, gdy istnieje pewność, 
że rurociąg jest bezustannie całkowicie wypełniony. W przypadku gdy rurociąg nie jest całkowicie 
wypełniony i funkcja rozpoznawania obecności medium nie jest aktywna mogą wystpić niezdefiniowane 
błędy pomiarowe. 
 
Przykład : Rozpoznawanie obecności medium aktywne

Rozpoz. obecności medium
aktywne
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4.6.6 Funkcja 5-6: Przewodność  medium dla rozpoznawania obecności medium.

Hardware 5-6
Przewodność

 

To ustawienie nie odnosi się do koniecznej przewodności medium dla pomiaru przepływu lecz wyłącznie 
do ustalenia progu pomiarowego dla rozpoznania obecności medium.

Numer kodu – parametry wyświetlacza : serwis
Numer kodu – parametry do zmiany :  serwis

Zakres możliwych do wpisania wartości : 1...100% (Wartość Domyślna = 50%) 
 
Próg dla rozpoznawania obecności medium jest ustawiony standardowo na 50%. Dla mediów o niskiej 
przewodności jak np. emulsje hydrauliczne, wartość tą należy zmniejszyć, dla mediów o wysokiej 
przewodności, gdy pomimo tylko częściowego wypełnienia rury nie jest rozpoznawany brak medium, 
wartość tą należy podwyższyć. 
 
Przewodność danego medium można zmierzyć w sposób jak jest to opisane w funkcji 4.10. Ustawiona 
wartość powinna wynosić o połowę wyższa aniżeli wartość mierzona. 
 
Przykład : Przewodność 50%
Przewodność
50 %

 
 

 

4.6.7 Funkcja 5-7: Filtr (filtr dodatkowy dla mediów silnie pulsujących).

Hardware 5-7
Filtr

 Zastosowanie filtra dodatkowego (np. przy pompach tłokowych)
  Numer kodu – parametry wyświetlacza : serwis 
  Numer kodu – parametry do zmiany : serwis

Zakres możliwoci : Filtr aktywny / nieaktywny (wartość Domyślna)

Przykład : Filtr nieaktywny

Filtr
nieaktywny

 
 

 
 

4.6.8 Funkcja 5-8: Opcje podczas startu programu.

Hardware 5-8
Opcje startu

 Wyświetlanie lub wprowadzenie wyświetlanych komunikatów  
   podczas startu.
   Numer kodu – parametry wyświetlacza : serwis 
   Numer kodu – parametry do zmiany : serwis

Zakres możliwości :
• szybko“ (bez wskazania nazwy i wersji programu)
• normalnie (z wskazaniem nazwy i wersji programu; wartość Domyślna))
• częstotliwość identyfikacyjna (Ta opcja nie jest już wspierana!)

Przy startowaniu programu (np. po zaniku napięcia ) wyżej wymienione opcje są do dyspozycji.

Przykład : Start szybki

Start
szybki
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4.7 Menu 6: Kalibracja 
Wszystkie parametry kalibracji zostały ustalone podczas produkcji urzdzenia i jego kalibracji i jako takie 
nie mogą być zmieniane. Błędnie wpisane wartości prowadzą do wyświetlania i emitowania błędnych 
pomiarów oraz do błędnego funkcjonowania urządzenia.
Rozdział ten przewidziany jest wyłącznie do celów informacyjnych. Podane wartości mogą być zmieniane 
wyłącznie po konsultacji z firmą Kirchgaesser Industrieelektronik GmbH.

4.7.1 Funkcja 6-1 : Zakres pomiarowy przepływu Q (Hardware).

Kalibracja 6-1
Zakr. pomiar. Q

 Wyświetlanie lub wpisanie górnej wartości zakresu pomiarowego  
   przepływu z przynależną jednostką miary przepływu.
   Numer kodu – parametry wyświetlacza :  użytkownik 
   Numer kodu – parametry do zmiany : serwis

Zakres możliwości: patrz „zakres pomiarowy“ w rozdziale 1

Podanie wartości krańcowej zakresu pomiarowego w litrach na minutę względnie w metrach 
sześciennych na godzinę. Wartość ta stanowi maksymalną wartość krańcową zakresu pomiarowego 
ustalonego przez użytkownika.

Przykład : Wartość krańcowa zakresu pomiarowego przepływu = 400 m3 /h

Qmax =
400 m^3/h

 
 
 

 
Następnie należy podać przynależną jednostkę miary.

Zakres możliwości : l /min lub m3 /h (wartość Domyślna)

Wpisana jednostka odnosi się tylko do ustawienia maksymalnej wartości zakresu pomiarowego.  
Jednostka, w której wyświetlany jest aktualna wielkość przepływu ustawiana jest w innej funkcji.

4.7.2 Funkcja 6-2: Średnica nominalna przepływomierza.

Kalibracja 6-2
Średnica DN

 Wyświetlanie lub wpisanie wartości średnicy nominalnej  
   przepływomierza.
   Numer kodu – parametry wyświetlacza :  brak 
   Numer kodu – parametry do zmiany : serwis
 
Średnice nominalne do wyboru: DN40 .. DN300 (patrz tabela 4.4, warto Domyślna = DN150)

Przykład : Średnica nominalna DN200
Średnica DN
DN 200
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4.7.3 Funkcja 6-3: Częstotliwość  pola magnetycznego cewki.

Kalibracja 6-3
F pola magnet. cewki

 Wyświetlanie lub wpisanie częstotliwości zmian pola magnetycz- 
   nego cewki.
   Numer kodu – parametry wywietlacza : serwis
   Numer kodu – parametry do zmiany : serwis

Możliwe do wyboru częstotliwości (w krokach 1 Hz): 6 Hz (wartość Domyślna) .. 9 Hz oraz 11 .. 16 Hz

Przykład : Częstotliwo pola 11 Hz
F pola magnet.
11 Hz

 
 

 
 

4.7.4 Funkcja 6-4: Współczynnik kalibracji.

Kalibracja 6-4
Współczynnik

 Za pomocą tej funkcji wyświetlany jest współczynnik kalibracji,  
   istnieje manualna możliwość jego zmiany.
   Numer kodu – parametry wyświetlacza :  serwis
   Numer kodu – parametry do zmiany : serwis

Zakres możliwości : 0...59999 (wartość Domyślna = 1000)

Przykład : Współczynnik kalibracji 1234

Współczynnik
             1234

 
 

 
 

4.7.5 Funkcja 6-5: Kalibracja - Offset (zrównowaenie).

Kalibracja 6-5
Offset

 W funkcji „Kalibracja Offset“ może być wyświetlany aktualny offset,  
   istnieje manualna możliwość jego zmiany.
   Numer kodu – parametry wyświetlacza :  serwis
   Numer kodu – parametry do zmiany : serwis

Zakres możliwości: -99 ... +99 (wartość Domyślna = 0)

Przykład : Kalibracja - Offset: - 10
Offset
              -10
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4.7.6 Funkcja 6-6: Współczynnik wzmocnienia.

Kalibracja 6-6
Wzmocnienie

 Wyświetlanie lub zadawanie współczynnika wzmocnienia przedwz- 
   macniacza analogowego. 
   Numer kodu parametry wyświetlacza :  serwis
   Numer kodu – parametry do zmiany : serwis

Zakres możliwych wartości : Poziom 1...8 (wartość Domyślna = 2)

Przykład : Wzmocnienie na poziomie 3
Wzmocnienie
Poziom 3

 
 

 
 

4.7.7 Funkcja 6-7: Numer urządzenia.

Kalibracja 6-7
Nr- urządzenia

 Wyświetlanie lub wpisanie współczynnika wzmocnienia przedwz- 
   macniacza analogowego.
   Numer kodu – parametry wyświetlacza :  serwis
   Numer kodu – parametry do zmiany : serwis

Zakres możliwych wartości : 1 .. 99999 (wartość Domyślna = 5000)

Przykład : Numer urządzenia 1234

Nr-urządzenia
01234
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4.8 Przegląd wartości Domyślnych.
Tab. 4.5 Menu Funkcia Wartość Domyślna Wartości własne

Pa
ra

me
tr

2-2 Wskazanie standardowe Przepływ
2-3 Wartość graniczna zakresu pomiarowego 

wielkości przepływu Q
400 m³/h

2-4 Zakres pomiarowy – przepływ szczątkowy Q 100%
2-5 Zakres pomiarowy temperatury T1 - 20°C .. 60°C
2-6 Zakres pomiarowy temperatury T2 - 20°C .. 60°C
2-7 Wartość graniczna pomiaru mocy W 2000 kW
2-8 Tłumienie dynamiki zmian sygnału wart. 

przepływu Q
1 s

2-9 Tłumienie dynamiki syg. wart. Pomiar. temp. 
T1 i T2

1 s

2-10 J ęzyk wskazania j. niemiecki

W
ejś

cia
 / w

yjś
cia

3-1 Definicja wejść We1 = nie istnieje
We2 = nie istnieje

3-2 Definicja poziom wejść We1 = zestyk zwierny
We2 = zestyk zwierny

3-3 Definicja wyjść Wy1 = cz ęstotliwość
Wy2 = impuls
Wy3 = wartość graniczna
Wy4 = wyjście dwustanowe
Wy5 = cz ęstotliwość
Wy6 = cz ęstotliwość
Wy7 = cz ęstotliwość
Wy8 = wyjście dwustanowe

3-4 Poziom sygnału wyjściowego A1 = zestyk zwierny
A2 = zestyk zwierny
A3 = zestyk zwierny
A4 = zestyk zwierny
A5 = zestyk zwierny
A6 = zestyk zwierny
A7 = zestyk zwierny
A8 = zestyk zwierny

3-5 Przyporządkowanie wyjściemierzony sygnał Wy1 = przepływ
Wy2 = przepływ
Wy3 = przepływ
Wy4 = kierunek przepływu
Wy5 = temperatura T1
Wy6 = temperatura T2
Wy7 = moc
Wy8 = rozpoznaw. obecn.
medium

3-6 Wartości graniczne Wy1 = 60%
Wy2 = 60%
Wy3 = 60%
Wy4 = 60%
Wy5 = 60%
Wy6 = 60%
Wy7 = 60%
Wy8 = 60%

 
Przegląd wartości Domyślnych 
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Menu Funkcia Wartość Domyślna Wartości własne

W
ejś

cia
 / w

yjś
cia

3-7 Histereza wartości granicznych Wy1 = 3%
Wy2 = 3%
Wy3 = 3%
Wy4 = 3%
Wy5 = 3%
Wy6 = 3%
Wy7 = 3%
Wy8 = 3%

3-8 Jednostka obję tości na ilość impulsów 10 impulsów / m3

3-9 Czas zliczania impulsów 200 ms

Ha
rd

wa
re

5-1 Pomiar temperatury (aktywny / nieaktywny) nie aktywny
5-2 Zakres pomiarowy mocy chłodniczej /  

cieplnej W
200 .. 2500 kW

5-3 Wartość przepływu szczątkowego 2%
5-4 Wskazanie kierunku przepływu (aktywny / 

nieaktywny)
nie aktywny

5-5 Rozpoznawanie obecności medium 
(aktywny / nieaktywny)

aktywny

5-6 Przewodność medium dla rozpoznawania 
obecności medium

50%

5-7 Filtr (filtr dodatkowy dla mediów silnie 
pulsujących) (aktywny / nieaktywny)

nie aktywny

5-8 Opcje podczas startu programu normalnie

Ka
lib

ro
wa

nie

6-1 Zakres pomiarowy przepływu Q 400 m3/h
6-2 Ś rednica nominalna przepływomierza DN150
6-3 Cz ęstotliwość pola magnet. cewki 6 Hz
6-4 Współczynnik kalibracji 1000
6-5 Offset kalibracji 0
6-6 Współczynnik wzmocnienia Stopień 2
6-7 Numer urządzenia 5000
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5. Wywietlacz i sygnały wyjciowe.

5.1 Praca normalna.
Jako praca normalna przyjmowane są funkcje, które wcześnie zostały zdefiniowane, tzn. wielkości aktual-
nie mierzone znajdują się w ustawionych zakresach pomiarowych,a układ elektroniczny przepływomierza 
racuje bez zakłóceń. W trybie pracy normalnej wyświetlane są wartości zaprogramowane jako standar-
dowez przynależn do nich jednostką miary.

Przykład : Praca normalna
123

m^3/h

 
 
 
 
 
Mierzone wartoci przetwarzane s na odpowiednie sygnały wyjciowe:
• Wyjścia cz/stotliwociowe :  częstotliwość 5...15 Hz 
• Wyjścia impulsowe:  impulsy / jednostkę objętości 
• Wyjścia wartości granicznych :  zał / wył 
• Wyjścia dwustanowe :  zał / wył 
 

5.2 Przekroczenie zakresu pomiarowego.
Możliwe przekroczenie zakresu pomiarowego dla przepływu wynosi +20%, dla temperatur: ±10%, w 
odniesieniu do wartości krańcowych zakresu pomiarowego. W razie przekroczenia zakresu pomiar-
owego względnie spadku wartości mierzonej poniżej dolnej granicy zakresu, na wyświetlaczu pojawia 
się odpowiedni komunikat, a wskazanie wartości pomiarowej zostaje ograniczone do zaprogramowanej 
wartości max. / min. 
W razie przekroczenia zakresu pomiarowego względnie spadku wartości mierzonej poniżej dolnej granicy 
zakresu pomiarowego wyświetlacz pokazuje odpowiedni komunikat. 

Przykład : Przekroczenie zakresu pomiarowego przepływu

 Przeplyw > Max.  
 
 
 
 
Sygnały wyjściowe, które przyporządkowane są mierzonym wartościom odnoszą się do odpowiednio 
ograniczonych wartości pomiarowych.

Wyjście Wielkość mierzona Zachowanie się wyjść
Cz ęstotliwość Q > 120% 17 Hz

T1 > 110% 16 Hz
T1 ≤ 0% 5 Hz
T2 > 110% 16 Hz
T2 ≤ 0% 5 Hz
W > 120% 17 Hz

Wartość graniczna Q > 120% "Wart. graniczna przekroczona"
T1 > 110% "Wart. graniczna przekroczona"
T1 < 0% "Wart. graniczna przekroczona"
T2 > 110% "Wart. graniczna przekroczona"
T2 < 0% "Wart. graniczna przekroczona"
W > 120% "Wart. graniczna przekroczona"

Impuls Q > 120% Impuls dla Q = 120%
Wyj. cz ęstotliwościowe kier. przepływu Q > 120% "kierunek prawidłowy"
Wyj. cz ęstotliwościowe rozpoznawanie 
obecności medium

Q > 120% "obecność medium w 
przepływomierzu"

Tab 4.3
Zachowanie się wyjść w 
przypadku przekroczenia 
mierzonego zakresu
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5.3 Brak medium.
Jeżeli rozpoznany jest brak medium w przepływomierzu to mierzona wartość przepływu przestawia się 
na 0 m3 /h (względnie l/min) i na wywietlaczu ukazuje się odpowiedni komunikat.
Odpowiednie wyjcia zmienia się również ze względu stwierdzoną wartość 0 m3/h(względnie l/min) i 
wyświetlacz LC pokaże meldunek „Medium -brak“. Nie jest to komunikat o błędzie, a jedynie informacja 
dotycząca stanu. W momencie kiedy procesor rozpozna ponownie obecność medium w całym przekroju 
przepływomierza, to na wyświetlaczu i na wyjściach podana zostanie odpowiednio: informacja o aktualnie 
mierzonej wartości oraz emitowany jest sygnał odpowiadający aktualnie mierzonej wartoćci.

Przykład : Brak medium
Medium- brak  

 
 
 
 
Odpowiednie wyjścia odnoszą się do mierzonej wartości 0 m3 /h (względnie l/min):
• Wyjścia cz/stotliwościowe :  0% (=5,0 Hz) 
• Wyjście impulsowe :  0% (brak impulsu) 
• Wyjścia wartości granicznych :  0% 
• Wyjścia dwustanowe :  wyjście kierunku przepływu = „kierunek przepływu prawidłowy“ 
  wyjście medium = „medium - brak“ 
 
Jeżeli pomimo wypełnionej rury przepływomierza pokaże się meldunek „Medium - brak“ to należy 
dopasować przewodność dla rozpoznawania obecności medium (funkcja 5-6). 
 

5.4 Błąd.
Jeżeli rozpoznany jest błąd (lub kilka błędów) to na wyświetlaczu pokazuje się meldunek i odpowiednie 
wyjścia przechodzą w stan jak przy wystąpieniu zakłócenia. W pamięci błędów można odczytać meldunki 
błędów. W momencie gdy błąd zostanie usunięty to na wyświetlaczu i na wyjściach pojawi się znów 
aktualnie mierzona wartość.
Wyświetlacz LCD pokazuje w sposób przemienny, w cyklu sekundowym, aktualnie mierzoną wartość     
(o ile jest to możliwe) jak również komunikat „Błąd”.
Poszczególne wyjścia przechodzą w stan jak przy zakłóceniu :
• Wyjścia częstotliwościowe :  4 Hz 
• Wyjście impulsowe :  brak impulsu 
• Wyjścia wartości granicznych :  stan nieaktywny (tzn. zwierny = wył, rozwierny = zał) 
• Wyjcia dwustanowe :  stan nieaktywny (tzn. zwierny = wył,rozwierny = zał)

5.4.1 Zbyt niskie napięcie
Dopuszczalna dolna granica napięcia zasilającego wynosi: 9,5 VDC. 

Jeżeli napięcie zasilające spadnie poniżej tej wartości to na wyświetlaczu LCD pojawi się odpowiedni 
meldunek, a wyjścia przechodzą w stan zakłócenia.

Wyświetlacz pokazuje zamiast mierzonej wartości komunikat „Za niskie U zasilania“.

W momencie gdy napięcie zasilające osiągnie ponownie 9,5 VDC to ukazuje się aktualna mierzona 
wartość, oraz emitowane są odpowiednie sygnały wyjściowe.

Przykład : Zbyt niskie napi/cie zasilania
Za niskie U zasil
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5.4.2 Czujnik temperatury MTF
Jeżeli przepływomierz MIDEX wyposażony jest, opcjonalnie, w czujniki temperatury, a z jednego z dwóch 
czujników temperatury MTF nie otrzymuje  żadnych danych, to wyświetlony zostanie komunikat 
dotyczący błędu.

Przykład : Miernik temperatury T1

  T1= Czujnik?
  T2= 20,7°C

T1= Błd→  
 
 
 
 
Możliwe przyczyny :
• Czujnik temperatury dla T1 względnie T2 jest nieprawidłowo podłączony 
• Przepływomierz nie otrzymuje żadnych danych z czujnika temperatury T1 (= czujnik uszkodzony)

5.5 Błd EEPROM`u.
Przy porównaniu sumy kontrolnej w pami/ci EEPROM procesor wykrył ró nic/. Na wywietlaczu pojawia si/ 
komunikat o bł/dzie.
Nale y skontrolowa wszystkie zadawane parametry włcznie z parametrami kalibracji.

5.6 Wyjcie impulsowe.
Jeżeli przy maksymalnym przepływie, przy ustawionej jednostce impulsu i ustawionej długości impulsu 
niemożliwe jest generowanie impulsów, to należy sprawdzić zaprogramowane wartości:

Niemożność generowania impulsów mogłaby mieć miejsce np. przy następujących zaprogramowanych 
parametrach :

Maksymalny przepływ :  200 I/min
Jednostka impulsu :  1 imp/I
Długość impulsu :  1000 ms

Ponieważ przy maksymalnym przepływie mogłoby wystpić 200 impulsów w czasie 60 s i wtedy długość 
impulsu powinna być określona na <300 ms, (200 x 300 ms =60 000 ms = 60s).
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6. Rysunki techniczne
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7. Dane techniczne

Parametry ogólne Producent: Kirchgaesser Industrieelektronik GmbH 
Postfach 108105, D-40862 Ratingen 
Am Rosenbaum 6, D-40882 Ratingen

Tel.:  +49 / (0)2102 / 955 - 6 
Fax.: +49 / (0)2102 / 955 - 720

Funkcje urządzenia: Przetwornik pomiarowy do pomiaru obj tości przepływu oraz mocy 
chłodniczej / cieplnej.

Ochrona przeciwwybuchowa: Wykonanie iskrobezpieczne "i"
Cecha: I M2 EEx ia I

Wykonanie mechaniczne Obudowa: Stal nierdzewna 1.4301
Waga: w zależności od wersji urządzenia 

(np. MIDEX-***F*100/40: 28kg)
Stopień ochrony: 
(wg EN 60529)

IP 65

Temperatura pracy Temperatura otoczenia: - 20°C ≤ TA ≤ 60°C

max. 60°CTemperatura medium:

Zasilanie Napi ęcie zasilania: 9,5 VDC ≤ Ui ≤ 13 VDC
Pobór prądu znamionowego: IN = 0,5 A
Pojemność wewnę trzna: do pomini ęcia
Indukcyjność wewnę trzna: do pomini ęcia

Błędy pomiarowe Obj ętość przepływu: max. ± 1,5% max. wart zakr. (typ. ± 0,75% zakr.)
Temperatura: max. ± 0,2 K

Frequenzausgänge 
(ohne PROMOS)

Frequenz: 5 - 15 Hz
Napi ęcie zasilania: max. 30,0 VDC
Pobór mocy: max. 50 mW

Frequenzausgänge 
(nur PROMOS)

Frequenz: 5 - 15 Hz
Napi ęcie zasilania: max. 13,5 V

Wejścia Napi ęcie zasilania: max. 13 VDC
Pojemność wewnę trzna: do pomini ęcia
Indukcyjność wewnę trzna: do pomini ęcia

Zmiany techniczne zastrzeżone!
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Strona pozostawiona jest na Państwa notatki!



50

MIDEX

Kirchgaesser Industrieelektronik GmbH



MIDEX

Kirchgaesser Industrieelektronik GmbH 51



Am Rosenbaum 6 
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