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 Magyar

1. Általános tudnivalók
Ez az útmutató képzett szakszemélyzetnek szól, 
ezért nem tartalmazza az alapvető munkalépése-
ket.

Az átfolyásérzékelő plombáját megsér-
teni tilos!
A plomba megsértése esetén azonnal 

megszűnik a gyári garancia és a hitelesítés érvé-
nyessége. A mellékelt kábeleket nem szabad se 
méretre vágni, se meghosszabbítani vagy más 
módon módosítani.

Tartsa be az átfolyásérzékelők alkalmazá-
sára vonatkozó előírásokat!
A telepítést kizárólag telepítési és/vagy 

villanyszerelő szakcég végezheti. A személyzetnek 
az elektromos készülékek telepítésére és kezelé-
sére, valamint a kisfeszültségi irányelv alkalmazá-
sára vonatkozó képesítéssel kell rendelkeznie.

Be kell tartani a vonatkozó ESD- (elekt-
rosztatikus kisülésekre vonatkozó) előírá-
sokat.

Az ezek figyelmen kívül hagyásából eredő (külö-
nösen az elektronikán keletkező) károkért nem 
vállalunk felelősséget.

Közeg
Víz, a német AGFW FW510 jelű tájé-
koztatója szerint (ennek be nem tartása 
csökkentheti a mérő élettartamát).

Hőmérséklet-tartomány
A hőmérséklet-tartomány a változattól és 
a névleges mérettől függ (lásd az adat-
táblát).

Csővezeték szigetelése
A csővezeték szigetelése esetén mindig 
szabadon kell hagyni a házat az elektro-

nikával együtt (lásd a III. ábrát).
Ellenkező esetben felforrósodik és károsodik az 
elektronika.

A változatok további részleteihez lásd az adatla-
pot, valamint az érvényes EN 1434 szabványt. 
Ezeket feltétlenül be kell tartani.

Az adatlap itt található:
http://www.diehl.com/en/diehl-metering/
products-solutions/product-download/

A készülék kiolvasására, illetve paraméterezésére 
a HYDRO SET szoftver szolgál, amely a következő 
internetcímen található:
http://www.diehl.com/en/diehl-metering/
products-solutions/product-download/
Kérjük, itt válassza ki partnerként a Diehl Metering 
GmbH vállalatot, majd a termékcsoportokat tartal-
mazó oszlopban a "Metering Systems"(Mérőrend-
szerek) lehetőséget.

2. Beszerelés

Az Ön által megvásárolt készülék elektro-
nikus alkatrészeket tartalmaz, amelyek 
működését zavarhatják az elektromos és 

mágneses mezők.
Ezért sem magát a készüléket, sem a be- és 
kimenő kábeleket nem szabad erős elektromos 
fogyasztók vagy azok bemenő vezetékeinek köz-
vetlen közelében telepíteni (kapcsolók, elektromo-
torok, fénycsövek stb.)
A pontos távolság ezeknek a fogyasztóknak a 
feszültségétől és áramerősségétől függ.
Kétség esetén egyeztessen egy megfelelő szak-
emberrel.

� Az átfolyásérzékelő a rendszernek vagy a 
meleg, vagy a hideg ágba szerelhető be. 
Ügyeljen arra, hogy az átfolyásérzékelőt a
közeghőmérsékletnek megfelelő beépítési
helyzetben szerelje be (lásd a "6. Hőmérsék-
leti terhelések"című fejezetet a 30. oldalon és 
az I. ábrát).

� Az átfolyásérzékelőt új építse be, hogy az 
áramlás iránya megegyezzen az érzékelőn lát-
ható nyíl irányával.

� Az átfolyásérzékelő előtt és után nem szüksé-
ges csillapító szakaszokat kialakítani, ám
javasolt 3 – 10 DN a mérő előtt.

A beszerelés mind vízszintes, mind füg-
gőleges helyzetben elvégezhető, de 
sohasem úgy, hogy légbuborékok gyűl-

hessenek fel a mérőben (lásd a II. ábrát).
Az átfolyásérzékelőnek mindig folyadékkal töltve 
kell lennie.
Óvja a mérőt a fagytól.

� Javasoljuk, hogy az átfolyásérzékelőt (kb.
45 °-ban) megdöntve építse be.
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A könnyebb leszerelés érdekében cél-
szerű az átfolyásérzékelő előtt és után 
elzárószelepeket beépíteni.

Leszerelés esetén alul villáskulccsal kell rögzíteni 
az érzékelőt (lásd a IV. ábrát).

3. Feszültségellátás

3.1 Elem
Az alapváltozatba egy (konfigurációtól függően) 
akár 12 éves élettartamú, 3,0 VDC lítium elem van 
beépítve.

� Az elemet tilos tölteni vagy rövidre zárni.

� A 35 °C alatti környezeti hőmérsékletek ked-
vezően hatnak az elem élettartamára.

3.2 Külső feszültségellátás (például 
egy számítóegység elektronikáján 
keresztül)

� Feszültségellátás: 3,0 – 5,5 VDC

� Teljesítményfelvétel: < 100 mAh évente

� Impulzusáram: < 10 mA

4. Kapcsolási rajz

Az egyes színes kábelek funkciójához 
lásd a következő ábrákat.
A kábelek felcserélése vagy helytelen 

csatlakoztatása a mérő károsodásával vagy meg-
hibásodásával járhat.

4.1 Elemes üzem

GND

N.C.

Nagy felbontású 
mérőimpulzus

Normál impulzus

sárga

fehér

kék

barnaSHARKY FS 473

4.2 Galvanikusan leválasztott hasznos 
impulzus

GND

Mérőimpulzus

Normál impulzus

sárga

fehér

kék

barna
SHARKY FS 473

4.3 Külső 3,0 – 5,5 V-os ellátás

GND

Mérőimpulzus

Normál impulzus

sárga

fehér

kék

barna

SHARKY FS 473

+ 3 – 5 V

5. Kommunikáció
Az átfolyásérzékelő két impulzuskimenettel rendel-
kezik egy hőmennyiségmérőhöz való csatlakozta-
táshoz.

� Normál impulzus

� Mérőimpulzus (nagy felbontású impulzuskime-
net mérőhelyekhez)

A normál impulzus elektromos adatai a követke-
zők:

Megnevezés Érték

Külső áramellátás UC < 30 V

Kimeneti áram < 20 mA < 0,5 V-os 
maradékfeszültséggel

Open Collector (Drain)

A számítóegység rész-
készülékhez menő kábel 
hossza

< 10 m

Kimeneti frekvencia ele-
mes ellátás esetén

< 20 Hz

Kimeneti frekvencia külső 
ellátás esetén

< 150 Hz

Normál impulzus értéke 10 ml – 5000 l (a névleges 
mérettől és a feszültségel-
látástól függően)
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Megnevezés Érték

Impulzus időtartama 1 – 250 ms ± 10 %;
Impulzus időtartama < 
impulzusszünet

Potenciálmentes érintkező 
(opcionális)

6. Hőmérsékleti terhelések
Üzemeltetési/környezeti feltételek

� Alapkivitel: 5 – 55 °C; IP54; 93% rel. pára-
tartalom

� Fröccsöntött ház: 5 – 55 °C; IP68; 93% rel.
páratartalom

Közeghőmérsékletek

Konfiguráció Hőmérséklet-tarto-
mány

Meleg – elemes ellátás 
esetén

5 – 90 °C / 5 – 105 °C 1)

Meleg – külső ellátás 
esetén

qp 0,6 – 2,5 m³/h: 
5 ... 130 °C

qp 3,5 – 60 m³/h: 
5 ... 150 °C

Hideg – elemes ellátás 
esetén

5 – 90 °C / 5 – 105 °C 1)

Hideg – külső ellátás 
esetén

5 – 120 °C

1) Csak felszálló-/ejtőcsőben vagy vízszintes, döntött
beépítési helyzetben

Vegye figyelembe, hogy meleg alkalma-
zások esetén a vízhőmérsékletnek meg 
kell haladnia a környezeti hőmérsékletet.

Üzembe helyezés után óvja a mérőt a fagytól.

Nem fröccsöntött házú átfolyásérzékelőt 
használjon:

� ha a vízhőmérséklet tartósan meghaladja a
környezeti hőmérsékletet

Fröccsöntött házú átfolyásérzékelőt hasz-
náljon:

� hideg alkalmazások esetén, vagy ha
Tvíz < Tkörnyezeti

� tartós páralecsapódás esetén

7. Hulladékkezelési tudnivaló

A mérőben (annak alapkivitelében) egy 
nem tölthető lítium elem található. Az 
elemet erőszakkal felnyitni és rövidre 

zárni, víznek vagy 75 °C-nál magasabb hőmérsék-
letnek kitenni tilos.
A lemerült elemek, a már nem használt elektroni-
kus készülékek vagy alkatrészek veszélyes hulla-
déknak minősülnek.

A készüléket tilos a háztartási hulladékba dobni.
Ehelyett küldje azt vissza a gyártónak újrahaszno-
sítás céljából.

8. Megfelelőségi nyilatkozat MID-ké-
szülékek számára

Lásd az 5-6. oldalak.
További információkhoz, valamint a naprakész 
megfelelőségi nyilatkozathoz lásd:
http://www.momzrt.hu/termekek/
homennyisegmerok/ultrahangos-terfogataram-
mero
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www.momzrt.hu

MOM Zrt. 
4700 Mátészalka, Ipari út 
Tel: +36 44 502 100

Mobil: +36030 836 1870
ertekesites@momzrt.hu
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