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Przepływomierz elektromagnetyczny MTF-10 ◦ DTR 1.Wstęp

1. Wstęp
Instrukcja obsługi przeznaczona jest dla instalatorów oraz użytkowników przepływomierza elektromagnetycznego 
MTF-10.
Instrukcja obsługi zaznajamia użytkownika z zasadami montażu oraz eksploatacji, konstrukcją przepływomierza, 
zasadą działania i pomiaru, a także z podstawowymi parametrami technicznymi. Prosimy o dokładne zapoznanie się
z niniejszą instrukcją przed montażem urządzenia, w celu zapewnienia jego prawidłowej instalacji oraz użytkowania 
zgodnego z przeznaczeniem.

1.1. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Przepływomierz został zaprojektowany w oparciu o aktualny stan wiedzy tak, aby zapewnić bezpieczne 
użytkowanie oraz obsługę. Spełnia w tym zakresie wymagania normy PN-EN 61010 „Wymagania 
bezpieczeństwa elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych”.

Symbol „Ostrzeżenie” zwraca uwagę na czynności lub procedury, których 
nieprzestrzeganie może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie montażu przepływomierza należy stosować się do 
wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Ponadto należy zwrócić uwagę na:

• zapewnienie odpowiedniej przestrzeni,wolnej od przeszkód i innych elementów mogących 
stanowić zagrożenie dla osób dokonujących montażu urządzenia,

• zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie napełniania rurociągu po dokonaniu montażu 
czujnika, ponieważ mogą wystąpić nieszczelności na połączeniach z istniejąca instalacją,

• zalecenie, aby dokonanie pierwszego napełnienia rurociągu nastąpiło cieczą nie agresywną, 
np. zimną wodą, w celu uniknięcia ewentualnych zagrożeń spowodowanych przez wyciek 
gorących lub agresywnych mediów,

• zachowanie ostrożności w trakcie przemieszczania czujnika przepływomierza, czujniki od 
DN 150 są wyposażone w uchwyty przeznaczone do ich transportu,

• wykonanie podłączeń elektrycznych przez pracowników posiadających odpowiednie 
uprawnienia,

• w przypadku wykonywania prac spawalniczych instalacji, nie uziemiać urządzeń spawalniczych 
poprzez czujnik przepływomierza,

• w przypadku demontażu urządzenia w celu sprawdzenia lub naprawy, należy przed wysłaniem 
dokładnie oczyścić czujnik przepływomierza z resztek substancji stanowiących zagrożenie dla 
bezpieczeństwa i zdrowia, np. substancje łatwopalne, toksyczne, żrące itp.
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1.2. Przeznaczenie oraz zakres stosowania
Przepływomierz elektromagnetyczny MTF-10 jest przyrządem pomiarowym przeznaczonym do 
pomiaru przepływu cieczy w zamkniętych instalacjach rurociągowych. Mierzy przepływ cieczy 
prądoprzewodzących czystych i zanieczyszczonych, agresywnych i obojętnych chemicznie oraz 
prądoprzewodzących mieszanin i pulp, np.:

• wody pitnej, ścieków i osadów ściekowych,
• mleka, soków, piwa, wina,
• kwasów, alkaliów.

1.2.1. Przepływ cieczy
Przepływomierz elektromagnetyczny MTF-10 mierzy, z zadaną klasą dokładności, przepływ
cieczy o prędkości liniowej od 0,1 m/s do 10 m/s w wykonaniu standardowym. Pomiar 
dokonywany jest w dwóch kierunkach: do przodu i do tyłu (oznaczony minusem). 

1.2.2. Przewodność elektryczna cieczy
Przepływająca przez czujnik przepływomierza ciecz powinna posiadać przewodność 
właściwą większą od 5 µS/cm. Przykładowe przewodności cieczy (µS/cm):

• woda pitna 200 ÷ 800,
• piwo 600 ÷ 1000,
• mleko 200 ÷ 300,
• soki 400 ÷ 1000,
• kwasy 10x102 ÷ 80x104,
• zasady 8x104 ÷ 30x104.

1.2.3. Przepływ pełnym przekrojem
Sposób zabudowy czujnika przepływomierza na instalacji powinien zapewnić przepływ 
pełnym przekrojem rury czujnika.
Przepływomierz elektromagnetyczny mierzy objętościowy strumień przepływającej cieczy 
łącznie ze znajdującymi się w nie ciałami stałymi.
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Przepływomierz elektromagnetyczny MTF-10 ◦ DTR 2.Kompletność i identyfikacja

2. Kompletność i identyfikacja

2.1. Kompletność
Na komplet przepływomierza elektromagnetycznego składają się elementy ujęte w Tabeli 1:

L.p. Nazwa elementu Ilość Uwagi

1 Czujnik MTF-10CX 1 szt.

2 Przetwornik MTF-10PX 1 szt.

3 Przewód sygnałowy YPMY
ekoż, ekow 3 x 0,35 mm2

10 mb Lub zgodnie z zamówieniem.
W przypadku wykonania kompaktowego przewodu
nie dostarcza się.

4 Kołnierz potencjału odniesienia 2 szt. Na zamówienie

5 Instrukcja obsługi 1 szt.

6 Karta gwarancyjna 1 szt.

7 Protokół sprawdzenia 1 szt. Na życzenie

8 Deklaracja zgodności 1 szt.

Tabela 1: Lista elementów kompletnego przepływomierza

2.2. Identyfikacja
Przepływomierz MTF-10 składa się z:

• czujnika przepływu typu MTF-10CK, MTF-10CB, MTF-10CG lub MTF-10CZ,
• przetwornika pomiarowego typu MTF-10PN lub MTF-10PT.

Przepływomierz jest wykonany w wersji rozdzielnej lub kompaktowej. W wersji rozdzielnej czujnik 
i przetwornik są instalowane oddzielnie i są połączone ze sobą przewodami elektrycznymi, a w wersji 
kompaktowej przetwornik jest zamontowany na czujniku.
Przepływomierz jest sprzedawany w komplecie. Czujnik i przetwornik są oznaczone tym samym 
numerem fabrycznym. Przetwornik jest zaprogramowany do pracy z danym czujnikiem. Aby mógł 
pracować z innym egzemplarzem czujnika, należy go przeprogramować.
Każdy czujnik posiada określony współczynnik WSP, który jest ustalany w czasie procesu wzorcowania 
przepływomierza. Wymiana czujnika lub przetwornika na nowy wymaga wpisania nowej wartości WSP 
do przetwornika przepływomierza. Współczynnik jest zapisany tabliczce znamionowej czujnika.
Istnieje możliwość zastosowania przetwornika do pracy z czujnikami innego typu (wykonane przez 
innego producenta), których praca opiera się na zasadzie pomiaru z użyciem wolnozmiennego pola 
elektromagnetycznego.

2.3. Tabliczki znamionowe
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3. Dane techniczne

3.1. Przetwornik MTF-10PX

Parametr MTF-10PN

Rodzaj obudowy naścienna

Materiał obudowy poliwęglan PC / ABS

Rozmiar (długość × szerokość 
× wysokość) [mm]

166 × 160 × 106

Waga [kg]

Stopień ochrony IP65

Dokładność pomiaru w zakresie przepływu 0,1 ÷ 0,5 m/s dokładność pomiaru wynosi ±0,6 % aktualnego przepływu
w zakresie przepływu 0,5 ÷ 10 m/s dokładność pomiaru wynosi ±0,4 % aktualnego przepływu

Zasilanie 230 VAC, <10 VA, opcja 24 VAC/DC, 5 VA

Temperatura otoczenia [°C] w czasie eksploatacji: -25 ÷ 55, w czasie magazynowania: -40 ÷ 70

Wyświetlacz LCD graficzny 128x64 (podświetlony)

Funkcje wskazanie przepływu, kierunek przepływu, pomiar jedno lub dwukierunkowy, sześć liczników 
objętości, sygnalizacja pustego rurociągu, raporty, dozowanie, alarmy, błędy pracy, rejestracja 
zaników zasilania, zegar

Liczniki objętości 9 cyfr, 3 liczniki dublowane (główne i bieżące) dla pomiaru w przód, w tył i różnicy

Wyjście analogowe wyjście prądowe 0/4 ÷ 20 mA

Wyjścia przekaźnikowe 2 przekaźniki programowalne

Wyjście częstotliwościowe konfigurowalne, 0 ÷ 10 kHz, impulsy o szerokości 15 µs i amplitudzie 5 V,
rezystancja obciążenia >1 kΩ

Wejścia analogowe dwa wejścia 0/4 ÷ 20 mA, podłączanie zewnętrznych czujników np. temperatury, ciśnienia itp.

Wejścia cyfrowe dwa wejścia 0 ÷ 24 VDC, umożliwiają sterowanie różnymi funkcjami przetwornika

Wejścia stykowe 3 wejścia stykowe (możliwość podłączania zewnętrznych czujników zdarzeń np. otwarcie drzwi,
czujnik ruchu itp.)

Interfejs RS485 RS-485 z protokołem MODBUS, PROFIBUS-DP1

Złącze USB/PC konfiguracja przetwornika, odczyt danych pomiarowych bieżących i archiwalnych

Złącze USB/PenDrive możliwość zapisu danych do pamięci przenośnej, aktualizacja oprogramowania przetwornika

Modem GSM1 automatyczne powiadamianie SMSem o zdarzeniach, np. przekroczeniu zadanych wartości 
min./max., „pusta rura”, interwałowy odczyt parametrów bieżących, zmiana stanu zewnętrznych
czujników zdarzeń – zadawanie pytań SMSem o bieżące dane

Transmisja GPRS1 dostęp do wszystkich parametrów, możliwość wykorzystania protokołu MODBUS TCP

Łącze Ethernet1 konfiguracja za pomocą statycznego i dynamicznego adresu IP (DHCP), obsługa protokołu 
synchronizacji czasu SNTP, udostępnianie danych poprzez protokół MODBUS TCP

Łącze RS-485 w zależności od konfiguracji obsługa protokołu: MODBUS RTU, PROFIBUS DP, MODBUS Master 
(dedykowane); bezpośrednie podłączenie i komunikacja z drukarką

Izolacja galwaniczna wszystkie wejścia i wyjścia są izolowane galwanicznie

Język komunikacji polski, angielski, rosyjski

Zegar zasilanie zegara czasu rzeczywistego – akumulator 2,4 V, 60 mAh

Tabela 2: Dane techniczne przetwornika MTF-10PX

1 Na zamówienie
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Rysunek 3: Wymiary zewnętrzne przetwornika MTF-10PN
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3.2. Czujnik MTF-10CX
Parametr MTF-10CK MTF-10CB MTF-10CG MTF-10CZ

Przyłącza
kołnierzowe bezkołnierzowe „wafer”

procesowe gwintowane
R DIN

procesowe zaciskowe
DIN

Średnica nominalna 
DN [mm]

3 ÷ 1000 20 ÷ 200 20 ÷ 100

Rodzaje wykładzin guma twarda HR, guma
naturalna NR, guma

EPDM, Linatex®, PTFE
(teflon, tarflen)

guma twarda HR, guma
naturalna NR, guma

EPDM, teflon
PTFE (teflon, tarflen)

Elektrody standard: stal kwasoodporna 0H22N24M4T2Cu (1.4539)
opcja: Hastelloy C-276, Tantal, Tytan, Monel lub inne wg zamówienia

Materiał przyłączy 
i obudowy

standard: stal 18G2A + powłoka epoksydowa
opcja: stal kwasoodporna 0H18N9

stal kwasoodporna 0H18N9

Puszka połączeniowa stop aluminium, poliester poliester

Stopień ochrony standard: IP65
opcja: IP67, IP68

Temperatura otoczenia [°C]

Montaż rozłączny -25 ÷ 60

Montaż kompaktowy -25 ÷ 55

Wykładzina Temperatura medium [°C]

Guma twarda HR 0 ÷ 80 0 ÷ 80 - -

Guma naturalna NR 0 ÷ 70 0 ÷ 70 - -

Guma EPDM -40 ÷ 110 -40 ÷ 110 - -

Linatex® -40 ÷ 70 - - -

PTFE -40 ÷ 180 -40 ÷ 180 -40 ÷ 180 -40 ÷ 180

Tabela 3: Dane techniczne czujnika MTF-10CX
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Ilustracja 1: Typy przyłączy i wykładzin dostępnych dla danej średnicy czujnika
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3.2.1. Wymiary i parametry czujników
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Rysunek 4: Wymiary czujników MTF-10CK, MTF-10CG, MTF-10CZ
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DN (mm) Dz (mm) Do (mm) do (mm) Liczba śrub L (mm) Pn (MPa) Masa (kg)

3, 4, 6, 8,
10

90 60 14 4 200 4 < 10

15 95 65 14 4 200 4 9

20 105 75 14 4 200 4 9

25 115 85 14 4 200 4 10

32 140 100 18 4 200 4 11

40 150 110 18 4 200 4 12

50 165 125 18 4 200 4 13

65 185 145 18 8 200 4 15

80 200 160 18 8 200 4 16

100 220 180 18 8 250 1,6 18

125 250 210 18 8 250 1,6 25

150 285 240 22 8 300 1,6 28

200 340 295 22 12 350 1,6 38

250 405 355 26 12 450 1,6 65

300 445 400 22 12 500 1 83

350 505 460 22 16 550 1 125

400 565 515 26 16 600 1 135

500 670 620 26 20 600 1 185

600 780 725 30 20 600 1 221

700 895 840 30 24 700 1 292

800 1015 950 33 24 800 1 330

900 1115 1050 33 28 900 1 525

1000 1230 1160 36 28 1000 1 720

Tabela 4: Wymiary i parametry czujników MTF-10CK (kołnierzowe)

DN (mm) L (mm) D (mm) Pn (MPa) Waga (kg)

20 130 52 4 5

25 130 52 4 5

32 140 58 4 6

40 150 65 4 6

50 160 78 4 8

65 192 95 4 8

80 220 110 4 10

100 250 130 1,6 12

Tabela 5: Wymiary i parametry czujników MTF-10CG (procesowe gwintowane R DIN)
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DN (mm) L (mm) D (mm) Pn (MPa) Waga (kg)

20 130 52 4 5

25 130 52 4 5

32 140 58 4 6

40 150 65 4 6

50 160 78 4 8

65 192 95 4 8

80 220 110 4 10

100 250 130 1,6 12

Tabela 6: Wymiary i parametry czujników MTF-10CZ (procesowe zaciskowe DIN)

DN (mm) D (mm) L (mm) Pn (MPa) Masa (kg)

20 62 74 4 1

25 72 104 4 2

32 82 104 4 2

40 92 104 4 2

50 107 104 4 3

65 127 104 1,6 3

80 142 104 1,6 4

100 162 104 1,6 4

125 192 134 1,6 6

150 218 134 1,6 8

200 274 219 1,6 10

Tabela 7: Wymiary i parametry czujników MTF-10CB (bezkołnierzowe "wafer")
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Rysunek 5: Wymiary czujników MTF-10CB
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3.2.2. Dobór średnicy czujnika
Przy doborze średnicy nominalnej czujnika należy brać pod uwagę średnicę rurociągu oraz 
występujące natężenie przepływu. Przy występowaniu bardzo małych przepływów dla 
zachowania dokładności pomiaru może być konieczne zastosowanie przewężenia 
rurociągu.

Średnica
nominalna
DN [mm]

Wartość przepływu Q dla
prędkości V=0,1 [m/s]

Wartość przepływu Q dla
prędkości V=0,5 [m/s]

Wartość przepływu Q dla
prędkości V=10 [m/s]

Q
[l/s]

Q
[l/min]

Q
[m3/h]

Q
[l/s]

Q
[l/min]

Q
[m3/h]

Q
[l/s]

Q
[l/min]

Q
[m3/h]

3 0,00067 0,04 0,0024 0,003 0,2 0,012 0,067 4 0,24

4 0,0013 0,08 0,0048 0,007 0,4 0,024 0,13 8 0,48

6 0,0033 0,20 0,012 0,017 1,0 0,06 0,33 20 1,2

8 0,0050 0,30 0,018 0,025 1,5 0,09 0,50 30 1,8

10 0,0075 0,45 0,027 0,037 2,3 0,13 0.75 45 2,7

15 0,0167 1,0 0,060 0,083 5,0 0,30 1,67 100 6

20 0,0250 1,5 0,090 0,13 7,5 0,45 2,50 150 9

25 0,0333 2 0,12 0,17 10 0,6 3,33 200 12

32 0,0666 4 0,24 0,33 20 1,2 6,66 400 24

40 0,1000 6 0,36 0,50 30 1,8 10,00 600 36

50 0,1667 10 0,6 0,83 50 3 16,67 1000 60

65 0,333 20 1,2 1,67 100 6 33,3 2000 120

80 0,500 30 1,8 2,50 150 9 50,0 3000 180

100 0,667 40 2,4 3,33 200 12 66,7 4000 240

125 1,167 70 4,2 5,83 350 21 116,7 7000 420

150 1,667 100 6,0 8,33 500 30 166,7 10000 600

200 3,00 180 10,8 15,00 900 54 300 18000 1080

250 5,00 300 18 25,00 1500 90 500 30000 1800

300 6,67 400 24 33,33 2000 120 667 40000 2400

350 9,17 550 33 45,83 2750 165 917 55000 3300

400 12,50 750 45 62,50 3750 225 1250 75000 4500

500 18,33 1100 66 91,67 5500 330 1833 110000 6600

600 26,67 1600 96 133,33 8000 480 2667 160000 9600

700 36,67 2200 132 183,33 11000 660 3667 220000 13200

800 50,00 3000 180 272,20 16333 980 5000 300000 18000

900 66,67 4000 240 333,33 20000 1200 6667 400000 24000

1000 75,00 4500 270 375 22500 1350 7500 450000 27000

Tabela 8: Zależność pomiędzy prędkością przepływu V, a przepływem Q oraz średnicą nominalną DN
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3.2.3. Dobór wykładziny czujnika

Rodzaj wykładziny Charakterystyka, zastosowanie

Guma twarda HR Ogólnego zastosowania, pomiar wody, ścieków.

Guma naturalna NR Woda pitna.

Linatex®
Materiał wykazuje bardzo dużą odporność na ścieranie.
Pomiar mediów zawierających materiały ścierne, szlamów.
Zastosowanie w górnictwie, przeróbce rud.

Epoxyd Duża wytrzymałość mechaniczna, zastosowania wysokotemperaturowe.

PTFE
Zastosowania wysokotemperaturowe, agresywne chemikalia, przemysł chemiczny,
spożywczy.

Tabela 9: Rodzaje, charakterystyka i zastosowanie wykładzin czujników

3.2.4. Dobór elektrod

Rodzaj elektrod Zastosowania

Stal kwasoodporna
0H22N24M4TCu

Ogólnego zastosowania.

Hastelloy C-276 Ogólnego zastosowania, duża odporność na wiele substancji chemicznych.

Tytan Kwas azotowy i chromowy, chlor, chloryny.

Tantal Kwasy.

Monel Sól, roztwory solankowe oraz zasadowe.

Tabela 10: Rodzaje i zastosowanie elektrod
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4. Warunki montażu i eksploatacji

4.1. Długość przewodów
Długość przewodów pomiędzy przetwornikiem a czujnikiem w wersji rozdzielnej uzależniona jest od 
przewodności elektrycznej mierzonego medium. Dopuszczalne długości przewodów przedstawia 
poniższy wykres.

W przypadku przepływomierza w wykonaniu z funkcją wykrywania pustego czujnika minimalna 
przewodność cieczy powinna być większa od 20 [µS/cm], a długość przewodów nie powinna 
przekraczać 50 metrów.

4.2. Montaż przetwornika
Przetwornik można zamontować bezpośrednio na ścianie, stelażu za pomocą wkrętów rozporowych 
lub śrub M5.
Przetwornik nie może być narażony na bezpośrednie działanie słońca.

4.2.1. Przewód zasilający cewki
Połączenia obwodu zasilającego cewki czujnika można dokonać dowolnym przewodem 
2x0,75 mm2.
W przypadkach szczególnego narażenia na zakłócenia (np. bliskość instalacji falownika) 
zaleca się zastosowanie przewodu ekranowanego.

4.2.2. Przewód sygnałowy
Przewód sygnałowy dostarczany jest przez producenta wraz z przepływomierzem 
w zamówionej ilości. Przewód posiada podwójne ekranowanie, zbudowany jest z trzech 
żył oddzielnie ekranowanych oraz wspólnego oplotu ekranującego.
Normalnie ekran zewnętrzny kabla sygnałowego nie jest podłączany od strony 
przetwornika, jednak czasami, w środowiskach, gdzie występują silne zakłócenia 
elektromagnetyczne, zaleca się podłączenie ekranu w przetworniku do zacisku uziemienia.
Należy zwrócić szczególną uwagę na staranne zarobienie końcówek przewodów. Zaleca się 
ocynowanie ich lub zaciśnięcie końcówek tulejkowych.
W przepływomierzach w wykonaniu IP68 kabel zasilający cewki oraz kabel sygnałowy 
podłączone są na stałe do czujnika.

Podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez pracowników 
posiadających odpowiednie uprawnienia. Istnieje ryzyko porażenia prądem
elektrycznym. Przed otwarciem pokrywy przetwornika należy wyłączyć 
zasilanie. Nie można wykonywać podłączeń jeśli urządzenie jest zasilane.
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Ilustracja 2: Zależność długości przewodów od przewodności elektrycznej mierzonego medium
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Zasilanie przetwornika przepływomierza napięciem 230 VAC wymaga zastosowania 
odłącznika będącego częścią składową instalacji zasilania  budynku lub obiektu.
Podłączenie przetwornika należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami.
W przestrzeni przyłączeniowej nie powinny się znaleźć żadne końce niepodłączonych 
przewodów.
Po podłączeniu wszystkich przewodów należy jeszcze raz sprawdzić solidność 
i poprawność połączeń oraz dokręcić dławnice kablowe czujnika oraz przetwornika. 
Przewody powinny być tak ułożone, aby nie było możliwości spływania po nich wody do 
dławnic.
Przepływomierze w wykonaniu z detekcją pustej rury charakteryzują się tym, że czujniki 
posiadają trzy elektrody pomiarowe. Informację tą można odczytać z tabliczki 
znamionowej na czujniku. W polu elektrody, pierwsza cyfra określa ich ilość.

4.2.3. Zasilanie
Przetwornik jest zasilany napięciem 230 VAC lub opcjonalnie 24 VAC/DC.
Układy elektroniczne  zasilane są z wielowyjściowego impulsowego zasilacza 
stabilizowanego. Z niego też pobierany jest sygnał stosowany w synchronizacji cyklu 
pomiarowego z przebiegiem napięcia zasilającego (50 Hz). Umożliwia to znacznie 
skuteczniejsze tłumienie zakłóceń pochodzących od sieci zasilającej.
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4.2.4. Płytka połączeniowa przetwornika

Nr Ozn. Opis Złącze w czujniku

G1 P1-O Przekaźnik P1

G2 P1-W Przekaźnik P1

G3 P1-Z Przekaźnik P1

G4 GND Masa czujnika

G5 EMP Czujnik zalania rury 11 ERP Czujnik zalania rury

G6 GND Masa czujnika 12 E Masa czujnika

G7 G1 Cewka 4 COIL Cewka

G8 G2 Cewka 5 COIL Cewka

G9 P2-O Przekaźnik P2

G10 P2-W Przekaźnik P2

G11 P2-Z Przekaźnik P2

G12 X2 Wejście zewnętrzne AN2

G13 4+ Wyjście prądowe I (+)

G14 4G Wyjście prądowe I (-)

G15 S1 Wejście stykowe S1

G16 S2 Wejście stykowe S2

G17 S3 Wejście stykowe S3

G18 SG Masa dla wejść stykowych

D1 R+ Wyjście RS485: sygnał R+

D2 RG Wyjście RS485: masa

D3 R- Wyjście RS485: sygnał R-

D4 E1 Ekran wejścia C1 6 S1 Ekran wyjścia C1

D5 C1 Wejście sygnału C1 7 IN1 Wyjście sygnału C1

D6 C2 Wejście sygnału C2 9 IN2 Wyjście sygnału C2

D7 E2 Ekran wejścia C2 10 S2 Ekran wyjścia C2

D8 I2 Wejście PIN2

D9 I1 Wejście PIN1

D10 IG Masa dla wejść PIN1 i PIN2

D11 X1 Wejście zewnętrzne AN1

D12 XG Masa dla wejść AN1 i AN2

D13 XP Zasilanie +24 dla wejść AN1 i AN2

D14 F+ Wyjście częstotliwościowe

D15 FG Masa dla sygnału F+

D16 PE Uziemienie ochronne

D17 L Zasilanie 230AC

D18 N Zasilanie 230AC

Tabela 11: Opis zacisków płytki połączeniowej przetwornika
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Rysunek 6: Płytka połączeniowa przetwornika
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4.3. Montaż czujnika

Przy ustalaniu miejsca montażu należy uwzględnić chemiczną, termiczną i mechaniczną 
odporność wykładziny rury czujnika oraz elektrod pomiarowych aby nie dopuścić do 
jego uszkodzenia i wydostania się medium na zewnątrz instalacji.

Czujnik przepływomierza należy montować na instalacji rurociągowej w sposób zapewniający przepływ
cieczy pełnym przekrojem rury czujnika. Instalacja powinna być odpowietrzona, ponieważ 
zapowietrzenie będzie zakłócało pomiar. Czujnik musi być zawsze całkowicie wypełniony cieczą. 
W przypadku instalacji z możliwością okresowego opróżniania się należy zastosować przepływomierz 
z detekcją pustej rury czujnika. Czujnik w tym wykonaniu jest wyposażony w dodatkową elektrodę do 
wykrywania braku cieczy.
Materiały montażowe takie jak śruby, nakrętki, uszczelnienia itd. nie wchodzą w zakres dostawy 
i w związku z tym należy się w nie zaopatrzyć samodzielnie. Na życzenie możemy je dostarczyć za 
dodatkową opłatą.
Należy zwrócić szczególną uwagę na osiowe zamontowanie czujnika względem uszczelek i kołnierzy 
rurociągu. Przy niestarannym zamontowaniu uszczelek mogą powstawać na ich wystających 
krawędziach zawirowania, które następnie będą powodowały niestabilny pomiar.
Czujnik przepływomierza nie powinien być instalowany w miejscu gdzie występują silne pola 
elektromagnetyczne.
W przypadku rurociągu, na którym występują silne wibracje należy zastosować podpory w pobliżu 
miejsca montażu czujnika lub mechaniczne elementy tłumiące. W tym przypadku należy stosować 
przepływomierz w wersji rozdzielnej.

Zaleca się zachowanie ostrożności w trakcie przemieszczania czujnika. Czujniki 
o średnicy nominalnej większej od DN 150 są wyposażone w uchwyty przeznaczone do 
ich transportu . 

Montaż czujnika zgodnie z kierunkiem wskazanym przez strzałkę na obudowie czujnika zapewnia 
prawidłową identyfikację kierunku przepływu przez przetwornik przepływomierza. W przypadku 
odwrotnego montażu czujnika prawidłową identyfikację kierunku przepływu można zapewnić poprzez 
zamianę kolejności przewodów obwodu cewek.

Zalecane jest zastosowanie lekkiego pochylenia rurociągu (ok. 3 %), aby zapobiec gromadzeniu się gazu
wewnątrz czujnika.
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Rysunek 7: Montaż czujnika - zastosowanie pochylenia rurociągu
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W celu uzyskania maksymalnej dokładności pomiaru należy zapewnić proste odcinki instalacji przed 
i za czujnikiem. W przypadku instalacji, w których mogą występować silne zaburzenia przepływu 
powodowane np. przez pompę pompującą szlam, żwir itp., zaleca się dwukrotne zwiększenie odcinków
prostych przed i za przepływomierzem w stosunku do podanych na rys. 8. W przypadku pomiaru 
mieszanin różnych substancji, które mogą wzajemnie reagować należy zamontować przepływomierz 
przed miejscem ich mieszania lub w odpowiedniej odległości za tym miejscem (min. 25 × DN).

W przypadku montażu czujnika na poziomym odcinku rurociągu powinien on 
być zamontowany tak, jak na przedstawionym rysunku. Obrócenie czujnika 
o 90° lub 180° powoduje, że elektrody pomiarowe będą znajdowały się w górnej
i dolnej części czujnika co spowoduje narażenie ich odpowiednio na 
zapowietrzenie oraz zamulenie.
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Rysunek 8: Montaż czujnika - zastosowanie odcinków prostych rurociągu

Rysunek 9: Montaż 
czujnika - możliwe 
położenia czujnika na 
prostym rurociągu
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Należy unikać montażu czujnika w najwyżej położonym miejscu instalacji oraz montażu na pionowym 
odcinku rurociągu z wolnym wypływem.

Czujnik na instalacji z wolnym wypływem powinien być zamontowany w sposób pokazany na rysunku.

W przypadku rurociągów częściowo wypełnionych lub z przepływem grawitacyjnym należy zastosować 
montaż w syfonie, aby mieć pewność że czujnik przepływomierza jest zawsze wypełniony cieczą.
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Rysunek 10: Montaż czujnika – poprawne umieszczenie czujnika w rurociągu

Rysunek 11: Montaż czujnika - instalacja z wolnym wypływem (A)

Rysunek 12: Montaż 
czujnika - instalacja z 
wolnym wypływem (B)

Rysunek 13: Montaż czujnika - rurociągi częściowo wypełnione
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W przypadku montażu czujnika na pionowym odcinku rurociągu, aby zapewnić 
prawidłowy pomiar, kierunek przepływu powinien być od dołu do góry. 
Zapewni to przepływ pełnym przekrojem rurociągu oraz wyeliminuje 
negatywny wpływ bąbli powietrza (gazu) na pomiar .

Dla ułatwienia okresowego demontażu czujnika w celu przeprowadzenia np. legalizacji lub 
w przypadku potrzeby przeprowadzenia procedury czyszczenia mechanicznego, aby zapewnić 
nieprzerwany przepływ cieczy można zastosować rurociąg obejściowy.

W rurociągach o większych średnicach, w których występują 
małe prędkości przepływu, należy zastosować armaturę 
redukcyjną (zwężki). Na przykład w przypadku przepływu 
grawitacyjnego zamontowanie czujnika pomiędzy zwężkami 
spowoduje wzrost natężenia przepływu, a tym samym większą 
dokładność pomiaru. Zwężenie z nachyleniem do 8° można 
traktować jako odcinek prosty.
Spadek ciśnienia spowodowany poprzez redukcję przekroju 
poprzecznego rurociągu ilustruje rys. 16. Przedstawiony na nim 
wykres ma zastosowanie dla cieczy o lepkości zbliżonej do 
lepkości wody.
W celu określenia spadku ciśnienia na zastosowanej redukcji 
należy wyznaczyć stosunek d/D, a następnie odczytać wartość 
spadku ciśnienia dla danej prędkości przepływu.
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Rysunek 14: Montaż 
czujnika - pionowe 
odcinki rurociągu

Rysunek 15: Montaż czujnika - rurociąg obejściowy

Rysunek 16: Montaż czujnika - zastosowanie 
armatury redukcyjnej
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4.3.1. Płytka połączeniowa czujnika

Nr Ozn. Opis Złącze w przetworniku

4 COIL Cewka G7 G1 Cewka

5 COIL Cewka G8 G2 Cewka

6 S1 Ekran wyjścia C1 D4 E1 Ekran wejścia C1

7 IN1 Wyjście sygnału C1 D5 C1 Wejście sygnału C1

8 G Uziemienie obudowy

9 IN2 Wyjście sygnału C2 D6 C2 Wejście sygnału C2

10 S2 Ekran wyjścia C2 D7 E2 Ekran wejścia C2

11 ERP Czujnik zalania rury G5 EMP Czujnik zalania rury

12 E Masa czujnika G6 GND Masa czujnika
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Rysunek 17: Płytka połączeniowa czujnika
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4.4. Wyrównanie potencjałów
W celu zapewnienia prawidłowej pracy przepływomierza, czujnik musi posiadać taki sam potencjał 
elektryczny, jak mierzona ciecz, a rurociąg powinien być uziemiony.

Gdy rurociąg jest wykonany z stali, należy podłączyć 
przewody wyrównawcze czujnika do kołnierzy rurociągu. 
Przewody wyrównawcze zakończone są końcówkami 
z oczkiem ø 6, zatem w kołnierzach rurociągu należy 
przygotować gwint pod śrubę M6 lub przyspawać szpilki 
z gwintem M6.

Jeśli rurociąg jest metalowy, ale z kołnierzami elektrycznie
izolowanymi od rurociągu, należy do rurociągu 
przyspawać szpilki i wykonać połączenie wyrównawcze 
przewodem o przekroju 4 mm2.

W przypadku, gdy rurociąg posiada ochronę 
katodową przed korozją, czujnik musi być 
zainstalowany tak, aby zapewnić izolację elektryczną 
pomiędzy nim, a rurociągiem. Przetwornik musi być 
zasilany przez transformator separujący.

Czujniki ze złączami procesowymi mają zapewnione wyrównanie potencjału poprzez te złącza. Nie ma 
potrzeby stosowania dodatkowych przewodów wyrównujących.
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Rysunek 18: Wyrównanie potencjałów - rurociąg ze 
stali

Rysunek 19: Wyrównanie potencjałów - rurociąg 
metalowy z izolowanymi kołnierzami

Rysunek 20: Wyrównanie potencjałów - rurociąg 
z ochroną katodową
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5. Komunikacja przetwornika z otoczeniem

5.1. Lista wejść

5.1.1. Dwustanowe wejścia informacyjne PIN
Przetwornik posiada dwa dwustanowe wejścia informacyjne (5 ÷ 24 VDC, do 10 mA, czas 
uaktywnienia 100 ms), służące do uaktywnienia jednej z funkcji przetwornika.
Odpowiednią funkcję dla każdego wejścia ustawia się w menu przetwornika (7.3.5. Menu 
Wejścia, str. 40).

5.1.2. Wejścia analogowe AN
Przetwornik posiada dwa wejścia prądowe (0/4 ÷ 20 mA), służące do podłączania 
zewnętrznych czujników (np. ciśnienia, pH, K, temperatury).
Parametry wejść analogowych ustawia się w menu przetwornika (7.3.5.1 Podmenu 
Wejścia → Wejście ANx, str. 41).

5.1.3. Wejścia stykowe S
Przetwornik posiada trzy wejścia stykowe, służące do podłączania zewnętrznych czujników
zdarzeń (np. otwarcie drzwi, czujnik ruchu itd.).
Parametry wejść stykowych ustawia się w menu przetwornika (7.3.5.2 Podmenu Wejścia 
→ Wejście Sx, str. 42).

5.2. Lista wyjść

5.2.1. Wyjście prądowe I
Przetwornik posiada jedno wyjście prądowe. Zakres pracy wyjścia ustawia się w menu 
przetwornika (7.3.6.1 Podmenu Wyjścia → Wyjście prądowe I, str. 45).
Prąd płynie od zacisku G13 (4+) do G14 (4G).

5.2.2. Wyjście częstotliwościowe F
Przetwornik posiada jedno wyjście częstotliwościowe. Zakres pracy wyjścia ustawia się 
w menu przetwornika (7.3.6.2 Podmenu Wyjścia → Wyjście częstotliwościowe F, str. 46).
Impulsy mają polaryzację dodatnią na zacisku D14 (F+), względem zacisku D15 (FG).

5.2.3. Wyjścia przekaźnikowe
Przetwornik posiada dwa wyjścia przekaźnikowe. Każdy przekaźnik zawiera styki typu 
SPDT.
Stan wyjścia nieaktywny oznacza zwarcie między zaciskami:

• wyjście przekaźnikowe nr 1: G2 (P1-W) i G3 (P1-Z),
• wyjście przekaźnikowe nr 2: G10 (P2-W) i G11 (P2-Z).

Aktywacja wyjścia powoduje zwarcie między zaciskami:
• wyjście przekaźnikowe nr 1: G2 (P1-W) i G1 (P1-O),
• wyjście przekaźnikowe nr 2: G10 (P2-W) i G9 (P2-O).

Funkcje aktywujące wyjścia przekaźnikowych ustawia się w menu przetwornika (7.3.6
Menu Wyjścia, str. 43).

5.3. Złącza i interfejsy komunikacyjne

5.3.1. Złącze interfejsu szeregowego standardu RS-485
Przetwornik posiada jedno złącze interfejsu szeregowego RS-485.
Umożliwia zdalny odczyt wyników pomiaru, zmianę parametrów oraz współpracę 
z drukarką z łączem RS-232C.
Możliwości i obsługiwane protokoły komunikacyjne:

• MODBUS RTU,
• PROFIBUS-DP,
• współpraca z drukarką RS232 (w przygotowaniu).

MTF Flow ◦ ul. H. Sienkiewicza 10, 44-100 Gliwice
tel. +48 32 3029052, +48 32 3017035, +48 602 179 979, +48 600 053 833 ◦ e-mail: info@mtfflow.pl ◦ http://www.mtfflow.pl/

27 / 53



5.Komunikacja przetwornika z otoczeniem Przepływomierz elektromagnetyczny MTF-10 ◦ DTR

5.3.2. Złącze Ethernet
Przetwornik posiada jedno złącze Ethernet. Umożliwia ono zdalny odczyt pomiarów oraz 
zmianę parametrów urządzenia.
Obsługiwane protokoły komunikacyjne:

• ARP, PING, UDP, SNTP,
• MODBUS/TCP (w przygotowaniu),
• WWW (strona informacyjna urządzenia – w przygotowaniu).

5.3.3. Modem GSM
Przetwornik posiada wbudowany modem GSM. Możliwości i obsługiwane protokoły:

• komunikaty SMS,
• GPRS (w przygotowaniu),
• MODBUS/TCP (w przygotowaniu).

5.3.4. Złącze USB/PC
Przetwornik posiada jedno złącze USB/PC. Umożliwia ono zdalny odczyt pomiarów oraz 
zmianę parametrów urządzenia.
Możliwości i obsługiwane protokoły komunikacyjne:

• aktualizacja oprogramowania wewnętrznego przetwornika,
• MODBUS/TCP (w przygotowaniu).

5.3.5. Złącze USB/PenDrive
Przetwornik posiada jedno złącze USB/PenDrive. Umożliwia ono podłączenie zewnętrznej 
pamięci PenDrive. Złącze umożliwia:
aktualizację oprogramowania wewnętrznego urządzenia,
zapis pamięci urządzenia na pamięci PenDrive,
Po włożeniu pamięci PenDrive do złącza, na ekranie przetwornika pojawia się specjalne 
menu:

• Wykonaj upgrade – aktualizacja oprogramowania wewnętrznego przetwornika, 
pozycja pojawia się tylko wtedy, kiedy w folderze głównym pamięci PenDrive 
istnieje plik mtf10.bin i wersja oprogramowania w tym pliku jest inna, niż wersja 
oprogramowania w przetworniku,

• Informacje – wyświetlanie podstawowych informacji o pamięci PenDrive,
• Wysun – odłączenie pamięci (należy wykonać, przed wyjęciem pamięci ze złącza),
• Zapisz plik Info – przetwornik tworzy folder MTF10 i zapisuje w nim plik 

tekstowy z podstawowymi informacjami o przetworniku – MTF10.TXT,
• Zapisz pam. R1 – przetwornik tworzy folder MTF10, w nim podfolder 

z numerem seryjnym, w nim podfolder z aktualną datą i w nim zapisuje pamięć 
R1 w pliku tekstowym,

• Zapisz pam. R2 – przetwornik tworzy folder MTF10, w nim podfolder 
z numerem seryjnym, w nim podfolder z aktualną datą i w nim zapisuje pamięć 
R2 w pliku tekstowym,

• Zapisz pam. R3 – przetwornik tworzy folder MTF10, w nim podfolder 
z numerem seryjnym, w nim podfolder z aktualną datą i w nim zapisuje pamięć 
R3 w pliku tekstowym,

• Zapisz R1 binar. – przetwornik tworzy folder MTF10, w nim podfolder 
z numerem seryjnym, w nim podfolder z aktualną datą i w nim zapisuje pamięć 
R1 w pliku binarnym,

• Zapisz R2 binar. – przetwornik tworzy folder MTF10, w nim podfolder 
z numerem seryjnym, w nim podfolder z aktualną datą i w nim zapisuje pamięć 
R2 w pliku binarnym,

• Zapisz R3 binar. – przetwornik tworzy folder MTF10, w nim podfolder 
z numerem seryjnym, w nim podfolder z aktualną datą i w nim zapisuje pamięć 
R3 w pliku binarnym,
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• Zapisz konfig. – przetwornik tworzy folder MTF10, w nim podfolder 
z numerem seryjnym i w nim zapisuje plik tekstowy z konfiguracją przetwornika –
CFG.TXT,

• Zaaduj konfig.ł  – przetwornik wczytuję plik tekstowy z konfiguracją, plik musi 
mieć postać taką, jaką zapisuje przetwornik poprzez funkcję Zapisz konfig..

5.4. Protokoły komunikacyjne

5.4.1. Komunikaty SMS
Przetwornik posiada wbudowany modem GSM, poprzez który może wysyłać informacyjne 
wiadomości SMS. Konfiguracja wysyłki i wiadomości SMS odbywa się w menu 
przetwornika (7.3.6.7 Podmenu Wyjścia → GSM, str. 52).

5.4.2. GPRS
W przygotowaniu.

5.4.3. MODBUS RTU/TCP

5.4.3.1 Formaty danych
W przetworniku w protokole MODBUS zastosowano następujące formaty danych:

• UINT16 – liczba 16 bitowa bez znaku,
• INT16 – liczba 16 bitowa ze znakiem,
• BYTE[2] – tablica dwóch liczb 8 bitowych bez znaku,
• BIN16 – tablica 16 wartości bitowych,
• FLOAT – liczba zmiennoprzecinkowa pamiętana za pomocą 2 rejestrów,
• TIME – zmienna zawierająca znacznik daty i czasu; wykorzystuje

3 rejestry:
rejestr 1 – rok (modulo 100) i miesiąc,
rejestr 2 – dzień miesiąca i godzina,
rejestr 3 – minuta i sekunda.

5.4.3.2 Rejestry do odczytu
Wszystkie rejestry należy odczytywać funkcją nr 4.

Adres Ilość
rejestrów

Format Opis

1 1 UINT16 Kod producenta, wartość stała 0x2789
2 1 UINT16 Kod urządzenia, wartość stała 0x000A
3 1 UINT16 Wersja urządzenia, wartość stała 0x0001
4 1 BYTE[2] Wersja oprogramowania, część BOOT
5 1 BYTE[2] Wersja oprogramowania, Część MAIN
6 1 INT16 Temperatura wewnątrz urządzenia, z rozdzielczością 0.1 stopnia
7 1 BIN16 Odczyt wejść stykowych i wejść PIN1 i PIN2

11 1 UINT16 Ilość odliczonych dawek dozowania
12 1 0
13 1 UINT16 Ilość impulsów generowanych co zadaną objętość w kierunku F
14 1 UINT16 Ilość impulsów generowanych co zadaną objętość w kierunku R

31 2 FLOAT Bieżący przepływ w aktualnych jednostkach
33 2 FLOAT Bieżący przepływ w procentach
35 2 FLOAT Stan licznika globalnego F
37 2 FLOAT Stan licznika globalnego R
39 2 FLOAT Stan licznika globalnego D
41 2 FLOAT Stan licznika kasowalnego F
43 2 FLOAT Stan licznika kasowalnego R
45 2 FLOAT Stan licznika kasowalnego D
47 2 FLOAT Stan naliczonej objętości dla funkcji generowania impulsów w kierunku F
49 2 FLOAT Stan naliczonej objętości dla funkcji generowania impulsów w kierunku R

81 3 TIME Czas aktualny
84 3 TIME Czas zerowania licznika F
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87 3 TIME Czas zerowania licznika R
90 3 TIME Czas zerowania licznika D
93 3 TIME Czas zerowania licznika impulsów co zadaną objętość
96 3 TIME Czas zerowania licznika dawek w kierunku F
99 3 TIME Czas zerowania licznika dawek w kierunku R

102 3 TIME Czas kompilacji części BOOT
105 3 TIME Czas kompilacji części MAIN

5.4.4. PROFIBUS
W przygotowaniu.
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6. Wyświetlacz przetwornika
Wyświetlacz jest umieszczony na płycie czołowej przetwornika.
Informacje pokazywane na wyświetlaczu można podzielić na kilka ekranów:

• ekran startowy,
• dwa ekrany pomiarowe,
• ekran dozowania,
• ekran menu,
• ekran logowania.

Ekrany pomiarowe i dozowania można przełączać klawiszami  (następny) i  (poprzedni). Ekrany pomiarowe 
i dozowania posiadają własne ustawienia, do których wchodzi się poprzez naciśnięcie klawisza .
Ekran menu jest wyświetlany po naciśnięciu klawisza .
Ekran logowania wyświetla się automatycznie, w razie potrzeby, po wybraniu opcji z menu, wymagającej 
odpowiednich uprawnień użytkownika.
Każdy z ekranów posiada swoje unikalne cechy, opisane poniżej.

6.1. Ekran startowy

Ekran startowy wyświetlany jest przez kilka sekund po włączeniu zasilania przetwornika. Na ekranie 
wyświetlana jest aktualna data i czas, nazwa handlowa przepływomierza, wersja oprogramowania oraz
numer seryjny (fabryczny).

6.2. Ekran pomiarowy

Przetwornik pozwala wyświetlać dwa ekrany pomiarowe. Na każdym pokazany jest aktualny przepływ 
w wybranej jednostce przepływu oraz inne informacje, wybrane w konfiguracji ekranu pomiarowego.
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Rysunek 21: Wyświetlacz - ekran startowy

Rysunek 22: Wyświetlacz - ekran pomiarowy

Aktualny przepływ w wybranej jednostce

Aktualna data i czas

Aktualna temperatura wewn. przetwornika

Aktualny stan głównego licznika objętości w przód

Aktualny stan głównego licznika objętości wstecz

Aktualny stan głównego licznika różnicowego

Graficzne przedstawienie skali aktualnego przepływu
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6.2.1. Ustawienia ekranu pomiarowego
W ustawieniach ekranu pomiarowego można zmienić:

• frm.czasu – format wyświetlanej daty i czasu (czas, data, data i czas,
wylacz),

• typ licz. – typ wyświetlanych liczników objętości (globalny, lokalny,
wylacz),

• scala gr. – wyświetlanie skali graficznej (tak, nie),
• temperat. – wyświetlanie temperatury wewn. przetwornika (tak, nie).

6.3. Ekran dozowania

6.3.1. Ustawienia ekranu dozowania

W ustawieniach ekranu dozowania można zmienić jednostkę objętości, odmierzaną dawkę
oraz wyzerować licznik dawek (impulsów).

6.4. Ekran menu
Pełny opis menu znajduje się w rozdziale nr 7. Menu przetwornika na stronie 33 niniejszej instrukcji.
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Rysunek 25: Wyświetlacz - ekran dozowania - 
ustawienia

Rysunek 26: Wyświetlacz - ekran menu

Rysunek 23: Wyświetlacz - ekran pomiarowy - 
ustawienia

Rysunek 24: Wyświetlacz - ekran dozowania

Aktualny przepływ w wybranej jednostce przepływu

Nazwa ekranu (Dozow.).
Informacja o wejściu i wyjściu
obsługującym dozowanie

Procentowe przedstawienie poziomu napełnienia
dawki oraz informacja o ilości dawek napełnionych

Graficzne przedstawienie poziomu napełnienia dawki
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7. Menu przetwornika

7.1. Wstęp

7.1.1. Opis układu Menu
Menu przetwornika składa się z:

• elementów umożliwiających wejście do niższego poziomu menu, oznaczonych 
znakiem „→” z lewej strony,

• elementów informacyjnych – tylko do odczytu (np. informacja o wersji 
oprogramowania przetwornika),

• ekranów umożliwiających wpisywanie parametrów liczbowych lub tekstowych 
(PL lub PT),

• ekranów umożliwiających wybór wartości parametru z podanej listy 
(oznaczonych znakiem „*” z lewej strony, przy aktualnie wybranej wartości) (PW),

• ekranów umożliwiających podjęcie decyzji (np. Tak/Nie) (PW),
• ekranów logowania operatora.

7.1.2. Klawisze i nawigacja
Nawigację po menu umożliwiają klawisze na płycie czołowej przetwornika:

•  przewijanie informacji na ekranie w dół lub przejście na kolejną pozycję 
wpisywanej wartości parametru,

•  przewijanie informacji na ekranie w górę lub przewijanie znaku na aktualnie 
wybranej pozycji wpisywanej wartości parametru,

•  zatwierdzanie wybranego parametru lub wejście do niższego poziomu menu,
•  powrót do wyższego poziomu menu lub wyjście z trybu edycji parametru.

7.1.3. Informacje na ekranie (O)
Na ekranie mogą pojawiać się następujące informacje, pomagające w nawigacji:

• jeśli w pierwszej linii wyświetlacza prezentowana jest podkreślona nazwa, 
oznacza to, że użytkownik jest w najniższym poziomie menu (np. tryb ustawiania 
parametru lub wyświetlanie elementu informacyjnego),

• znak „↓” w lewym dolnym rogu wyświetlacza oznacza, że poniżej wyświetlanych 
informacji znajdują się następne informacje do wyświetlenia i można przewinąć 
ekran klawiszem  w dół,

• znak „↑” w lewym górnym rogu wyświetlacza oznacza, że powyżej 
wyświetlanych informacji znajdują się następne informacje do wyświetlenia 
i należy przewinąć ekran klawiszem  w górę.

7.1.4. Wpisywanie wartości liczbowych (PL)
Aby wpisać wartość liczbową należy używać klawiszy na płycie przetwornika:

•  przewijanie znaków (cyfry od „0” do „9”, znak „.”, znak „-”) na danej pozycji 
liczby,

•  przejście na następną pozycję liczby w prawo,
•  zatwierdzenie wpisanej wartości liczbowej,
•  wyjście z trybu edycji parametru, bez zmiany wartości.

7.1.5. Wpisywanie wartości tekstowych (PT)
Aby wpisać wartość tekstową należy używać klawiszy na płycie przetwornika:

•  przewijanie znaków (znak „-”, cyfry od „0” do „9”, znaki od „A” do „Z”) na 
danej pozycji tekstu,

•  przejście na następną pozycję tekstu w prawo,
•  zatwierdzenie wpisanej wartości tekstowej,
•  wyjście z trybu edycji parametru, bez zmiany wartości.

MTF Flow ◦ ul. H. Sienkiewicza 10, 44-100 Gliwice
tel. +48 32 3029052, +48 32 3017035, +48 602 179 979, +48 600 053 833 ◦ e-mail: info@mtfflow.pl ◦ http://www.mtfflow.pl/

33 / 53



7.Menu przetwornika Przepływomierz elektromagnetyczny MTF-10 ◦ DTR

7.2. Schemat graficzny menu
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Ilustracja 3. Schemat graficzny menu przetwornika
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7.3. Pełny opis menu

7.3.1. Menu główne

M
en

u 
gł

ów
ne

Nazwa

Ekran
Typ Opis

Rozdział

Strona

Informacje

MN

Wyświetlanie podstawowych informacji o przetworniku (nazwa, 
nr seryjny, średnica czujnika, wzmocnienie, współczynnik, zakres wzm., 
temperatura wewnątrz przetwornika).
Monitorowanie wejść.
Sprawdzanie zainstalowanej wersji oprogramowania.

7.3.2

36

Parametry

MN

Ustawienia parametrów pracy czujnika (jednostki, zakresy, gęstość, próg 
odcięcia, rodzaj pracy i inne).
Zerowanie Stałej Korekcyjnej.
Ustawienia czujnika pustej rury.

7.3.3

37

Liczniki

MN

Informacje o licznikach.
Zerowanie liczników.

7.3.4

39

Wejścia

MN

Ustawienia parametrów i trybu pracy wszystkich wejść przetwornika. 7.3.5

40

Wyjścia

MN

Ustawienia parametrów i trybu pracy wszystkich wyjść przetwornika. 7.3.6

43

Czas

MN

Ustawienia daty i czasu.

Język

MN

Ustawienia języka.

Serwis

MN

Ustawienia serwisowe
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-> Informacje

-> Parametry

-> Liczniki

-> Wejscia

-> Wyjscia

-> Czas Ustaw czas
__________________________

2016-01-19   12:49:51

-> Wybierz jezyk Wybierz jezyk
__________________________

* Polski

Русский

-> Serwis
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7.3.2. Menu Informacje

M
en

u 
In

fo
rm

ac
je

Nazwa

Ekran
Typ

Opis

Ekran

Informacje ogólne

O

Informacje widoczne na ekranie:
• Nazwa – nazwa własna przetwornika,
• Nr ser. – numer seryjny (fabryczny)

przetwornika,
• Srednica – średnica podłączonego czujnika,
• Wzm.prad – ustawione wzmocnienie,
• Wspolcz. – ustawiony współczynnik,
• Zakr.wzm – ustawiony zakres wzmocnienia,
• Temper. – temperatura wewnątrz

przetwornika.

Monitor wejść

O

Informacje widoczne na ekranie:
• Styk 1..3 – informacja o stanie wejść stykowych,
• Pin 1,2 – informacja o stanie wejść PIN,
• OK/Err – informacja o błędach pomiaru,
• Err % – procent błędów pomiaru.

Wersja oprogramowania

O

Informacje widoczne na ekranie:
• V.Boot – wersja oprogramowania modułu

rozruchowego,
• V.Main – wersja oprogramowania modułu głównego,
• V.Vinc – wersja oprogramowania modułu.
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-> Monitor wejsc

Styk 1..3 : 0-0-0
Pin 1,2 : 0-0
OK/Err : 0/0
Err % : 0.0%

-> Wersja oprogramow.

V.Boot:1.662,15.03.18
V.Main:1.698,15.04.19
V.Main:MAIN 2.0.0

-> Informacje ogolne

Nazwa :GL-1
Nr ser. :00012
Srednica :D50
Wzm.prad :8 (k=9.00)
Wspolcz. :-63.084
Zakr.wzm :1
Temper. :40.5
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7.3.3. Menu Parametry

M
en

u 
Pa

ra
m

et
ry Nazwa

Ekran
Typ

Opis

Ekran

Nazwa własna

PT

Parametr ustalający nazwę własną przetwornika, wykorzystywaną m.in. podczas 
transmisji GSM.
Po naciśnięciu klawisza  wyświetla się ekran umożliwiający wpisanie nazwy 
własnej:

Jednostka przepływu

PW

Parametr ustalający jednostkę, w której wyświetlana jest aktualna wartość 
przepływu oraz w której ustala się parametry Zakres F i Zakres R. Przy 
ustawieniu %, zakresy pomiarowe wprowadza się w m3/h.
Możliwe wartości parametru: m3/h, m3/mn, m3/s, l/h, l/mn, l/s, kg/h, kg/mn, kg/s,
T/h, T/mn, T/s, %, m/s.
Po naciśnięciu klawisza  wyświetla się ekran umożliwiający zmianę jednostki 
przepływu:

Jednostka objętości

PW

Parametr ustalający jednostkę, w której wyświetlane są wartości wszystkich 
liczników objętości.
Możliwe wartości parametru: m3, l (litr), kg, T.
Po naciśnięciu klawisza  wyświetla się ekran umożliwiający zmianę jednostki 
przepływu:

Zakres pomiarowy w przód

PL

Parametr ustalający maksymalny zakres dla przepływu w przód. Zakres jest 
wykorzystywany w wyjściu prądowym I oraz częstotliwościowym F.
Po naciśnięciu klawisza  wyświetla się ekran umożliwiający wpisanie zakresu 
pomiarowego dla przepływu w przód:

Zakres pomiarowy w tył

PL

Parametr ustalający maksymalny zakres dla przepływu w tył. Zakres jest 
wykorzystywany w wyjściu prądowym I oraz częstotliwościowym F.
Po naciśnięciu klawisza  wyświetla się ekran umożliwiający wpisanie zakresu 
pomiarowego dla przepływu w tył:

Gęstość medium PL Parametr służy do przeliczania jednostek objętości na jednostki masy.
Po naciśnięciu klawisza  wyświetla się ekran umożliwiający wpisanie gęstości 
medium:
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Podaj nazwe wlasna:
---------------------

  Nazwa
  ______________________

-> Jednostka V:

Jednostka przeplywu:
---------------------
* m3/h

m3/mn
m3/s
l/h
l/mn
l/s

-> Jednostka Q:

-> Zakres F:

Zakres przeplywu F:
---------------------

  0       m3/s
 
wart.obecna:0.016

-> Zakres R:

Zakres przeplywu R:
---------------------

  0       m3/s
 
wart.obecna:0.016

-> Gestosc:

Podaj gestosc medium:
---------------------

  1       g/cm3
 
wart.obecna:1.100

Jednostka objetosci:
---------------------
* m3
l
kg
T

-> Nazwa wlasna
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M
en

u 
Pa

ra
m

et
ry

Nazwa

Ekran
Typ

Opis

Ekran

Próg odcięcia

PL

Parametr określa poziom przepływu (w procentach zakresu pomiarowego dla 
przepływu w przód – Zakres F), poniżej którego przyjmuje się, że jest zerowy. 
Umożliwia to eliminację zakłóceń niekorzystnie wpływających na zliczanie objętości.
Po naciśnięciu klawisza  wyświetla się ekran umożliwiający wpisanie progu 
odcięcia:

Zerowanie Stałej Korekcyjnej

PW

Parametr umożliwiający zerowanie Stałej Korekcyjnej.
Stała Korekcyjna służy do ustawienia wskazania przepływu na wartość zero, gdy 
rzeczywisty przepływ medium jest zerowy, a mimo to urządzenie wskazuje wartość 
różną od zera.
Zerowanie SK należy wykonywać przy zalanym czujniku i rzeczywistym zerowym 
przepływie.

Rodzaj pracy

PW

Parametr umożliwiający ustawienie trybu pracy urządzenia na jedno lub 
dwukierunkowy.
Dwukierunkowy tryb pracy umożliwia pomiar przepływu w kierunku oznaczonym 
strzałką na obudowie czujnika (w przód) oraz przeciwnie do niego (wstecz). 
Przepływ wstecz jest oznaczony na wyświetlaczu znakiem minus.
Przy jednokierunkowym trybie pracy przepływ wstecz jest traktowany, jak brak 
przepływu (wartość zero).

Czujnik pustej rury

PW

Parametr umożliwiający włączenie zintegrowanej w czujniku funkcji detekcji zalania 
czujnika (informacja o braku medium w czujniku).
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-> Prog odciecia:

Czy wyzerowac
stala SK ?
---------------------
* Nie
Tak

-> Rodzaj pracy:

Podaj rodzaj pracy:
---------------------
* dwukier.
jednokier.

-> Czujnik p.rury:

Podaj prog odciecia:
---------------------

  3       %
 
 wart.obecna:3.300

-> Zerowanie SK

Czy aktywowac czujnik
pustej rury?
---------------------
* Nie
Tak
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7.3.4. Menu Liczniki

M
en

u 
Li

cz
ni

ki

Nazwa

Ekran
Typ

Opis

Ekran

Informacje

O

Informacja pokazująca datę i czas zerowania liczników bieżących.

Zeruj licznik VF

PW

Zerowanie bieżącego licznika objętości dla przepływu w przód VF.
Zerowanie jest możliwe, jeśli wcześniej został zalogowany uprawniony użytkownik.

Zeruj licznik VR

PW

Zerowanie bieżącego licznika objętości dla przepływu wstecz VR.
Zerowanie jest możliwe, jeśli wcześniej został zalogowany uprawniony użytkownik.

Zeruj licznik VD

PW

Zerowanie bieżącego różnicowego licznika objętości VD.
Zerowanie jest możliwe, jeśli wcześniej został zalogowany uprawniony użytkownik.

Zeruj wszystkie

PW

Zerowanie wszystkich bieżących liczników objętości jednocześnie (VF, VR, VD).
Zerowanie jest możliwe, jeśli wcześniej został zalogowany uprawniony użytkownik.
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-> Informacje Skasowanie VF:
2000-00-00  00:00:00

Skasowanie VR:
2000-00-00  00:00:00

Skasowanie VD:
2000-00-00  00:00:00

Czy wyzerowac licznik
do przodu VF ?
----------------------
* Nie
Tak

-> Zeruj licznik VR

Czy wyzerowac
wszystkie liczniki ?
----------------------
* Nie
Tak

-> Zeruj licznik VD

Czy wyzerowac licznik
roznicowy VD ?
----------------------
* Nie
Tak

-> Zeruj licznik VF

Czy wyzerowac licznik
do tylu VR ?
----------------------
* Nie
Tak

-> Zeruj wszystkie
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7.3.5. Menu Wejścia

M
en

u 
W

ej
śc

ia

Nazwa

Ekran
Typ Opis

Rozdział

Strona

Wejście PINx

PW

Ustawienia, jaką funkcję uruchamia sygnał na wejściu PIN1 lub PIN2.
Możliwe wartości parametru:

• zer.l.biez. VF – zerowanie licznika bieżącego przepływu
w przód,

• zer.l.VF,VR,VD – zerowanie wszystkich liczników
bieżących,

• zer.l.VF+Druk – zerowanie licznika bieżącego przepływu
w przód i wydruk raportu, 

• druk raportu – drukowanie raportu,
• det.zalania.cz. – detekcja zalania czujnika,
• start zlicz. – start zliczania (przy włączonym trybie

dozowania).

Wejście ANx

MN

Ustawienia parametrów pracy wejść AN1 lub AN2. 7.3.5.1

41

Wejście Sx

MN

Ustawienia parametrów pracy wejść S1, S2 lub S3. 7.3.5.2

42
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-> Wejscie PIN1

-> Wejscie PIN2

Funkcja wej.PINx
---------------------
* zer.l.biez. VF
zer.l.VF,VR,VD
zer.l.VF+Druk
druk raportu
det.zalania.cz.
start zlicz.

-> Wejscie AN1

-> Wejscie AN2

Parametry wejscia Anx:
---------------------
-> Aktywny : Nie

Nazwa :
Jedn. :
P1X : 0.0mA
P1Y : 0.000
P2X : 0.0mA
P2Y : 0.000

-> Wejscie S1

-> Wejscie S2

-> Wejscie S3

Parametry wejscia Sx:
---------------------
-> Aktywny : Nie

Nazwa :
W.nomin : Otwarty



Przepływomierz elektromagnetyczny MTF-10 ◦ DTR 7.Menu przetwornika

7.3.5.1 Podmenu Wejścia → Wejście ANx

Po
dm

en
u 

W
ej

śc
ia

 →
 W

ej
śc

ie
 A

N
x

Nazwa

Ekran
Typ

Opis

Ekran

Wejście aktywne

PW

Ustawianie, czy sygnał na wejściu jest monitorowany (jeśli tak – na ekranie 
pomiarowym można wyświetlać informacje z wejścia ANx).
Możliwe wartości parametru:

• Nie – wejście nie jest monitorowane,
• Tak – wejście jest monitorowane i można wyświetlać informacje na

ekranie pomiarowym.

Nazwa

PT

Wpisywanie nazwy wejścia. Nazwa wyświetlana jest na ekranie pomiarowym.

Jednostka

PT

Wpisywanie jednostki wyświetlanej na ekranie pomiarowym.

P1X

PL

Ustawienie skalowania P1X.

P1Y

PL

Ustawienie skalowania P1Y.

P2X

PL

Ustawienie skalowania P2X.

P2Y

PL

Ustawienie skalowania P2Y.
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-> P1X: Wejscie ANx
Skalowanie, P1X:
----------------------
0

wart.obecna:0.000

-> P1Y: Wejscie ANx
Skalowanie, P1Y:
----------------------
0

wart.obecna:0.000

-> P2X: Wejscie ANx
Skalowanie, P2X:
----------------------
0

wart.obecna:0.000

-> P2Y: Wejscie ANx
Skalowanie, P2Y:
----------------------
0

wart.obecna:0.000

-> Aktywny:

Wejscie ANx
 Czy sygnal aktywny?
----------------------
* Nie
Tak

-> Nazwa: Wejscie ANx
Nazwa:
----------------------
________________

-> Jednostka: Wejscie ANx
Jednostka:
----------------------
_______
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7.3.5.2 Podmenu Wejścia → Wejście Sx

Po
dm

en
u 

W
ej

śc
ia

 →
 W

ej
śc

ie
 S

x

Nazwa

Ekran
Typ

Opis

Ekran

Wejście aktywne

PW

Ustawianie, czy sygnał na wejściu jest aktywny.
Możliwe wartości parametru:

• Nie – wejście nie jest monitorowane i w przypadku pojawienia się
sygnału nie jest uruchamiana żadna funkcja,

• Tak – wejście jest monitorowane i w przypadku pojawienia się
sygnału jest uruchamiana funkcja ustawiona.

Nazwa

PT

Wpisywanie nazwy wejścia.

Stan nominalny

PW

Ustalanie stanu nominalnego.
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-> Aktywny:

-> Nazwa: Wejscie Sx
Nazwa:
----------------------
________________

Wejscie Sx
Stan nominalny:
----------------------
* Otwarty
Zamkniety

Wejscie Sx
Czy sygnal aktywny?
----------------------
* Nie
Tak

-> W.nomin::
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7.3.6. Menu Wyjścia

M
en

u 
W

yj
śc

ia

Nazwa

Ekran
Typ Opis

Rozdział

Strona

Pomiar - wyjścia

PW

Parametr określa sposób sygnalizacji, na wyjściach prądowym I 
i częstotliwościowym F, przekroczenia zakresu pomiarowego.
Możliwe wartości parametru:

• > 100% = 100% – mierzony przepływ przekracza 100%
ustawionego zakresu przepływu,
wyjścia ustawione na 100% zakresu
wyjścia,

• > 100% = 130% – mierzony przepływ przekracza 100%
ustawionego zakresu przepływu,
wyjścia ustawione na 130% zakresu
wyjścia,

• > 130% = 0% – mierzony przepływ przekracza 130%
ustawionego zakresu przepływu,
wyjścia ustawione na 0% zakresu
wyjścia,

• > 130% = 130% – mierzony przepływ przekracza 130%
ustawionego zakresu przepływu,
wyjścia ustawione na 130% zakresu
wyjścia,

• > 100% = 0% – mierzony przepływ przekracza 100%
ustawionego zakresu przepływu,
wyjścia ustawione na 0% zakresu
wyjścia.

Wyjście prądowe

MN

Ustawienia parametrów pracy wyjścia prądowego I. 7.3.6.1

45

Wyjście częstotliwościowe

MN

Ustawienia parametrów pracy wyjścia częstotliwościowego F. 7.3.6.2

46

Wyjście OUTx

PW

Ustawienia trybu pracy przekaźników. 7.3.6.3 

47

Wyjście RS485

MN

Ustawianie parametrów RS485. 7.3.6.4

49
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Parametry wyjscia I:
---------------------
-> Zakres

Punkt zera
Test wyjscia

-> Wyjscie F Parametry wyjscia F:
---------------------
-> Zakres

Test wyjscia

-> Wyjscie OUT 1

-> Wyjscie OUT 2

Funkcja wyj.OUTx
---------------------
* alarm min/max
alarm min
alarm max
dozowanie
impulsy (F)
impulsy (R)
kier.przepl.F/R
bledy pracy

-> Wyjscie RS485 Parametry RS485:
---------------------
-> Nr Modbus:

Predkosc
Ilosc bitow
Il.bitow stopu
Parzystosc

-> Wyjscie I

-> Pomiar-wyjscia

Tryb przek.zakresu
---------------------
* > 100% = 100%
> 100% = 130%
> 130% = 0%
> 130% = 130%
> 100% = 0%
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M
en

u 
W

yj
śc

ia

Nazwa

Ekran
Typ Opis

Rozdział

Strona

Funkcja dozowania

MN

Ustawianie parametrów funkcji dozowania. 7.3.6.5 

50

TCP/IP

MN

Ustawianie parametrów TCP/IP. 7.3.6.6 

51

GSM

MN

Ustawianie parametrów GSM. 7.3.6.7 

52
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-> F.dozowania:

-> TCP/IP

-> GSM

-> Wejscie:
Wyjscie:
Jednostka:
Dawka:

-> Adres IP
Maska
Gateway

-> PIN:
Pin wazny:
Odp.wszystkim:
Tel1:
Tel2:
Tel3:
Tel4:
Zdarzenia
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7.3.6.1 Podmenu Wyjścia → Wyjście prądowe I

Po
dm

en
u 

W
yj

śc
ia

 →
 W

yj
śc

ie
 I

Nazwa

Ekran
Typ

Opis

Ekran

Zakres

PW

Ustawianie zakresu wyjścia prądowego I.
Możliwe wartości parametru:

• 0..F -> 0-20 mA – 0 mA odpowiada zerowemu przepływowi,
20 mA odpowiada przepływowi
maksymalnemu, zgodnie z ustawieniami
parametru Zakres F,

• 0..F -> 4-20 mA – 4 mA odpowiadają zerowemu przepływowi,
20 mA odpowiada przepływowi
maksymalnemu, zgodnie z ustawieniami
parametru Zakres F,

• R..F -> 0-20 mA – 0 mA odpowiada maksymalnemu
przepływowi wstecz, zgodnie z ustawieniami
parametru Zakres R, 20 mA odpowiada
maksymalnemu przepływowi w przód,
zgodnie z ustawieniami parametru
Zakres F, należy dodatkowo ustawić
parametr Punkt zera – wartość prądu
wskazywana przy przepływie zerowym,

• R..F -> 4-20 mA – 4 mA odpowiada maksymalnemu
przepływowi wstecz, zgodnie z ustawieniami
parametru Zakres R, 20 mA odpowiada
maksymalnemu przepływowi w przód,
zgodnie z ustawieniami parametru
Zakres F, należy dodatkowo ustawić
parametr Punkt zera – wartość prądu
wskazywana przy przepływie zerowym.

Punkt zera

PL

Parametr ustawiany jest w przypadku, kiedy parametr Zakres jest ustawiony
na wartość R..F -> 0-20 mA lub R..F -> 4-20 mA.
Parametr Punkt zera określa wartość prądu dla zerowego przepływu. Dla 
przepływu wstecz wartość prądu jest mniejsza od ustawionego 
Punktu zera, a dla przepływu w przód większa.

Test wyjścia

PW

Umożliwia ustawienie wyjścia prądowego, w celu jego przetestowania, na 
określony procent ustawionego zakresu pomiarowego.
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-> Zakres

Zakres wyjscia I:
----------------------
* 0..F -> 0-20 mA
0..F -> 4-20 mA
R..F -> 0-20 mA
R..F -> 4-20 mA

-> Punkt zera

Podaj wartosc pradu
dla 0 przeplywu:
----------------------
1 mA

wart.obecna:10.000
min-max:0.000-20.00

-> Test wyjscia

10% 25% 50% 75% 100%

wartosc:  50.0%

I=10.00 mA
Iex1=0.00 mA
Iex2=0.00 mA Wyj.I
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7.3.6.2 Podmenu Wyjścia → Wyjście częstotliwościowe F

Po
dm

en
u 

W
yj

śc
ia

 →
 W

yj
śc

ie
 F

Nazwa

Ekran
Typ

Opis

Ekran

Zakres

PW

Parametr określa przedział częstotliwości reprezentującej wielkość przepływu
w przód lub wstecz od 0 Hz do ustalonej wielkości parametru.
Możliwe wartości parametru:

• 1000 Hz – 0 Hz odpowiada zerowemu przepływowi,
1000 Hz odpowiada maksymalnemu
przepływowi,

• 5000 Hz – 0 Hz odpowiada zerowemu przepływowi,
5000 Hz odpowiada maksymalnemu
przepływowi,

• 10000 Hz – 0 Hz odpowiada zerowemu przepływowi,
10000 Hz odpowiada maksymalnemu
przepływowi.

Test wyjścia

PW

Umożliwia ustawienie wyjścia częstotliwościowego, w celu jego 
przetestowania, na określony procent zakresu pomiarowego.
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-> Zakres

Zakres wyjscia F:
----------------------
* 1000Hz
5000Hz
10000Hz

-> Test wyjscia

10% 25% 50% 75% 100%

wartosc:  50.0%

F=5000 Hz Wyj.F
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7.3.6.3 Podmenu Wyjścia → Wyjście OUTx

Po
dm

en
u 

W
yj

śc
ia

 →
 W

yj
śc

ie
 O

U
Tx

Nazwa

Ekran
Typ

Opis

Ekran

Alarm min/max

PW
MN

Ustawienie trybu pracy wyjścia OUTx na alarm min/max. Wyjście jest 
aktywowane, jeśli przepływ osiągnie jeden z ustalonych poziomów.
Parametry trybu pracy:

• F max ON – wartość przepływu dla alarmu MAX,
przy której wyjście jest aktywowane,

• F max OFF – wartość przepływu dla alarmu MAX,
przy której wyjście jest dezaktywowane,

• F min OFF – wartość przepływu dla alarmu MIN,
przy której wyjście jest dezaktywowane,

• F min ON – wartość przepływu dla alarmu MIN,
przy której wyjście jest aktywowane,

• Opoz.ON – opóźnienie włączenia alarmu,
• Opoz.OFF – opóźnienie wyłączenia alarmu.

Alarm min

PW
MN

Ustawienie trybu pracy wyjścia OUTx na alarm min. Wyjście jest 
aktywowane, jeśli przepływ osiągnie ustalony poziom.
Parametry trybu pracy:

• F min OFF – wartość przepływu dla alarmu MIN,
przy której wyjście jest dezaktywowane,

• F min ON – wartość przepływu dla alarmu MIN,
przy której wyjście jest aktywowane,

• Opoz.ON – opóźnienie włączenia alarmu,
• Opoz.OFF – opóźnienie wyłączenia alarmu.

Alarm max

PW
MN

Ustawienie trybu pracy wyjścia OUTx na alarm max. Wyjście jest 
aktywowane, jeśli przepływ osiągnie ustalony poziom.
Parametry trybu pracy:

• F max OFF – wartość przepływu dla alarmu MAX,
przy której wyjście jest dezaktywowane,

• F max ON – wartość przepływu dla alarmu MAX,
przy której wyjście jest aktywowane,

• Opoz.ON – opóźnienie włączenia alarmu,
• Opoz.OFF – opóźnienie wyłączenia alarmu.

Dozowanie

PW

Ustawienie trybu pracy wyjścia OUTx na funkcję dozowania.
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* dozowanie

* alarm min/max

-> F max ON:
F max OFF:
F min OFF:
F min ON:
Opoz.ON:
Opoz.OFF:
Test

-> F min OFF:
F min ON:
Opoz.ON:
Opoz.OFF:
Test

-> F max OFF:
F max ON:
Opoz.ON:
Opoz.OFF:
Test

* alarm min

* alarm max
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Po
dm

en
u 

W
yj

śc
ia

 →
 W

yj
śc

ie
 O

U
Tx Nazwa

Ekran
Typ

Opis

Ekran

Impulsy w przód (F)

PW
MN

Ustawienie trybu pracy wyjścia OUTx na impulsy dla przepływu w przód (F). 
Wyjście jest aktywowane co ustaloną objętość.
Parametry trybu pracy:

• Jednostka – jednostka objętości dawki,
• Dawka – objętość dawki,
• dl.impul. – czas trwania impulsu.

Impulsy w tył (R)

PW
MN

Ustawienie trybu pracy wyjścia OUTx na impulsy dla przepływu w tył (R). 
Wyjście jest aktywowane co ustaloną objętość.
Parametry trybu pracy:

• Jednostka – jednostka objętości dawki,
• Dawka – objętość dawki,
• dl.impul. – czas trwania impulsu.

Kierunek przepływu
w przód/w tył

PW

Ustawienie trybu pracy wyjścia OUTx na funkcję pokazującą kierunek 
przepływu.
Wyjście aktywuje się przy zmianie kierunku przepływu.

Błędy pracy

PW

Ustawienie trybu pracy wyjścia OUTx na funkcję pokazującą błędy pracy.
Wyjście aktywuje się przy błędnej pracy przepływomierza.
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* impulsy (F)

-> Jednostka:
Dawka:
dl.impul.:
Test

* impulsy (R)

-> Jednostka:
Dawka:
dl.impul.:
Test

* kir.przepl.F/R

* bledy pracy
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7.3.6.4 Podmenu Wyjścia → Wyjście RS485

Po
dm

en
u 

W
yj

śc
ia

 →
 W

yj
śc

ie
 R

S4
85

Nazwa

Ekran
Typ

Opis

Ekran

Adres jednostki

PL

Ustawianie adresu jednostki (slave).
Możliwe wartości parametru: 1 – 240.

Prędkość

PW

Ustawianie prędkości transmisji wyjścia RS485.
Możliwe wartości parametru:

• 1200 – prędkość transmisji 1 200 b/s,
• 2400 – prędkość transmisji 2 400 b/s,
• 4800 – prędkość transmisji 4 800 b/s,
• 9600 – prędkość transmisji 9 600 b/s,
• 19200 – prędkość transmisji 19 200 b/s,
• 38400 – prędkość transmisji 38 400 b/s,
• 57600 – prędkość transmisji 57 600 b/s,
• 115200 – prędkość transmisji 115 200 b/s.

Ilość bitów danych

PW

Ustawianie ilości bitów danych wyjścia RS485.
Możliwe wartości parametru:

• 8 – 8 bitów danych w słowie,
• 7 – 7 bitów danych w słowie,
• 6 – 6 bitów danych w słowie,
• 5 – 5 bitów danych w słowie.

Ilość bitów stopu

PW

Ustawianie ilości bitów stopu wyjścia RS485.
Możliwe wartości parametru:

• 1 – 1 bit stopu,
• 1,5 – 1,5 bita stopu,
• 2 – 2 bity stopu.

Parzystość

PW

Ustawianie parzystości wyjścia RS485.
Możliwe wartości parametru:

• Brak – brak parzystości,
• Nieparzystosc – nieparzystość,
• Parzystosc – parzystość.
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RS485: parzystosc
----------------------
* Brak
Nieparzystosc
Parzystosc

-> Nr Modbus:

Numer na magist. modbus:
---------------------
1

wart.obecna:1
min-max:1-240

-> Predkosc

RS485: predkosc
----------------------
* 1200
2400
4800
9600
19200
38400
57600
115200

-> Ilosc bitow

RS485: il.bit.danych
----------------------
* 8
7
6
5

-> Il.bitow stopu

RS485: il.bit.stopu
----------------------
* 1
1.5
2

-> Parzystosc
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7.3.6.5 Podmenu Wyjścia → Funkcja Dozowania

M
en

u 
D

oz
ow

an
ie

Nazwa

Ekran
Typ Opis

Wejście

PW

Ustawienie wejścia rozpoczynającego dozowanie.
Możliwe wartości parametru:

• brak wej. – funkcja dozowania wyłączona,
• wej.PIN1 – proces dozowania jest rozpoczynany przez sygnał

na wejściu PIN1,
• wej.PIN2 – proces dozowania jest rozpoczynany przez sygnał

na wejściu PIN1,
• styk S1 – proces dozowania jest rozpoczynany przez sygnał

na wejściu S1,
• styk S2 – proces dozowania jest rozpoczynany przez sygnał

na wejściu S2,
• styk S3 – proces dozowania jest rozpoczynany przez sygnał

na wejściu S3.

Wyjście

PW

Ustawienia wyjścia sterującego w procesie dozowania.
Możliwe wartości parametru:

• brak wyjscia – funkcja dozowania wyłączona,
• PK1 – proces dozowania steruje przekaźnikiem PK1,
• PK2 – proces dozowania steruje przekaźnikiem PK2.

Jednostka objętości

PW

Ustawienia jednostki pojemności dla mierzonej dawki.
Możliwe wartości parametru:

• m3 – objętość w procesie dozowania mierzona jest w metrach
sześciennych,

• l – objętość w procesie dozowania mierzona jest w litrach,
• kg – objętość w procesie dozowania mierzona jest w kilogramach,
• T – objętość w procesie dozowania mierzona jest w tonach.

Dawka

PL

Ustawienie dawki (pojemności) do procesu dozowania.
Parametr określa się w jednostce ustawionej w parametrze Jedn.Q.
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-> Wejscie:

-> Wyjscie:

Wyj.ster.dozowaniem:
---------------------
* brak wyjscia
PK1
PK2

-> Jedn.Q:

Jedn.obj.dozowania:
---------------------
* m3
l
kg
T

-> Dawka:

Odm.dawka.dozowania:
---------------------
1 m3

wart.obecna:100.000

Wej.rozp.dozowanie:
---------------------
* brak wej.
wej.PIN1
wej.PIN2
styk S1
styk S2
styk S3
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7.3.6.6 Podmenu Wyjścia → TCP/IP

Po
dm

en
u 

W
yj

śc
ia

 →
 T

CP
/I

P

Nazwa

Ekran
Typ

Opis

Ekran

Adres IP

PL

Wpisywanie statycznego adresu IP.

Maska

PL

Wpisywanie maski podsieci IP.

Gateway

PL

Wpisywanie adresu bramy gateway:
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-> Adres IP
Podaj adres IP:
----------------------

192.168.001.221

-> Maska

-> Gateway

Podaj maske IP:
----------------------

255.255.255.000

Podaj adr. gateway:
----------------------

192.168.001.001
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7.3.6.7 Podmenu Wyjścia → GSM

Po
dm

en
u 

W
yj

śc
ia

 →
 G

SM
Nazwa

Ekran
Typ

Opis

Ekran

Numer PIN

PL

Wpisywanie numeru PIN do karty SIM.

Podawanie numeru PIN

PW

Ustalanie, czy trzeba wprowadzać numer PIN.

Wysyłanie SMSa na 
wszystkie numery

PW

Ustalanie, czy wysyłać wiadomości na wszystkie zapisane numery telefonów.

Numer telefonu 1

PL

Wpisywanie pierwszego numeru telefonu.

Numer telefonu 2

PL

Wpisywanie drugiego numeru telefonu.

Numer telefonu 3

PL

Wpisywanie trzeciego numeru telefonu.

Numer telefonu 4

PL

Wpisywanie czwartego numeru telefonu.

Zdarzenia

MN

Ustalanie, o których zdarzeniach ma być przesyłana informacja SMSem.
W przypadku ustalenia parametru Co czas na Tak, należy ustalić, co jaki czas ma 
być wysyłana informacja.
W przypadku ustalenia parametru Co objet. na Tak, należy ustalić, co jaką 
objętość ma być wysyłana informacja.
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-> Pin wazny:

Czy odp. na wszystkie
numery tel.?
---------------------
* Nie

Tak

Czy prosic o wpisanie
numeru PIN?
---------------------
* Nie

Tak

-> Odp.wszystkim:

-> Tel1: Podaj nr Tel.1
----------------------

________________

-> PIN: Podaj numer PIN
----------------------

0000
________

-> Tel2: Podaj nr Tel.2
----------------------

________________

-> Tel3: Podaj nr Tel.3
----------------------

________________

-> Tel4: Podaj nr Tel.4
----------------------

________________

-> Zdarzenia

Pusta rura : Nie
Przekr.max : Nie
Przekr.min : Nie
PIN1 : Nie
PIN2 : Nie
Styk S1 : Nie
Styk S2 : Nie
Styk S3 : Nie
Ex1 max : Nie
Ex2 max : Nie
Co czas : Nie
Czas
Co objet. : Nie
Objetosc
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