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Betjeningsvejledning

Klinger LDG
Magnetisk Induktiv flowmåler
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Opbygning af flowmåler

1. Transmitter

2. Display og betjeningspanel

3. Sensor

4. Liner / foring

5. Klemmeboks

6. Flange

7. Måleelektroder

8. Evt. jordelektroder
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1 Måleprincippet
Klinger LDG er en magnetisk induktiv flowmåler til måling af flow på væsker med en elektrisk ledningsevne
>20 uS/cm. Måleprincippet er baseret på Faradays lov om magnetisk induktion, den siger, at en elektrisk
spænding vil induceres, når en leder passerer et magnetfelt.

I den magnetisk induktive flowmåler er væsken den elektriske leder, og den inducerede spænding direkte
proportional med væskens hastighed.

Q = B x U hvor

Q = Flowhastigheden

B = Magnetfelt

U = Induceret elektrisk spænding

2 Pakkens indhold

I pakken finder du:
● 1 stk flowmåler
● 1 stk betjeningsvejledning på

engelsk/tysk
● Certifikater iht. Bestilling

Husk at kontrollere typeskiltet på måleren for at
sikre måleren er leveret iht. bestilling.

3   Indbygningsmål
Klinger LDG er bygget så indbygningsmålene er i overensstemmelse med ISO 13359.
I nedenstående skema ses målene for de forskellige dimensioner (skal du bruge en anden dimension, så spørg)
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4 Mekanisk montage

Korrekt måling med en magnetisk flowmåler er kun mulig når målerøret er helt fyldt,
ligesom luftbobler i væsken kan virke forstyrrende på målingen.

Ved montage skal der derfor tages hensyn til luft/gasser i mediet, som kan resultere i
ustabile måleresultater.

Undgå at montere måleren:

● På det højeste sted i
rørsystemet.

● Hvor der er risiko for at
luftbobler kan samles.

● Lige før et åbent rør (udløb),
hvor røret ikke er fyldt.

Vertikal montage - flowretning
nedefra og op:
Anbefales for at opnå maksimal
selvrensende effekt, da tunge partikler
vil synke, og lette partikler flyde ud af
måleren, hvorved elektroderne holdes
rene.

Horisontal montage:
Elektrodeplanet skal ligge horisontalt,
dvs. med elektronikenheden enten
opad eller nedad. Dette gøres for at
minimere muligheden for
isolation/kortslutning af
måleelektroderne som følge af
luft/snavs.

For at opnå den bedste måling bør måleren monteres:

● Efter eventuelle pumper (for at undgå vakuum).
● I vertikal position, på det laveste punkt i rørsystemet.
● Med så meget lige rør før måleren som muligt. Afhængigt af hvilken komponent der er monteret

før måleren, skal respektafstandene overholdes, for at målenøjagtigheden kan garanteres.

Bemærk - det vil altid give bedre måling når flowprofilet er veldefineret (lange lige målestræk).
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6 Elektrisk tilslutning

Transmitteren, der medfølger LDG sensoren, leveres i 2 forskellige udgaver, afhængig
af den ønskede spændingsforsyning:
● 230 V AC, -15%/+10%, 50/60 Hz
● 24 V DC; +/-15 %

Inden spændingen tilsluttes bør typeskiltet kontrolleres for at se om måleren er beregnet
til den aktuelle opgave.

5 Potential udligning

Da det inducerede signal er meget lille (nogle få mV) er det vigtigt at målesystemet potentialudlignes for at
kunne få et støjfrit målesignal. Potentialudligning sikres ved at etablere en stabil jord mellem sensor og
rørsystem.

Er rørsystemet udført i et elektrisk ledende materiale forbindes sensorens jordskrue med modflangerne.

Er rørsystemet ikke ledende (plast, beton eller coated rør) benyttes en måler med jordelektrode, hvis dette
ikke er tilfældet skal der monteres jordingsringe til at etablere udligningen.
Jordingsringene monteres mellem målerens flanger og modflangen, så den er i berøring med mediet. Det
er nu jordingsringen, der forbindes til sensorens jordskrue.

Inden måleren monteres i rørsystemet sikres det at flowretning er korrekt -
den foretrukne retning er angivet ved en pil på siden af måleren.

Inden montering kontrolleres at de modflanger der påtænkes at skulle
anvendes til montagen også passer til måleren - og de er monteret hullerne
passer/sidder i det rigtige plan.

Målerens foring går ud af målerøret og kan benyttes som pakning mod
modflangen. Det anbefales dog at benytte en pakning der passer til mediet.
Pakningen beskytter lineren og gør det letter at demontere måleren senere.

Bemærk at PTFE lineren ikke er ”fæstet” på målerøret - det skal være lavet
på denne måde og der må ikke skæres i denne !

Sluttelig sikres det at måleren IKKE monteres i områder med kraftige
magnetfelter da det kan forstyrre målingen.
Bemærk at elektroderne i en magnetisk flowmåler kan opsamle radiostøj,
hvis målerøret er tomt. Radiostøj er elektriske impulser som måleren opfatter
som flowsignal - det er ikke ualmindeligt at en magnetisk flowmåler viser flow
når røret er tomt
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7. Betjening af transmitter

Transmitteren indeholder mange
indstillingsmuligheder, der alle er tilgængelige fra
displayet og et betjeningspanel bestående af 4 taster.

Der gives adgang til betjeningen ved at skrue
dækslet af transmitteren.
Bemærk at alle indtastede indstillinger er beskyttet af
et kodeord, så indlæste data ikke fejlagtigt vil blive
ændret/slettet. For at få adgang til at foretage
ændringer skal det korrekte kodeord derfor indtastes
først.

Tilslutning af måleenhed
1. Fjern låget over klemmeboksen for at få adgang til klemmerne på transmitteren.
2. Træk forsyningskabel og signalkabler gennem de angivne kabelforskruninger.
3. Forbind kablerne og kontrollér at forbindelsen er i overensstemmelse med beskrivelsen på

forbindelsesdiagrammet.
4. Sæt dækslet på klemmeboksen og spændlåget for en tæt tilslutning.

Husk at slukke for spændingsforsyningen før klemmeboksene åbnes.

Kablerne må ikke monteres/fjernes med spænding påtrykt. Elektronikken kan tage skade af eventuelle transienter,
der kan forekomme såfremt dette ikke overholdes.

Tilslutning af spændingsforsyning/signaler
Spændingsforsyningen tilsluttes til venstre i klemmeboksen.

Forkert tilslutning af spændingsforsyningen kan skade transmitteren.

Klemmerække (kompakt version)

GND  Beskyttelsesleder/jord

LN-   Net (nul)

LN+   Net (fase)

COMM  Impuls/strøm/alarm udgang jord

POUT    Impuls udgang

ALM1   Alarm output høj alarm

ALM2   Alarm output lav alarm

COMM   Impuls/strøm/alarm udgang jord

IOUT   Strøm udgang (4…20mA)

TRX+   Kommunikation RS485A input +

TRX-    Kommunikation RS485A input -

IVIN   24VDC supply for 2-wire 4...20mA output

Benyttes den adskilte udførelse skal der benyttes et specialkabel mellem sensor og transmitter - der
henvises til den engelske manual, der vedlægges måleren eller kan downloades fra vor hjemmeside for
specifikation og montage af dette.

1. Øjebliksflow
2. Alarmstatus
3. Måleenhed

4. Opsummeret flow
5. Taster for betjening
6. Infrarød sensor (option)
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Default er kodeordet 00521, men det kan ændres efter eget ønske (husk
at skrive et evt. nyt kodeord ned).

Er transmitteren ikke blevet betjent i 3 minutter efter indtastning af
kodeord, vil den atter blive låst, og displayet vende tilbage til normal
visning.

I denne korte vejledning har vi valgt kun at beskrive den overordnede
betjening.

For en detaljeret beskrivelse af alle funktioner henvises til den engelske
manual, der vedlægges måleren eller kan downloades fra vor
hjemmeside.

+ Valg af funktion:
1) Indstilling af parametre
2) Reset tæller
3) Check modifikationer

Enter tast (vælg funktion)

Holdes tasten inde i mere end 3 sek. Forlades menuen og displayet viser måleværdier

Skifter mellem visninger
Ved indtastning af værdier benyttes disse til at ændre tal, enheder mm

Indstilling af displayet kontrast
Ved indyastning af talværdier benyttes disse til at flytte cursoren mellem tallene

eller

7.1 Betjening af tastaturet

+

+
eller

+ 1) Indstilling af parametre
Inden parameter menuen kan tilgåes skal der indtastes et password.
Efter det korrekte password er indtastet skal de to taster aktiveres igen

2) Reset tæller
 Inden der gives adgang til at resette tællerens værdier skal detr indtastes et password
 Efter det korrekte password er indtastet skal de to taster aktiveres igen

3) Check modifikationer
 Giver adgang til en intern log der viser ændringer i opsætningen

7.2 Funktionsvalg

+

Efter at have indtaste det korrekte password gives adgang til op til 54 parametre.
Adgangen er gradueret i 5 trin (sikkerhedsniveauer / forskellige password):

Niveau 1 læs data

Niveau 2 Læs og ret data   Ret data fra M1 til M24

Niveau 3 Læs og ret data   Ret data fra M1 til M25

Niveau 4 Læs og ret data   Ret data fra M1 til M38

Niveau 5 Fuld adgang

7.3 Indstilling af parametre
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10 Flere oplysninger
For yderligere information henvises til den engelske manual, der medleveres måleren eller kan downloades fra vor
hjemmeside.

9 Bestillingskode

        Brug bestillingskoden til at identificere din måler

8 Flere oplysninger
På displayet er der en alarmvisning bestående af 3 karakterer, disse står for følgende:

FQH -  Høj alarm (værdi indtastet M21)    FGP -   Alarm for tomt målerør

FQL -  Lav alarm (værdi indtastet M23)    SYS -   Alarm for systemfejl
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