
Bruksanvisning 
Binär nivågivare

LMTx0x
LMTx1x
LMTx2x

80
22

36
49

 / 
01

 
05

 / 
20

17

SE



2

Innehåll
1 Kommentar ����������������������������������������������������������������������������������������������������������3

1�1 Teckenförklaring ���������������������������������������������������������������������������������������������3
2 Säkerhetsanvisningar ������������������������������������������������������������������������������������������4
3 Ändamålsenlig användning����������������������������������������������������������������������������������4

3�1 Användningsområde ��������������������������������������������������������������������������������������5
3�2 Begränsning i användningsområdet ��������������������������������������������������������������7

4 Funktion ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������7
4�1 Mätprincip ������������������������������������������������������������������������������������������������������7
4�2 Ytterligare egenskaper för givaren �����������������������������������������������������������������8
4�3 Användningsexempel ������������������������������������������������������������������������������������8

4�3�1 Användningsexempel för givare med kort längd �����������������������������������8
4�3�2 Användningsexempel givartyper med längre sond �������������������������������9
4�3�3 Användningsexempel inbyggnad i befintliga vibrationsgaffelmuffar ���10

5 Montering ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 11
5�1 Inbyggnadsställe/omgivning ������������������������������������������������������������������������ 11
5�2 Monteringsförfarande ����������������������������������������������������������������������������������12

5�2�1 inbyggnad LMT1x0, LMT1x1 och LMT1x2 �����������������������������������������12
5�2�2 Inbyggnad LMT1x4 och LMT1x5 ��������������������������������������������������������13
5�2�3 Inbyggnad LMT2x2 och LMT3x2 i befintliga vibrationsgaffelmuffar����14

5�3 Information om 3A-godkänd inbyggnad �������������������������������������������������������15
5�4 Anvisning för användning enligt EHEDG �����������������������������������������������������15

6 Elektrisk anslutning ��������������������������������������������������������������������������������������������16
7 Gränssnitt ����������������������������������������������������������������������������������������������������������17

7�1 IO-Link-kommunikationsgränssnitt ��������������������������������������������������������������17
8 Parameterinställningar ���������������������������������������������������������������������������������������17

8�1 Parameterinställningar med pc och IO-Link-gränssnitt ��������������������������������18
8�2 Parameterinställningar med Memory Plug ��������������������������������������������������18
8�3 Parameterinställningar under pågående drift ����������������������������������������������18
8�4 Parametrar: ��������������������������������������������������������������������������������������������������19
8�5 Systemkommandon: ������������������������������������������������������������������������������������20
8�6 Åtkomstspärr/datalagring �����������������������������������������������������������������������������20
8�7 Genomföra fulljustering via IO-<Link �����������������������������������������������������������20
8�8 Parameterinställningar via teach-ingången �������������������������������������������������21



3

SE

8�8�1 Genomföra fulljustering via teach-ingången ���������������������������������������21
8�8�2 Omställning av utgångsfunktionen �����������������������������������������������������21
8�8�3 Fel vid teachförfarandet ����������������������������������������������������������������������22

9 Drift ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������22
9�1 Kopplingstillstånd och indikering med LEDs ������������������������������������������������22
9�2 Systemresultat IO-Link ��������������������������������������������������������������������������������23

10 Underhåll, reparation, avfallshantering ������������������������������������������������������������23
11 Anvisningar om avfallshantering (EU) 1935/2004 ��������������������������������������������24
12 Fabriksinställning ���������������������������������������������������������������������������������������������24

1 Kommentar
Tekniska data, tillstånd, tillbehör och ytterligare information, se 
www�ifm�com

1.1 Teckenförklaring

► Åtgärdsanvisning
> Reaktion och resultat
[…] Beteckning på knappar, skärmknappar eller indikeringar
→ Korsreferens

Viktig information 
Risk för fel eller störningar om anvisningarna inte följs�
Information 
Kompletterande anvisningar
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2 Säkerhetsanvisningar
• Läs detta dokument innan givaren tas i drift och spara detunder 

användningstiden�
• Givaren måste vara lämplig för de aktuella applikationerna och 

omgivningsförhållandena�
• Givaren får endast användas enligt ändamålsenlig användning (→ 

Ändamålsenlig användning)�
• Givaren får endast användas för tillåtna medier (→ Tekniska data).
• Material- och/eller personskador kan uppstå om man inte följer 

användningsanvisningarna eller de tekniska uppgifterna�
• Ingrepp i givaren eller felaktig användning omfattas inte av garantin och 

tillverkarens ansvar�
• Montering, elektrisk anslutning, idrifttagning, manövrering och underhåll av 

givaren får endast utföras av utbildad fackpersonal som är auktoriserad av 
driftansvarig�

• Givaren och tillbehör (t�ex� kablar) måste skyddas effektivt mot skador�

Givaren levereras utan monterings- och anslutningstillbehör�

 ► Använd endast tillbehör från ifm electronic�
Tillgängliga tillbehör: www�ifm�com
Används komponenter från andra tillverkare garanteras inte optimal 
funktion�

3 Ändamålsenlig användning
Givaren övervakar nivån av flytande medier och pulverformade medier i 
behållare och rörledningar� Den kan användas för detektering av gränsnivå och 
torrkörningsskydd� Delad inställning av två kopplingströsklar möjliggör också 
att man känner av två olika medier (användbar t�ex� vid fasåtskiljande eller till 
mediebestämning)�
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3.1 Användningsområde
• Livsmedel och hygien
• Detektering av nästan alla medier
• Tillgängliga processanslutningar: G1/2, G3/4 och G1
• Olika givarlängder för många inbyggnadslägen och för temperaturavkoppling 

(→ 4.3.2)�

Typ Förinställning 1) Känslig- 
het 1)

Sond- 
längd 2)

Process- 
anslutning

EHEDG 3A

LMT100 Vatteliknande 
medier

låg 11 mm G1/2 ● ●

LMT110 Oljor, fetter, pulver Hög 11 mm G1/2 ● ●
LMT121 Medier med liten 

vattenandel
Medel 11 mm G1/2 ● ●

LMT102 Vattenliknande 
medier

Låg 38 mm G1/2 ● ●

LMT104 Vattenliknande 
medier

Låg 153 mm G1/2 ● 3)

LMT105 Vattenliknande 
medier

Låg 253 mm G1/2 ● 3)

LMT202 Vattenliknande 
medier

Låg 28 mm G3/4,  
vibrationsgaffelkontur

LMT302 Vattenliknande 
medier

Låg 38 mm G1,  
vibrationsgaffelkontur

1) Inställbar känslighet (→ 8 Parameterinställningar)
2) Givarlängd från den koniska tätningskanten (→ Tekniska data)
3) Tillstånd gäller endast vid användning utan PEEK-tätningsring (→ 5.2.2)

Vid lämpligt givarval detekteras närvaron av bestämda medier, 
beläggningar eller skum skärmas däremot bort�
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Följande tabell innehåller ett urval av testade medier och respektive 
rekommenderad givartyp� En fullständig mediemlista finns på www�ifm�com�
Alkohol (40 % vol�) ● ○ ●
Öl ● ○ ●
Smör (saltat/osaltat) ○ ○ ●
Glass ○ ○ ●
Fett ○ ● ○
Honung ○ ○ ●
Yoghurt, naturell ● ○ ○
Gräddersättning ○ ● ○
Ketchup ● ○ ○
Marmelad ● ○ ○
Mjölk ● ○ ●
Remoulad ● ○ ○
Olivolja ○ ● ○
Grädde (30 %) ○ ○ ●
Choklad (vid ca� 40 C) ○ ○ ●
Vatten (destillerat) ● ○ ●
Vatten (kranvatten) ● ○ ●
Socker (kristallsocker) ○ ● ○

● Mediet kan detekteras utan ändring av fabriksinställningen  
(Plug & Play)�

○ Mediet kan detekteras genom inställning av känsligheten, förutsatt IO-Link (→ 8 
Parameterinställningar)�

Uppgifterna ovan är ej bindande riktvärden� Beroende på 
sammansättningen av de medtagna medierna kan det finnas avvikelser�

 ► Kontrollera funktionen med ett applikationstest�

http://www.ifm.com


7

SE

3.2 Begränsning i användningsområdet
• Inte lämplig för abrasiva medier (t�ex� kvartssand) eller tunga bulkmaterial�
• Inte lämplig för ozonhaltigt vatten�
• Vid användning av aggressiva medier (syror och alkalier, t�ex� lut): 

 ► Kontrollera innan produktmaterialens kompatibilitet (→ Tekniskt datablad). 
• Vid användning i medier som inte är homogena som vid sammanblandning 

bildar skiljeskikt (t�ex� olja på vatten):
 ► Kontrollera funktionen med ett applikationstest�

• Luft eller gasbubblor kan leda till oönskade funktioner�
 ► Kontrollera funktionen med ett applikationstest� Vid behov kan man 
anpassa känsligheten eller ställa in kopplingsfördröjningar (→ 8 
Parameterinställningar)�

• Utsätt inte givarspetsen för intensiv solbestrålning (UV-strålning)� 

4 Funktion
4.1 Mätprincip
Givaren arbetar enligt impedansspektroskopi-
principen� Den analyserar det elektriska uppträdandet 
för medierna som skall övervakas i frekvensområde 
mellan 50 och 200 MHz� Utifrån givarspetsen bildas 
ett elektriskt fält, vilket påverkas av nivån� Typen 
av medium samt beläggningar eller skum har olika 
elektriska egenskaper, vilka används för utvärderingen�

Bild 5-1
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4.2 Ytterligare egenskaper för givaren
• Definierad position av kabelutgången för vinklade kabeldosor vid användning 

av ifm-svetsningsadaptrar
• Givarens form gynnsam för strömning, ingen blockering av rörledningen när 

givartyper med kort sond används, ingen tryckförlust
• Lägeroberoende montering möjlig

4.3 Användningsexempel
4.3.1 Användningsexempel för givare med kort längd

1

1

1

1: Inbyggnadsläge delvis lämpligt

• Bild 5-2: Möjliga inbyggnadslägen i en tank (t�ex� för detektering av gränsnivå 
eller som torrkörningsskydd)

• Bild 5-3: Övervakning av fyllnadsgraden i rörledningar
Inbyggnadslägena (1) är bara delvis lämpliga vid kraftig mediepåbyggnad 
eller trögflytande medier� Risk att rester uppfattas som nivå�
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4.3.2 Användningsexempel givartyper med längre sond
Inbyggnad uppifrån:

1: Maximal nivå

Bild 5-4: För övervakning av maximal nivå (1) eller som överfyllnadsskydd� Genom 
olika givarlängder är olika kopplingspunkter möjliga�
Inbyggnad sida:

Bild 5-5: Genom den lägre positionen för givarspetsen kan starkt vidhäftande och 
trögflytande rester skärmas bort�
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Med den variabla klämkopplingen (tillbehör) kan givartyperna LMT1x4 
och LMT1x5 monteras variabelt� Därigenom är en inställning i en exakt 
punkt för kopplingspunkten möjlig� Dessutom kan dessa typer avkopplas 
termiskt från processen� Därigenom är också användningar med högre 
processtemperaturer och/eller med risk för värmestockning (t�ex� vid 
behållarisoleringar) möjliga�

4.3.3 Användningsexempel inbyggnad i befintliga vibrationsgaffelmuffar

Bild 5-6

1: Maximal nivå

Bild 5-6: Med givartyperna LMT2x2 och LMT3x2 med G3/4- eller G1-
processanslutning (→ 3.1 Användningsområde) går det i många fall att fortsätta 
använda redan befintliga svetsmuffar för vibrationsgafflar� Typiskt är att i de flera 
fall bibehålls utlösningspunkten (1)�

 ► Vid användning av processanslutningar från externa tillverkare: 
Beakta inbyggnadsställe/omgivning (→ 5.1)�

Vid korrekt inbyggnad i den hygieniska svetsmuffen i original kan EHEDG 
och i förekommande fall 3A-konformitet uppnås� 
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5 Montering
Innan givaren monteras in eller ut: Se till att anläggningen är tryckfri 
och att inget medium finns i rörledningar eller behållare� Beakta också 
de möjliga riskerna som utgår från de extrema anläggnings- och 
medietemperaturerna�

5.1 Inbyggnadsställe/omgivning
• Inbyggnad företrädelsevis i slutna behållare/rörledningar av metall�
• Givaren måste ha elektrisk kontakt med den metalliska processanslutningen�

Vid inbyggnad i plastbehållare kan det bli försämringar på grund av 
elektromagnetiska störningar�

 ► Kontrollera funktionen med ett applikationstest�
 ► Om störningar uppträder, vidtag lämpliga åtgärder (avskärmning, 
jordning, etc�)�

Se till att givaren sitter korrekt, har felfri funktion och är tät vid 
anslutningen, vilket bara kan garanteras med ifm-adaptrar�

Vid användning av processanslutningar från externa tillverkare:
 ► Se till att det är mekanisk kompatibilitet�

ifm övertar i princip inget ansvar för täthet, hygien eller funktion, särskilt 
inte om det inte föreligger kompatibilitet eller om monteringen inte är 
fackmannamässigt utfört�

Vid inbyggnad på trånga ställen (t�ex� rörledningar, 
behållarhörn, inbyggnader) eller vid blandare och 
andra rörliga objekt:

 ► För att undvika felfunktioner och skador på givare 
och system, se till att det minst är 15 mm avstånd 
från givarspetsen till närliggande objekt (t�ex� rör- 
och behållarväggar, inbyggnader, andra givare) 
(bild 6-1)�

Bild 6-1

15 mm

15
 m

m
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5.2 Monteringsförfarande
Givaren monteras in med hjälp av en adapter:

 ► Se till att tätningsytorna är rena� Ta bort skyddsemballaget först kort före 
monteringen� Om det finns skador på tätningsytorna, ska givaren eller adapter 
bytas�

5.2.1 inbyggnad LMT1x0, LMT1x1 och LMT1x2
 ► Bifogad tätning (svart O-ring), (1), bild 6–2, skjuts över gängan på givaren och/
eller kontrollera att den sitter bra� 
Denna tätar bakomvarande område mellan givare och adapter�

Om en tätning finns bifogad till 
givaren, skall denna användas� 
Om ingen tätning finns bifogad, 
använd den tätning som är bifogad 
till adaptern�

Tätning för stor: Otäthet vid 
givarspetsen (2), bild 6-2�
Tätning för flat: Otäthet vid 
bakomvarande område mellan 
givare och adapter�

Bild 6-2

1

2

1: Bakomvarande tätning (O-ring, svart)
2: Tätningskona/tätning PEEK på metall

 ► Smörj in gängan på givaren med en smörjpasta som är godkänd och lämplig 
för aktuellt användningsområde�

 ► Skruva in givaren i den avsedda processanslutningen och dra åt� 
Max åtdragningsmoment: 20…25 Nm

 ► Kontrollera tätheten på behållare/rörledning efter monteringen�

Olämpliga tätningar 
kan leda till täthetsproblem:
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5.2.2 Inbyggnad LMT1x4 och LMT1x5
Givaren tätar plant med fronten med metallkonen (2), bild 6-3�

Som tillval finns en PEEK-tätningsring (3), bild 6-4� Användning av PEEK-
tätning rekommenderas vid lätt sneddragning av svetsningsadaptern eller 
vid lätta skador på tätningsytan� PEEK-tätningsringen medföljer inte� Den 
kan beställas som tillbehör�

1: grön flattätning
2: Metallisk tätningskona

3: PEEK-tätningsring beige
4: svart flattätning

Inbyggnad då man använder den metalliska tätningskonan, (2), bild 6-3
 ► Sätt in grön flattätning (1) och/eller kontrollera att den sitter rätt� Den tätar 
bakomvarande område mellan givare och adapter�

 ► Smörj in gängan på givaren med en smörjpasta som är godkänd och lämplig 
för aktuellt användningsområde�

 ► Skruva in givaren i den avsedda processanslutningen och dra åt� 
Max åtdragningsmoment: 20…25 Nm

 ► Kontrollera tätheten på behållare/rörledning efter monteringen�
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Inbyggnad då man använder PEEK-tätningsringen, bild 6–3
 ► Byt grön flattätning (1) mot svart flattätning (4)� Flattätningen (4) medföljer 
artikeln!

 ► Skjut på PEEK-tätningsring (3), över givarspetsen fram till anslag (konan)�
 ► Smörj in gängan på givaren med en smörjpasta som är godkänd och lämplig 
för aktuellt användningsområde�

 ► Skruva in givaren i den avsedda processanslutningen och dra åt�  
Max åtdragningsmoment: 20…25 Nm

 ► Kontrollera tätheten på behållare/rörledning efter monteringen�

5.2.3 Inbyggnad LMT2x2 och LMT3x2 i befintliga vibrationsgaffelmuffar
Inbyggnad i befintliga vibrationsgaffelmuffar med tätning med O-ring 
jäms med fronten (→ 4.3.3 Användningsexempel inbyggnad i befintliga 
vibrationsgaffelmuffar)�

 ► Vid användning av processanslutningar från externa tillverkare: 
Beakta inbyggnadsställe/omgivning (→ 5.1)�

 ► Beakta monteringsinformation från tillverkaren av den befintliga muffen!
 ► Sätt in grön flattätning (1), bild 6-5, och/eller kontrollera att den sitter rätt� Den 
tätar bakomvarande område mellan givare och adapter�

 ► Skjut hithörande original O-ring och en ev� distanshylsa till muffen i rätt läge på 
givaren (G3/4) och/eller kontrollera att den sitter rätt i muffen (G1)�

 ► Kontrollera status och material för O-ringen och byt� ev�
 ► Smörj in gängan på givaren med en smörjpasta som är godkänd och lämplig 
för aktuellt användningsområde�

 ► Skruva in givaren och dra åt på sexkanten (2), bild 6-6, tills givaren ligger an 
med anslag (3) på svetsningsadaptern� 
Max� åtdragningsmoment på sexkanten*) (2), bild 6-6:

LMT2x2 *) NV 32  75 Nm
LMT3x2 *) NV 36 100 Nm
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Bild 6-5 Bild 6-6

2

1

3

1: grön flattätning 1: Sexkant NV 27
2: Sexkant LMT2x2 SW32/LMT3x2 NV 36
3: Anslag

Max� åtdragningsmoment på sexkant NV 27 (1), bild 6-6: 35 Nm!

 ► Kontrollera tätheten på behållare/rörledning efter monteringen�

5.3 Information om 3A-godkänd inbyggnad
Givaren har, beroende på version, ett 3A-tillstånd (→ 3.1 Användningsområde)� 
Den gäller endast tillsammans med adaptrar med 3A-tillstånd�

• Givare utan 3A-tillstånd kan, trots tillbehör godkänt för 3A, inte byggas 
in så att 3A uppfylls�

• Kan ej användas i system, vilka måste uppfylla kriterierna 
för punkt E1�2/63-03 i 3A-normen 63-03�

5.4 Anvisning för användning enligt EHEDG
Givaren har, beroende på version, ett tillstånd enligt EHEDG� Dessa gäller bara 
ihop med adaptrar med EHEDG-tillstånd (tillbehör)�

 ► Vid användning av processanslutningar från externa tillverkare: 
Beakta inbyggnadsställe/omgivning (→ 5.1)�

 ► Se till att anslutning av givaren i anläggningen är EHEDG-konform�
EHEDG-tillstånd gäller endast vid användning utan PEEK-tätningsring 
(→ 5.2.2)�
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6 Elektrisk anslutning
Givaren får bara installeras av behörig elektriker�
Följ de nationella och internationella riktlinjer som gäller för installation av 
elektrisk utrustning�
Spänningsförsörjning enligt EN50178, SELV, PELV
Vid marina tillämpningar (i den mån typgodkännande finns), kräv ett extra 
överspänningsskydd�

 ► Koppla från spänningen till anläggningen�
 ► Anslut givaren på följande sätt:

Normal drift1) Teach-drift

3 1

4

2

3

4

2

1

3

1

4

2

1) Fabriksinställning

Stift Anslutning Ledarfärger i ifm-kabeldosor
1 Ub+ Brun
3 Ub- Blå
2 (OUT2) pnp-/npn-kopplingssignal Vit

4 (OUT1)
• pnp-/npn-kopplingssignal
• IO-Link
• Ingång för teach-signal

Svart

Fabriksinställning OUT1 och OUT2: pnp-kopplingssignal 

• Med fabriksinställningen är teachdrift avaktiverad�  
För aktivering: → 8.1 Parameterinställningar med pc och IO-Link-
gränssnitt [ou1] = [tch]

• I teachdrift är bara utgång OUT2 tillgänglig�

Anslutningstillbehöret medföljer inte� Det kan beställas separat�
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7 Gränssnitt
7.1 IO-Link-kommunikationsgränssnitt
Givaren har ett IO-Link-kommunikationsgränssnitt, vilket förutsätter en IO-Link-
kompatibel komponent för driften�
IO-Link-gränssnittet möjliggör:
• direkt åtkomst till process- och diagnosdata, 
• att ställa in parametrar för givaren utanför systemet med hjälp av IO-Link-

gränssnittet,
• att ställa in parametrar för givaren under pågående drift via IO-Link-Master�
IODDs som behövs för att konfigurera givaren, detaljerad information om 
processdatauppbyggnad, diagnosinformation och parameteradresser samt all 
nödvändig information om IO-Link-hårdvaran och programvara som krävs finns på 
www�ifm�com�

8 Parameterinställningar
Vid lämpligt givarval detekteras närvaron av bestämda medier, 
beläggningar eller skum skärmas däremot bort� I de flesta fall är 
fabriksinställningen (→ 3.1 Användningsområde) helt tillräcklig� För 
särskilda krav kan känslighet och andra funktioner anpassas och 
parametrar ställas in för den aktuella applikationen� Stänk, vågrörelser 
och luftbubblor kan skärmas av genom att till exempel att ställa in en 
kopplingsfördröjning�

Parametrarna kan ställas in innan inbyggnaden och idrifttagningen av givaren eller 
under pågående drift�

Ändrar ni parametrar under driften, påverkas anläggningens funktionssätt�
 ► Se till att inga felfunktioner uppstår i systemet�
 ► Beakta möjliga faror som kan utgå från särskilda anläggningstillstånd�
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8.1 Parameterinställningar med pc och IO-Link-gränssnitt
Gränssnittet ansluter IO-Link-kompatibla givare till en pc och ger följande 
möjligheter via IO-Link-gränssnittet:
• Läs av den aktuella parameterinställningen�
• Parameterinställningar för givaren�
• Läs av den aktuella mätvärdena och andra processvärden�
Gränssnittet är inte lämpat för permanent inbyggnad som
automationsenhet�

8.2 Parameterinställningar med Memory Plug
Via en Memory Plug (→ Tillbehör) kan en parametersats skrivas/överföras till 
givaren�

Memory Plug kan även användas för att spara aktuell parameterinställning 
från en givare och överföra till andra givare av samma typ�

8.3 Parameterinställningar under pågående drift
Förutsättning för parameterinställningar under pågående drift är anslutning 
till en IO-Link-kompatibel komponent (master) (→ 7.1)�
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8.4 Parametrar:

Namn Beskrivning

SP1/SP2 
rP1/rP2

Kopplingspunkter [SP1] / [SP2] och frånslagspunkter [rP1] / [rP2]�

Värdena för [SPx]/[rPx] ställs in i procent av det maximala
processvärdet� Processvärdet definieras som följer:
Processvärde i luft = 0 %; Processvärde i ledningsvatten = 100 %
Inställningsområde [SPx]: 4���98 %; Stegvidd: 1 %
Inställningsområde [rPx]: 2���96 %; Stegvidd: 1 %; minimal hysteres: 2 %
Riktvärden:
Vattenhaltiga/vattenbaserade
medier:

SPx = 62 %, rPx = 54 %  
(fabriksinställning LMTx0x)

Medier med liten vattenandel: SPx = 35 %, rPx = 29 %  
(fabriksinställning LMTx2x)

Oljor, fetter, pulverformiga medier: SPx = 8 %, rPx = 5 %  
(fabriksinställning LMTx1x)

ou1 
ou2

[ou1]/[ou2]: Utgångsfunktion för OUT1/OUT2
 - [Hno] = hysteresfunktion/slutande
 - [Hnc] = hysteresfunktion/brytande
 - [Fno] = fönsterfunktion/slutande
 - [Fnc] = fönsterfunktion/brytande

Vid parameter [ou1] finns dessutom alternativet [tch]:
 - [tch] = Konfigurera pin 4 som ingång för teach-signalen (→ 6),(→ 8.8)) 

FOU1 
FOU2

Uppträdande för utgångarna OUT1/OUT2 vid fel
 - [OFF] = utgång öppnar vid fel (fabriksinställning)
 - [On] = utgång sluter vid fel

dFo Fördröjningstid för utgångarna vid fel
Inställningsområde 0…5 s; Stegvidd 0,2 s

dS1*) 

dS2*)
Kopplingsfördröjning för OUT1/OUT2
Inställningsområde 0…10 s; Stegvidd 0,2 s
*) Parameter [dSx] är inte tillgänglig vid LMT100, LMT110 och LMT121!

dr1 
dr2

Återfallsfördröjning för OUT1/OUT2
Inställningsområde 0…10 s, stegvidd 0,2 s

P-n Utgångspolaritet för utgångarna (PnP eller nPn)

[SPx] måste vara större än [rPx] resp� ställs [SPx] in under [rPx] 
nekas detta�



20

8.5 Systemkommandon:
tSP1 Lära in (teach) kopplingspunkt 1 på medium 1

• Fulljustering av medium 1 som ska detekteras, sätter automatiskt 
kopplingströsklarna SP1/rP1 för OUT1�

tSP2 Lära in (teach) kopplingspunkt 2 på medium 2
• Fulljustering av medium 2 som ska detekteras, sätter automatiskt 

kopplingströsklarna SP2/rP2 för OUT2�

rES Återställning till fabriksinställning

8.6 Åtkomstspärr/datalagring
IO-Link-master sparar alla parametrar för den anslutna givaren (datalagring), i den 
mån detta är konfigurerat i mastern� Efter byte av en givare av samma typ, skrivs 
automatisk de föregående parametrarna i den nya givaren, i den mån detta är 
konfigurerat i mastern och tillåts av givaren�
Av säkerhetsskäl kan datalagringen nekas av givaren� Fabriksinställning: [Öppen]

Datalagring  - [Öppen] = Givare tillåter parameternedladdning från mastern
 - [Spärrad] = Givare nekar parameternedladdning från mastern

8.7 Genomföra fulljustering via IO-<Link
Fulljustering möjliggör att ställa in givarens känslighet optimalt till mediet som ska 
detekteras (då undertrycks påbyggnad och skum):

 ► Fylla behållare/rörledning�
 > Givarspetsen måste vara helt täckt av mediet�
 ► Utför systemkommando [tSP1] eller [tSP2]�

 > Givare återställer automatiskt kopplingströsklarna [SPx]/[rPx]�
 ► Kontrollera funktionen med ett applikationstest�
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8.8 Parameterinställningar via teach-ingången
Teach-ingången måste vara aktiverad� Parametrarna måste dessförinnan ställas 
in via IO-Link (→ 8.4), parameter [ou2] = [tch]�

Utgång OUT2 måste vara konfigurerad som hysteresfunktion (Hnc eller 
Hno)� Inställningen som fönsterfunktion leder till ett fel vid teachförfarandet 
(→ 8.8.3 Fel vid teachförfarandet)�

I teachdrift är bara utgång OUT2 tillgänglig� LEDs visar i teachdrift 
kopplingstillståndet på utgång OUT2�

8.8.1 Genomföra fulljustering via teach-ingången
 ► Fyll behållaren tills givarspetsen är helt täckt�
 ► Anslut Ub+ på pin 4 för tidsintervallet > 2���< 5 s�

Som hjälpmedel för detta finns teach-knappen (tillbehör)�

 > LEDs blinkar med 2 Hz ( )�
 > Efter teachförfarandet lyser LEDs under 2 s, därefter sker en färgväxling till 

vanligt driftläge (tabell → 8.8.2)�
8.8.2 Omställning av utgångsfunktionen
Utgång OUT2 kan kopplas om från "brytande" (Hnc) till "slutande" (Hno) och 
omvänt� 

 ► Anslut Ub+ på pin 4 för tidsintervallet > 5���< 10 s�
 > LEDs blinkar först med 2 Hz ( ), efter 5 s med en 1 Hz-dubbelflash  

( )�
 > Efter omkopplingen lyser LEDs under 2 s, därefter sker en färgväxling till 

vanligt driftläge (Tabell nedan)�
 > Efter genomförd omställning lyser LEDs på följande sätt:
Inget media detekterat LEDs = gul (vid Hnc) LEDs = grön (vid Hno)
Media detekterat LEDs = grön (vid Hnc) LEDs = gul (vid Hno)
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8.8.3 Fel vid teachförfarandet
Vid ett fel avbryts teachförfarandet:

 > LEDs blinkar grön-gult med 8 Hz�
 > Givaren återgår till driftsläget utan att dess parametrar ändrats�

Möjliga fel:
• Tidsfel (teach-tid för lång/kort)
• Intern givarsignal ej entydig
• Felaktig utgångsfunktion: (→ 8.8 Parameterinställningar via teach-ingången)
• Processvärde för litet (< 9 %, t�ex� vid pulverformiga medier),  

Inställning SPx/rPx måste göras manuellt (→ 8.1 Parameterinställningar med 
pc och IO-Link-gränssnitt)�

9 Drift
När givaren ansluts till försörjningsspänning är den först i sitt driftsläge� Den utför 
sina utvärderingsfunktioner och kopplas utgångarna�
Givaren kopplar de bägge utgångarna OUT1/OUT2 antivalent�

Följande tabell visar fabriksinställningarna� I detta tillstånd är OUT1 = Hno 
och OUT2 = Hnc� 

 ► Kontrollera att givaren fungerar säkert�

9.1 Kopplingstillstånd och indikering med LEDs
Driftstatus LEDs OUT1 OUT2
Givaren driftsklar, inget media detekterat Grön FRÅN TILL
Givaren driftsklar, media detekterat Gul TILL FRÅN
Ingen driftspänning FRÅN FRÅN FRÅN
Kortslutning utgång 1 blinkar gult - 1)
Kortslutning utgång 2 blinkar gult 1) -
Fel/störning - FRÅN FRÅN
Teach-drift (→ 8.8.1) och (→ 8.8.2)
Fel vid teachförfarandet LEDs blinkar grön-gult med 8 Hz

1) Enligt nivå

LEDs visar alltid kopplingstillståndet för utgång OUT1 (undantag: Teach-
drift (→ 8.8))�
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9.2 Systemresultat IO-Link

Kod Typ Beskrivning

20480 d/50 00 h Fel Hårdvarufel i givaren�
 ► Byt givare

25376 d/63 20 h Fel Parameterfel
 ► Kontrollera databladet och värdena

30480 d/77 10 h Fel Kortslutning
 ► Kontrollera installationen

36350 d/8D FE h Varning Testevent� Event får värdet 240 när index 2 sätts,
Event går till värdet 241 när
index 2 sätts

36351 d/8D FF h Varning Testevent� Event får värdet 242 när index 2 sätts
Event går till värdet 243 när
index 2 sätts

10 Underhåll, reparation, avfallshantering
 ► Kontrollera givarspetsen då och då om det finns avlagringar eller skador� 
Rengör vid stark nedsmutsning� Byt givare vid skador�

 ► Givarhals och inbyggnadsschaktet – särskilt tätningskonan – rengörs med 
lämpliga metoder efter demonteringen och innan monteringen av givaren, för 
att få täthet och inga döda utrymmen�

 ► Vid användning av variabla klämkopplingar (→ 4.3.2): Kontrollera då 
och då att säkringskedjan eller säkringstråden mellan klämkoppling och 
givare sitter korrekt�

 ► Byt vid skador�

Vid byte av medium är möjligen också ett byte av givartyp eller en 
anpassning av känsligheten nödvändigt  
(→ 3.1 Användningsområde)�

 ► Det är inte möjligt att reparera givaren�
 ► Avfallshantera givaren efter användningen i enlighet med giltiga nationella 
föreskrifter�
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 ► Vid återsändning ska man se till att givaren är fri från föroreningar, särskilt 
farliga och giftiga ämnen� 
Använd lämplig förpackning för transporten, för att undvika skador på givaren�

11 Anvisningar om avfallshantering (EU) 1935/2004
Följande komponenter i produkten är enligt förordning (EU) 1935/2004 
avsedda för varaktig kontakt med livsmedel: 

 - Givarspets av PEEK
 - Tätningsring av PEEK (→ 5.2.2)
 - Tätningsring av FKM (LMT104/LMT105)

12 Fabriksinställning
LMTx0x LMTx1x LMTx2x Användarinställning

SP1 62 % 8 % 35 %

rP1 54 % 5 % 29 %

ou1 Hno Hno Hno

SP2 62 % 8 % 35 %

rP2 54 % 5 % 29 %

ou2 Hnc Hnc Hnc

FOU1 OFF OFF OFF

FOU2 OFF OFF OFF

dS1*) 0,0 0,0 0,0

dS2*) 0,0 0,0 0,0

dr1 0,0 0,0 0,0

dr2 0,0 0,0 0,0

P-n PnP PnP PnP

dFo 0,0 0,0 0,0
Procentangivelser refererar till processvärdet (→ 8 Parameterinställningar)�
*) Parameter vid LMT100, LMT110 och LMT121 ej tillgänglig
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Mer information på www�ifm�com
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