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1 Bevezető megjegyzés
► Utasítás
> Reakció, eredmény
[…] Billentyű, gomb vagy kijelzett elem megnevezése
→ Kereszthivatkozás

Fontos megjegyzés 
Nem megfelelés esetén hibás működés vagy zavar léphet fel.
Információ 
Kiegészítő megjegyzés

VIGYÁZAT 
Személyi sérülés veszélye. 
Enyhe, visszafordítható sérülést okozhat.

2 Biztonsági utasítások
• A termék használata előtt olvassa el ezt a dokumentumot, és tartsa meg a 

használat során.
• A terméknek teljesen alkalmasnak kell lennie az alkalmazásokra és a környe-

zeti feltételekre.
• A terméket csak a rendeltetés szerint használja (→ 3 Funkciók és tulajdonsá-

gok)�
• A készüléket csak a megengedett közegekhez használja (→ Műszaki adatok).
• Az alkalmazási utasítások vagy a műszaki információk figyelmen kívül hagyása 

anyagi kárhoz és / vagy személyi sérüléshez vezethet.
• A gyártó nem vállal semmilyen felelősséget vagy szavatosságot a termékkel 

való visszaélés, termékbe történő beavatkozás vagy az üzemeltető általi hely-
telen használat következményei miatt.

• A készülék rögzítését, elektromos csatlakoztatását, üzembe helyezését, üze-
meltetését és karbantartását csak a gépkezelő által engedélyezett szakképzett 
szakember végezheti.

• Védje a készüléket és a kábeleket a sérülések ellen.
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• 50 °C-ot (122 °F) meghaladó közeghőmérséklet esetén a burkolat egyes részei 
akár 65 °C (149 °F) fölé is felforrósodhatnak. Továbbá beszerelés során vagy 
meghibásodás esetén (pl. a burkolat sérülése) túlnyomásos vagy forró közeg 
távozhat a rendszerből. A személyi sérülés elkerülése érdekében az alábbi 
óvintézkedéseket tegye meg:

 ► A készülékeket a vonatkozó szabályok és előírások szerint szerelje be.
 ► Beszerelés közben győződjön meg róla, hogy a rendszer nyomástól mentes 
legyen. 

 ► Ügyeljen rá, hogy a burkolat ne érintkezzen gyúlékony anyagokkal, továbbá el 
kell kerülni annak véletlen megérintését. Ennek érdekében lássa el megfelelő 
védelemmel (pl. védőburkolattal) a készülékeket. 

 ► Ne aktiválja kézzel a nyomógombokat; erre külön eszközt használjon (pl. 
golyóstoll).

3 Funkciók és tulajdonságok
A készülék folyékony közegek felügyeletére használatos. Az alábbi 3 folyamatvál-
tozót érzékeli: térfogatáram, fogyasztás és közeghőmérséklet. 
Nyomástartó berendezésekről szóló irányelv (PED) 
A készülékek megfelelnek a nyomástartó berendezésekről szóló irányelvnek, 
tervezésük és gyártásuk alapján, jó mérnöki gyakorlat szerint a 2. csoportba 
sorolható folyadékokkal használhatók. 1. csoportba tartozó folyadékok használata 
csak külön kérésre! 
Alkalmazási terület
Vezetőképes folyadékok, a következő tulajdonságokkal:
• Vezetőképesség: ≥ 20 µS/cm
• Viszkozitás: < 70 mm2/s 40 °C-on; < 70 cSt 104 °F-on

4 Működés
• A készülék az áramlást a mágneses-indukciós térfogatáram-mérési elv alapján 

érzékeli�
• A készülék érzékeli továbbá a közeghőmérsékletet is.
• IO-Link interfésszel van ellátva.
• A készülék az aktuális folyamatértéket jeleníti meg.
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4.1 A mért jelek feldolgozása
A készülék a paraméterbeállításnak megfelelően 2 kimeneti jelet generál:

OUT1/IO-Link: 4 választható opció Paraméter beállítás
 - Kapcsolójel a térfogatáram határértékhez → 10.2.1
 - Impulzusjel a mennyiségmérő számára → 10.3.1
 - Kapcsolójel a programozható számláló számára → 10.3.2
 - Kapcsolójel az áramlásirány számára → 10.2.4

OUT2: 6 választható opció Paraméter beállítás
 - Kapcsolójel a térfogatáram határértékhez → 10.2.2
 - Kapcsolójel a hőmérséklet határértékhez → 10.4.1
 - Analóg jel a térfogatáramhoz → 10.2.3
 - Analóg jel a hőmérséklethez → 10.4.2
 - Kapcsolójel az áramlásirány számára → 10.2.4
 - Bemenet a külső számláló reset jel számára (InD) → 10.3.7

4.2 Áramlásirány
Az áramlási sebességen és a térfogatáramon túl a készülék az áramlásirányt is 
érzékeli� 
4.2.1 Az áramlás irányának (Fdir) meghatározása
A készüléken az „áramlásirány” szöveggel ellátott nyíl jelzi a pozitív áramlásirányt. 
Az áramlás iránya megfordítható (→ 10.5.9)�

 ► A megváltozott áramlásirányt a mellékelt címke segítségével jelölje meg 
(új pozitív áramlásirány).

Áramlás... Kijelzett folyamatérték 
megfelel a megjelölt áramlásiránynak + (pozitív)

a megjelölt áramlásiránnyal szemben - (negatív)
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4.2.2 Az áramlás irányának (dir.F) észlelése
Ha a dir�F aktív (→ 10.2.4), akkor az áramlás irányát kapcsolójel jelzi.
A kimenet mindaddig be an kapcsolva, amíg a rendszer el nem éri a beállított 
minimális térfogatáramot a negatív áramlásirányban (- LFC) (1).  
Ezt követően a következők vannak érvényben: 

 - A kimenet a + LFC meghaladása esetén kapcsol BE (2). 
 - A kimenet a - LFC el nem érése esetén kapcsol KI (3).  

+ LFC

+ Q

- Q

- LFC

1
0

1 2 3

+ Q : Pozitív áramlásirány
- Q : Negatív áramlásirány
+ LFC: Minimális térfogatáram a pozitív áramlásirányban
- LFC : Minimális térfogatáram a negatív áramlásirányban

Pozitív áramlásirány = megjelölt áramlásirány,
a készüléken a nyíllal jelölt gyári beállítás, illetve az Fdir változtatása után a mellékelt 
címkével megjelölt irány (→ 4.2.1)� 

4.3 A fogyasztott mennyiség felügyelete (ImP)
A készülék belső mennyiségmérővel (összesítővel) van ellátva. Folyamatosan 
összesíti a legutóbbi reset után mért fogyasztást. A fogyasztott mennyiség impul-
zusjelek vagy kapcsolójel segítségével felügyelhető. 
→ 10.3.1 Mennyiségfelügyelet impulzusos kimenettel (OUT1)
→ 10.3.2 Mennyiségfelügyelet programozható számlálóval (OUT1)
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4.3.1 A mennyiségmérő kijelzője és számlálási módszere
Mérőműszer állása:
• Megjeleníthető az aktuális mérőműszer-állás (→ 11.2)�
• A készülék elmenti továbbá az utolsó reset előtti értéket is. Ez az érték szintén 

megjeleníthető (→ 11.2)�
A műszer 10 percenként elmenti az összesített térfogatáram értéket. Áram-
kimaradás esetén ez az érték áll rendelkezésre, mint aktuális műszerállás. 
Ha be van állítva az idővezérelt reset, akkor a beállított reset intervallum 
eltelt idejét szintén elmenti a készülék. Tehát az esetleges adatveszteség 
maximum 10 perc.

Számláló reset:
• A mennyiségmérő többféleképpen is resetelhető. 

→ 10.3.4 Kézi számláló reset 
→ 10.3.5 Idővezérelt számláló reset 
→ 10.3.7 Mérőműszer reset külső jel segítségével

• Ha a mennyiségmérőt nem a fent említett eljárások egyikével reseteli, akkor 
automatikus resetre kerül sor, amikor a maximálisan kijelezhető térfogatáram 
meghaladásra kerül (túlcsordulás).

Az áramlás irányának figyelembevétele:
• A mennyiségmérő az összesítés kapcsán számításba veszi az áramlás irányát. 

Az [FPro] paraméteren keresztül az alábbi számlálási módszerek határozhatók 
meg (→ 10.5.8):  

[FPro] Számlálási módszer
0+ Az összesítés során a műszer nem veszi figyelembe a negatív áramlási 

értékeket (amik az áramlás jelzett irányával ellentétes irányúak).

– + A negatív áramlási értékek kivonásra kerülnek a fogyasztott mennyiség-
ből.

4.3.2 A fogyasztott mennyiség felügyelete impulzusos kimenettel
Az 1. kimenet impulzusjelet küld a beállított térfogatáram-mennyiség elérésekor 
(impulzusérték → 10.3.3).
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Az [FPro] számlálási módszer beállítása függvényében a térfogatáram-mennyiség 
összesítése során vagy figyelembe veszi a rendszer a negatív irányú áramot (– 
+), vagy nem (0+) → 4.3.1�

ImpFPro = – +

ImpFPro = 0 +

+ Q

t

t

- Q

V

+ Q = térfogatáram a pozitív áramlásirányban
- Q = térfogatáram a negatív áramlásirányban
V = abszolút térfogatáram-mennyiség (= a negatív és pozitív áram összege)

4.3.3 A fogyasztott mennyiség felügyelete programozható számlálóval
Kétféle felügyelet lehetséges, ezek az [rTo] paraméterrel állíthatók be.

[rTo] Kimenet Számláló reset
OFF
(→ 10.3.6)

Az OUT1 átkapcsol, amikor az 
[ImPS] segítségével beállított 
térfogatáram-mennyiség elérésre 
kerül.

A programozható számláló csak 
abban az esetben resetelődik 

 - ha manuális resetre kerül sor (→ 
10.3.4) vagy

 - ha a maximális kijelzési tarto-
mányt meghaladja a rendszer.
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[rTo] Kimenet Számláló reset
1, 2,��� ó
1, 2,��� n
1, 2,... h
(→ 10.3.5)

Az OUT1 átkapcsol, amikor az 
[ImPS] segítségével beállított térfo-
gatáram-mennyiség a beállított időn 
belül elérésre kerül.

A programozható számláló auto-
matikusan resetelődik, amikor az 
idő lejárt, a számlálás pedig elölről 
kezdődik.

4.4 Kapcsolás funkció
Az OUTx megváltoztatja a kapcsolási állapotát, ha a beállított kapcsolási határ-
értékek (áramlás vagy hőmérséklet) alatt vagy felett van. Hiszterézis vagy ablak 
funkciók választható. Példa a térfogatáram-felügyeletre:

Hiszterézis funkció Ablak funkció

SP

rP

�

�

��

��

�
�

�
�

�� ��

���

���

SP = alapérték
rP = reset pont
HY = hiszterézis
Hno = hiszterézis NO (záró)
Hnc = hiszterézis NC (nyitó)

SP = felső határérték
rP = alsó határérték
FE = ablak
Fno = ablak NO (záró)
Fnc = ablak NC (nyitó)

A hiszterézis funkció beállítása esetén az [SP] alapérték kerül először meg-
határozásra, majd pedig a reset pont [rP], melynek értéke alacsonyabb. Ha 
csak az alapérték módosul, akkor a reset pont állandó marad.
Amikor az ablak funkció van beállítva, akkor a felső határérték [SP] és alsó 
határérték [rP] hiszterézise fixen a mérési tartomány végértékének 0,5%-a. 
Ily módon az áramlási sebesség enyhe ingadozása esetén is stabil marad 
a kimenet�
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4.5 Analóg funkció
• A készülék analóg jelet bocsát ki, amely a térfogatáram-mennyiséggel és a 

közeghőmérséklettel arányos. 
• Az analóg jel lehet áramerősség- vagy feszültségjel is.
• A mérési tartományon belül az analóg jel 4...20 mA (áramerősség kimenet) 

vagy 0...10 V (feszültség kimenet). 
• Ha a mért érték a mérési tartományon kívül esik, illetve belső hiba esetén az 1. 

sz. ábrán látható áramerősség- vagy feszültségjelek kerülnek küldésre.
• A mérési tartomány skálázható:  

[ASP2] azt határozza meg, hogy melyik mért értéknél 4 mA vagy 0 V a kimeneti 
jel. 
[AEP2] azt határozza meg, hogy melyik mért értéknél 20 mA vagy 10 V a 
kimeneti jel.  

Az [ASP2] és [AEP2] közti minimális távolság = a mérési tartomány 
végértékének 20 %-a. 

MAW A mérési tartomány kiinduló értéke Nem skálázott mérési tartomány 
esetén  
(= gyári beállítás)MEW A mérési tartomány végértéke

ASP2 Analóg kiindulási pont
Skálázott mérési tartomány esetén

AEP2 Analóg végpont
1. sz. táblázat: Definíciók
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MEWMAW AEPASP
-120Q [% MEW]

[°C]T -40 -20 80 100 110
-130
-50

[°F]-40 -4 176 212 230-58

1201000 130 

4
3,50FOU=OFF

20

21,5

22

[mA]

0

10

11,5

12FOU=On

[V]

1

2

5
4

6

5*
6*

3

cr.UL UL OL cr.OL

1. sz. ábra: Az analóg kimenet jellemzői az IEC 60947-5-7 szabvány szerint.
Q: Áramlás (a negatív érték a megjelölt áramlásiránnyal szembeni áramlást jelzi)
T: Hőmérséklet
UL: A kijelzett tartomány alatt
OL: A kijelzett tartomány felett
cr.UL: Észlelési zóna alatt (hiba)
cr.OL: Észlelési zóna felett (hiba)
FOU=On: Alapértelmezett beállítás, ahol az analóg jel hiba esetén a felső végértékre áll 

be�*
FOU=OFF: Alapértelmezett beállítás, ahol az analóg jel hiba esetén az alsó végértékre áll 

be�*
* A hibatípus megjelenik a kijelzőn: cr.UL, cr.OL, Err (→ 12)�

1 Analóg jel (feszültség vagy áramerősség)
2 Mért érték (áramlás vagy hőmérséklet)
3 Észlelési zóna
4 Kijelzési tartomány
5 Mérési tartomány

5* Analóg jel a mérési tartományon belül, 
gyári beállításokkal

6 Skálázott mérési tartomány
6* Analóg jel a skálázott mérési tartomány-

hoz
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4.6 Mért érték csillapítása (dAP)
A csillapítási idő segítségével beállítható, hogy hány másodperc után éri el a 
kimeneti jel a végérték 63%-át, ha az áramlás értéke hirtelen megváltozik. A beál-
lított csillapítási idő stabilizálja a kimeneteket, a kijelzőt és a folyamatérték IO-Link 
interfészen keresztül történő továbbítását. Az [UL] és [OL] jelek (→ 12 Hibaelhárí-
tás) a csillapítási idő függvényében kerülnek meghatározásra.

4.7 Indítási késleltetés (dST)
Az indítási késleltetés [dST] befolyásolja a térfogatáram-felügyelet kapcsoló 
kimeneteit�

Ha az indítási késleltetés aktív ([dST] > [0]), akkor: Amint a térfogatáram megha-
ladja az LFC értéket (→ 4.8), az alábbi folyamatok mennek végbe:

 > Az indítási késleltetés aktiválódik�
 > A kimenetek a beprogramozás szerint kapcsolnak: ON a NO (záró) funkció, 

OFF az NC (nyitó) funkció esetében.
Az indítási késleltetés kezdete után 3 opció áll rendelkezésre:
1� A térfogatáram gyorsan fokozódik és eléri az alapértéket / jó tartományt a 

[dST]-n belül.  
> A kimenetek aktívak maradnak�

2� A térfogatáram lassan fokozódik és nem éri el az alapértéket / jó tartományt a 
[dST]-n belül. > A kimenetek resetelődnek.

3� A térfogatáram mennyisége a [dST]-n belüli [LFC] alá esik.  
> A kimenetek azonnal resetelődnek; a [dST] leáll.



14

Példa: dST hiszterézis funkcióhoz

Feltétel Reakció

1 A térfogatáram mennyisége, Q, eléri 
az LFC-t

A dST elindul, a kimenet aktiválódik

2 dST letelt, a Q elérte az alapértéket 
(SP)

A kimenet aktív marad

3 Q az SP alatt, de az rP felett A kimenet aktív marad
4 Q az rP alatt A kimenet resetelődik
5 A Q ismét eléri az LFC-t A dST elindul, a kimenet aktiválódik

6 dST letelt, a Q nem érte el az alapér-
téket (SP)

A kimenet resetelődik

7 Q eléri az alapértéket (SP) Kimenet aktiválódik
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Példa: dST ablak funkcióhoz

Feltétel Reakció
1 A térfogatáram mennyisége, Q, eléri az 

LFC-t
A dST elindul, a kimenet aktiválódik

2 dST letelt, a Q elérte a jó tartományt A kimenet aktív marad
3 Q az SP felett (elhagyja a jó tartományt) A kimenet resetelődik
4 Q újra az SP alatt A kimenet újra aktiválódik
5 Q az rP alatt (elhagyja a jó tartományt) A kimenet újra resetelődik
6 A Q ismét eléri az LFC-t A dST elindul, a kimenet aktiválódik
7 dST letelt, a Q nem érte el a jó tartományt A kimenet resetelődik
8 Q eléri a jó tartományt Kimenet aktiválódik

4.8 Alacsony áramlás figyelmen kívül hagyása (LFC)
Ezzel a funkcióval figyelmen kívül hagyhatók az alacsony térfogatáram mennyisé-
gek (→ 10.5.7). Az LFC érték alatti áramlásokat az érzékelő nyugalmi állapotnak 
tekinti (Q = 0).

4.9 IO-Link
Ez a készülék IO-Link kommunikációs interfésszel van ellátva, amely közvetlen 
hozzáférést biztosít a folyamat- és diagnosztizáló adatokhoz. Továbbá lehetőséget 
biztosít a paraméterek működés közben történő beállítására. A készülék IO-Link 
interfészen keresztül történő üzemeltetéséhez IO-Link kompatibilis modul (IO-Link 
master) szükséges.
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PC, megfelelő IO-Link szoftver és IO-Link adapter kábel segítségével lehetséges 
a kommunikáció, amikor a rendszer nem üzemel.
A készülék konfigurálásához szükséges IODD-ket, továbbá a folyamatadatok 
szerkezetével, a diagnosztikai információkkal és a paramétercímekkel kapcsolatos 
részletes információkat, valamint a szükséges IO-Link hardverre és szoftverre 
vonatkozó tájékoztatást megtalálja a www.ifm.com weboldalon.

5 Beszerelés
 ► Beszerelés közben győződjön meg róla, hogy a rendszer nyomástól 
mentes legyen.

 ► Győződjön meg róla, hogy a beszerelés helyén szerelés közben semmi-
lyen közeg ne szivároghasson.

 ► A mellékelt figyelmeztető cimkét rögzítse az érzékelő kábeléhez.

A készülék iránytól függetlenül beépíthető, amennyiben az alábbiak bizto-
sítottak:

 - A csőrendszerben nem képződhetnek légbuborékok.
 - A csövek mindig teljesen tele vannak.

5.1 Javasolt beszerelési pozíció
 ► A készüléket úgy szerelje be, hogy a mérőcső mindig teljesen tele legyen.
 ► Biztosítson kellő helyet a be- és kimenő csövek számára. A kanyarok, szele-
pek, szűkítők stb. által okozott zavarok kompenzálásra kerülnek. Fontos, hogy 
közvetlenül a készülék előtt nem lehetnek elzáró vagy egyéb vezérlőberende-
zések�

3 x D
F

S

1 x D

S

S = zavar (pl. elzáró / vezérlőberendezés, szivattyú, kanyarok) 
D = csőátmérő 
F = áramlásirány
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 ► Felszállócsőben vagy az elé kell beszerelni.

F F

5.2 Nem javasolt beszerelési pozíció
 ► A következő beszerelési pozíciók kerülendők:

F

F

Közvetlenül leszállócső előtt. Leszállócső belsejében.
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F

F

Közvetlenül a  
csőszáj előtt. Szivattyú szívóoldalán.

F

A csőrendszer  
legmagasabb pontján.

F = áramlás iránya

5.3 Földelés
Nem földelt csővezetékrendszerbe (pl. műanyag csövek) való beszerelés 
esetén a készüléket földeléssel kell ellátni (működési földelés).

Az M12 csatlakozóhoz földelő konzolok kaphatók tartozékként  
→ www.ifm.com.
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5.4 Csőbe történő beszerelés
A G menetes készülékek adapter segítségével csőbe is beszerelhetők.
Tájékoztató a rendelkezése álló szerelőanyagokról: www.ifm.com.
A készülék megfelelő illeszkedését és a csatlakozás behatolás elleni védelmét 
kizárólag az ifm adapterek képesek biztosítani.

A AD DC CB B

 
1� Kenje meg a folyamat csatlakozás, az adapter és az érzékelő meneteit. Az 

alkalmazásnak megfelelő, jóváhagyott kenőpasztát használjon.         
2� Csavarja rá az adaptert (B) a csőre (A). 
3� Helyezze be a tömítéseket (C), majd a készüléket a jelölt áramlásiránynak 

megfelelően szerelje be.  
4� Kézzel csavarja rá az adaptert (B) a menetes részre (D) amíg tudja. 
5� A két adaptert ellentétes irányban húzza meg: 

Meghúzási nyomaték: SM6/SM7/SM8 = 30 Nm; SM4 = 15 Nm.

Ha beszerelés után légbuborék marad a rendszerben, az befolyásolhatja a mérési 
eredményeket.

 ► Korrigálás: A megfelelő szellőzés érdekében beszerelés után öblítse át a 
rendszert�

Vízszintes beszerelés esetén:  
A kivitelezési követelmények miatt a szivattyú lekapcsolás után egy kis 
mennyiségű közeg mindig a mérőcsatornában marad.
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6 Villamos csatlakozás
A készülék csatlakozásait képesített villanyszerelő alakítsa ki.
Tartsa be a villamos berendezések beszerelésére vonatkozó országos és 
nemzetközi előírásokat.
Tápfeszültség az EN 50178, SELV, PELV szerint.

 ► Válassza le az áramellátást�
 ► A készüléket az alábbiak szerint csatlakoztassa:

43

2 1 BK: fekete
BN: barna
BU: kék
WH: fehér

BN

WH

BK

BU

4

1

3

2 OUT2

L+

L

OUT1

Színek a DIN EN 60947-5-2 szabvány szerint

Minta áramkörök:

2 x pozitív kapcsolás 2 x negatív kapcsolás

L

L+

3 BU

4 BK

2 WH

1 BN

L

L+

3 BU

4 BK

2 WH

1 BN

1 x pozitív kapcsolás / 1 x analóg 1 x negatív kapcsolás / 1 x analóg

L+

L
3 BU

4 BK

2 WH

1 BN
L+

L
3 BU

4 BK

2 WH

1 BN
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1. pin L+
3. pin L-

4. pin 
(OUT1)

• Kapcsolójel: térfogatáram határértékek
• Impulzusjel: 1 impulzus minden esetben, amikor a meghatározott térfogatáram 

mennyiség elérésre kerül.
• Kapcsolójel: a mennyiségmérő elérte a beprogramozott értéket.
• Kapcsolójel az áramlásirány számára
• IO-Link

2. pin  
(OUT2/
InD)

• Kapcsolójel: térfogatáram határértékek
• Kapcsolójel: hőmérséklet határértékek
• Analóg jel a térfogatáramhoz
• Analóg jel a hőmérséklethez
• Kapcsolójel az áramlásirány számára
• Bemenet a külső számláló reset jel számára (InD)
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7 Működési és megjelenítési elemek

Mode /
Enter

Set

1 2 3 4 5 6

SP2

7

9

SP1

8

10

11

1-6: Folyamatérték indikátor LED-ek
SMxx00: Mértékegység
LED Kijelzett folyamatérték SMxx00 SM4x00
1 Aktuális percenkénti átfolyó mennyiség l/min ml/min
2 Aktuális óránkénti átfolyó mennyiség m3/h l/h
3

A legutóbbi reset óta mért aktuális 
fogyasztás (= mérőállás)

Ös
sz

es
ítő

 *

l l
4 m3 m3

4 + 6 m3 x 103 m3 x 103

3
A legutóbbi reset előtt 
mért fogyasztás (= mérőállás)

l l
4 m3 m3

4 + 6 m3 x 103 m3 x 103

5 Aktuális közeghőmérséklet °C °C
SMxx01:
LED Kijelzett folyamatérték Mértékegység
1 Aktuális percenkénti átfolyó mennyiség gpm
2 Aktuális óránkénti átfolyó mennyiség gph
3

A legutóbbi reset óta mért aktuális 
fogyasztás (= mérőállás)

Ös
sz

es
ítő

 *

gal
3 + 5 gal x 103

3 + 6 gal x 106

3
A legutóbbi reset előtt 
mért fogyasztás (= mérőállás)

gal
3 + 5 gal x 103

3 + 6 gal x 106

4 Aktuális közeghőmérséklet °F
 LED világít;  LED villog

* A fogyasztott mennyiség automatikusan a legjobb pontosságot biztosító 
mértékegységben jelenik meg.
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7-8: Indikátor LED-ek a kimenet kapcsolásához
7. LED: OUT2 kapcsolási állapot (világít, amikor a 2. kimenet kapcsol)
8. LED: OUT1 kapcsolási állapot (világít, amikor az 1. kimenet kapcsol)

9: Alfanumerikus kijelző, 4 karakteres
• Az aktuális térfogatáram, ha [SELd] = FLOW van beállítva
• Az összesítő mérőműszer állása, ha [SELd] = TOTL van beállítva
• Aktuális közeghőmérséklet, ha [SELd] = TEMP van beállítva
• Paraméterek és paraméterértékek

10: [Mode/Enter] gomb
• Váltás a RUN üzemmódból a főmenübe
• Paraméterek kiválasztása
• A beállított paraméterérték nyugtázása

11: [Set] gomb
• Paraméterértékek módosítása (tartsa nyomva a gombot)
• A kijelzett mértékegység váltása normál üzemmódban (RUN üzemmód)
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8 Menü

ASP2

ou2

SP1

rP1

ou1

SP2

ImPS

ImPR

DIn2

EF

AEP2 rP2

Hno Hnc Fno Fnc ImP dir.F

I U Hno Hnc Fno Fnc In.D dir.F

RUN

l/min °Cl
SMxx00:

m3/h m3 x103

m3 x103

m3

ml/min
SM4x00:

l/h l m³ °C

[Mode / Enter]
[Set]

Hi.F

Lo.F

Hi.T

Lo.T

FOU1

FOU2

dSt

P-n

dAP

rTo

diS

uni

SELd

SEL2

LFC

FPro

Fdir

rES

EF

gpm
SMxx01:

gph °Fgal gal x103 gal x106 

A fehér háttérrel rendelkező paraméterek esetében gyári beállítás van érvényben (→ 14)� A 
szürke háttérrel rendelkező paraméterek esetében módosul az ou1 és ou2 előre beállított 
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érték�

Paraméterek Magyarázat és beállítási lehetőségek (→ 4 Működés)
SP1 / rP1 OUT1 térfogatáram maximum / minimum érték.
ImPS Impulzusérték = az a térfogatáram-mennyiség, ahol 1 impulzus leadásra 

kerül.
ImPR A fogyasztott mennyiség-felügyelet kimenet konfigurálása: 

YES (impulzusjel), no (kapcsolójel).
ou1 Kimenet funkció OUT1-hez (térfogatáram): 

 - Hno, Hnc, Fno, Fnc: kapcsolójel a határértékek számára
 - ImP: fogyasztott mennyiség felügyelete (összesítő funkció)
 - dir.F: áramlásirány érzékelése

ou2 kimenet funkció OUT2-höz (térfogatáram vagy hőmérséklet): 
 - Hno, Hnc, Fno, Fnc: kapcsolójel a határértékek számára
 - I (áramerősségjel 4...20 mA), U (feszültségjel 0...10 V)
 - dir.F: áramlásirány érzékelése

Bemenet funkció az OUT2 számára: 
 - In.D: bemenet a külső mérő reset jele számára

ASP2 / AEP2 A térfogatáram vagy hőmérséklet analóg kezdő értéke / analóg végértéke 
az OUT2 esetében.

SP2 / rP2 OUT2 térfogatáram vagy hőmérséklet maximum / minimum érték.
DIn2 A külső mérő reset jel bemenetének konfigurálása:  

HIGH, +EDG, LOW, -EDG (→ 10.3.7)  
EF Kibővített funkciók: a menü alsóbb szintjének megnyitása.

Hi.F / Hi.T A térfogatáram / hőmérséklet maximum érték memóriája.
Lo.F / Lo.T A térfogatáram / hőmérséklet minimum érték memóriája.

FOU1 / FOU2 Az OUT1 / OUT2 viselkedése belső hiba esetén:  
OU, On, OFF (→ 10.5.6)�

dST Indítási késleltetés, másodpercben.
P-n Kimenet logika: PnP, nPn.

dAP Mért érték csillapítás: csillapítási állandó, másodpercben.
rTo rES.T (mérő reset: kézi), h/d/w (idővezérelt: óra/nap/hét), OFF.
diS A kijelző frissítési gyakorisága és tájolása: d1...d3, rd1...rd3, OFF (→ 

10.5.2)�
uni Standard térfogatáram mértékegység

SELd A kijelző standard mért változója: FLOW (térfogatáram érték), TEMP 
(közeghőmérséklet), TOTL (mérő állása).
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SEL2 Standard mértékegység, OUT2 kiértékelés:  
FLOW (térfogatáram) vagy TEMP (hőmérséklet).

LFC Alacsony áramlás figyelmen kívül hagyása.
FPro Az összesítő számlálási módszere: – + vagy 0+ (→ 10.5.8)�
Fdir Áramlásirány: + vagy - (→ 10.5.9)�
rES A gyári alapértékek visszaállítása.

9 Beállítás
Bekapcsolás ás az azt követő késleltetés (kb. 5 mp) után a készülék RUN üzem-
módban van (= normál üzemmód). A készülék méréseket és értékeléseket végez, 
majd a beállított paramétereknek megfelelően kimeneti jeleket generál.
• A bekapcsolást követő késleltetés során az kimenetek a programozás szerint 

átkapcsolnak:
 - BE, záró funkcióval (Hno / Fno)
 - KI, nyitó funkcióval (Hnc / Fnc). 
 - BE az áramlásirány érzékelésére (dir.F)

• Ha a 2. kimenet analóg kimenetként van konfigurálva, akkor a kimeneti jel 20 
mA (áramerősség kimenet) vagy 10 V (feszültség kimenet).

10 Paraméterek beállítása
A paraméterek beszerelés előtt vagy működés közben is beállíthatók.

Ha a paramétereket üzem közben módosítja, az kihat a működésre. 
 ► Győződjön meg róla, hogy ez ne eredményezzen üzemzavart.

Paraméter beállítása során a készülék normál üzemmódban marad. A felügyelet a 
már meglévő paraméterekkel folytatódik mindaddig, amíg a paraméterek beállítá-
sa be nem fejeződik.

A paraméterek az IO-Link interfészen keresztül is beállíthatók (→ 4.9)�
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VIGYÁZAT 
50 °C-ot (122 °F) meghaladó közeghőmérséklet esetén a burkolat egyes részei 
akár 65 °C (149 °F) fölé is felforrósodhatnak. 

 ► Ne aktiválja kézzel a nyomógombokat. Erre külön eszközt használjon (pl. 
golyóstoll).

10.1 Paraméterek beállítása általánosságban

1� Váltás a RUN üzemmódból a főmenübe és a kívánt 
paraméter kiválasztása 

[Mode/Enter] 

2� A beállított paraméterérték nyugtázása [Set]

3� A beállítási üzemmód módosítása [Set] > 5 s

4� Paraméterérték módosítása
 - lépésenként a gomb egyszeri megnyomásával
 - folyamatosan a gombot nyomva tartva

Érték csökkentése: hagyja, hogy a kijelző elérjen 
a maximális értékig. Ezt követően a ciklus a 
minimális értéktől kiindulva újrakezdődik.

[Set]

5� A beállított paraméterérték nyugtázása [Mode/Enter]

6� Visszatérés a RUN üzemmódba > 30 másodperc (időtúllépés) 
vagy
[Mode/Enter] amíg át nem vált 
RUN üzemmódba.

10.1.1 Váltás a „Kibővített funkciók” menübe

1� Váltás a RUN üzemmódból a főmenübe és az EF 
paraméter kiválasztása

[Mode/Enter] 

2� Váltás az EF almenübe [Set]
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10.1.2 Zárolás / feloldás
A készülék a beállítások véletlen módosításának megakadályozása érdekében 
elektronikusan zárolható. Gyári beállítás: nem zárolt.

Zárolás  ► Győződjön meg róla, hogy a készülék normál üzemmódban van.
 ► Tartsa nyomva egyszerre a [Mode/Enter] és [Set] gombokat 10 mp-ig, 
amíg meg nem jelenik a [Loc] felirat.

Feloldás  ► Győződjön meg róla, hogy a készülék normál üzemmódban van.
 ► Tartsa nyomva egyszerre a [Mode/Enter] és [Set] gombokat 10 mp-ig, 
amíg meg nem jelenik az [uLoc] felirat. 

10.1.3 Időtúllépés
Ha a paraméter beállítása közben 30 mp-ig semmilyen gombot nem nyom meg, 
akkor a készülék változatlan értékekkel visszavált normál üzemmódba.

10.2 A térfogatáram-felügyelet beállításai
10.2.1 Térfogatáram határérték-felügyelet (OUT1)

 ► Válassza ki az [ou1] elemet és állítsa be a kapcsolási funkciót: Hno, Hnc, Fno vagy 
Fnc�

 ► Válassza ki az [SP1] elemet és állítsa be a térfogatáram felső határértékét.
 ► Válassza ki az [rP1] elemet és állítsa be a térfogatáram alsó határértékét.

10.2.2 Térfogatáram határérték-felügyelet (OUT2)
 ► Válassza ki a [SEL2] elemet és állítsa be a FLOW értéket.
 ► Válassza ki az [ou2] elemet és állítsa be a kapcsolási funkciót: Hno, Hnc, Fno vagy 
Fnc�

 ► Válassza ki az [SP2] elemet és állítsa be a térfogatáram felső határértékét.
 ► Válassza ki az [rP2] elemet és állítsa be a térfogatáram alsó határértékét.

10.2.3 Áramlási sebesség analóg kimenet (OUT2)
 ► Válassza ki a [SEL2] elemet és állítsa be a FLOW értéket.
 ► Válassza ki az [ou2] elemet és állítsa be az analóg funkciót: I (4...20 mA) vagy U 
(0...10 V).

 ► Válassza ki az [ASP2] elemet és állítsa be azt a térfogatáram-értéket, ahol a minimális 
áramerősség vagy feszültségérték van biztosítva.

 ► Válassza ki az [AEP2] elemet és állítsa be azt a térfogatáram-értéket, ahol a maximális 
áramerősség vagy feszültségérték van biztosítva.
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10.2.4 Az áramlás irányának észlelése (OUT1 vagy OUT2)
 ► Válassza ki az [ou1] vagy [ou2] elemet és állítsa be a dir.F értéket.

10.3 A fogyasztott mennyiség felügyeletének beállításai
10.3.1 Mennyiségfelügyelet impulzusos kimenettel (OUT1)

 ► Válassza ki az [ou1] elemet és állítsa be az ImP értéket.
 ► Válassza ki az [ImPR] értéket és állítsa YES-re.
 ► Válassza ki az [ImPS] elemet és állítsa be azt a térfogatáram mennyiséget, ahol 1 
impulzus leadásra kerül (→ 10.3.3)�

10.3.2 Mennyiségfelügyelet programozható számlálóval (OUT1)
 ► Válassza ki az [ou1] elemet és állítsa be az ImP értéket.
 ► Válassza ki az [ImPR] értéket és állítsa no-ra.
 ► Válassza ki az [ImPS] elemet és állítsa be azt a térfogatáram mennyiséget, ahol az 1. 
kimenet átkapcsol (→ 10.3.3)�

10.3.3 Impulzusérték
 ► Válassza ki az [ou1] elemet és állítsa be a fogyasztásfelügyeletet: 
 → 10.3.1 vagy → 10.3.2�

 ► Válassza ki az [ImPS] elemet.
 ► Röviden nyomja meg a [Set] gombot.

 > A kijelzőn megjelenik az aktuális beállított érték.
 ► Addig tartsa nyomva a [Set] gombot, amíg meg nem jelenik a „cccc  felirat.
 ► A [Set] gombbal állítsa be a beállítási tartományt.

 > A nyomógomb minden egyes megnyomására a kijelző a következő beállítási tarto-
mányra vált át (tizedespont-eltolás és / vagy LED* változtatás).

 ► A beállítási tartomány jóváhagyásához nyomja meg a [Mode/Enter] gombot.
 ► Addig tartsa nyomva a [Set] gombot, amíg a kívánt numerikus érték meg nem jelenik.
 ► Röviden nyomja meg a [Mode/Enter] gombot.

* LED 1...6 → 7 Működési és megjelenítési elemek

10.3.4 Kézi számláló reset
 ► Válassza ki az [rTo] értéket és állítsa rES.T-re.

 > A számláló nullázódik�
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10.3.5 Idővezérelt számláló reset
 ► Válassza ki az [rTo] elemet és állítsa be a kívánt értéket (intervallum: órák, napok vagy 
hetek száma).

 > A számláló a most beállított értékkel automatikusan nullázódik� 

10.3.6 A számláló reset kikapcsolása
 ► Válassza ki az [rTo] értéket és állítsa [OFF]-ra.

 > A mérőműszer nullázására csak túlcsordulás után kerül sor (= gyári beállítás).

10.3.7 Mérőműszer reset külső jel segítségével
 ► Válassza ki az [ou2] elemet és állítsa be az In.D értéket.
 ► Válassza ki a [DIn2] elemet és állítsa be a számláló reset jelet:  
HIGH = magas jel reset 
LOW = alacsony jel reset 
+EDG = felfutó él reset 
-EDG = lefutó él reset

10.4 A hőmérséklet-felügyelet beállításai
10.4.1 Hőmérséklet-felügyelet határértéke (OUT2)

 ► Válassza ki a [SEL2] elemet és állítsa be a TEMP értéket.
 ► Válassza ki az [ou2] elemet és állítsa be a kapcsolási funkciót: Hno, Hnc, Fno vagy 
Fnc�

 ► Válassza ki az [SP1] elemet és állítsa be a felső hőmérséklet-határértéket.
 ► Válassza ki az [rP2] elemet és állítsa be az alsó hőmérséklet-határértékét.

10.4.2 Hőmérséklet analóg kimenet (OUT2)
 ► Válassza ki a [SEL2] elemet és állítsa be a TEMP értéket.
 ► Válassza ki az [ou2] elemet és állítsa be az analóg funkciót: I (4...20 mA) vagy U 
(0...10 V).

 ► Válassza ki az [ASP2] elemet és állítsa be azt a hőmérséklet-értéket, ahol a minimális 
áramerősség vagy feszültségérték van biztosítva.

 ► Válassza ki az [AEP2] elemet és állítsa be azt a hőmérséklet-értéket, ahol a maximális 
áramerősség vagy feszültségérték van biztosítva.
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10.5 Felhasználói beállítások (opcionális)
10.5.1 Standard térfogatáram mértékegység

 ► Válassza ki az [uni] elemet és állítsa be a mértékegységet.
A beállítás csak a térfogatáram értéket befolyásolja. A fogyasztott mennyiség (mé-
rőműszer állása) automatikusan a legjobb pontosságot biztosító mértékegységben 
jelenik meg.

10.5.2 Standard kijelző
 ► Válassza ki a [SELd] elemet és adja meg a standard mértékegységet 
FLOW = a kijelzőn az aktuális térfogatáram-érték látható a standard mértékegységben 
kifejezve. 
TOTL = a kijelzőn az aktuális mérőműszer-állás látható a legjobb pontosságot biztosító 
mértékegységben. 
TEMP = az aktuális közeghőmérséklet látható °C / F°-ben kifejezve.

 ► Válassza ki a [diS] elemet és állítsa be a kijelző frissítési gyakoriságát és tájolását: 
d1 = a mért értékek frissítése 50 ms-onként. 
d2 = a mért értékek frissítése 200 ms-onként. 
d3 = a mért értékek frissítése 600 ms-onként. 
rd1, rd2, rd3 = kijelző a fenti d1, d2, d3 szerint; 180-kal elforgatva. 
OFF = a kijelző normál üzemmódban ki van kapcsolva. A LED-ek a kijelző kikapcsolá-
sa esetén is aktívak maradnak. A hibaüzenetek kikapcsolt kijelző esetén is megjelen-
nek�

10.5.3 Kimenet logika
 ► Válassza ki a [P-n] elemet és állítsa PnP-re vagy nPn-re.

10.5.4 Indítási késleltetés
 ► Válassza ki a [dST] elemet és állítsa be a numerikus értéket másodpercben.

10.5.5 Mért érték csillapítása
 ► Válassza ki a [dAP] elemet, majd állítsa be a csillapítási állandót, másodpercben 
kifejezve (t érték: 63 %).
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10.5.6 A kimenetek viselkedése hiba esetén
 ► Válassza ki az [FOU1] elemet és állítsa be az értéket:
 - On = az 1. kimenet hiba esetén bekapcsol (ON).
 - OFF = az 1. kimenet hiba esetén kikapcsol (OFF).
 - OU = az 1. kimenet a hibától függetlenül, a paraméterekben megadottak szerint 
kapcsol.

 ► Válassza ki az [FOU2] elemet és állítsa be az értéket:
1� Kapcsoló kimenet:

 - On = a 2. kimenet hiba esetén bekapcsol (ON). 
 - OFF = a 2. kimenet hiba esetén kikapcsol (OFF).
 - OU = a 2. kimenet a hibától függetlenül, a paraméterekben megadottak szerint kapcsol. 

2� Analóg kimenet:
 - On = Az analóg jel a felső hibaértékhez megy (→ 4.5)� 
OFF = Az analóg jel az alsó hibaértékhez megy Az analóg jel a mért értéknek felel meg 
(→ 4.5)� 
OU = Az analóg jel a mért értéknek felel meg.

10.5.7 Alacsony áramlás figyelmen kívül hagyása
 ► Válassza ki az [LFC] elemet és állítsa be a határértéket.

10.5.8 Az összesítő számlálási módszere
 ► Válassza ki az [FPro] elemet és állítsa be az értéket: 
-+ = a megfelelő előjelű térfogatáram-értékek összesítése. 
0+ = csak a pozitív térfogatáram-értékek összesítése.

10.5.9 Az áramlás iránya
 ► Válassza ki az [Fdir] elemet és állítsa be az áramlás irányát: 
+ = áramlás a nyíl irányában (= gyári beállítás) 
- = áramlás a nyíllal szemben ► a nyíl felett lévő címke
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10.6 Szerviz funkciók
10.6.1 A min/max értékek leolvasása
A minimális vagy maximális mért értékek leolvasása:

 ► Válassza ki a Hi.x vagy Lo.x elemet. 
Hi.F = maximális térfogatáram, Lo.F = minimális térfogatáram 
Hi.T = maximum hőmérséklet, Lo.T = minimum hőmérséklet

Memória törlése:
 ► Válassza ki a Hi.x vagy Lo.x elemet.
 ► Tartsa nyomva a [Set] gombot, amíg a [----] meg nem jelenik a kijelzőn.
 ► Röviden nyomja meg a [Mode/Enter] gombot.

Érdemes a memóriát akkor törölni, amikor a készülék első alkalommal működik 
normál üzemi körülmények között.

10.6.2 A gyári alapértékek visszaállítása
 ► Válassza ki a [rES] elemet.
 ► Tartsa nyomva a [Set] gombot, amíg a [----] meg nem jelenik a kijelzőn.
 ► Röviden nyomja meg a [Mode/Enter] gombot.

→ 14 Gyári beállítás. Reset előtt javasoljuk a saját beállítások feljegyzését a táblá-
zatból� 

11 Működés
11.1 A folyamatérték leolvasása
Az 1-6. LED-ek jelzik, hogy aktuálisan melyik folyamatérték jelenik meg.
A standardként kijelzendő folyamatérték (hőmérséklet, térfogatáram vagy az ösz-
szesítő mérőműszer állása) előre beállítható → 10.5.2 Standard kijelző� 
Standard mértékegység határozható meg a térfogatáram számára → 10.5.1� 

11.2 A normál üzemmódban kijelzett folyamatérték módosítá-
sa

 ► Normál üzemmódban röviden nyomja meg a [Set] gombot. A gomb megnyomá-
sával lépjen tovább a következő mértékegységre. 

 > A készülék a választott mértékegységben kb. 30 mp-ig jeleníti meg az aktuális 
mért értéket, a hozzá tartozó indikátor LED pedig világít (→ 7)�

11.3 A beállított paraméterérték leolvasása
 ► Röviden nyomja meg a [Mode/Enter] gombot a paraméterek tallózásához.
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 ► Röviden nyomja meg a [Set] gombot, amikor a kívánt paraméter megjelenik a 
kijelzőn.

 > A készülék a vonatkozó paraméterértékét jeleníti meg. Kb. 30 mp elteltével a 
készülék visszatér normál üzemmódba.

12 Hibaelhárítás
A készülék számos önellenőrző opcióval rendelkezik. Működés közben automati-
kusan felügyeli önmagát. 
Az üzenetek és hibaállapotok kikapcsolt kijelző esetén is megjelennek. A hibajel-
zések az IO-Linken keresztül is elérhetők. 

Kijelző Típus Leírás Hibajavítás
Err Hiba Hibás készülék / meghibásodás  ► Cserélje ki a készüléket.
No display Hiba • A tápfeszültség túl alacsony.

• [diS] beállítás = OFF
 ► Ellenőrizze a tápfeszült-
séget�

 ► Módosítsa a [diS] beállítást 
→ 10.5.2

Loc Figyel-
meztetés

A készülék nyomógombjai 
zárolva vannak, a paraméterek 
nem módosíthatók.

 ► Oldja fel a készüléket → 
10�1�2 

C.Loc Figyel-
meztetés

A készülék beállító gombjai 
ideiglenesen zárolva vannak, a 
paraméterek IO-Linken keresz-
tül való módosítása aktív.

 ► Fejezze be a paraméterek 
beállítását az IO-Linken 
keresztül.

S.Loc Figyel-
meztetés

A készülék beállító gombjai 
paraméter szoftveren keresztül 
zárolva vannak, a paraméterek 
nem módosíthatók.

 ► Oldja fel a készüléket az IO-
Link interfészen keresztül a 
paraméterbeállító szoftver 
segítségével�

UL Figyel-
meztetés

A kijelzési tartomány alatt.
• Aktuális érték  

-130 % ... -120 % MEW
• Hőmérsékletérték  

-50...-40 °C vagy -58...-40 °F

 ► Ellenőrizze az áramlási 
tartományt /  
hőmérséklet-tartományt.

cr.UL Hiba Észlelési zóna alatt�
• Áramlási érték < -130 % MEW
• Hőmérsékletérték < - 50 °C 

vagy -58 °F

 ► Ellenőrizze az áramlási 
tartományt /  
hőmérséklet-tartományt.
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Kijelző Típus Leírás Hibajavítás
OL Figyel-

meztetés
Kijelzési tartomány túllépve. 
• Aktuális érték  

120 % ... 130 % MEW
• Hőmérsékletérték 100...110 °C 

vagy 212...230 °F

 ► Ellenőrizze az áramlási 
tartományt /  
hőmérséklet-tartományt.

cr.OL Hiba Észlelési zóna túllépve.
• Áramlási érték > 130 % MEW 
• Hőmérsékletérték > 110 °C 

vagy 230 °F

 ► Ellenőrizze az áramlási 
tartományt /  
hőmérséklet-tartományt.

PArA Hiba Paraméterbeállítás az érvényes 
tartományon kívül.

 ► Ismételje meg a paraméter 
beállítását�

SC1 Figyel-
meztetés

OUT1 kapcsolási állapot LED 
villog: OUT1 rövidzárlat.

 ► Ellenőrizze, hogy nincs-e 
rövidzárlat vagy túláram az 
OUT1 kapcsoló kimenetnél.

SC2 Figyel-
meztetés

OUT2 kapcsolási állapot LED 
villog: OUT2 rövidzárlat.

 ► Ellenőrizze, hogy nincs-e 
rövidzárlat vagy túláram az 
OUT2 kapcsoló kimenetnél.

SC Figyel-
meztetés

Az OUT1 és OUT2 kapcsolási 
állapotot jelző LED-ek villognak: 
rövidzárlat mindkét kimeneten.

 ► Ellenőrizze, hogy nincs-e 
rövidzárlat vagy túláram az 
OUT1 és OUT2 kapcsoló 
kimeneteknél�

MEW = a mérési tartomány végértéke

13 Műszaki adatok
Műszaki adatok és méretarányos rajz: www.ifm.com.
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14 Gyári beállítás 

Paraméter Gyári beállítás Felhasználói beállítás 
SP1 20 %
rP1 19,5 %
ImPS SM4x00: 0,001 l 

SMxx00: 0,01 l 
SMxx01: 0,01 gal

ImPR Igen
OU1 Hno
OU2 I
SP2 (FLOW) 40 %
rP2 (FLOW) 39,5 %
SP2 (TEMP) 40 %
rP2 (TEMP) 39,5 %
ASP2 (FLOW) 0 %
AEP2 (FLOW) 100 %
ASP2 (TEMP) 0 %
AEP2 (TEMP) 100 %
Fdir +
FPro 0+
LFC SM4x00: 20 ml

SMxx00 / SMxx01: MAW
DIn2 +EDG
FOU1 OFF
FOU2 OFF
dST 0
P-n PnP
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Paraméter Gyári beállítás Felhasználói beállítás 
dAP 0,6 s
rTo OFF
diS d3
Uni SM4x00: ml/min 

SMxx00: l/min 
SMxx01: gpm

SELd FLOW
SEL2 FLOW

MAW = A mérési tartomány kiinduló értéke
A százalékos értékek a mérési tartomány végértékére vonatkoznak.

Műszaki adatok, engedélyek, tartozékok és további információk:  
www.ifm.com.
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