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Lees eerst het bedieningsvoorschrift!
Voor toekomstig gebruik bewaren.
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1. Over deze handleiding
Deze handleiding
• is een onderdeel van dit product
• is geldig voor alle genoemde series
• beschrijft het veilig en verantwoord inzetten in alle bedrijfsfasen

1.1 Begrippen
Gebruiker: Persoon of organisatie, die producten gebruikt, bijv. klant, operator, assistent

1.2 Doelgroepen
Doelgroep

Taak

Operator

► Deze handleiding op de plaats van toepassing van het product
beschikbaar houden, ook voor later gebruik.
► Medewerkers moeten deze handleiding lezen, begrijpen en de
daarbij geldende documenten aanhouden, in het bijzonder de
veiligheids- en waarschuwingsaanwijzingen.
► Let op de aanvullende specifieke reglementen en voorschriften
van de installatie zelf.

Vakbekwaam personeel,
monteur

► Deze handleiding en de daarbij geldende documenten lezen en
opvolgen, in het bijzonder de veiligheids- en waarschuwingsaanwijzingen.

Tab. 1: Doelgroepen en taken

Document

Doel

Bedieningsvoorschrift Basismeter

Veilige en doelgerichte toepassing van de basismeter.

Bedieningsvoorschrift
Relaismodule

Veilige en doelgerichte toepassing van het relaismodule.

Bedieningsvoorschrift
Communicatiemodule

Veilige en doelgerichte toepassing van het communicatiemodule.

Aanvullend bedieningsvoorschrift

bij meegeleverde componenten

Tab. 2: Van toepassing zijnde documenten en doel
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1.3 Van toepassing zijnde documenten
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1.4 Waarschuwingen en symbolen
Waarschuwing

Gevaarinschatting

Gevolgen bij niet nakomen

GEVAAR

Onmiddellijk dreigend gevaar

Dood, zware lichamelijke
verwonding

WAARSCHUWING

Mogelijk dreigend gevaar

Dood, zware lichamelijke
verwonding

VOORZICHTIG
AANWIJZING

Mogelijk gevaarlijke situatie

Lichte lichamelijke verwonding

Mogelijk gevaarlijke situatie

Schade aan product of omgeving

Tab. 3: Waarschuwings-aanwijzingen en gevolgen van het niet in acht nemen

Symbool

Betekenis
Veiligheidsaanwijzing
► Alle maatregelen opvolgen, die met de veiligheidstekens aangegeven zijn om
verwonding of dood te vermijden.

i

Informatie / Aanbeveling

►

Behandelprotocol

→

Verwijzing

3

Voorwaarde

Tab. 4: Symbolen en betekenis

1.5 Aktuele uitgave
De nieuwste editie van dit bedieningsvoorschrift treft u aan bij www.lutzpompen.nl.

1.6 Copyright
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De inhoud en afbeeldingen van deze handleiding zijn met auteursrecht door Lutz Pumpen GmbH beschermd.
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2. Overzicht Modulair Flowmeter Systeem TS
De flowmeter werkt volgens het positieve verdringerprincipe. In een behuizing voorzien van een in- en
uitgang bevindt zich een meetkamer waar de vloeistof doorheen stroomt. In de meetkamer verspert een
tuimelschijf de vrije doorstroming. Bij het doorstromen van de vloeistof duwt deze dan aan één zijde tegen
de tuimelschijf aan. Hierdoor ontstaat een draaiende beweging van de as die door de tuimelschijf heen
steekt. Door een meenemer wordt een magneet met meerdere polen in rotatie gebracht; die door het
deksel van de behuizing een magnetisch contact kan schakelen. Bij elke rotatie is een constant volume
doorgestroomd en omgezet in een hoeveelheid pulsen. Een elektronisch rekensysteem zet de pulsen
uiteindelijk om in een volume.
Voor het praktische gebruik kan de flowmeter opgebouwd worden uit verschillende modules:
À Bedieneenheid
Display met touchscreen voor bediening van de flowmeter.
Á Beschermkap
Beschermt de flowmeter of relaismodule als de bedieneenheid
decentraal is geplaatst.
Impulsomvormer
Versterkt de signalen van de basismeter. Is noodzakelijk wanneer
de signalen over meer dan 5m doorgeleid moeten worden.
Â Relaismodule
Schakelt de externe elektrische apparatuur zoals pompmotor
en magneetventiel en wordt gestuurd door de elektronica in de
bedieneenheid.

Fig. 1 - Bedieneenheid en flowmeter

Voedingspanning unit
De spanningverzorging voor de bedieneenheid indien geen
batterijvoeding gewenst is en geen relaismodule benodigd is.
Communicatiemodule
Is met verschillende in- en uitgangen aan te sluiten op andere
stuur-, regel- of processystemen.

De flowmeter kan op twee manieren gebruikt worden:
Handmatig bedrijf: A
 fvullen d.m.v. een handbediend tappistool. De
uitlezing van het volume wordt telkens op nul
teruggezet en de gewenste hoeveelheid kan
worden afgemeten.
Hoeveelheidsinstelling: Het gekozen volume wordt per druk op de
knop afgevuld. Hoeveelh.inst. is alleen met
aangesloten relaismodule mogelijk.
Fig. 2 - Relaismodule en beschermkap
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Ã Basis flowmeter
Behuizing met meetkamer met alle componenten voor volumetrische
meting van de getransporteerde vloeistof
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3. Overzicht Modulair Flowmeter Systeem HDO
Flowmeters van de serie HDO zijn ovaalradmeters. Dit principe heeft zich als betrouwbare en uiterst
nauwkeurige methode voor doorstromingsmeting bewezen. Zeer goede herhaalbaarheid en grote
nauwkeurigheid over een breed viscositeit- en meetbereik zijn de constructiekenmerken van deze flowmeter.
Laag drukverlies en hoge druktrappen maken de HDO flowmeter geschikt voor vrije uitstroming en in
combinatie met pompen.
Voor het praktische gebruik kan de flowmeter opgebouwd worden uit verschillende modules:
À Bedieneenheid
Display met touchscreen voor bediening van de flowmeter.
Á Beschermkap
Beschermt de flowmeter of relaismodule als de bedieneenheid
decentraal is geplaatst.
Impulsomvormer
Versterkt de signalen van de basismeter. Is noodzakelijk wanneer
de signalen over meer dan 5m doorgeleid moeten worden.
Â Relaismodule
Schakelt de externe elektrische apparatuur zoals pompmotor
en magneetventiel en wordt gestuurd door de elektronica in de
bedieneenheid.

Fig. 3 - Bedieneenheid en flowmeter

Voedingspanning unit
De spanningverzorging voor de bedieneenheid indien geen
batterijvoeding gewenst is en geen relaismodule benodigd is.
Communicatiemodule
Is met verschillende in- en uitgangen aan te sluiten op andere
stuur-, regel- of processystemen.
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Ã Basis flowmeter
Behuizing met meetkamer met alle componenten voor
volumetrische meting van de getransporteerde vloeistof
De flowmeter kan op twee manieren gebruikt worden:
Handmatig bedrijf: A
 fvullen d.m.v. een handbediend tappistool. De
uitlezing van het volume wordt telkens op nul
teruggezet en de gewenste hoeveelheid kan
worden afgemeten.
Hoeveelheidsinstelling: Het gekozen volume wordt per druk op de
knop afgevuld. Hoeveelh.inst. is alleen met
aangesloten relaismodule mogelijk.
Fig. 4 - Relaismodule en beschermkap
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4. Veiligheid
De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet opvolgen van de aanwijzingen in de
documentatie en bedieningsvoorschrift.

4.1 Algemene veiligheidsinformatie
Let op de volgende voorschriften voor uitvoering van alle activiteiten.

Productveiligheid

De bedieneenheid is volgens de technische maatstaven en erkende veiligheidsregelementen gebouwd.
Toch bestaat er bij gebruik ervan de mogelijkheid van gevaar voor lijf en leden van de gebruiker of
derden resp. schade aan de bedieneenheid en andere producten. Vandaar:
• De bedieneenheid alleen in technisch correcte toestand gebruiken zoals toepassing voor het
beoogde doel, veiligheids- en gevaarbewustzijn met inachtneming van deze handleiding.
• Deze handleiding en alle daarbij geldende documenten volledig en leesbaar bewaren op een voor
het personeel altijd toegankelijke plaats.
• Iedere toepassing die het personeel of niet-betrokken derden gevaar kan opleveren, vermijden.
• Bij veiligheid gerelateerde storing de bedieneenheid direct stilzetten en de storing door vakbekwaam
personeel laten oplossen.
• Aanvullend op de totale documentatie zullen de wettelijke voorschriften of overige veiligheids- en
ongeval-vermijdende regels evenals de geldende normen en richtlijnen op de van toepassing zijnde
locatie, toegevoegd moeten worden.

Aanpassingen

Zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant is deze niet aansprakelijk voor door de gebruiker gedane
aanpassingen (modificaties) aan het product, zoals ombouw, verandering, herontwerp enz. Niet met de
fabrikant overeengekomen modificaties kunnen o.a. de volgende uitwerkingen veroorzaken:
• Functievermindering van het apparaat of de installatie
• Schade aan het apparaat en andere producten
• Milieuschade
• Persoonlijk letsel tot aan overlijden
Veiligheidsbewust werken
• De bedieneenheid alleen in technisch correcte toestand gebruiken zoals toepassing voor het beoogde
doel, veiligheids- en gevaarbewustzijn met inachtneming van deze handleiding.
• Inachtneming en bewaking veiligstellen:
- verantwoord gebruik
- wettelijke of andere veiligheids- en ongeval- vermijdende voorschriften
- veiligheidsbepalingen voor omgang met gevaarlijke stoffen
- geldende normen en richtlijnen van het betreffende land en locatie
• Beschermingsmiddelen ter beschikking stellen.
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Plichten van de gebruiker
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Personeelskwalificaties
• Stel vast dat met werkzaamheden aan de bedieneenheid, het daarmee belaste personeel voor met de
werkzaamheden te beginnen, dit bedieningsvoorschrift en alle mede geldende documenten gelezen
en begrepen zijn, in het bijzonder de veiligheids-, onderhouds-en reparatie-informatie.
• Verantwoordelijkheid, autoriteit en bewaking van het personeel regelen.
• Alle werkzaamheden alleen door technisch vakbekwaam personeel laten uitvoeren:
- Montage-, reparatie-, onderhoudswerkzaamheden
- Arbeid aan elektra
Garantie
• Tijdens de garantieperiode zal voor ombouw, reparatie of aanpassingen toestemming van de
fabrikant moeten worden verkregen.
• Uitsluitend originele onderdelen gebruiken.

Plichten van het personeel
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• Aanwijzingen op de bedieneenheid in acht nemen en leesbaar houden.
• Wanneer nodig beschermingsmiddelen gebruiken.
• Bij alle montage- en onderhoudswerkzaamheden de bedieneenheid spanningsvrij maken.
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5. Verantwoord gebruik
Het apparaat kan in de volgende omgevingen worden gebruikt:
- op overdekte plaatsen
- in overdekte en gesloten ruimten
- hoogte tot 2000 m
- Omgevingstemperatuur -10°C tot 60°C
- maximale relatieve luchtvochtigheid 80%
- vervuilingsgraad 2

AANWIJZING

Apparaat storing door omgevingsinvloeden!
► De bedieneenheid mag tijdens het gebruik niet worden verplaatst. Pijpen, fittingen enz. moeten zodanig
worden opgesteld dat onnodig gewicht en vibraties niet op de flowmeter overgebracht worden!
► Gebruik de bedieneenheid BE10V of Ex-BE10BV voor toepassing in agressieve omgeving.
► Vermijd plotselinge temperatuurschommelingen. Indien condensatie optreedt, dan dient deze eerst
verdampt te zijn alvorens weer in gebruik te nemen.

AANWIJZING

Als het product en de meegeleverde accessoires zijn geïntegreerd in hun eigen systeem of worden gebruikt
voor andere doeleinden dan het beoogde doel, moet de gebruiker de geschiktheid en toelaatbaarheid
op eigen risico controleren. Voor een door de fabrikant niet schriftelijk bevestigde toepassing is garantie
door de fabrikant uitgesloten.
De fabrikant is niet verantwoordelijk voor gevolgen door onzorgvuldig handelen, toepassing, onderhoud,
inbedrijfname en bediening van het apparaat evenals normale slijtage. Hetzelfde geldt wanneer zich een
probleem voordoet door niet door de fabrikant bevestigde ingrepen of aanpassingen door de gebruiker.
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De elektromagnetische verenigbaarheid van het apparaat is afgestemd op de uitgezonden
storingen en storingimmuniteit voor woon- en industriegebieden.
► Het systeem mag niet in de onmiddelijke nabijheid van electromagnetische velden (bijv. zware motoren,
transformatoren) of spanningsgebonden storingsbronnen (bijv. frequentie-omvormers) gebruikt
worden.
► Om storingsinvloeden bij decentrale installatie van de modules te vermijden, adviseren wij om alleen
originele data kabels te gebruiken en de data kabels gescheiden te houden van laagvoltage leidingen, electrische machines en schakelelementen.
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5.1 Technische gegevens
Type
Display
Beschermingsgraad
Spanningsverzorging

BE10

BE10V
Ex-BE10B Ex-BE10BV Ex-BE10C Ex-BE10CV
LCD-display 63 x 63 mm, 128 x 128 beeldpunten
IP55
Lithiumbatterij 3,6 V (max. 200 uur operationeel bedrijf)
of via relaismodule, voedingseenheid
Niet EX
II 2G Ex ib IIB T4 Gb
II 2G Ex ib IIC T4 Gb

Explosie
beschermingsklasse
Gebruik in
niet
geschikt
niet
geschikt
niet
geschikt
agressieve omgeving aanbevolen
aanbevolen
aanbevolen
Elektronica
vervangbaar ingegoten vervangbaar ingegoten vervangbaar ingegoten
Reparatie
ja
nee
ja
nee
ja
nee
mogelijkheid
Gewicht
300 g
350 g
300 g
350 g
300 g
350 g
Artikelnr.
0230-000 0230-001 0230-010 0230-011 0230-020 0230-021

5.2 Toepassing in explosiegevaarlijk gebied
! GEVAAR

Brand- en explosiegevaar als gevolg van vloeistof !
Brandgevaar.
Drukgolven: rondvliegende delen kunnen dood veroorzaken.
► Gebruik voor meting van ontvlambare vloeistoffen volgens de verordening (EG) 1272/2008 (CLP) alleen
de bedieneenheid Ex-BE10B of Ex-BE10BV.
► Het gehele flowmetersysteem mag alleen door één module (bijv. relaismodule, voedingsapparaat) op
de netspanning aangesloten worden.
► Hou de plaatselijk geldende voorschriften van explosieveiligheid aan.

! GEVAAR
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Explosiegevaar! Wrijving wekt elektrostatische lading op!
Drukgolven: rondvliegende delen kunnen dood veroorzaken.
►Veeg de bedieneenheid alleen af met een vochtige doek. Gebruik geen oplosmiddel.
►Bedieneenheid minstens op 50 cm afstand van sterk ladingsvormende processen monteren (bijv.
machinale wrijving, hoogspanningselectroden).

! GEVAAR

Explosiegevaar door ontoelaatbare opwarming!
Drukgolven: rondvliegende delen kunnen dood veroorzaken.
►Neem notie van de volgende elektrische gegevens en aansluitvoorwaarden.
►De hoogst toegestane omgevingstemperatuur van de bedieneenheid bedraagt +60° C.
Bij montage op de basismeter mag de te verpompen vloeistof de max. omgevingstemperatuur van
de bedieneenheid niet overschrijden.
11
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5.2.1 Elektrische gegevens
Interne voeding

3,6 V (DC); Toegestane batterijtype voor de verzorging van de voeding:
• Tadiran SL-760, 3,6V, grootte AA
Verwisseling dient buiten de explosiegevaarlijke locatie te geschieden.

Bedieneenheidsingang
(Stekkerbusaansluiting op
behuizing of interne
stekkerverbinding X-1 of X-2)

Ontbranding beveiliging klasse intrinsiek beveiligd Ex ib IIB/IIC;
Max. waarden:
U0 = 3,9 V
I0 = 124 mA
P0 = 103 mW
Karakteristieke curve: lineair
Ci = erg klein
Li = erg klein
Max. toelaatbare waarden
voor gezamenlijk optredende uiterste reactantie (blindweerstand):
(de tabel houdt geen rekening met interne reactantie)
L0 (mH)
2
1
0,5

IIB

IIC

C0 (μF)

C0 (μF)

26
32
40

3,8
5,1
6,4

of
bij het verbinden met een actieve module-uitgang in de
ontstekingsbeschermde klasse van intrinsieke veiligheid met de
module-uitgangswaarden.
Max. waarden:
U0 = 7 V
I0 = 880 mA
P0 = 1,95 W
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of
bij het aansluiten op het voedingsapparaat resp. relaismodule
volgens PTB 12 ATEX 2010
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5.3 Veiligheidsmaatregelen bij de behandeling van de batterij
AANWIJZING
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Bij juiste toepassing zijn Lithiumbatterijen een veilige en betrouwbare energiebron. Wanneer
deze evenwel fout benut of verkeerd gebruikt worden, kan dit tot de volgende mogelijke gevolgen
leiden:
• Uittreding van vloeistof uit de batterij of
• Vrijkomen van gas of in het uiterste geval
• Vuur en/of
• Explosie.
Verwissel de polen van de batterij niet. Let op de + en – tekens op de batterij en apparaat.
Wanneer de batterijen fout geplaatst worden, kunnen deze kortgesloten worden of opgeladen worden
met de hierboven genoemde mogelijke gevolgen.
Maak geen kortsluiting in de batterijen.
Wanneer de pluspool (+) van een batterij direct met de minpool (–) verbonden wordt, ontstaat een
kortsluiting met de hierboven genoemde mogelijke gevolgen. Ongebruikte batterijen zullen het beste in
de originele verpakking bewaard kunnen worden.
Batterijen niet opladen
Het trachten om een niet-oplaadbare batterij toch op te laden kan ertoe leiden dat deze oververhit raakt
met de hierboven genoemde mogelijke gevolgen.
Batterijen niet ontladen
Wanneer batterijen door een externe stroomverzorging ontladen worden, komt de batterijspanning
onder de waarde te liggen waarvoor deze ontwikkeld is, met de hierboven genoemde mogelijke gevolgen.
Lege batterijen direct verwijderen en afvoeren
Ondanks dat Lithiumbatterijen in hoge mate lekveilig zijn, kan het bij een lege batterij eerder voorkomen
dat deze lekt dan bij een ongebruikte.
Batterijen niet oververhitten
Wanneer een batterij oververhit wordt, kan elektrolyt vrijkomen. Bovendien kunnen deze bij afscheiding
beschadigd raken met de hierboven genoemde mogelijke gevolgen.
Batterijen niet openen
Als een batterij-cel geopend wordt, kunnen de bestandsdelen verwonding of brand veroorzaken.
Batterijen niet beschadigen
Lithiumbatterijen mogen niet gekerfd, doorboord of op andere wijze beschadigd worden omdat dit tot
de hierboven genoemde mogelijke gevolgen kan leiden.
Batterijen niet in het vuur werpen
Wanneer batterijen in het vuur geworpen worden, kan dit tot de hierboven genoemde mogelijke gevolgen
leiden. Batterijen dienen verantwoord volgens de daarvoor bepaalde regelgeving te worden afgevoerd.
De inhoud van batterijen niet in contact met water brengen
Dit kan tot vorming van waterstof leiden met de hierboven genoemde mogelijke gevolgen.
Batterijen buiten bereik van kinderen bewaren
Vooral batterijen die ingeslikt kunnen worden, buiten bereik van kinderen bewaren. Als er een batterij is
ingeslikt, direct een arts bezoeken.
13
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5.4 Veiligheidsmaatregelen voor het goed functioneren van het
aanraakscherm (touchscreen)
AANWIJZING

De display kan door drukplekken en krassen onleesbaar worden.
►Druk slechts licht op het touchscreen en raak dit niet aan met scherpe voorwerpen.

! WAARSCHUWING

Het flowmeter-systeem kan ongecontroleerd reageren.
►Stel de flowmeter buiten gebruik in geval van reinigen.

AANWIJZING

Reinigingsmiddelen kunnen het oppervlakte van het touchscreen aantasten.
►Gebruik voor het reinigen geen oplosmiddel.
►Reinig het touchscreen met een zachte vochtige doek.
►Gebruik eventueel pure alcohol (zie veiligheidsinformatieblad).

5.5 Vermijd foutief gebruik (voorbeelden)
• Bedieneenheid niet met andere elektronische apparaten verbinden zolang de gebruiksgeschiktheid
niet door de fabrikant is vrijgegeven.
• Bedieneenheden BE10 en BE10V niet in explosiegevaarlijk gebied en ook niet met elektrische verbinding
in het explosiegevaarlijke gebied toepassen.

6. Levering

14
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Bij het uitpakken van de goederen dient u te controleren:
• of er visuele transportschade is,
• of de ontvangen goederen, inclusief toebehoren, conform uw opdracht zijn,
• of er schroeven tijdens transport zijn losgeraakt.

nl
7. Kenmerk
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1
2
3
4
5

Type van de bedieneenheid
ATEX-kenmerk
Technische gegevens
Serienummer
Bouwjaar (laatste twee cijfers van het serienummer) bijv. -20 voor 2020)
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8. Installatie
8.1 Plaatsen van de batterijen (alleen bij gebruik zonder relaismodule /
voedingsapparaat)
! GEVAAR

Wanneer de batterijen in explosiegevaarlijke gebieden geplaatst worden, bestaat explosiegevaar!
Drukgolven: rondvliegende delen kunnen dood veroorzaken.
► Plaats de batterij alleen buiten het explosiegevaarlijke gebied in de meter.
► Gebruik alleen de meegeleverde batterij.

AANWIJZING
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► Na het plaatsen van de batterij wordt het Lutz bedrijfslogo weergegeven. De bedieneenheid wacht
nu tot een basismeter aangesloten wordt. De bedrijfsweergave verschijnt ca. 30 seconden nadat de
basismeter aangesloten is.
Wanneer de aansluiting van de basismeter langer dan 30 seconden duurt, dan schakelt de weergave
uit. Na het aanraken van het bedineningsveld schakelt het display weer aan en na 30 seconden
verschijnt de weergave.
► Gebruik voor de schroeven de meegeleverde zeskantsleutel SW3.
► Draai de schroeven slechts handvast aan.

nl
Montage volgorde:
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1. Verwijder de blindstoppen
en draai de schroeven los.
2. Bedieneenheid voorzichtig
optillen. Denk om de
kabellengte!
3. Maak de connector los.
4. Maak de schroeven los en
neem het deksel van de
batterijhouder af.
5. Plaats een nieuwe batterij.
Let op de juiste polariteit.
Op het display verschijnt het
Lutz bedrijfslogo.
6. Bevestig het deksel weer op
de batterijhouder.
7. Monteer het deksel van de
batterijhouder met behulp
van de schroef.
8. Stekkerconnector plaatsen.
9. Bevestig de bedieneenheid
op de daaronder bevindende
module en plaats de
blindstoppen.

Fig. 5a - Batterijen plaatsen

Fig. 5b - Batterijen plaatsen

Fig. 5c - Batterijen plaatsen
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8.2 Draaien van de bedieneenheid / impulsomvormer / beschermkap
AANWIJZING

►Gebruik voor de schroeven de meegeleverde zeskantsleutel SW3.
►Draai de schroeven slechts handvast aan.
De bedieneenheid, de impulsomvormer en de beschermkap kunnen
in stappen van 90° in de gewenste positie gedraaid worden.
Montagestappen voor de bedieneenheid (de montage van een
impulsomvormer en de beschermkap volgt dienovereenkomstig):
Flowmetersysteem TS (→ Fig. 6a):
1. Verwijder de blindstoppen en draai de schroeven los.
2. Bedieneenheid voorzichtig optillen. Denk om de kabellengte!
3. Draai de bedieneenheid in de gewenste positie.
4. Bevestig de bedieneenheid op de daaronder bevindende module
en plaats de blindstoppen.
Fig. 6a Draaien van de bedieneenheid
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Fig. 6b Draaien van de bedieneenheid
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Flowmetersysteem HDO (→ Fig. 6b):
1. Verwijder de blindstoppen en draai de schroeven los.
2. Bedieneenheid voorzichtig optillen. Denk om de kabellengte!
3. Maak de connector los.
4. Schroeven losdraaien.
5. Draai de tussenplaat in positie.
6. Draai de schroeven aan.
7. Steek de connectorstekker op de tussenplaat van de bedieneenheid.
8. Bevestig de bedieneenheid in de gekozen positie op de tussenplaat
en plaats de blindstoppen.
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8.3 Gescheiden opstelling van bedieneenheid
Door de modulaire bouwwijze van het flowmetersysteem is het mogelijk om de bedieneenheid met of
zonder relaismodule gescheiden van de basismeter te installeren. Daarvoor zijn extra benodigd een
beschermkap of een impulsomvormer, een bevestigingsplaat en een datakabel.

AANWIJZING

►Gebruik voor de schroeven de meegeleverde zeskantsleutel SW3.
►Draai de schroeven slechts handvast aan.
►Pas een impulsomvormer toe in plaats van een bevestigingsplaat,
als de datakabel langer is dan 5 m.
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Montage volgorde:
1. Verwijder de blindstoppen en draai de schroeven los.
2. Bedieneenheid voorzichtig optillen. Denk om de kabellengte!
3. Maak de connector los.
4. Neem de aan de zijkant gemonteerde sluitingen eraf inclusief de
flensmoeren.
5. Verwijder de schroeven.
6. Plaats de voor de installatie geschikte schroeven of bouten
(draaddiameter max. 5 mm, niet in levering inbegrepen).
7. Monteer de montageplaat op een vaste en vlakke ondergrond.
8. Schuif de aan de zijkant te monteren sluitingen inclusief
flensmoeren erin. Let erop dat er twee verschillende
uitvoeringen zijn.
9. Bevestig de bedieneenheid op de montageplaat en plaats de
blindstoppen.

Fig. 7a - Gescheiden opstelling van
bedieneenheid

Fig. 7b - Gescheiden opstelling van
bedieneenheid
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10. Steek de connector op de geleideplaat van de impulsomvormer
(resp. vlakbandkabel van de tussenplaat).
11. Monteer de impulsomvormer / de beschermkap op de
flowmeter en plaats de blindstoppen.
12. Sluit de impulsomvormer / de beschermkap met de datakabel
op de bedieneenheid aan.

Fig. 7d - Gescheiden opstelling van
bedieneenheid
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Fig. 7c - Gescheiden opstelling van
bedieneenheid
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8.4 Bevestiging van bedieneenheid op slang
AANWIJZING
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► Gebruik voor de schroeven de
meegeleverde zeskantsleutel
SW3.
► Draai de schroeven slechts
handvast aan.
Montage volgorde:
1. Verwijder de blindstoppen
en draai de schroeven los.
2. Bedieneenheid voorzichtig
optillen. Denk om de
kabellengte!
3. Maak de connector los.
4. Bevestig de bedieneenheid
op de montageplaat en
plaats de blindstoppen.
5. Steek de kabelbinders door
de bevestigingen van de
montageplaat.
6. Bevestig de montageplaat
met de kabelbinders aan de
slang.
7. Steek de connector op
de geleideplaat van de
impulsomvormer (resp.
vlakbandkabel van de
tussenplaat).
8. Monteer de
impulsomvormer / de
beschermkap op de
flowmeter en plaats de
blindstoppen.
9. Sluit de impulsomvormer
/ de beschermkap met
de datakabel op de
bedieneenheid aan.

Fig. 8a - Montage van
bedieneenheid aan slang

Fig. 8b - Montage van
bedieneenheid aan slang

Fig. 8c - Montage van
bedieneenheid aan slang

Fig. 8d - Montage van
bedieneenheid aan slang
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9. Bediening
1
Bedieningsweergave
26

2

3

4

5

6
7

Menu
Keuze

8
9
10

25
24

Menu-niveau

11

Stop

23
Menu 4/5

LCD-contrast
Veiligheidsvraag

12

Doorstroombew.

13

Communicatie

14

Simulatie

Functieniveau
21

Bewakingstijd

20
19

Waarde verand.

18
22

Foutherkenning

Aan
OK

Uit
Afbreken

15

16
17
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Verklaring van de display
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Titelbalk
Aanraakveld voor oproepen van het menu-niveau
Symbool – Vloeistof wordt gemeten
Symbool - Externe aansturing ingeschakeld
Symbool - Ventielfunctie in- of uitschakelpunt ingeschakeld
Aanraakveld voor helpfunctie
Symbool – Naloopcorrectie ingeschakeld
Symbool – Programmeerblokkering ingeschakeld
Symbool - Relais 1 en 2 ingeschakeld
Meeteenheid
Aanraakveld
Terug bladeren
Vooruit bladeren
Door hierop te drukken wordt het menu-niveau verlaten en teruggekeerd naar de bedrijfsweergave.
Ingestelde waarde
Actieve functie
Met dit veld wordt de ingave afgebroken en teruggekeerd naar het vorige niveau.
Met dit veld wordt de ingave opgeslagen en teruggekeerd naar het vorige niveau.
Met dit veld wordt de functie in- of uitgeschakeld.
Met dit veld wordt de ingestelde waarde veranderd.
Weergave titel
Functie is in de huidige systeemuitvoering niet beschikbaar.
Pagina 4 van 5 in de weergave
Kleine weergave
Grote weergave
Bedrijfsmodus
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Enkele functies kunnen alleen benut worden wanneer het overeenkomstige module op de bedieneenheid
is aangesloten. Als aanwijzing wordt bij de verklaring van de functie één van de volgende symbolen
weergegeven:
RM

Voor deze functie is een relaismodule benodigd.

TM

Voor deze functie is een schakelmodule benodigd.

KM

Voor deze functie is een communicatiemodule benodigd.

NG

Voor deze functie is een voedingsunit benodigd.
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9.1 Handmatig gebruik
In de handbediening wordt met een handmatige aftapinrichting gewerkt. Voor het beginnen met afvullen
wordt de meting voor deelhoeveelheid op nul gezet en het gewenste volume wordt gemeten door bediening
van een afsluiter of tappistool.

i

Instellen van de bedrijfsmodus (→ hoofdstuk 9.5)
?

Menu
Hand

Bedrijfsmodus: Handmatig gebruik

Terugstellen

9.1.1 Terugstellen van volume aflezing naar nul
Afvullen

?

Menu
Hand

Druk op "Terugstellen" om de deelhoeveelheidsteller te wissen.

Terugstellen

Terugstellen

24
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?

Menu
Hand

nl
9.2 Werking met hoeveelheidsinstelling

RM

In deze bedrijfsmodus kan de benodigde afvulhoeveelheid op de flowmeter ingegeven worden. Deze
hoeveelheid wordt automatisch in een vat afgevuld nadat de procedure voor afvullen is gestart. De
flowmeter stuurt voor het afvullen een pomp en/of een magneetventiel via het relaismodule aan.

i

Instellen van de bedrijfsmodus (→ hoofdstuk 9.5)
?

Menu
Keuze

Symbool voor de bedrijfsmodus Hoeveelheidsinstelling
Door op "Start" te drukken, begint het afvullen.
Daarna kan het afvullen met "Stop" worden onderbroken.

Volume
inst.

Start

Druk op "Volume inst." om de hoeveelheidskeuze aan te passen.

9.2.1 Afvulhoeveelheid starten

RM

?

Menu
Keuze

Volume
inst.

Start

Veiligheidsvr.

?

Afvulprocedure
starten?
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OK

Deze weergave verschijnt alleen bij geactiveerde veiligheidsvraag
(→ hoofdstuk 9.20).

Afbreken

?

Menu
Keuze

Het afvulproces loopt wanneer dit symbool weergegeven wordt.

Stop
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?

Menu
Keuze

Het afvulproces is beëindigd wanneer de gekozen hoeveelheid afgevuld is.
Volume
inst.

Start

9.2.2 Afvulproces stoppen

RM

?

Menu
Keuze

Stop

Doorgaan
Afvulvolume
veranderen
Stoppen

26

?

Druk op "Doorgaan" om het gestarte afvullen voort te zetten.
Druk op "Afvulvolume veranderen" om de voorkeuze te veranderen.
De nieuwe afvulhoeveelheid wordt gereduceerd met het reeds afgevulde
volume.
Druk op "Stoppen" om het afvulproces af te breken.
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Onderbreking

nl
9.2.3 Hoeveelheidskeuze veranderen

RM

?

Menu
Keuze

Volume
inst.

Start

?

Afvulhoeveelheid

1

2

3

←

4

5

6

Afbr

7

8

9

0

OK

1

2

3

←

4

5

6

Afbr

7

8

9

0

Door op "←
← C“ te drukken wordt het laatste cijfer in het display gewist.
Door op „0-9“ en „.“ te drukken, kunnen de afvulvolumes ingegeven worden.

?

Afvulhoeveelheid
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C

C

OK

Door op "Afbr" te drukken, wordt de ingave afgebroken en teruggekeerd
naar de vorige weergave.
Druk op "OK" om het weergegeven volume op te slaan en de ingave te stoppen.
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9.3 Benoemen van het menu-niveau
?

Menu
Hand

Terugstellen

Met deze functie kunnen alle actuele instellingen bekeken worden
(→ hoofdstuk 9.4).
Menu 1/5

?

Act. instelling
Bedrijfsmodus

Met deze functie kunnen de bedrijfssoorten handbediening,
hoeveelheidsinstelling of weergavefunctie bepaald worden (→ hoofdstuk 9.5).
Met deze functie wordt de weergegeven meetgrootte bepaald
(→ hoofdstuk 9.6).

Weergave-opties
Kalibreren

Met deze functie wordt de flowmeter op de toepassing gekalibreerd
(→ hoofdstuk 9.7).

Totaalvolume

Met deze functie wordt de totaalhoeveelheid gewist (→ hoofdstuk 9.8).

Taal
Meeteenheid
Decimalen
Spaarstand
Verlichting

?

Met deze functie worden de meeteenheden voor de aangegeven waarde
gekozen (→ hoofdstuk 9.10).
Met deze functie wordt het aantal decimale cijfers voor de weergegeven
waarde gekozen (→ hoofdstuk 9.11).
Met deze functie wordt het zelfstandig afschakelen van het display ingesteld.
Daarmee wordt stroom bespaard en wordt de levensduur van de batterij
verlengd (→ hoofdstuk 9.12).
Met deze functie wordt de achtergrond verlichting van het display
aan- of uitgezet. De achtergrond verlichting is alleen actief wanneer de
bedieneenheid op een relaismodule of een netapparaat aangesloten is
(→ hoofdstuk 9.13).

28

0698-652 Bedieneenheid - 04/2021

Menu 2/5

Met deze functie wordt de taal gekozen, waarin alle tekstinformatie
weergegeven wordt (→ hoofdstuk 9.9).

nl
Met deze functie schakelt de foutherkenning aan- of uit. Er kan een
bewakingstijd in de flowmeter ingegeven worden. Wanneer de flowmeter
tijdens deze bewakingstijd geen vloeistof meet, dan wordt de lopende
afvulprocedure onderbroken en wordt er een fout gemeld. Daarmee kunnen
toestanden zoals een leeg vat waaruit vloeistof onttrokken wordt, droogloop,
luchtinsluiting en mechanische defecten aan de flowmeter herkend worden
(→ hoofdstuk 9.14).
Menu 3/5

?

Foutherkenning
Ventielfunctie

Met deze functie wordt de schakelverhouding van relaisuitgang 2 tijdens het
afvullen bepaald. Hiermee kan een aangesloten magneetventiel vertraagd of
voortijdig afschakelen (→ hoofdstuk 9.15).
Met deze functie wordt het lekalarm aan- of uitgezet.
Het lekalarm wordt uitgezet of gewist, wanneer vloeistof zonder gestartte
afvulprocedure door de flowmeter stroomt (→ hoofdstuk 9.16).

Lekalarm
Naloopcorrectie

Met deze functie wordt de naloopcorrectie aan- of uitgezet.
Bij het afvullen met hoeveelheidsinstelling sluit de flowmeter het magneetventiel
wanneer de gekozen hoeveelheid bereikt is. Als het ventiel een te lange sluit-tijd
heeft dan wordt teveel vloeistof afgevuld. Bij ingeschakelde naloopcorrectie
beoordeeld de flowmeter bij de volgende afvulprocedure de nagelopen
hoeveelheid en sluit het ventiel overeenkomstig eerder. De naloopcorrectie
wordt na iedere afvulling opnieuw berekend (→ hoofdstuk 9.17).

Ext. Aansturing

Met deze functie wordt de externe aansturing aan- of uitgezet.
De flowmeter wordt door een hoeveelheidsinstelling met behulp van de
aanraakvelden of door de communicatiemodule aangestuurd
(→ hoofdstuk 9.18).

Menu 4/5
LCD-contrast
Veiligheidsvraag
Doorstroombew.
Communicatie
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Simulatie

?

Met deze functie kan het contrast van het LCD-display op de omstandigheden
in de omgeving aangepast worden (→ hoofdstuk 9.19).
Met deze functie wordt de veiligheidsvraag voor het starten van de
hoeveelheidskeuze aan- of uitgezet (→ hoofdstuk 9.20).
Met deze functie wordt de doorstroombewaking aan- of uitgezet en de
grenswaarden kunnen worden veranderd. Voor de doorstroombewaking
worden de boven- en ondergrenswaardes voor de vloeistofhoeveelheid
vastgelegd. De flowmeter geeft een alarm uit, wanneer de waarde van het
doorstroomvolume zich buiten de grenzen bevindt (→ hoofdstuk 9.21).
Met deze functie kan de communicatie tussen de flowmeter en andere
apparaten vastgelegd worden (→ hoofdstuk 9.22).
Met deze functie kunnen bepaalde toestanden aan de uitgangen van de
flowmeter nagebootst worden. Dit is zinvol voor de inbedrijfstelling of bij
onderhoudswerkzaamheden (→ hoofdstuk 9.23).
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Met deze functie kan de meetactiviteit aan- of uitgezet worden. Dit is zinvol
voor de inbedrijfstelling of bij onderhoudswerkzaamheden (→ hoofdstuk 9.24).

Menu 5/5
Meting Aan/Uit
Module koppelen
Programmeerblok.
Fabrieksinstell.
Softwareversie

?

In een flowmeter-systeem kunnen meerdere bedieneenheden, relaismodules
of basismeters aangesloten worden. Een relaismodule en een basismeter
vormen samen een eenheid. De bedieneenheid werkt altijd of alleen met een
basismeter of met een eenheid bestaande uit een relaismodule en basismeter
samen. Met deze functie worden altijd een basismeter en een relaismodule
tot een eenheid samengebouwd. Bij meerdere eenheden wordt er een keuze
gemaakt, welke door de bedieneenheid aangestuurd wordt. Deze functie is
alleen actief wanneer meerdere basismeters of relaismodules op het systeem
aangesloten zijn (→ hoofdstuk 9.25).
Met deze functie kunnen belangrijke instellingen in de flowmeter tegen
veranderingen door onbevoegde personen beschermd worden. Hiervoor moet
een 4-cijferige code ingevoerd worden (→ hoofdstuk 9.26).
Met deze functie worden alle keuzemogelijkheden van de flowmeter op de
bedrijfstoestand gezet zoals bij levering (→ hoofdstuk 9.27).
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Met deze functie wordt de softwareversie van de actieve module weergegeven
(→ hoofdstuk 9.28).
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9.4 Actuele instellingen
Met deze functie kunnen alle actuele instellingen bekeken worden.
Ingestelde Bedrijfsmodus. Afkortingen: Hand (Handmatig gebruik), Keuze
(Hoeveelh.inst.), Displ (Display modus)

Act. instelling 1/5
Bedrijfsmodus: Keuze
Display:
AH
Factor K:
Taal:

1.001
Nederlands

Volume:
Tijd:
Decimalen:

L
min
1

Ingestelde aanwijzing: De voorste hoofdletter staat voor de grote weergave. De
achterste hoofdletter voor de kleine weergave. Afkortingen: D (Deelvolume),
T (Totaalvolume), F (Doorstroomhoeveelheid), A (Afgevulde hoeveelheid),
H (Hoeveelh.inst.), R (Restvolume), C (Cyclusteller)
Actuele kalibratiefactor
Ingestelde taal: Deutsch, English, Espanol, Francais, Italiano, Nederlands,
Português, РУССКИЙ
Meeteenheid voor volumeweergave: L (Liter), m³, kg, t, US-Gal (US-Gallon),
IMP-G (Imperial-Gallon), cu.ft. (Cubic feet), lb (pound)
Meeteenheid voor de tijdsweergave: sec (Seconden), min (Minuten), uur (Uren)
Aantal decimaalplaatsen: 0, 1, 2, 3
Foutherkenning: Aan, Uit

Act. instelling 2/5
Foutdetect.:
Bew.tijd:

Aan
3s

Ventielfunctie:
Uitschakelpt:

Uit

Waarde:

5s

Inschakelpt:
Waarde:

Uit
5s

Bewakingstijd: Tijdswaarde
Ventielfunctie – Uitschakelpunt: Aan, Uit
Ventielfunctie – Uitschakelpunt: Tijdswaarde
Ventielfunctie – Inschakelpunt: Aan, Uit
Ventielfunctie – Inschakelpunt: Tijdswaarde
Doorstroombewaking: Aan, Uit

Act. instelling 3/5
Doorstr.bew.:
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Qmin: 1

Uit
L

Qmax: 100.5

min

Spaarstand:

Nooit

Lekalarm:
Naloopcor.:
Ext.aanst.:

Aan
Uit
Uit

Doorstroombewaking - Ondergrenswaarde: Doorstroomhoeveelheid
Doorstroombewaking - Bovengrenswaarde: Doorstroomhoeveelheid
Spaarstand: Heel (Weergave wordt geheel uitgeschakeld), Deels (Weergave
wordt met uitzondering van de meetwaarde uitgeschakeld), Nooit (Weergave
wordt nooit uitgeschakeld)
Lekalarm: Aan/Uit
Naloopcorrectie: Aan/Uit
Externe Aansturing: Aan/Uit
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Veiligheidsvraag: Aan/Uit
Digitale ingang: Aan/Uit

Act. instelling 4/5
Veiligheid:
Dig.ingang:
Alarm:
RS 485:

Aan
Uit
Uit
Uit

Analoog:

Uit

Impulsuitg.:

Uit

Meting:

Uit

Alarmuitgang: Aan/Uit
RS 485-interface: Aan/Uit
Analoge uitgang: Aan/Uit
Impulsuitgang: Aan/Uit
Meting – Doorstromende vloeistof wordt gemeten: Aan/Uit
Basismeter type: ST10, SL10, LM10, UN10, VA10, HDO250P, HDO250,
HDO400, HDO500, Andere

Act. instelling 5/5
Basismeter:
Prog.blokk.:

Andere
Uit

Tot.:

386,64

Ser.:

A7D73113000

Programmeerblok.: Aan/Uit
Totaalhoeveelheidsmeter: Totaal door de flowmeter gestroomde volume
(alleen voor servicedoeleinden)
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9.5 Bedrijfsvorm instellen
Het modulaire flowmetersysteem kan in verschillende bedrijfsvormen functioneren:
?

Menu
Hand

Menu 1/5

?

Act. instelling
Bedrijfsmodus
Weergave-opties
Kalibreren
Terugstellen

Bedrijfsmodus

Totaalvolume

?

Handbediening
Hoeveelh.inst.
Display modus
OK

Handmatig bedrijf: In de handbediening wordt met een handmatige
aftapinrichting gewerkt. Voor het beginnen met
afvullen wordt de meting voor deelhoeveelheid op nul
gezet en het gewenste volume wordt gemeten door
bediening van een afsluiter of tappistool.
Hoeveelheidsinst:

Afbreken

RM

Display modus:

Bedrijfsmodus
Handbediening
Hoeveelh.inst.
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Display modus
OK

?

In deze bedrijfsmodus kan de benodigde
afvulhoeveelheid op de bedieneenheid ingegeven
worden. Deze hoeveelheid wordt automatisch in
een vat afgevuld nadat de procedure voor afvullen
is gestart. De flowmeter stuurt voor het afvullen een
pomp en/of een magneetventiel via het relaismodule
aan.
In deze functie wordt op het display alleen nog de in
de weergave-optie gekozen waarde aangegeven. Alle
functies uit handbediening of hoeveelheidskeuze zijn
geblokkeerd. De bijbehorende schakelvlakken worden
uitgezet.

Druk op "OK" om de keuze op te slaan en terug te keren naar het menu.
Druk op "Afbreken" om de oude instelling te behouden en terug te keren
naar het vorige menu.

Afbreken

33

nl
9.6 Weergave-opties
In de bedrijfsweergave kunnen de meetwaarden als grote weergave of als kleine weergave zichtbaar
gemaakt worden. Onder weergave-opties kan vastgelegd worden welke meetwaarden weergegeven
worden. In het keuzeveld verwijst de bovenste regel naar de grote weergave en de onderste regel op de
kleine weergave.
De keuze-opties zijn in handbediening en bij hoeveelheidsinstelling verschillend. De laatst vastgelegde
weergave blijft geldig totdat in de bedrijfsvorm Weergavefunctie gewisseld wordt.
Toelichting op de weergave:
Handmatig gebruik
Display opties 1/2

?

Deelvolume/
Totaalvolume
Deelvolume/
Doorstroomvol.
Doorstroomvol./
Totaalvolume
Afbreken

Display opties 2/2

?

Doorstroomvol./
Deelvolume
Totaalvolume/
Deelvolume
Totaalvolume/
Doorstroomvol.
OK

Display opties 1/2

RM

?

Afgevuld vol./
Ingest.volume
Afgevuld vol./
Restvolume
Restvolume/
Doorstroomvol.
Afbreken

Display opties 2/2
Restvolume/
Cyclusteller

OK

34

Totaalhoeveelheidsteller
De totaalhoeveelheidsteller (Totaal, Totalisator) telt de volumes van
meerdere deelhoeveelheden. Daarmee kan bijv. het totaal van een uit
een vat onttrokken volume of een dag-, week-, maand- of jaarvolume
gedocumenteerd worden.

Afbreken

Hoeveelh.inst.

OK

Doorstroomhoeveelheid
De doorstroomhoeveelheid (bijv. 1 L/min) is het volume (bijv. 1 Liter) van
een vloeistof welke binnen een tijdseenheid (bijv. 1 min) door de flowmeter
stroomt.

Afbreken

?

Afgevulde hoeveelheid
De afgevulde hoeveelheid is het volume welke na de gestarte procedure reeds
door de flowmeter gestroomd is.
Hoeveelh.inst.
Er kan een vloeistofhoeveelheid (een volume) op de bedieneenheid worden ingegeven. Deze hoeveelheidskeuze wordt na het starten van de afvulprocedure
in een vat of container afgevuld. De flowmeter stuurt voor het afvullen bijv. een
pomp en/of een magneetventiel via het relaismodule aan.
Resthoeveelheid
De resthoeveelheid is het verschil tussen het gekozen volume en het reeds
afgevulde volume.
Doorstroomhoeveelheid
De doorstroomhoeveelheid (bijv. 1 L/min) is het volume (bijv. 1 Liter) van een
vloeistof welke binnen een tijdseenheid (bijv. 1 min) door de flowmeter stroomt.
Cyclusteller
De cyclusteller geeft het aantal keren aan wat is afgevuld met gelijke hoeveelheid.
Daardoor hoeft er niet meegeteld te worden wanneer er bijv.100 keer dezelfde
hoeveelheid afgevuld wordt. Met het ingeven van een nieuwe hoeveelheid,
begint de cyclusteller opnieuw bij nul.
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OK

Deelhoeveelheidteller
De deelhoeveelheidteller meet het volume van een deelhoeveelheid (Charge,
Afvullen, Batch). Deze kunnen door te drukken op "Terugstellen" op 0
teruggesteld worden.
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9.6.1 Weergave-opties instellen
?

Menu
Hand

?

Menu 1/5

?

Display opties 1/2

Deelvolume/
Totaalvolume

Deelvolume/
Totaalvolume

Bedrijfsmodus

Deelvolume/
Doorstroomvol.

Deelvolume/
Doorstroomvol.

Doorstroomvol./
Totaalvolume

Doorstroomvol./
Totaalvolume

Weergave-opties
Kalibreren
Terugstellen

Display opties 1/2

Act. instelling

Afbreken

OK

Totaalvolume

OK

?

Afbreken

9.7 Kalibratie
Door middel van kalibratie wordt de nauwkeurigheid van de flowmeter in de respectievelijke toepassing
aangepast. De door de flowmeter bepaalde hoeveelheid wordt met een referentie (meetvat, weegschaal
enz.) vergeleken. Bij een afwijking wordt de kalibratiefactor overeenkomstig verandert.
De flowmeter kan op twee manieren gekalibreerd worden:
?

Kalibreren
Vergelijkingsmeting
Handm.
ingave

• Bij kalibratie met de vergelijkingsmeting wordt het door de flowmeter
gemeten volume met een referentie of normwaarde (bijv. meetvat)
vergeleken. Nadat de referentiewaarde ingegeven is, berekend de flowmeter
uit de afwijking van de beide waarden de nieuwe kalibratiefactor.
• Bij de handmatige ingaven wordt de kalibratiefactor direct via het
toetsenbord ingegeven.

Afbreken

9.7.1 Kalibreren met de vergelijkingsmeting in handbediening
?

Menu
Hand

?

Menu 1/5
Act. instelling

Kalibreren
Vergelijkings
meting

Bedrijfsmodus

Handm.
ingave

Weergave-opties

?

Kalibratieproces

?

Druk op "OK"
en vul het
gewenste volume
in een meetvat af.
Daarna bevestigen
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Kalibreren
Terugstellen

Kalibratieproces
met "OK" en
geef de afgelezen
waarde van het
meetvat in.

OK

Afbreken

Afbreken

Totaalvolume

?

OK

Afbreken

?

Menu

Vul de gewenste
vloeistofhoeveelheid
in een meetvat.

Hand

OK
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?

Menu

Kalibratieproces

?

Hand

Geef in het
volgende display
de op het meetvat afgelezen
waarde in.

Afvulprocedure
afgesloten?

OK

OK

?

Waarde meetvat

Kalibratieproces

Doorgaan

OK

Geef in het display de op het meetvat afgelezen waarde in.
Door op "←
← C“ te drukken wordt het laatste cijfer in het display gewist.

1

2

3

←

4

5

6

Afbr

C

7

8

9

OK

0

Door op „0-9“ en „.“ te drukken, kunnen de afvulvolumes ingegeven worden.
Door op "Afbr" te drukken, wordt de ingave afgebroken en teruggekeerd naar
de vorige weergave.
Druk op "OK" om het weergegeven volume op te slaan en de ingave te stoppen.

?

Commentaar
1,2345
Station1
.,/_

ABC

DEF

GHI

JKL

MNO

PQRS

TUV WXYZ

0...9

←

C

Afbr
OK

In deze weergave kan er een commentaar van 8 tekens over de kalibreerfactor
ingegeven worden.
← C“ te drukken wordt het laatste cijfer in het display gewist.
Door op "←
Druk op "A-Z, 0-9 of .,/_" voor bijzondere tekens om het commentaar in te
geven. Druk, indien nodig, meerdere keren op hetzelfde aanraakveld totdat
het gewenste teken verschijnt.
Door op „ “ te drukken, wordt er een spatie in het commentaar gezet.
Door op "Afbr" te drukken, wordt de ingave afgebroken en teruggekeerd naar
de vorige weergave.
Druk op "OK" om het weergegeven commentaar op te slaan en de ingave te
stoppen.

Menu

?

Keuze

Menu 1/5
Act. instelling
Bedrijfsmodus
Weergave-opties

Start

36

Volume
inst.

?

Kalibreren
Vergelijkings
meting
Handm.
ingave

Kalibreren
Totaalvolume

Afbreken

?

RM

Kalibratieproces
Druk in het
volgende display
op "Start",
om in het meetvat af te
vullen. Druk
op "Stop",
OK

Afbreken

?
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9.7.2 Kalibreren met de vergelijkingsmeting in hoeveelheidskeuze
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?

Kalibratieproces
wanneer de
gewenste hoeveelheid afgevuld
is.

Afbreken

OK

?

Menu
Keuze

Start

?

Menu

Door op "Start" te drukken, begint het afvullen
in een meetvat.

Kalibratieproces

Keuze
Afvulprocedure
afgesloten?

OK

Stop

?

Waarde meetvat

Doorgaan

?

Kalibratieproces
Geef in het
volgende display
de op het meetvat afgelezen
waarde in.
OK

Geef in het display de op het meetvat afgelezen waarde in.
Door op "←
← C“ te drukken wordt het laatste cijfer in het display gewist.
Door op „0-9“ en „.“ te drukken, kunnen de afvulvolumes ingegeven worden.

1

2

3

←

4

5

6

Afbr

7

8

9

0

C

OK

?

Commentaar
1,2345
Station1
.,/_
GHI
PQRS
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0...9

Door op "Afbr" te drukken, wordt de ingave afgebroken en teruggekeerd naar
de vorige weergave.
Druk op "OK" om het weergegeven volume op te slaan en de ingave te stoppen.
In deze weergave kan er een commentaar van 8 tekens over de kalibreerfactor
ingegeven worden.
← C“ te drukken wordt het laatste cijfer in het display gewist.
Door op "←

ABC

DEF

JKL

MNO

TUV WXYZ

←

C

Afbr
OK

Druk op "A-Z, 0-9 of .,/_" voor bijzondere tekens om het commentaar in te
geven. Druk, indien nodig, meerdere keren op hetzelfde aanraakveld totdat
het gewenste teken verschijnt.
Door op „ “ te drukken, wordt er een spatie in het commentaar gezet.
Door op "Afbr" te drukken, wordt de ingave afgebroken en teruggekeerd naar
de vorige weergave.
Druk op "OK" om het weergegeven commentaar op te slaan en de ingave te
stoppen.
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9.7.3 Handmatig ingeven van de kalibratiefactor
?

Menu
Hand

Menu 1/5
Act. instelling
Bedrijfsmodus
Weergave-opties

?

Kalibreren

?

Vergelijkingsmeting
Handm.
ingave

Kalibreren
Terugstellen

Totaalvolume

?

Kalibratiefactor
1,2345
Station1
1

2

3

←C

4

5

6

Afbr

7

8

9

0

OK

Afbreken

Geef in deze weergave de kalibratiefactor in.
Door te drukken op „↓“ of „↑“ kan één van de laatste 10 ingestelde
kalibratiefactoren gekozen worden. De laatst gekozen waarde is de
kalibratiefactor van de fabrieksinstelling. (Default).
← C“ te drukken wordt het laatste cijfer in het display gewist.
Door op "←
Druk op „0-9“ und „.“ om de kalibratiefactor in te geven.
Door op "Afbr" te drukken, wordt de ingave afgebroken en teruggekeerd
naar de vorige weergave.
Door te drukken op "OK" wordt de weergegeven kalibratiefactor
opgeslagen en stopt de ingave.

?

Commentaar
1,2345
Station1

← C“ te drukken wordt het laatste cijfer in het display gewist.
Door op "←

.,/_

ABC

DEF

GHI

JKL

MNO

PQRS
0...9

In deze weergave kan er een commentaar van 8 tekens over de
kalibreerfactor ingegeven worden.

TUV WXYZ

←

C

Afbr
OK

Druk op "A-Z, 0-9 of .,/_" voor bijzondere tekens om het commentaar in te
geven. Druk, indien nodig, meerdere keren op hetzelfde aanraakveld totdat
het gewenste teken verschijnt.
Door op „ “ te drukken, wordt er een spatie in het commentaar gezet.
Door op "Afbr" te drukken, wordt de ingave afgebroken en teruggekeerd
naar de vorige weergave.
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Druk op "OK" om het weergegeven commentaar op te slaan en de ingave te
stoppen.
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9.8 Totaalvolume wissen
?

Menu
Hand

Menu 1/5

?

Act. instelling

Totaalvolume

?

Totaalvolume
25634.2 L
wissen?

Bedrijfsmodus
Weergave-opties
Kalibreren
Terugstellen

OK

Totaalvolume

Afbreken

Systeeminfo

Werkelijk wissen?

Deze weergave verschijnt alleen bij geactiveerde veiligheidsvraag
(→ hoofdstuk 9.20).

Afbreken

OK

Systeeminfo

Telling gewist.

OK

9.9 Taal kiezen
?

Menu
Hand

Menu 2/5
Taal
Meeteenheid
Decimalen
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Spaarstand
Terugstellen

Verlichting

?

?

Taal kiezen
English

Nederlands

Deutsch

Português

Francais

Italiano

Espanol

РУССКИЙ

OK

?

Taal kiezen

Afbreken

OK

Afbreken
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9.10 Meeteenheid kiezen
?

Menu
Hand

Menu 2/5

?

Taal
Meeteenheid
Decimalen
Spaarstand
Terugstellen

Meeteenheid

Verlichting

?

Door te drukken op "Volume eenheid" wordt de meeteenheid voor de
weergave van de volume afhankelijke waarde geselecteerd.

Volume
eenheid
Tijdseenheid

Druk op "Tijdseenheid" om de eenheid voor de weergave van de
tijdsafhankelijke waarde te kiezen.

Afbreken

9.10.1 Volume eenheid kiezen

i

Bij het omzetten van de volume-eenheid worden de al reeds gemeten volumewaarden in de nieuwe
volume-eenheid omgerekend. Daarbij kan het resultaat groter zijn dan het aantal posities op de
display. In dat geval wordt de maximaal mogelijke weergegeven waarde van het resultaat afgetrokken
en de restwaarde wordt weergegeven.
Voorbeeld:
Oude weergave
= 30000.0 US-Gal
Omrekeningsfactor US-Gal – Liter = 3,785
Maximaal weer te geven waarde = 99999.9
Nieuwe weergave = Oude weergave x Omrekeningsfactor – Maximaal mogelijke weergegeven waarde
Nieuwe weergave = 30000 US-Gal x 3,785 – 99999.9 = 13550,1 Liter

Volume
eenheid
Tijdseenheid
Afbreken
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?

Volume eenheid
Liter

US-Gal

m3

IMP-G

kg

cu.ft.

d

lb

Let bij omzetting van volume- naar gewichtseenheden op het soortelijk
gewicht van de vloeistof. Kalibreer de flowmeter in dit geval opnieuw. Let op
het aantal decimaalplaatsen.

Afbreken

OK

?

Volume eenheid
Liter

US-Gal

m3

IMP-G

kg

cu.ft.

d

lb

Druk hierop om de weergave te kiezen voor de volume afhankelijke waarde
in de meeteenheid Liter, m³ (Kubieke meter), kg (Kilogram), t (Ton),
US-Gal (US-Gallon), IMP-G (Imperial-Gallon), ft³ (Cubic feet) of lb (Pound).
De fabrieksinstelling is Liter.

Druk op "OK" om de keuze op te slaan en terug te keren naar het menu.
Druk op "Afbreken" om de oude instelling te behouden en terug te keren
naar het vorige menu.

Afbreken

OK

9.10.2 Tijdseenheid kiezen
?

Meeteenheid
Volume
eenheid
Tijdseenheid
Afbreken

?

Tijdseenheid
s
min
uur

0698-652 Bedieneenheid - 04/2021

OK

Afbreken

Door hierop te drukken wordt de weergave gekozen voor de tijdsafhankelijke
waarden in de meeteenheden s (Seconden), m (Minuten) of u (Uren).
De fabrieksinstelling is min (Minuten).
Druk op "OK" om de keuze op te slaan en terug te keren naar het menu.
Druk op "Afbreken" om de oude instelling te behouden en terug te keren
naar het vorige menu.
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9.11 Weergegeven decimalen instellen
?

Menu
Hand

Menu 2/5

?

Taal
Meeteenheid
Decimalen
Spaarstand
Terugstellen

Verlichting

?

Decimalen

Druk op "000000" om de waarden zonder decimalen weer te geven.
Druk op "11111,1" om de waarden met één decimaal weer te geven. Dit is
de fabrieksinstelling.
Druk op "2222,22" om de waarden met twee decimalen weer te geven.

OK

Afbreken

Druk op "333,333" om de waarden met drie decimalen weer te geven.
Druk op "OK" om de keuze op te slaan en terug te keren naar het menu.

42
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Druk op "Afbreken" om de oude instelling te behouden en terug te keren
naar het vorige menu.

nl
9.12 Stroombesparing kiezen
?

Menu
Hand

Menu 2/5

RM
?

NG

Taal
Meeteenheid
Decimalen
Spaarstand
Terugstellen

Verlichting

?

Spaarstand
Display geheel
uitschakelen
Display deels
uitschakelen
Display nooit
uitschakelen
Afbreken

OK

?

Spaarstand
Display geheel
uitschakelen
Display deels
uitschakelen

Display deels uitschakelen
De functie met gemiddeld stroomverbruik. De flowmeter schakelt de
bovenste titel/menubalk en de aanraakfunctie uit wanneer deze langer dan
1 minuut niet gebruikt wordt. Het display schakelt weer volledig in als er
vloeistof gemeten wordt wanneer het diplay wordt aangeraakt. Dit is de
fabrieksinstelling.
Display nooit uitschakelen
De functie met het hoogste stroomverbruik. De flowmeter schakelt het
display nooit uit, ook wanneer er niet mee gewerkt wordt.

Display nooit
uitschakelen
Afbreken

OK

Display geheel uitschakelen
De functie met het geringste stroomverbruik. De flowmeter schakelt het
display volledig uit, wanneer er langer dan 1 minuut niet gemeten wordt.
Het display schakelt weer aan als er vloeistof doorstroomt of wanneer het
bedieningsveld wordt aangeraakt.

9.13 Verlichting Aan/Uit
?

Menu
Hand

Menu 2/5

RM
?

NG

Taal
Meeteenheid
Decimalen
Spaarstand
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Terugstellen

?

Verlichting

OK

Verlichting

Druk op "Aan" om de achtergrondverlichting van het display in te schakelen.

Aan

Druk op "Uit" om de achtergrondverlichting van het display uit te schakelen.
Dit is de fabrieksinstelling.

Uit

Druk op "OK" om de keuze op te slaan en terug te keren naar het menu.

Afbreken

Druk op "Afbreken" om de oude instelling te behouden en terug te keren
naar het vorige menu.
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9.14 Foutherkenning Aan/Uit/Waarde veranderen

RM

De flowmeter heeft de mogelijkheid om het afvulproces zelfstandig te controleren op fouten zoals
drooglopen, leidingverstopping, defect magneetventiel enz.
Na het starten van het afvulproces bewaakt de flowmeter de tijd waarin geen vloeistof gemeten wordt. Na
overschrijding van deze tijd schakelt de flowmeter af. Op het display wordt een foutmelding weergegeven.
Na het verhelpen van de fout kan het aangevangen afvulproces worden voortgezet of beëindigt.
De bewakingstijd kan tussen de 1 en 99999 seconden vrij gekozen worden. Standaard is 3 seconden
bewaking ingesteld.
?

Menu
Keuze

Menu 3/5

?

Foutherkenning
Ventielfunctie
Lekalarm
Volume
inst.

Start

Bewakingstijd
3s

Druk op "Waarde verand." om de duur van de bewakingstijd te
veranderen.
Door op "Aan" te drukken, wordt de bewaking aangezet.
Dit is de fabrieksinstelling.

Waarde verand.
Uit

Druk op "Uit" om de bewaking uit te zetten.

Afbreken

OK

Ext. Aansturing

?

Foutherkenning

Aan

Naloopcorrectie

?

Bewakingstijd

← C“ te drukken wordt het laatste cijfer in het display gewist.
Door op "←
Druk op „0-9“ en „.“ om de bewakingstijd in te geven.

1

2

3

←

4

5

6

Afbr

7

8

9

OK

0

Waarde verand.
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Door op "OK" te drukken, wordt de weergegeven bewakingstijd opgeslagen
en stopt de ingave.

Uit
Afbreken
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Bewakingstijd
3s

OK

Door op "Afbr" te drukken, wordt de ingave afgebroken en teruggekeerd
naar de vorige weergave.

?

Foutherkenning

Aan

C
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9.15 Ventielfunctie
?

Menu
Keuze

RM
Menu 3/5

?

Foutherkenning
Ventielfunctie
Lekalarm
Volume
inst.

Start

Naloopcorrectie
Ext. Aansturing

?

Ventielfunctie
Inschakelpunt

Beschrijving van de functie Inschakelpunt → hoofdstuk 9.15.1

Uitschakelpunt

Beschrijving van de functie Uitschakelpunt → hoofdstuk 9.15.2

Afbreken

9.15.1 Inschakelpunt

RM

Met de functie "Inschakelpunt" kan het magneetventiel bij relais uitgang 2 met de afvulproceduren
tijdvertraagd ingesteld worden. Daardoor kan de pomp de volle bedrijfsdruk opbouwen, voordat het
afvullen begint.

I
Rel. 1

d

0

I

Rel. 2

d

0
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Δp

d

Q
Start

End

d

Diagram 1 – Tijdsverloop met inschakelvertraging
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?

Ventielfunctie
Inschakelpunt
Uitschakelpunt

Afbreken

Aan

Uit

Druk op "Uit" om deze functie uit te schakelen.
Dit is de fabrieksinstelling.
?

Inschakelpunt

1

2

3

←

4

5

6

Afbr

7

8

9

0

Door te drukken op "Waarde verand." wordt een inschakelpunt voor
het magneetventiel ingesteld. Na de start van het afvulproces wordt het
magneetventiel met deze ingegeven tijdswaarde vertraagd geopend.
Druk op "Aan" om het tijdsvertraagde magneetventiel aan te zetten. Daardoor
kan de pomp de volle bedrijfsdruk opbouwen, voordat het afvullen begint.

Afbreken

OK
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?

C

OK

← C“ te drukken wordt het laatste cijfer in het display gewist.
Door op "←
Door te drukken op „0-9“ en „.“ wordt de waarde voor het inschakelpunt
ingegeven.
Door op "Afbr" te drukken, wordt de ingave afgebroken en teruggekeerd
naar de vorige weergave.
Druk op "OK" om de waarde voor het inschakelpunt op te slaan en de
ingave te stoppen.
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Inschakelpunt
Magneetventiel
5.23 s
na indrukken van
Start inschakelen
Waarde verand.

nl
9.15.2 Uitschakelpunt

RM

Met de functie "Uitschakelpunt" kan het magneetventiel bij relaisuitgang 2 bij het afvullen voortijdig
worden uitgeschakeld. Daardoor kunnen bijv. lange sluittijden van het ventiel gecompenseerd worden.
Met een tweede ventiel aan relaisuitgang 1 kunnen drukstoten of schuimvorming vermeden worden.
Indien men hierbij ook een kogelkraan in de SLOW-leiding plaatst dan kan de vloeistofstroom perfect
afgesteld worden.

Fig. 9 – Afvulproces met twee magneetventielen

Rel. 1

Rel. 2

2.

1.

I

d

0

I

d

0
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Δp

d

Q
Start

Slow

End

d

Diagram 2 - Tijdsverloop met voortijdig afschakelen van het hoofdventiel
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?

Ventielfunctie
Inschakelpunt
Uitschakelpunt

Afbreken

?

Uitschakelpunt

Magneetventiel
5.23 s
voor einde
afvullen uitschakelen
Waarde verand.
Uit

Aan
OK

Afbreken

Door te drukken op "Waarde verand." wordt het uitschakelpunt van het
magneetventiel ingesteld. Het magneetventiel wordt bij deze waarde voor
het einde van het afvulproces gesloten.
Druk op "Aan" om het voortijdig sluiten van het magneetventiel in te stellen.
Daardoor kunnen bijv. lange sluittijden van het ventiel gecompenseerd
worden. Met een tweede ventiel aan relaisuitgang 1 kunnen drukstoten of
schuimvorming vermeden worden.
Druk op "Uit" om deze functie uit te schakelen.
Dit is de fabrieksinstelling.

?

Uitschakelpunt

1

2

3

←

C

4

5

6

Afbr

7

8

9

OK

0

← C“ te drukken wordt het laatste cijfer in het display gewist.
Door op "←
Druk op „0-9“ en „.“ om de waarde van het uitschakelpunt in te voeren.
Door op "Afbr" te drukken, wordt de ingave afgebroken en teruggekeerd
naar de vorige weergave.
Druk op "OK" om de waarde van het uitschakelpunt op te slaan en de ingave
te stoppen.

?

Uitschakelpunt

Magneetventiel
5.23 s
voor einde
afvullen uitschakelen
Waarde verand.

OK
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Uit
Afbreken
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9.16 Lekalarm Aan/Uit
?

Menu
Keuze

Menu 3/5

RM
?

Foutherkenning
Ventielfunctie
Lekalarm
Volume
inst.

Start

?

Lekalarm
Aan

Ext. Aansturing

Druk op "Aan" om het lekalarm aan te zetten.
Druk op "Uit" om het lekalarm uit te zetten. Dit is de fabrieksinstelling.
Druk op "OK" om de keuze op te slaan en terug te keren naar het menu.
Druk op "Afbreken" om de oude instelling te behouden en terug te keren
naar het vorige menu.

Uit

OK

Naloopcorrectie

Afbreken

9.17 Naloopcorrectie Aan/Uit
?

Menu
Keuze

Menu 3/5

RM
?

Foutherkenning
Ventielfunctie
Lekalarm
Volume
inst.

Start

Naloopcorrectie
Aan
Uit
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OK

Afbreken

?

Naloopcorrectie
Ext. Aansturing

Druk op "Aan" om de naloopcorrectie in te stellen.
Druk op "Uit" om de naloopcorrectie uit te schakelen. Dit is de
fabrieksinstelling.
Druk op "OK" om de keuze op te slaan en terug te keren naar het menu.
Druk op "Afbreken" om de oude instelling te behouden en terug te keren
naar het vorige menu.
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9.18 Externe Aansturing Aan/Uit
?

Menu
Keuze

Menu 3/5

RM
?

Foutherkenning

en
TM

of

KM

Ventielfunctie
Lekalarm
Volume
inst.

Start

Ext. Aansturing

?

Naloopcorrectie
Ext. Aansturing

Druk op "Aan" om de externe aansturing aan te zetten.

Aan

Druk op "Uit" om de externe aansturing uit te zetten.
Dit is de fabrieksinstelling.

Uit

Druk op "OK" om de keuze op te slaan en terug te keren naar het menu.
Druk op "Afbreken" om de oude instelling te behouden en terug te keren
naar het vorige menu.

Afbreken

OK

9.19 LCD-contrast
?

Menu
Hand

Menu 4/5

?

LCD-contrast
Veiligheidsvraag
Doorstroombew.
Communicatie
Terugstellen

Simulatie

?

LCD-contrast

Door te drukken op „+“ en „-“ kan het contrast van het display ingesteld worden.
Bij 1 is het contrast het laagst, bij 6 is het contrast het hoogst.
Druk op "OK" om de keuze op te slaan en terug te keren naar het menu.
Druk op "Afbreken" om de oude instelling te behouden en terug te keren
naar het vorige menu.

50

Afbreken
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9.20 Veiligheidsvraag Aan/Uit
?

Menu
Hand

Menu 4/5

?

LCD-contrast
Veiligheidsvraag
Doorstroombew.
Communicatie
Terugstellen

Simulatie

?

Veiligheidsvr.

Druk op "Uit" om de veiligheidsvraag voor het starten van de
hoeveelheidskeuze uit te zetten.

Aan
Uit

Druk op "OK" om de keuze op te slaan en terug te keren naar het menu.
Druk op "Afbreken" om de oude instelling te behouden en terug te keren
naar het vorige menu.

Afbreken

OK

Door te drukken op "Aan" wordt de veiligheidsvraag voor het starten van de
hoeveelheidskeuze aangezet. Dit is de fabrieksinstelling.

9.21 Doorstroombewaking Aan/Uit
?

Menu
Hand

Menu 4/5

?

LCD-contrast
Veiligheidsvraag
Doorstroombew.
Communicatie
Terugstellen

Doorstroombew.
Ondergrenswaarde
0 L/min
Bovengrenswaarde
100 L/min
Waarde verand.
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Aan
OK

Uit
Afbreken

Simulatie

?

Druk op "Waarde verand." om de bovenste en de onderste grenswaarde
voor de doorstroombewaking vast te leggen.
Druk op "Aan" om de doorstroombewaking aan te zetten.
Druk op "Uit" om de doorstroombewaking uit te zetten.
Dit is de fabrieksinstelling.

Startvoorwaarden voor flowbewaking:
RM 	De voortgang van meten loopt langer als die van de onder Foutherkenning / Bewakingstijd
ingestelde tijd.
RM

De voortgang van meten loopt langer als 10 seconden.
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?

Ondergrenswaarde

Door op "←
← C“ te drukken wordt het laatste cijfer in het display gewist.
Druk op „0-9“ en „.“ om de waarde in te geven.

1

2

3

←

C

4

5

6

Afbr

7

8

9

OK

0

?

Bovengrenswaarde

Door op "Afbr" te drukken, wordt de ingave afgebroken en teruggekeerd
naar de vorige weergave.
Door te drukken op "OK" wordt de waarde opgeslagen en wordt de ingave
gestopt.
← C“ te drukken wordt het laatste cijfer in het display gewist.
Door op "←
Druk op „0-9“ en „.“ om de waarde in te geven.

1

2

3

←

4

5

6

Afbr

7

8

9

OK

0

Doorstroombew.
Ondergrenswaarde
0 L/min
Bovengrenswaarde
100 L/min
Waarde verand.
Aan
OK

C

Door op "Afbr" te drukken, wordt de ingave afgebroken en teruggekeerd naar
de vorige weergave.
Door te drukken op "OK" wordt de waarde opgeslagen en wordt de ingave
gestopt.

?

Uit
Afbreken

9.22 Communicatie
In de communicatiemodule staan verschillende koppelingsmogelijkheden ter beschikking. De aansluitingen
en functies worden in het bedieningsvoorschrift van de communicatiemodule verklaart.
?

Menu
Hand

Menu 4/5

KM

?

en

LCD-contrast
Veiligheidsvraag

RM

of

NG

Doorstroombew.
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Simulatie
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Communicatie
Terugstellen
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Communicatie 1/2

?

Digitale ingang
Alarmuitgang

Met deze functie wordt het gedrag van de alarmuitgang bepaald.

RS 485

Met deze functie wordt het gedrag van de RS 485 interface bepaald.

Analoge uitgang
OK

Afbreken

Communicatie 2/2

Met deze functie wordt het gedrag van de analoge uitgang bepaald.
?

Impulsuitgang

OK

Met deze functie wordt het gedrag van de digitale ingang bepaald.

Deze functie levert een impuls, wanneer een reeds vastgelegd volume door
de flowmeter gestroomd is. Deze verhouding wordt impulswaarde genoemd.

Afbreken

9.22.1 Digitale ingang Aan/Uit
Communicatie 1/2

KM
en

?

RM

Digitale ingang

of

NG

Alarmuitgang
RS 485
Analoge uitgang
OK

Afbreken

Digitale ingang
Aan
Uit
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OK

?

Druk op "Aan" om de digitale ingang in te schakelen.
Drul op "Uit" om de digitale ingang uit te zetten. Dit is de fabrieksinstelling.
Druk op "OK" om de keuze op te slaan en terug te keren naar het menu.
Druk op "Afbreken" om de oude instelling te behouden en terug te keren
naar het vorige menu.

Afbreken
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9.22.2 Alarmuitgang Aan/Uit
Communicatie 1/2

KM
en

?

RM

Digitale ingang

of

NG

Alarmuitgang
RS 485
Analoge uitgang
OK

Afbreken

Alarmuitgang

?

Aan

Druk op "Uit" om de alarmuitgang uit te schakelen. Dit is de fabrieksinstelling.
Druk op "OK" om de keuze op te slaan en terug te keren naar het menu.
Druk op "Afbreken" om de oude instelling te behouden en terug te keren
naar het vorige menu.

Uit

OK

Druk op "Aan" om de alarmuitgang in te schakelen.

Afbreken

9.22.3 RS 485-Interface Aan/Uit
Communicatie 1/2

KM
en

?

RM

Digitale ingang

of

NG

Alarmuitgang
RS 485
Analoge uitgang
Afbreken

?

RS 485
Aan
Uit

OK

54

Druk op "Aan" om de interface RS 485 aan te zetten.
Druk op "Uit" om de interface RS 485 uit te zetten. Dit is de fabrieksinstelling.
Druk op "OK" om de keuze op te slaan en terug te keren naar het menu.
Druk op "Afbreken" om de oude instelling te behouden en terug te keren
naar het vorige menu.

Afbreken
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9.22.4 Analoge uitgang

en

?

Communicatie 1/2

KM
RM

Digitale ingang

of

NG

Alarmuitgang
RS 485
Analoge uitgang
Afbreken

OK

?

Analoge uitgang
Uit
0-20 mA NAMUR
4-20 mA NAMUR
0-20mA

Met het veld "0-20 mA NAMUR", "4-20 mA NAMUR", "0-20mA", "4-20mA" of
"0-10 V" kan de analoge uitgang voor de betreffende functie ingesteld worden.

4-20mA

0-10 V DC
Afbreken

OK

?

Waarde analoog
Min. waarde bij
10,0 L/min
Max. waarde bij
100,0 L/min
Waarde verand.

Druk op "Uit" om de analoge uitgang uit te zetten.
Dit is de fabrieksinstelling.

Afbreken

OK

Min. waarde ana.

Door te drukken op "Waarde verand." kan het analoge signaal van het
doorstroombereik van de flowmeter aangepast worden.
Geef de kleinste doorstroomwaarde voor het laagste signaalniveau en de
grootste doorstroomwaarde voor het hoogste signaalniveau in.
Druk op "Aan" om de analoge uitgang aan te zetten.

Uit

Aan

Druk op "Uit" om de analoge uitgang uit te zetten.
Dit is de fabrieksinstelling.

?

Door op "←
← C“ te drukken wordt het laatste cijfer in het display gewist.
Druk op „0-9“ en „.“ om de waarde in te geven.

1

2

3

←C

4

5

6

Afbr

7

8

9
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0

Max. waarde ana.

OK

?

Door op "Afbr” te drukken, wordt de ingave afgebroken en teruggekeerd
naar de vorige weergave.
Door te drukken op "OK" wordt de waarde opgeslagen en wordt de ingave
gestopt.
← C“ te drukken wordt het laatste cijfer in het display gewist.
Door op "←
Druk op „0-9“ en „.“ om de waarde in te geven.

1

2

3

←C

4

5

6

Afbr

7

8

9

0

OK

Door op "Afbr" te drukken, wordt de ingave afgebroken en teruggekeerd
naar de vorige weergave.
Door te drukken op "OK" wordt de waarde opgeslagen en wordt de ingave
gestopt.
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9.22.5 Impulsuitgang

en

?

Communicatie 2/2

RM

Impulsuitgang

?

Impulsuitgang
Impulswaarde:
10.5 L/impuls
Waarde verand.

NG

Druk op "Aan" om de impulsuitgang aan te zetten.

Uit

Druk op "Uit" om de impulsuitgang uit te schakelen. Dit is de fabrieksinstelling.

Afbreken

OK

?

Impulswaarde

Door te drukken op "Waarde verand." kan de impulswaarde voor de
impulsuitgang vastgelegd worden.
De impulswaarde is het door de flowmeter doorgestroomde volume tot een
impuls geactiveerd wordt.

1

2

3

←C

4

5

6

Afbr

7

8

9

OK

← C“ te drukken wordt het laatste cijfer in het display gewist.
Door op "←
Druk op „0-9“ en „.“ om de impulswaarde in te geven. De waarde mag de
halve periodeduur niet overschrijden. Deze wordt automatisch op de halve
periodeduur gereduceerd wanneer de impulsfrequemtie te groot is.
Door op "Afbr" te drukken, wordt de ingave afgebroken en teruggekeerd
naar de vorige weergave.
Door te drukken op "OK" wordt de waarde opgeslagen en wordt de ingave
gestopt.
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Aan
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of

Afbreken

OK

0

KM
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9.23 Simulatie van de uitgang
Met deze functie kunnen bepaalde toestanden aan de uitgangen van de flowmeter nagebootst worden.
Dit is zinvol voor de inbedrijfstelling of bij onderhoudswerkzaamheden.
?

Menu
Hand

Menu 4/5

?

LCD-contrast
Veiligheidsvraag
Doorstroombew.
Communicatie
Terugstellen

Simulatie 1/2

Simulatie

?

Relaisuitgang 1
Relaisuitgang 2

Met deze functie wordt het gedrag van relaisuitgang 2 gesimuleerd.

Alarmuitgang

Met deze functie wordt het gedrag van de alarmuitgang gesimuleerd.

RS 485
Afbreken

OK

Simulatie 2/2

Met deze functie wordt het gedrag van de interface RS 485 gesimuleerd.
?

Analoge uitgang
Impulsuitgang

OK

Met deze functie wordt het gedrag van relaisuitgang 1 gesimuleerd.

Met deze functie wordt het gedrag van de analoge uitgang gesimuleerd.
Met deze functie wordt het gedrag van de impulsuitgang gesimuleerd.

Afbreken

9.23.1 Simulatie van relaisuitgang 1
Simulatie 1/2

?

RM

Relaisuitgang 1
Relaisuitgang 2
Alarmuitgang
RS 485
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OK

Afbreken

Simulatie Rel. 1
(Pomp)
Aan
Uit

Afbreken

?

Druk op "Aan" om de relaisuitgang 1 (pomp) aan te schakelen.
Druk op "Uit" de relaisuitgang 1 (pomp) uit te schakelen.
Met het veld "Afbreken" beëindigt de simulatie. Het relais wordt
uitgeschakeld.
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9.23.2 Simulatie van relaisuitgang 2
Simulatie 1/2

RM

?

Relaisuitgang 1
Relaisuitgang 2
Alarmuitgang
RS 485
Afbreken

OK

Simulatie Rel. 2
(Magneetventiel)

?

Aan

Druk op "Aan" om de relaisuitgang 2 (magneetventiel) aan te schakelen.
Druk op "Uit" om de relaisuitgang 2 (magneetventiel) uit te schakelen.

Uit

Met het veld "Afbreken" beëindigt de simulatie. Het relais wordt
uitgeschakeld.

Afbreken

9.23.3 Simulatie van de alarmuitgang
Simulatie 1/2

KM
en

?

RM

Relaisuitgang 1

of

NG

Relaisuitgang 2
Alarmuitgang
RS 485
Afbreken

Simulatie Alarm
Aan
Uit

Afbreken
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Druk op "Aan" om het contact voor de alarmuitgang aan te zetten.
Druk op "Uit" om de alarmuitgang terug in de normale bedrijfstoestand te
zetten.
Met het veld "Afbreken" beëindigt de simulatie.
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9.23.4 Simulatie van de koppelingsaansluiting RS 485

en

?

Simulatie 1/2

KM
RM

Relaisuitgang 1

of

NG

Relaisuitgang 2
Alarmuitgang
RS 485
OK

Afbreken

?

Simulatie RS485

Druk op "Aan" om de simulatie aan de interface RS 485 aan te zetten.

Aan

Druk op "Uit" om de simulatie aan de interface RS 485 uit te zetten.

Uit

Met het veld "Afbreken" beëindigt de simulatie.

Afbreken

9.23.5 Simulatie van de analoge uitgang

en

?

Simulatie 2/2

KM
RM

Analoge uitgang

of

NG

Impulsuitgang

OK

Afbreken

Simulatie Analoog
Uit

6V

2V

8V

4V

10 V
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Afbreken

?

De keuzemogelijkheden in deze weergave hangen af van de instelling van de
analoge uitgang (→ hoofdstuk 9.22.4).
Met het veld "Afbreken" beëindigt de simulatie.
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9.23.6 Simulatie van de impulsuitgangen

en

?

Simulatie 2/2

KM
RM

Analoge uitgang

of

NG

Impulsuitgang

Afbreken

OK

Simulatie Impuls
Uit

100 Hz

0 Hz

1 kHz

Druk op "Uit" om de simulatie aan de impulsuitgang uit te zetten.
?

Druk op "0 Hz" om de impulsuitgang in de rusttoestand te zetten.
Met het veld "2 Hz" tot "1 kHz" schakelt de betreffende signaalfrequentie
aan de impulsuitgang in. Het simulatiesignaal is symmetrisch (Puls-/
Pauseverhouding = 1:1)

2 Hz
10 Hz

Met het veld "Afbreken" beëindigt de simulatie.

Afbreken

9.24 Meting Aan/Uit
?

Menu
Hand

Menu 5/5

?

Meting Aan/Uit
Module koppelen
Programmeerblok.
Fabrieksinstell.
Terugstellen

Aan
Uit

OK

60

Afbreken

?

Druk op "Aan" om de flowmeter aan te schakelen voor de meet- en
simulatiefunctie. Dit is de fabrieksinstelling.
Druk op "Uit" om de meet- en simulatiefunctie van de flowmeter uit te
zetten.
In deze toestand geldt het volgende:
• Weergave doorstroming = 0
• Het totale volume blijft op de laatste waarde staan.
• De analoge uitgang wordt overeenkomstig de instelling op 0 mA, 4 mA of
0 V gezet wanneer deze ingeschakeld is.
• De impulsuitgang is in de rusttoestand.
• De alarmuitgang is uitgeschakeld.
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Softwareversie

nl
?

Meting Aan/Uit
Aan

Druk op "OK" om de keuze op te slaan en terug te keren naar het menu.

Uit

OK

Druk op "Afbreken" om de oude instelling te behouden en terug te keren
naar het vorige menu.

Afbreken

?

Menu

Meting uitgeschakeld

Bij uitgeschakelde meting verschijnt in plaats van de meetwaarde deze
weergave.

9.25 Module koppelen
?

Menu
Hand

Menu 5/5

?

Meting Aan/Uit
Module koppelen
Programmeerblok.
Fabrieksinstell.
Terugstellen

Module koppelen

Softwareversie

?

Naam

Door te drukken op „↓“ en „↑“ kan tussen de gekoppelde eenheden
gewisseld worden tussen basismeter en relaismodule.

Relaismodule
Ser.Nr. 12345 000001
Basismeter
Ser.Nr. 12345 000001
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OK

Menu

Door te drukken op "Relaismodule" wordt er een lijst geopend met de op
het systeem aangesloten relaismodules. Uit deze lijst wordt het relaismodule
gekozen, dat met de basismeter gekoppeld wordt.
Van het gekozen relaismodule wordt het serienummer weergegeven.

Afbreken

?

Naam

Start

De in het systeem gemonteerde basismeter wordt in de volgorde van
installeren doorgenummerd. Dit getal geeft aan welke basismeter in het
systeem geselecteerd is.

Volume
inst.

Door te drukken op "Basismeter” wordt het juiste basismetertype voor
het weergegeven serienummer uitgekozen. De basismeter wordt daarmee
aangepast op de juiste fabrieksinstellingen.
Dit veld wordt zichtbaar, wanneer meerdere basismeters of relaismodules in
het systeem gemonteerd zijn. Het geeft aan met welke modulecombinatie
deze bedieneenheid al samenwerkt. Door het aanraken van het veld
verschijnt de weergave voor het koppelen van de module.
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9.25.1 Relaismodule kiezen
Module koppelen

?

Naam
Relaismodule
Ser.Nr. 12345 000001
Basismeter
Ser.Nr. 12345 000001
Afbreken

OK

Relaismodule 1/2

?

Geen

Door te drukken op "Geen" wordt de koppeling verbroken van een
relaismodule en de basismeter uit de vorige weergave.
Door hier te drukken wordt het relaismodule met het weergegeven
serienummer gekoppeld met de basismeter uit de vorige weergave.
Het relaismodule met dit serienummer is al gekoppeld met een andere
basismeter. Eerst moet de bestaande koppeling gescheiden worden, om het
relaismodule met deze basismeter te verbinden.

Afbreken

OK

9.25.2 Basismetertype kiezen
Module koppelen

?

Naam
Relaismodule
Ser.Nr. 12345 000001
Basismeter
Ser.Nr. 12345 000001

SL10

Door te drukken op "ST10" tot "Andere" wordt het juiste basismetertype
voor het weergegeven serienummer uitgekozen. De basismeter wordt
daarmee aangepast op de juiste fabrieksinstellingen.

LM10

Druk op "OK" om de keuze op te slaan en terug te keren naar het menu.

UN10

Druk op "Afbreken" om de oude instelling te behouden en terug te keren
naar het vorige menu.

Basismeter 1/3
ST10

OK
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?
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9.26 Programmeerblokkering Aan/Uit/Waarde veranderen
?

Menu
Hand

Terugstellen

?

Menu 5/5
Meting Aan/Uit
Module koppelen

Fabrieksinstell.
Softwareversie

?

Program.blokk

Met "Waarde verand." het wachtwoord nieuw ingeven.
Waarde verand.
Uit

Aan

Door drukken op "Waarde verand." kan de actuele num.code voor
de programmeerblokkering verandert worden. Om de num.code te
veranderen moet de actuele numerieke code ingegeven worden.
Druk op "Aan" om de programmeerblokkering in te stellen. Voor
het inschakelen van de programmeerblokkering moet de actuele
numeriekecode worden ingegeven.
Druk op "Uit" om de programmeerblokkering uit te zetten.
Dit is de fabrieksinstelling.
Voor het uitschakelen van de programmeerblokkering moet de actuele
numerieke code ingegeven worden. In de originele leveringstoestand is
de getalscode 1234.

Afbreken

Oude Num.code

De volgende functies kunnen door de programmeerblokkering niet
verandert worden:
Bedrijfsvorm kiezen, Weergave opties, Kalibreren, Totaalhoeveelheid
wissen, Taal, Meeteenheid, Decimalen, Stroombesparing,
Foutherkenning, Ventielfunctie, Lekalarm, Naloopcorrectie,
Ext. aansturing, LCD-contrast, Veiligheidsvraag, Flowbewaking,
Communicatie, Simulatie, Meting Aan/Uit, Module koppelen (alleen de
keuze van relaismodule, basismeter en koppelingsnaam is geblokkeerd),
Terugzetten naar fabrieksinstellingen
De tot deze functies behorende aanraakvelden in het menu worden na
het inschakelen van de programmeerblokkering in een gestreept kader
als inactief weergegeven.

Programmeerblok.

OK

De programmeerblokkering wordt met een maximaal 4-cijferige
getalscode in- en uitgeschakeld.

?

Door op "←
← C“ te drukken wordt het laatste cijfer in het display gewist.
Druk op "0-9" om de numerieke code in te voeren.

1

2

3

←C

4

5

6

Afbr

7

8

9
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0
Nieuwe Num.code

OK

?

Door op "Afbr" te drukken, wordt de ingave afgebroken en teruggekeerd
naar de vorige weergave.
Druk op "OK" om de weergegeven Num.code op te slaan en de ingave te
stoppen.
← C“ te drukken wordt het laatste cijfer in het display gewist.
Door op "←
Druk op "0-9" om de numerieke code in te voeren.

1

2

3

←C

4

5

6

Afbr

7

8

9

0

OK

Door op "Afbr" te drukken, wordt de ingave afgebroken en teruggekeerd
naar de vorige weergave.
Druk op "OK" om de weergegeven Num.code op te slaan en de ingave te
stoppen.
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9.27 Terugzetten naar fabrieksinstellingen
?

Menu

?

Menu 5/5
Meting Aan/Uit

Hand

Module koppelen
Programmeerblok.
Fabrieksinstell.
Terugstellen

Fabrieksinstell.

Softwareversie

?

Apparaat op waarde
fabrieksinstelling
instellen?
Let op!
Alle opgeslagen
gebruikersinstell.
worden gewist!
OK

Afbreken

Systeeminfo

Systeeminfo

Het apparaat wordt
op de waarde van
de fabrieksinstelling
ingesteld.

Werkelijk op
fabrieksinstellingswaarde instellen?

OK

De volgende waarden en functies worden teruggezet:
Weergave-opties, Kalibratiefactor (1), Meeteenheid (L/min), Decimalen (1),
Spaarstand (deels uitschakelen), Verlichting (Uit), Foutherkenning (Aan),
Inschakelpunt (Uit), Uitschakelpunt (Uit), Lekalarm (Uit), Naloopcorrectie (Uit),
Externe Aansturing (Aus), Veiligheidsvraag (Aan), Doorstroombewaking (Uit),
Digitale ingang (Uit), Alarmuitgang (Uit), RS 485 (Uit), Analoge uitgang (Uit),
Impulsuitgang (Uit), Meting Aan/Uit (Aan), Programmeerblokkering (Uit).

Afbreken

OK

9.28 Softwareversie tonen
Menu 5/5
Meting Aan/Uit
Module koppelen
Programmeerblok.
Fabrieksinstell.
Terugstellen
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Softwareversie

?

Softwareversie
Bedieneenheid
1.0.19
Relaismodule
1.0.19
Basismeter
1.0.19
Com.-Module
-----OK
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Menu
Hand

nl
9.29 Helpfunctie
?

Menu

Op het display kan aanvullende informatie over de bedieneenheid
weergegeven worden.

Hand

Druk daarvoor op het veld met het vraagteken.
Als bevestiging verandert het kader van het veld.

Terugstellen

?

Menu
Hand

Druk vervolgens op de weergegeven waarde waarover aanvullende
informatie gewenst is.
Terugstellen

Help 5
Druk op
"Terugstellen"
om de deelhoeveelheidsteller te wissen.
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OK
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10. Onderhoud en instandhouding
10.1 Reset-functie
Wanneer de bedieneenheid
tijdens het meetproces of bij
drukken op een veld niet meer
reageert, dan moet het systeem
nieuw gestart worden.
Druk gelijktijdig gedurende
5 seconden op de beide Resettoetsen in het bedienveld.

Fig. 10 – Reset drukken

10.2 Accu verwisselen
De flowmeter wordt door een Lithium-Thionylchlorid-Batterie gevoed. Aan het einde van de levensduur
van de batterij wordt dit met een melding “Batterij wisselen” op het display aangegeven.

! GEVAAR

Bij het verwisselen van de batterijen in explosie gevaarlijke omgeving bestaat explosiegevaar!
Drukgolven: rondvliegende delen kunnen dood veroorzaken.
►Wissel de batterij alleen maar buiten het explosiegevaarlijke gebied.
►Gebruik bij toepassing in explosiegevaarlijke gebieden slechts alleen batterijen van het type Tadiran
SL-760, 3,6V, grootte AA.
Verwijder de batterijen wanneer de flowmeter voor een langere tijd niet gebruikt wordt. Waarden
en instellingen blijven daarbij behouden.

AANWIJZING

►Gebruik voor de schroeven de meegeleverde zeskantsleutel SW3.
►Draai de schroeven slechts handvast aan.
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Montage volgorde:
1. Verwijder de blindstoppen
en draai de schroeven los.
2. Bedieneenheid voorzichtig
optillen. Denk om de
kabellengte!
3. Maak de connector los.
4. Maak de schroeven los en
neem het deksel van de
batterijhouder af.
5. Gebruik het nokje op het
deksel als hevel om de oude
batterij uit de batterijhouder
te verwijderen.
6. Plaats een nieuwe batterij.
Let op de juiste polariteit.
7. Bevestig het deksel weer op
de batterijhouder.
8. Monteer het deksel van de
batterijhouder met behulp
van de schroef.
9. Stekkerconnector plaatsen.
10. Bevestig de bedieneenheid
op de daaronder
bevindende module en
plaats de blindstoppen.

Fig. 11b – Batterij wisselen

Fig. 11a – Batterij wisselen

Fig. 11c – Batterij wisselen
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Fig. 11d – Batterij wisselen

Fig. 11e – Batterij wisselen
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Bescherming van milieu
Batterijen en accu’s bevatten stoffen welke een gevaar zijn voor milieu en de menselijke gezondheid.
Gooi de batterijen en accu’s niet bij het huisvuil, in het vuur of in het water. Batterijen en accu’s
moeten verzameld en gerecycled worden.
Binnen de EU landen bent u verplicht om , de batterijen en accu’s na gebruik bij de winkel of
bij een openbaar verzamelpunt in te leveren. Terugname van batterijen en accu’s is kosteloos.

11. Reparatie
Reparaties dienen slechts door de fabrikant of geautoriseerde werkplaatsen uitgevoerd te worden. Alleen
originele Lutz-onderdelen gebruiken.

12. Traceerbaarheid
Producten van Lutz Pumpen welke gebruikt worden in explosiegevaarlijke gebieden zijn aan de hand van
een individueel serienummer gekenmerkt en daardoor traceerbaar. Uit dit nummer zijn het bouwjaar en
de uitvoering te herleiden.
Het gaat hier over producten welke mogen worden toegepast in explosiegevaarlijke gebieden.
Desbetreffend en met inachtneming van de ATEX richtlijn zullen voorzorgsmaatregelen getroffen moeten
worden om herkomst en bestemming traceerbaar te maken.
Ons ATEX-gecertificeerd kwaliteitssysteem verzekert deze traceerbaarheid tot aan het adres van eerste
levering.
Uitgezonderd die gevallen waar anders luidende schriftelijke overeenkomsten gelden, zijn alle personen die
deze producten doorleveren ertoe verplicht een systeem in te voeren zodat een eventuele terugroepactie
bij niet-conforme producten mogelijk is.

13. Afvoer van materialen
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Aanvulling
1. Aansluiting van kabel en stekerverbindingen

Pin

Functie

A
C
E
G
J
L
M
N
O
P
R
S
T
U

+ 6V
Aarding
VCC
Reedschakelaar
GND
Codering
NN
GND
NN
SLEEP/
A
RESET/
B
Aarding

Fig. A1 - Data uitgangen van bedieneenheid

wit
bruin
groen
geel
grijs
roze
blauw
rood
zwart
violet
grijs / roze
rood / blauw
wit / groen
bruin / groen

Fig. A2 - Aansluit toewijzing van data kabel

RM10
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1+2
3		
		

110-230V / 50-60 Hz
niet in gebruik
Aarde geleider

Fig. A3 - Relaismodule RM10 - net aansluiting

1
2
3
4
PE

Ex-RM10m

Neutraal geleider
Pomp motor / SLOW-magneetventiel
Hoofd magneetventiel
niet in gebruik
Aarde geleider

Fig. A4 - Relaismodule RM10 - aansluiting van externe
elektrische apparatuur
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2. Foutzoeken
Bedrijfsmodus

Foutmelding

Oorzaak

Maatregel

Algemeen

Geen communicatie
met andere module
mogelijk.
BUS CONTROLEREN!

• Verbinding tussen
de modules is
onderbroken
• Programmeerfout in
het systeem
• Module defect
• Kleinere meeteenheid
kiezen. Na
omrekening kan
de volledige deelhoeveelheid niet meer
weergegeven worden.

• Bus kabels controleren

• Systeem met Reset op de
bedieneenheid nieuw starten
• Module wisselen
De volledige deelhoeveelheid
De berekende
kan berekend worden uit de
deelhoeveelheid van
som van de weergegeven
...........
hoeveelheid en de maximaal
is te groot voor het
weer te geven hoeveelheid.
display. Het restant
Voorbeeld:
wordt gewist.
Weergegeven hoeveelheid:
104.3 L
Max. weer te geven
hoeveelheid
99999,9 L
Volledige deelhoeveelheid:
99999,9 + 104,3 = 100104,2 Liter
De berekende totaal- • Kleinere meeteenheid De volledige totaalhoeveelheid
kiezen
kan berekend worden uit de
hoeveelheid van
........... is te groot
som van de weergegeven
hoeveelheid en de maximaal
voor het display. Het
weer te geven hoeveelheid.
restant wordt gewist.
Voorbeeld:
Weergegeven hoeveelheid:
104.3 L
Max. weer te geven
hoeveelheid:
99999.9 L
Volledige totaalhoeveelheid:
99999,9 + 104,3 = 100104,2 Liter
De berekende deel- en • Kleinere meeteenheid zie boven
totaalhoeveelheid van
kiezen
......... zijn te groot
voor het display. Het
restant wordt gewist.
Een onbekende
• Tijdens de
Tijdens de systeemstart
fout is opgetreden.
systeemstart stroomt doorstroming van vloeistof door
Instellingen in de
vloeistof door de
de basismeter verhinderen.
bedieneinheid
basismeter.
controleren.
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Bedrijfsmodus
Doorstroombewaking Aan

Foutmelding
Doorstroomhoeveelheid onderschreden

Doorstroombewaking Aan

Doorstroomhoeveelheid overschreden

Hoeveelh.inst.

Geen tellerimpuls

Oorzaak
• Pomp defect

Maatregel
• Pomp controleren

• Filterzeef verstopt
• Slang is geknikt
• Magneetventiel defect
• Afsluiter is versteld

• Filterzeef reinigen
• Slang controleren / vervangen
• Magneetventiel controleren
• Afsluiter instellen

• Lucht in het leidingsysteem / droogloop

• Luchtinstroming in het
leidingsysteem verhinderen,
slangen vullen
• Pomp controleren

• De pomp geeft geen
vloeistof
• Filterzeef verstopt

• Filterzeef reinigen

• Bewakingstijd verlengen
• Het vullen van de
leidingen duurt langer
dan de ingestelde
bewakingstijd
• Slang is geknikt
• Slang controleren / vervangen
• Magneetventiel defect • Magneetventiel controleren
• Verbinding tussen
de modules is
onderbroken
• Basismeter defect
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Hoeveelh.inst. / Lekkage in systeem
Lekalarm Aan

• Zekering in
relaismodule defect
• Magneet of sensor
in de basismeter is
defect
• Leiding of
aansluitingen zijn
ondicht
• Magneetventiel sluit
niet goed

• Bus kabels controleren
• Basismeter controleren
• Zekeringen controleren
• Basismeter controleren
• Leidingen en aansluitingen
controleren
• Magneetventiel controleren
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2.2 Overige fouten
Fout
Geen
vloeistofregistratie

Oorzaak
• Lucht in het leidingsysteem / droogloop

• De pomp geeft geen
vloeistof
• Filterzeef verstopt
• Het vullen van
de leidingen
duurt langer dan
de ingestelde
bewakingstijd
• Slang is geknikt
• Magneetventiel
defect
• Verbinding tussen
de modules is
onderbroken
• Vaste deeltjes in de
basismeter
• Basismeter defect
• Zekering in
relaismodule defect
• Magneet of sensor
in de basismeter is
defect
Meetwaarde wijkt
• Kalibratiefactor
onevenredig af van de
is niet aan de
werkelijke hoeveelheid gebruikstoepassing
aangepast
• De vloeistof is
dikvloeibaar
• Lekkage in
slangsysteem
• Stoorsignalen op de
data kabel.
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Maatregel
• Luchtinstroming in het
leidingsysteem verhinderen,
slangen vullen
• Pomp controleren
• Filterzeef reinigen
• Bewakingstijd verlengen

• Slang controleren / vervangen
• Magneetventiel controleren
• Bus kabels controleren
• Basismeter reinigen
• Basismeter controleren
• Zekeringen controleren
• Basismeter controleren
• Flowmeter kalibreren

• Flowmeter kalibreren
• Evt. terugslagklep installeren
• Systeem ontluchten en
specificaties nakijken
• Datakabel gescheiden van
andere kabels leggen
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Algemeen
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Bedrijfsmodus
Algemeen

Gescheiden
installatie van
de module

Fout
Lekvloeistof treedt uit
de behuizing van de
basismeter

Soms optredende
overdrachtsfouten
Aflezing mogelijk,
maar waarden
ingeven is niet
mogelijk

Oorzaak
• Afdichting is defect

Maatregel
• Afdichting vervangen

• Haarscheurtjes in
behuizing bij bijv.
draadaansluiting
door mechanische
invloeden
• Draadaansluiting
niet afdichtend
aangedraaid
• Bedrijfsdruk wordt
overschreden, bijv.
drukstoten door
waterslag
• Ongeschikte
chemische
bestendigheid
• Dataleiding wordt
gestoord door sterk
elektromagnetische
velden. (bijv.
zware machines,
krachtstroomkabels
enz.).

• Installatie op mechanische
spanningen beproeven en
corrigeren
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• Dataleiding defect

• Draadaansluitingen op de
juiste positie controleren
• Drukverhoudingen beproeven

• Contact opnemen met de
fabrikant
• Dataleiding tegen
elektromagnetische invloeden
beschermen

• Controleer de dataleiding
op beschadiging en de
stekkerverbindingen op juiste
aansluiting
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Bedrijfsvoering
met
relaismodule

74

Fout
Geen aanwijzing

Oorzaak
• Batterij leeg

Maatregel
• Batterij wisselen

• Batterijcontacten
gecorrodeerd

• Contacten schoonmaken

Na het plaatsen
van de batterij
wordt het Lutz-Logo
langer dan 1 minuut
weergegeven

• Basismeter ontbreekt • Basismeter controleren

Geen aanwijzing na
de batterijenwissel

• Batterijen verkeerd
geplaatst

• Batterijhouder openen en
polariteit controleren

• Batterijcontacten
gecorrodeerd

• Contacten schoonmaken

• Fout type batterij
gebruikt

• Batterijtype → Bedieningsvoorschrift Bedieneenheid
Hoofdstuk 10.2

• Aansluitingen en
stekkerverbindingen
controleren

De velden Terugstellen, Start, Volume
inst., Kalibreren,
Totaalvolume, Doorstroombew., Meting
Aan/Uit, Module koppelen, Fabr.instelling
zijn niet beschikbaar

• Basismeter ontbreekt • Basismeter controleren
• Aansluitingen en
stekkerverbindingen
controleren

De velden Start,
Volume inst., Spaarstand, Verlichting en
Veiligheidsvr. Zijn niet
beschikbaar

• Bedieneenheid
werkt op een batterij
en relaismodule
ontbreekt

• Spanningsaansluiting
controleren
• Zekeringen in het
relaismodule controleren
• Aansluitingen en
stekkerverbindingen
controleren
• Batterijen zijn bij
bedrijfsvoering met
relaismodule niet benodigd.
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Bedrijfsmodus
Batterijfunctie

78

0698-652 Bedieneenheid - 04/2021

nl

Vertaling van de originele Conformiteitsverklaring

Relevante Europese
richtlijnen:
Bouwvoorschriftverklaring:

Toegepaste
geharmoniseerde
normen:

BE10

Type:
ATEX :

2014/34/EU

EMC:

2014/30/EU

●

RoHS:

2011/65/EU, 2015/863/EU

●

Ex-BE10CV

Bedieneenheid

Ex-BE10C

Product:

Ex-BE10BV

Lutz Pumpen GmbH
Erlenstraße 5-7
D-97877 Wertheim
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●
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BE10V

Fabrikant:

Ex-BE10B

Hiermee verklaren wij onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het volgende product voldoet aan
alle relevante bepalingen van de EU-richtlijnen.

PTB 12 ATEX 2026
Kenmerk
II 2 G Ex ib IIB Gb
PTB 12 ATEX 2026
Kenmerk
II 2 G Ex ib IIC Gb
EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-11:2012
EN 61000-6-2:2005/AC:2005
EN 55011:2009/A1:2010
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
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De aangemelde instantie Physikalisch-Technische Bundesanstalt 0102, Bundesallee 100,
38116 Braunschweig, heeft het product getest en hiervan de boven vermelde certificaten afgegeven.
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