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Bedieningsvoorschrift
MODULAIR
FLOW METER SYSTEEM TS
met en zonder volume instelling

Lees eerst het bedieningsvoorschrift!
Voor toekomstig gebruik bewaren.
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Verklaring van de bedieneenheid
1
2
3
4

Eenheid voor het volume (liter, US gallons, IMP gallon).
Eenheid voor doorstroming (l/min, US-G/min, IMP-G/min).
Reset toets voor het weergegeven volume.
Start toets voor afvultoepassing bij automatisch gebruik.
Store toets om correctiefactoren op te slaan in het geheugen.
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Stop toets om de afvultoepassing af te breken bij automatisch gebruik.
Recall toets om de correctiefactoren zichtbaar te maken.
Shift toets voor gebruikmaking van dubbelfuncties van de toetsen.
“S“ 12 wordt weergegeven in het display.
Omschakeltoets van handmatig naar automatisch gebruik.
In de automatische modus wordt het woord “AUTO” 13 in het display weergegeven.

6
7

8 Reduceert de doorstroming. In het display wordt dit wordt aangegeven met “SLOW” 16.
9 Numeriek toetsenbord. 0-9.
10 Weergave van het totaalvolume zolang de toets ingedrukt blijft.
Activering van de calibratiemogelijkheid. “CAL” 17 verschijnt in het venster.
11 Weergave van de doorstroming in de gekozen eenheid zolang de toets ingedrukt blijft.
Toets voor ingeven van basiswaarden (bijv. correctiefactor, ingesteld volume).
12 “S” geeft aan dat de SHIFT toets is ingedrukt voor gebruik van de dubbelfunctietoetsen (zoals de
aangegeven toetsen 4,5,7,8,10 en 11).
13 “AUTO” geeft aan dat de meter in automatisch gebruik ingesteld staat.
14 “START” geeft aan dat een automatische afvultoepassing is gestart.
15 “STOP” geeft aan dat een automatische afvultoepassing onderbroken is.
16 “SLOW” geeft aan dat er een stapsgewijze reductie van de doorstroming plaatsvindt.
17
18
19
20
21

“CAL” geeft aan dat de meter in de calibratie functie staat.
“BATT” geeft aan dat de batterijen gewisseld moeten worden.
Plaatsingsrichting van de batterijen.
Deksel van batterij compartiment.
Aansluitbus voor gegevensoverdracht.
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Algemene veiligheidsinformatie
De bediener moet het bedieningsvoorschrift doorgelezen hebben voordat de flowmeter in gebruik wordt genomen
en de aanwijzingen dienen opgevolgd te zijn.
1. Houdt rekening met temperatuur- en druklimieten. Drukstoten die door het sluiten van bijv. magneetventielen
ontstaan mogen de maximale bedrijfsdruk niet overschrijden.
2. Voor montage en demontage van de verschillende modules en data kabel moeten de batterijen verwijderd
worden.
3. Let op dat alle aansluitingen en verbindingen dicht en spanningsvrij bevestigd zijn.
4. Alleen alkalinemangaan batterijen mogen worden gebruikt.
5. Reparaties mogen alleen door de fabrikant worden verricht.
De in elk land geldende voorschriften ter voorkoming van ongelukken moeten strikt worden aangehouden.
Tijdens registratie van brandbare vloeistoffen volgens richtlijn 67/548/EWG dient bovendien gelet te worden op:
1. Gebruik alleen explosiebeveiligde flow meters.
2. Voor gebruik de potentiaal vereffening controleren.
3. Gebruik geleidende slang of pijp.
4. Gebruik alleen explosie beveiligde relaismodules binnen Ex-gevaarlijke gebieden.
5. Gebruik binnen Ex-gevaarlijke gebieden alleen explosie beveiligde aansluitingen.
6. Elektrostatisch gevaar door wrijving; slechts alleen afnemen met een vochtige doek. Geen oplosmiddelen voor
reiniging gebruiken.
7. Verwisselen van de batterijen mag alleen buiten het explosiegevaarlijk gebied en alleen met het juiste gereedschap
uitgevoerd worden. Alleen de toegelaten batterij types gebruiken.
De explosieveiligheid voorschriften van het gebruiksland moeten absoluut bekend zijn.
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A. Algemeen
De flow meter 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 flow meter opgebouwd worden uit verschillende modules:

À Bedieneenheid
Elektronische uitlezing met druktoetsen en LCD display voor bediening
van de flow meter.
Á Beschermkap
Beschermt de flowmeter of relaismodule als de bedieneenheid
decentraal is geplaatst.
Â Relaismodule
Schakelt de externe elektrische apparatuur zoals pompmotor en
magneetventiel en wordt gestuurd door de elektronica in de
bedieneenheid.
Voedingspanning unit
De spanningverzorging voor de bedieneenheid indien geen
batterijvoeding gewenst is en geen relaismodule benodigd is.
Bedieneenheid en meter

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 gebruik: Afvullen d.m.v. een handbediend tappistool. De
uitlezing van het volume wordt telkens op nul
teruggezet en de gewenste hoeveelheid kan
worden afgemeten.
Automatisch bedrijf: Het gekozen volume wordt per druk op de knop
afgevuld. Automatisch bedrijf is alleen met
aangesloten relaismodule mogelijk.
Relaismodule et beschermkap
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1. Risico
Het modulaire flow meter systeem is ontwikkeld en geproduceerd in overeenstemming met de relevante
fundamentele gezondheids- en veiligheidseisen en belangrijke EEG richtlijnen. Toch kan dit product gevaarlijk zijn
indien dit niet wordt gebruikt zoals aangeven.
In geval van verkeerd gebruik vervalt de garantie en is er gevaar voor
•

gezondheid en leven van de gebruiker

•

de flow meter en andere ingezette materialen

•

inefficiënt gebruik van de flow meter.

Alle personen die te maken hebben met de installatie/assemblage, opstart, gebruik, service en onderhoud van
de flow meter moeten
•

dienovereenkomstig gekwalificeerd te zijn,

•

de plaatselijke veiligheid- en preventievoorschriften in acht te houden,

•

deze bedieningsinstructies nauwkeurig op te volgen.

Het gaat om uw veiligheid !

2. Veiligheidsvoorschriften
In deze bedieningshandleiding worden de volgende symbolen gebruikt:
Gevaar!
Betekend een onmiddellijk dreigend gevaar.
Het niet opvolgen van de voorschriften kan zware verwonding of dood tot gevolg hebben.
Waarschuwing!
Betekend een mogelijk gevaarlijke situatie.
Niet naleven van de voorschriften kan leiden tot de dood of ernstig letsel.
Voorzichtig!
Duidt op een mogelijk schadelijke situatie.
Het product of iets in de omgeving kan beschadigen indien deze instructie is niet wordt nageleefd.

3. Levering
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.
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B. Basis flowmeter
1. Verantwoord gebruik
De basis flowmeter wordt gebruikt bij meting van volumes daar waar een geijkte meting niet is vereist. De basis
flowmeter is al gekalibreerd voor gebruik met water. Echter het meten van andere schone vloeistoffen is ook
mogelijk. Daarvoor is het mogelijk een specifieke calibratiefactor op de bedieningseenheid in te geven.
Waarschuwing!
Het meten van niet-geschikte vloeistoffen kan de meter beschadigen.
Spattende vloeistof of rondvliegende delen kunnen verwondingen veroorzaken.
Controleer aan de hand van de betreffende materialen zoals aangegeven in de technische data en een
resistentielijst (bijv. de Lutz bestendigheidstabel) of de basis flowmeter geschikt is voor de toe te
passen vloeistof.
Waarschuwing!
Overschrijding van de temperatuursgrens en de bedrijfsdruk zullen tot schade van de basis flowmeter
lijden.
Spattende vloeistof of rondvliegende delen kunnen verwondingen veroorzaken.
De in de technische gegevens weergegeven grenzen ten aanzien van de temperatuur en de druk moeten
worden aangehouden.

1.1 Gebruik in explosiegevaarlijk gebied
Het toepassen in explosiegevaarlijk gebied of het afmeten van brandbare vloeistoffen kan explosies
veroorzaken die tot zware verwondingen van personen en/of materiële schade leiden.
Let op het volgende:
• Basis flowmeters zijn niet-elektrische bedrijfsmiddelen en hebben bij gebruik in Zone 1 geen toelatingsverplichting
volgens modelkeuring.
• De basis-flowmeter VA, HC, LM en UN voldoen aan de richtlijn 94/9/EG (Groep II, Categorie 2 voor gassen en de
Temperatuurklasse T4).
• De-basisflowmeter mag alleen onder de voorwaardelijke condities ingezet worden bij een atmosferische druk tot
plus 0,8 bar en temperatuurbereik van -20°C bis +40°C . Bovendien mag deze niet in een omgeving geplaatst
worden waar zich brandbare stofdelen bevinden.
• De maximale temperatuur van de vloeistof mag voor de types LM en UN tot 60°C en voor de types VA en HC tot
80°C niet overschreden worden.
• Er moet een potentiaalvereffening tussen de basis-flowmeter, pompwerk, slang of leidingwerk aangelegd worden.
• Gebruik slechts alleen geleidende persaansluitingen of geleidend leidingwerk.
• Bij toepassing met een pompwerk moet de basis-flowmeter buiten het vat of de container gemonteerd worden.
• De toegelaten bedrijfsdruk (Type LM, UN - 4 bar en VA, HC - 10 bar) mag niet overschreden worden.
• Bij het aanbouwen van een elektronisch component wat afwijkt van dat van de fabrikant, moeten de voorschriften
voor explosiebescherming nageleefd worden.
• Om vonkvorming te vermijden, mogen montagewerkzaamheden alleen door vakkundig personeel worden uitgevoerd.
• Om corrosie te vermijden, mogen alleen vloeistoffen doorstromen waartegen de ingezette basis-flowmeter
bestendig is.
• Om een explosieve gasatmosfeer in de basis-flowmeter te vermijden, moet een slangsysteem gecreëerd worden,wat
volledig met vloeistof is gevuld.
Iedere ander gebruik zowel als iedere aanpassing aan het product geldt als onjuist gebruik. De fabrikant stelt zich
niet verantwoordelijk voor enige schade welke uit onjuist gebruik voortvloeit; het risico hiervoor draagt de gebruiker.
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1.2 Technische gegevens
Type

ST

SL

LM

UN

VA I

Doorstroomhoeveelheid
Temperatuur
Viscositeit
Bedrijfsdruk
Nauwkeurigheid

min. 10 l/min
max. 120 l/min
60 °C
2000 mPas
4 bar
± 1% standaard
£ 1% bij
aanpassing aan de
applicatie conditions
G 2 Buitendraad
geschikt voor
aansluitstuk met
wartelmoer
G 1 1/4
Buitendraad
745 g

min. 10 l/min
max. 120 l/min
60 °C
2000 mPas
4 bar
± 1% standaard
£ 1% bij
aanpassing aan de
applicatie conditions
G 2 Buitendraad
geschikt voor
aansluitstuk met
wartelmoer
G 1 1/4
Buitendraad
780 g

min. 10 l/min
max. 120 l/min
60 °C
2000 mPas
4 bar
± 1% standaard
£ 1% bij
aanpassing aan de
applicatie conditions
G 2 Buitendraad
geschikt voor
aansluitstuk met
wartelmoer
G 1 1/4
Buitendraad
900 g

min. 10 l/min
max. 120 l/min
60 °C
2000 mPas
4 bar
± 1% standaard
£ 1% bij
aanpassing aan de
applicatie conditions
G 2 Buitendraad
geschikt voor
aansluitstuk met
wartelmoer
G 1 1/4
Buitendraad
900 g

min. 10 l/min
max. 100 l/min
80 °C
5000 mPas *
10 bar

PPO
PPO/PPS
Viton®
BaFe, PA,
RVS (1.4401)
nee

PPO
PPO/PPS
Viton®
PPS gekapseld

PPS
LCP
FEP
PPS gekapseld

RVS (1.4581)
RVS/ETFE/ETFE
FEP
ETFE gekapseld

0212-100

0212-200

PPS
LCP
FEP
BaFe, Ms
RVS
ja
Geleidend
0212-300

ja
Geleidend
0212-400

ja
Geleidend
0212-500

Aansluiting
Ingang

Aansluiting
Uitgang
Gewicht
Materialen:
Behuizing
Meetkamer
Afdichtingen
Magneet
Geschikt voor
Ex-toepassing
Bestelnr.

Materiaalbeschrijving
* afhankelijk van de applicatie
PPO = Polyphenyleen Oxide
PPS = Polyphenyleen Sulfide
LCP = Liquid Cristal Polymeer

nee

Viton®
BaFe
Ms

= Fluor Elastomeer
= Barium-Ferriet
= Messing

PA
FEP

± 1%

G 1 1/4
Buitendraad

G 1 1/4
Buitendraad
3.240 g

= Polyamide
= Tetrafluoro Ethyleen/
Hexafluorpropyleen

Viton® is een geregistreerd handelsmerk van DuPont Dow Elastomers

p / (bar)

1.3 Maximum druk afhankelijk van de mediumtemperatuur

Type VA I, II

Type ST, SL, LM, UN

Diagram 1
Maximum druk afhankelijk van de
mediumtemperatuur

T / (°C)
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1.4 Gevuld systeem
Voor het eerste gebruik van de flowmeter, moet het gehele leidingsysteem van de pomp tot sluitelement ontlucht
worden (tappistool, magneetklep of id.). Gedurende het gebruik moet erop worden toegezien dat het complete
systeem gevuld is met vloeistof.

1.5 Drukstoten (waterslag)
Bij lange leidingen en magneetventielen met korte sluit- en openingssnelheid, kan het door vertragingen
(afschakelen, sluiten) of versnellen van de stromende vloeistofkolom leiden tot aanzienlijke druk fluctuaties met
waterslag in het leidingnet..
Waarschuwing!
Door waterslag optredende kortstondige drukpieken of drukstoten, kan zware schade ontstaan, zoals
het stukgaan van de flowmeter, pomp of andere componenten in het systeem!
Gevaar door ongecontroleerd spattende vloeistof. Afhankelijk van het medium, kan dit leiden tot
brandwonden, explosiegevaar, giftige dampen, elektrische schokken, uitglijden en andere gevaren!
Voorbeeld: Bij een capaciteit van 50 l/min in een 1” leiding met een lengte van 10 meter, kan bij een
ventielsluitsnelheid van 20 ms een drukstoot tot 10 bar ontstaan.
Drukstoten verhinderd men door:
• Reducering van de doorstroomsnelheid door gebruik te maken van een grotere nominale diameter (DN).
• Afvullen met stapsgewijze afschakeling (SLOW-mode, zie Hst. C 3.2.9).
• Gebruik bijv. drukregelventielen om ontoelaatbare drukpieken te voorkomen.

1.6 Drukverlies
Diagram 2 geeft het drukverlies afhankelijk van de doorstroming. De doorgetrokken lijn geldt voor aan water
gelijkwaardige vloeistoffen (r » 1 kg/dm³, h » 1 mPas).
Bij media met een andere dichtheid (r ¹ 1 kg/dm³) zijn de drukverlieswaarden te berekenen door de doorgetrokken
lijnwaarde te vermenigvuldigen met de dichtheid.
Media met een hoge dynamische viscositeit (h >> 1 mPas) veroorzaken; net als media met een hogere dichtheid;
een hoger drukverlies. De grenscurve voor de toelaatbare viscositeit bij r = 1kg/dm³ is als gestippelde lijn in
diagram 2 aangegeven. Als de dichtheid r groter is dan 1 kg/dm³ ,dan is de daadwerkelijke dichtheid te
vermenigvuldigen met de waarde uit het diagram.

Diagram 2
Drukverlies afhankelijk van de
doorstroomhoeveelheid
specifieke dichtheid
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1.7 Meetnauwkeurigheid en doorstroming
Door de fabrikant is de flowmeter gekalibreerd op een doorstroming van 40 l/min. Andere doorstroomsnelheden
veranderen de meetnauwkeurigheid (zie diagram 3). De doorstroomsnelheid kan tijdens het afvullen afgelezen
worden door de SPEED-toets 11 in te drukken.
Aanpassen van de meetresultaten kan geschieden door de oude correctiefactor uit het geheugen op te roepen.
(zie hoofdstuk C 3.3.3). De oude correctiefactor wordt dan met uw doorstroomhoeveelheid in diagram 3 berekend.
Daarna moet de nieuwe waarde worden ingegeven (zie hoofdstuk C 3.3.2).

Voorbeeld: voor type ST, SL, LM, UN:
Q = 20 l/min Ü
K1 = 1,028
K2 = K1 + Krel
K2 = 1,028 + 0,01

Krel = 0,01

K2 = 1,038

Voorbeeld: voor type VA I:
Q = 20 l/min
K1 = 3,37

Ü

Krel = 0,03

K2 = K1 + Krel
K2 = 1,028 + 0,03
K2 = 3,4
Q: Doorstroomhoeveelheid
Krel: Relatieve correctiefactor uit diagram 3
K1: Oude correctiefactor uit geheugen
K2: Nieuwe correctiefactor
Diagram 3
Correctiefactor afhankelijk van doorstroomhoeveelheid

1.8 Optimaliseren van nauwkeurigheid door kalibreren
Indien de flow meter als een automatische batch meter wordt ingezet ( regelmatig afvullen van dezelfde hoeveelheid
van dezelfde vloeistof) dan kan de meter hierop gekalibreerd worden. Met een vergelijkingsmeting wordt de
aangegeven hoeveelheid op de ware hoeveelheid afgestemd (zie hoofdstuk 3.3.1). Door deze methode is een
meetnauwkeurigheid van 1 digit (staat voor ± 0,1 liter, ± 0,01 US-G, ± 0,01 Imp-G) mogelijk.
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2. Installatie
2.1 Aansluiting voor
vatpompgebruik
Montage volgorde flowmeter
Type ST, SL, LM en UN:
1. Monteer de terugslagklep (optie)
en filterzeef aan de inlaatzjide
(pijl). Het terugslagventiel kan
uitsluitend samen met de
filterzeef worden ingebouwd.
2. O-ringen in aansluiting
plaatsen. Vlakke afdichtingen en
O-ringen met geschikte
smeermiddelen bevochtigen.
3. Plaats wartelmoer op aansluiting
4. Aansluiting op pompwerk
schroeven
5. Draai de wartelmoer vast aan de
flowmeter
6. Slangaansluiting op de G 1 1/4
uitgang draaien

Aansluiting voor vatpompgebruik, type ST, SL, LM en UN

Montage volgorde flowmeter
Type VA I:
1. Vlakke afdichting in wartelmoer
plaatsen
2. Vatpompaansluiting op uitgang
van pompwerk schroeven
3. Vlakke afdichting in wartelmoer
plaatsen en aan de flowmeter
vastdraaien
4. Slangaansluiting op de G 1 1/4
uitgang draaien

Aansluiting voor vatpompgebruik, type VA I
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2.2 Aansluiting voor pijpsysteem – Flensaansluiting
Voorzichtig!
De volgende punten zijn van belang bij het aansluiten aan een pijpsysteem:
• Pijpen, fittingen enz. moeten zodanig worden opgesteld dat onnodig gewicht en vibraties niet op de
flowmeter overgebracht worden!
• Zuig- en persleidingen altijd spanningsvrij aansluiten. Indien beide leidingen niet precies in elkaars
verlengde liggen moeten deze gewijzigd worden zodat dit wel het geval is!
Montage volgorde flowmeter
Type ST, SL, LM en UN:
1. Monteer de terugslagklep (optie)
en filterzeef aan de inlaatzjide
(pijl). Het terugslagventiel kan
uitsluitend samen met de
filterzeef worden ingebouwd.
2. O-ringen in de kraagbussen
plaatsen. Vlakke afdichtingen en
O-ringen met geschikte
smeermiddelen bevochtigen.
3. Plaats wartelmoer over de
kraagbus en draai deze vast aan
de flowmeter
4. Druk de platte pakkingen in de
draadstukken
5. Draadstukken aan de flowmeter
en kraagbus vastdraaien
6. Druk de platte pakkingen in de
draadstukken
7. Monteer de flenzen
8. Schroef de adapters tegen de
flens vast

Flensaansluiting voor type ST, SL, LM en UN

Montage volgorde flowmeter
Type VA I:
1. Plaats de flensplaat over de
kraagbus
2. Druk de platte pakkingen in de
kraagbussen
3. Draai de kraagbussen vast aan
de flowmeter

Flensaansluiting voor type VA I
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2.3 Magneetklep
aansluiting
Montage volgorde:
1. Schroef de dubbelnippels
G 3/4 – G 1 1/4 in de in- en
uitgang van de magneetklep
2. Monteer de slangaansluitingen
aan beide zijden van de slang
3. Bevestig de slang nu aan de
klep en aan de flowmeter
Let op de doorstroomrichting
van de magneetklep!
4. Schroef het uitloopstuk vast
aan de uitgangzijde van de
flowmeter

Magneetklep aansluiting

3. Onderhoud en instandhouding
3.1 Zeef en terugslagventiel reinigen
Het is raadzaam om de flowmeter na gebruik van kristalliserend-, klevend- of sterk vervuild medium te spoelen en
te reinigen..
Procedure voor type ST, SL, LM and UN
1. Flowmeter leeg laten stromen
2. Wartelmoer losdraaien
3. Zeef loshalen en deze met perslucht schoonblazen
4. Terugslagventiel met de hand losmaken en deze met perslucht schoonblazen
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3.2 Demontage van de flowmeter
De flowmeter kan gedemonteerd worden voor reiniging van de meetkamer
en voor onderhoud.
Waarschuwing!
De flowmeter kan nog vloeistof bevatten bij demontage!
Bij agressieve vloeistoffen kan dit lijden tot verbranding, vergiftiging,
irritatie van de huid, etc.
Draag passende beschermende kleding bij behandeling van agressieve
vloeistoffen. De flowmeter moet leeg zijn voor demontage. Let erop
dat er na het ledigen desondanks nog restvloeistof kan achterblijven.
Verwijder hierom de bovenplaat À altijd rechtstandig omhoog.

+

Indien de flowmeters LM, UN en VA gedemonteerd worden, wordt
aanbevolen om ook de O-ringen Á te vervangen. Vlakke afdichtingen
en O-ringen met geschikte smeermiddelen bevochtigen.

Demontage van de flowmeter type ST, SL, LM en UN:
1.
2.
3.
4.
5.

Maak de schroeven Å aan de onderzijde los.
Verwijder de bovenplaat À rechtstandig omhoog.
Til de meetkamer Ã uit de basis behuizing Ä.
Verwijder de O-ring Â uit de meetkamer.
Open voorzichtig de meetkamer.

Het monteren gebeurt in omgekeerde volgorde.
Bij het monteren van de bovenplaat À dient goed gelet te worden op de
juiste positie van de basis behuizing Ä.

Demontage van de flowmeter type VA I:
1.
2.
3.
4.
5.

Maak de schroeven Å aan de onderzijde los.
Verwijder de bovenplaat À rechtstandig omhoog.
Verwijder de klem Ã.
Til de meetkamer Â uit de basis behuizing.
Open voorzichtig de meetkamer.

Het monteren gebeurt in omgekeerde volgorde.
Bij het monteren van de bovenplaat À dient goed gelet te worden op de
juiste positie van de basis behuizing Ä.

8. Reparatie
Bij retournering van een apparaat naar de leverancier dient het
decontaminatie certificaat volledig ingevuld, ondertekend en bijgevoegd
te worden (zie Service op www.lutz-pumpen.de).
Demontage van de flowmeter
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C. Bedieneenheid
1. Verantwoord gebruik
Voorzichtig!
Apparaatstoring door corrosie!
Gebruik de bedieneenheid BE1 V of Ex-BE1 V voor toepassing in agressieve omgeving.
Voorzichtig!
De elektromagnetische verenigbaarheid van het apparaat is afgestemd op de uitgezonden storingen en
storingimmuniteit voor woon- en industriegebieden. 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.

1.1 Technische gegevens
Type

BE1

Aanwijzing

Functies

BE1 V

Ex-BE1

Ex-BE1 V

6-digit LCD-uitlezing, 19 mm karakter hoogte
Hoeveelheid l, US-G, IMP-G
Doorstroming l/min. US-G/min, IMP-G/min
Batterij te vervangen, Functie mode, Individuele hoeveelheid,
Totaal hoeveelheid, Aantal afvullingen
• Terugstellen van charge hoeveelheid en totaal hoeveelheid
• Automatische calibratie
• Opslag van verschillende calibratie factoren
• Toets beveiliging tegen onrechtmatig gebruik
• Omzetten naar handmatige- of automatische modus met relaismodule (optioneel)
• Cycli teller
• Systeembescherming door storingsherkenning
• Voortijdig afschakelen

Beschermingsklasse

IP 54 in combinatie met flowmeter of optionele modules

Spanningsverzorging

3 x 1.5 V alkaline mangaan batterijen of bij het relaismodule,
d.m.v. een spanningsverzorging eenheid

Explosie beschermingsklasse

-

-

II 2G EEx ib IIA T4 II 2G EEx ib IIA T4

Gebruik in agressieve omgeving

niet aanbevolen

geschikt

niet aanbevolen

geschikt

Elektronica
vervangbaar

compleet
ingegoten

vervangbaar

compleet
ingegoten

Reparatie mogelijkheid

ja

nee

ja

nee

Gewicht

200 g

300 g

220 g

310 g

Bestelnr.

0212-001

0212-003

0212-002

0212-004
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1.2 Toepassing in explosiegevaarlijk gebied
Gevaar!
Brand- en explosiegevaar als gevolg van vloeistof !
Brandgevaar. Drukgolven: rondvliegende delen kunnen dood veroorzaken.
Gebruik voor meting van brandbare vloeistoffen volgens richtlijn 67/548/EWG
alleen de bedieneenheid Ex-BE1 of Ex-BE1 V.
Gevaar!
Explosiegevaar! Wrijving wekt elektrostatische lading op!
Drukgolven: rondvliegende delen kunnen dood veroorzaken.
Bedieneenheid enkel met een vochtige doek afnemen.
Gevaar!
Explosiegevaar door ontoelaatbare opwarming!
Drukgolven: rondvliegende delen kunnen dood veroorzaken.
Neem notie van de volgende elektrische gegevens en aansluitvoorwaarden.
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1.2.1 Elektrische gegevens
Interne voeding

4.5 V (DC); Toegelaten batterij types voor de
verzorging van de voeding:
•
•
•
•

VARTA Alkaline, Nr.4001, type LR1, 1,5V
VARTA High Energy, Nr.4901, type LR1, 1,5V
DURACELL Alkaline, type MN9100, Grootte N, 1,5V
Energizer Alkaline; type E90, LR1, 1,5V

Verwisseling dient buiten de explosiegevaarlijke locatie te
geschieden.
Module ingang
[Stekerbus 1(+), 3(-), 4, 6 of
interne steker St1 of St2]

Ontbranding beveiliging klasse intrinsiek beveiligd EEx ib IIB;
Max. waarden:
Uo
= 5V
= 55 mA
Io
Po
= 68 mW
Karakteristieke curve: lineair
Ci
= 1,1 µF
Li
erg klein
Max. toelaatbare waarden voor:
(de volgende corresponderen met het computer programma
voor PTB reportage ThEx-10)
Lo (mH)
2

IIB
Co (µF)
16

1

19

0,5

24

Indien verbonden met een actieve module uitgang in explosie
beveiligde klasse intrinsieke veiligheid met max. toelaatbare
waarden:
Uo
= 6,6 V
Io
= 165 mA
Po
= 272 mW
Karakteristieke curve: lineair
max. toelaatbare voorkomende waarden gelden voor de aansluiting
met het module: (de volgende corresponderen met het computer
programma voor PTB reportage ThEx-10)
Lo (mH)

20

IIB
Co (µF)

2

6,9

1

9,9

0,5
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2. Installatie
2.1 Plaatsen van de batterijen
Montage volgorde:
1.
2.
3.
4.

Deksel van batterijcompartiment 20 losdraaien
Batterijen uit piepschuimverpakking halen
Batterijen plaatsen, let daarbij op de polariteit 19
Batterijcompartiment 20 dichtdraaien

2.2 Draaien van de bedieneenheid
De bedieneenheid kan in stappen van 90° in de gewenste positie
gedraaid worden.
Montage volgorde:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Afdekdopjes verwijderen
Schroeven losdraaien
Bedieneenheid voorzichtig optillen; denk om de kabellengte!
Bedieneenheid in de gewenste positie draaien
Bedieneenheid plaatsen
Schroeven vastdraaien
Afdekdopjes plaatsen
Draaien van de bedieneenheid

21

NL

C. Bedieneenheid

2.3 Gescheiden opstelling van bedieneenheid
Door de modulaire bouwwijze van het flowmetersysteem is het mogelijk om de bedieneenheid of het bedieneenheid
met relaismodule gescheiden van de flowmeter te installeren. Daarvoor zijn extra benodigd een beschermkap,
een bevestigingsplaat en een datakabel.
Montage volgorde:
1. Verwijder de batterijen uit het
bedieneenheid
2. Verwijder de afdekdopjes en
draai de schroeven los
3. Bedieneenheid voorzichtig
optillen; denk om de
kabellengte!
4. Steker losmaken
5. Beschermkapje van de
kombiplaat verwijderen
6. Kombiplaat op een
ondergrond schroeven
(schroeven zijn niet
bijgeleverd)
7. Afdekdopjes plaatsen
8. Bedieneenheid op de
bevestigingsplaat schroeven
en afdekdopjes plaatsen
9. Platte signaalkabel van
beschermkap via adapter met
reedcontact steker verbinden
10. Beschermkap op flow meter
plaatsen en afdekdopjes
plaatsen.
11. Bedieneenheid met
beschermkap verbinden
d.m.v. datakabel
12. Batterijen plaatsen

Gescheiden opstelling van bedieneenheid

22

C. Bedieneenheid

NL

2.4 Bevestiging van bedieneenheid op slang
Montage volgorde:
1. Verwijder de batterijen uit het
bedieneenheid
2. Verwijder de afdekdopjes en
draai de schroeven los
3. Bedieneenheid voorzichtig
optillen; denk om de
kabellengte!
4. Steker losmaken
5. Beschermkapje van de
kombiplaat verwijderen
6. Slangklemmen aan de
bevestigingsplaat monteren en
afdekdopjes plaatsen
7. Schroef de bedieneenheid op
de kombiplaat en afdekdopjes
plaatsen
8. Slang in klemmen drukken.
Klembeugels vastmaken.
9. Platte signaalkabel van
beschermkap via adapter met
reedcontact steker verbinden
10. Beschermkap op flow meter
plaatsen en afdekdopjes
plaatsen.
11. Bedieneenheid met
beschermkap verbinden d.m.v.
datakabel
12. Batterijen plaatsen

Montage van bedieneenheid aan slang
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3. Bediening
+

Alle navolgend beschreven toetsvolgordes moeten na elkaar ingegeven worden.

3.1 Handmatig gebruik
Bij handmatig gebruik wordt er met een handbediende tapinrichting afgevuld. De volumeaflezing wordt op nul
teruggesteld en de gewenste hoeveelheid wordt gemeten.

3.1.1 Terugstellen van volumeaflezing naar nul
Bediening

+

Aanwijzing

Alleen bij handmatig gebruik mogelijk

3.1.2 Totaalvolume in het display tonen
De totaalhoeveelheid geeft de som weer van alle voorgaande handmatige- en automatisch uitgevoerde opdrachten.
Bediening

+

Aanwijzing

De waarde verschijnt zolang de toets ingedrukt blijft.

3.1.3 Doorstroomsnelheid uitlezen
Bediening

+

24

De hoeveelheid wordt getoond zolang de toets ingedrukt blijft.
De waarde van de ingestelde volume-eenheid per minuut wordt
weergegeven.

Aanwijzing
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3.1.4 Toetsblokkering bij handmatig gebruik
Om bedieningsfouten te voorkomen - zoals per abuis kalibreren - kunnen alle toetsen m.u.v. de RESET, SPEED en
TOT geblokkeerd worden.
Bediening

+

Aanwijzing

De aanwijzing L geeft de toetsblokkering aan. Bij een (batterij-) stroomstoring blijft de blokkering intact.
Voor opheffing van de blokkering moet men op RESET drukken en de bovenstaande combinatie herhalen.

3.2 Automatisch bedrijf
Bij automatisch gebruik kan een ingestelde hoeveelheid per druk op de knop afgevuld worden. Dit is echter alleen
mogelijk in combinatie met een relaismodule en evt. een magneetventiel. (Opbouw zie hoofdstuk D 2.2.).

3.2.1 Omschakelen tussen handmatig- en automatisch gebruik
Bediening

+
+

Aanwijzing

Het omschakelen van automatisch- naar handmatig gebruik gebeurt op dezelfde wijze.
De aanwijzing AUTO verdwijnt.
Het omschakelen is alleen mogelijk met een aangesloten relaismodule.
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3.2.2 Afvulhoeveelheid ingeven
Bediening
Geef bijv. 50 Liter in

Aanwijzing

Het ingegeven volume knippert

+

Bevestig de ingegeven waarde met de ENTER-toets. Voor correctie van de afvulhoeveelheid moet de ingegeven
waarde afgesloten zijn (ENTER-toets indrukken). Opnieuw intoetsen is dan mogelijk.

3.2.3 Afvulhoeveelheid starten
Bediening

+

Aanwijzing

De ingestelde hoeveelheid loopt tot het einde af.
Er kan tussendoor gestopt en opnieuw gestart worden.
0.0 verschijnt aan het einde van het proces.

3.2.4 Afvulhoeveelheid onderbreken
Bediening

+
+
26

Aanwijzing

Het opnieuw starten gebeurt door START in te drukken (zie hoofdstuk C 3.2.3.)
Als de hoeveelheid zonder herkenbare oorzaak zelfstandig wordt onderbroken, dan is er een storing
ontstaan en wordt de systeembewaking actief. (Fout oplossen.)
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3.2.5 Afvulhoeveelheid corrigeren
Tijdens het afvullen is het mogelijk om de hoeveelheid te corrigeren.
Daarbij wordt de reeds afgevulde hoeveelheid verrekend met de nieuwe hoeveelheid.
Bediening
Nieuwe hoeveelheidkeuze ingeven, bijv. 50 liter

Aanwijzing

Het ingegeven volume knippert

Het nog af te tellen hoeveelheid is continu uitleesbaar
Nieuwe hoeveelheidkeuze ingeven, bijv. 30 liter

Voortzetting op de volgende pagina
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Bediening

Aanwijzing

Het ingegeven volume knippert

+

Het corrigeren is alleen succesvol indien de nieuw ingegeven hoeveelheid groter is dan de al afgevulde
hoeveelheid.

3.2.6 Afvulhoeveelheid afbreken
Bediening

+

Aanwijzing

Het is nu mogelijk om een nieuwe waarde in te geven (zie C 3.2.2) of met de RESET (3) toets de actuele
hoeveelheid te herhalen.

3.2.7 Herhalen van hoeveelheidvoorkeuze
Bediening

Aanwijzing

de afvulhoeveelheid knippert

+
28

De ingegeven hoeveelheid wordt aangegeven. Het proces kan gestart worden (zie C 3.2.3.)
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3.2.8 Cycli teller
De cyclusteller geeft het aantal keren aan wat is afgevuld met gelijke hoeveelheid. Hierdoor hoeft de bediener niet
mee te tellen als hij b.v. 100 maal een gelijke hoeveelheid afvullen moet. Met het ingeven van een nieuwe hoeveelheid,
begint de cyclusteller opnieuw bij nul. Afgebroken afvullingen worden niet geteld. Verandering van de „SLOW“hoeveelheid heeft ook geen invloed op de cyclusteller.
Bediening

+

Aanwijzing

De cyclusteller is afleesbaar gedurende de tijd dat de toets ingedrukt blijft. Gedurende het afvullen is deze
aflezing niet mogelijk.

3.2.9 Afvullen d.m.v. stapsgewijze afschakeling (SLOW-ventiel)
Bij automatisch gebruik is het mogelijk om 2 verschillende vloeistofvolumes af te vullen. Dit is nodig bij snel en
precies afvullen van grote hoeveelheden en ook bij schuimende media.
Hiervoor zijn 2 parallel geschakelde magneetventielen benodigd. Deze ventielen worden na elkaar gesloten. Zo
wordt de drukstoot in het systeem afgezwakt en wordt bij schuimende vloeistof overstroming vermeden. Indien
men hierbij ook een kogelkraan in de SLOW-leiding plaatst dan kan de vloeistofstroom perfect afgesteld worden..
De hoeveelheid met gereduceerde doorstroomsnelheid wordt met de SLOW-functie ingegeven.

3.2.9.1 Slow hoeveelheid instellen / annuleren
Bediening

Aanwijzing

de afvulhoeveelheid knippert

de huidige Slow hoeveelheid knippert

Voortzetting op de volgende pagina
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Bediening
Slow hoeveelheid ingeven, bijv. 1 liter (0 voor opheffen)

+

+

Aanwijzing

Als de ingegeven SLOW hoeveelheid groter is dan de
bedoelde afvulhoeveelheid, dan blijft het hoofdventiel
gedurende het gehele proces gesloten.

Alleen bij automatisch bedrijf mogelijk

3.2.9.2 Slow hoeveelheid tonen
Bediening

+
30

Alleen bij automatisch bedrijf mogelijk

Aanwijzing
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3.2.10 Systeembescherming door storingsherkenning
De flow meter heeft de mogelijkheid om het afvulproces zelfstandig te controleren op fouten zoals drooglopen,
leidingverstopping, defect magneetventiel enz..
Na het indrukken van de START-toets bewaakt de flowmeter de tijd dat er geen vloeistof geteld wordt. Na
overschrijding van deze tijd schakelt de flowmeter af. In het display verschijnt dan STOP. Na het opheffen van de
fout kan opnieuw op de START-toets worden gedrukt.
De bewakingstijd kan tussen de 1 en 999 seconden vrij gekozen worden. Standaard is 3 seconden bewaking
ingesteld. Door 0 in te geven, wordt de bewakingstijd volledig uitgeschakeld.

+

Verandering van de bewakingstijd kan alleen bij handmatig bedrijf.

Bediening

Aanwijzing

Voer de bewakingstijd in, bijv.5 sec.
(Voer 0 in om de functie te deactiveren)

Voortzetting op de volgende pagina
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Bediening

Aanwijzing

De nieuwe instelling knippert

3.2.11 Toetsblokkering bij automatisch gebruik
De toetsblokkering verhindert omschakeling naar handmatig gebruik en voorkomt het verkeerd ingeven van een
nieuw afvulvolume. In het geval dat men altijd dezelfde hoeveelheid afvult, kan men hierdoor fouten vermijden.
Gedurende de toetsblokkering blijven de functies bruikbaar: RESET, START, STOP, totaal (TOT), SPEED en
cyclustelling (zie C 3.2.8.).
Bediening

+

Aanwijzing

De aanwijzing L geeft de toetsblokkering aan. Bij een stroomstoring blijft deze functie actief.
Opheffing geschiedt door de voorgenoemde combinatie te herhalen.

3.3 Calibratie
Standaardmatig is de flowmeter met water gekalibreerd op een doorstroming van 40 Ltr/min Door verschillende
applicaties bijv. bij kleinere doorstroomhoeveelheid of vloeistof met een hogere viscositeit kunnen meetafwijkingen
ontstaan (zie B 1.6).
Door aanpassing van de veranderbare correctiefactor in handmatig bedrijf kan de flowmeter gekalibreerd worden. De calibratiefactor kan direct worden ingegeven of elektronisch berekend worden door een vergelijkingsmeting
tussen de aangegeven waarde en de daadwerkelijk afgevulde hoeveelheid.
De flowmeter beschikt hiervoor over 9 geheugenplaatsen (plaatsen 1 t/m 9) die opgeroepen kunnen worden door
deze in een gebruiksplaats (plaats 0) te zetten.
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3.3.1 Calibratie door vergelijkingsmeting
Bediening

Aanwijzing

Hoeveelheid in meetvat afvullen
Lees de hoeveelheid van het meetvat af en geef de daadwerkelijke
hoeveelheid in op het numerieke toetsenbord

De berekende factor knippert

+

Bij automatisch gebruik is dit niet mogelijk (zie C 3.2.1).
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3.3.2 Verandering van de correctiefactor in de gebruiksplaats (0)
Bediening
Correctiefactor ingeven

Aanwijzing

gebruiksplaats

+

Bij automatisch gebruik is dit niet mogelijk (zie C 3.2.1)

3.3.3 Uitlezing van de correctiefactor in de gebruiksplaats (0)
Bediening

Aanwijzing

Voortzetting op de volgende pagina
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Aanwijzing

Bij automatisch gebruik is dit niet mogelijk (zie C 3.2.1)

3.3.4 Correctiefactor uit de gebruiksplaats (0) naar een geheugenplaats
(1 t/m 9) kopiëren
Bediening
Correctiefactor ingeven

Aanwijzing

Geheugenplaats ingeven

geheugenplaats

+

Bij automatisch gebruik is dit niet mogelijk (zie C 3.2.1)
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3.3.5 Correctiefactoren uit geheugenplaatsen (1 t/m 9) lezen
Bediening

Aanwijzing

Geheugenplaats ingeven

+

Bij automatisch gebruik is dit niet mogelijk (zie C 3.2.1)

3.3.6 Correctiefactor uit de gebruiksplaats (0) naar een geheugenplaats
(1 t/m 9) copiëren
Bediening

Aanwijzing

Voortzetting op de volgende pagina
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Aanwijzing

Geheugenplaats ingeven

+

Bij automatisch gebruik is dit niet mogelijk (zie C 3.2.1)

3.3.7 Correctiefactor uit een van de geheugenplaatsen (1 t/m 9)
naar de gebruiksplaats (0) kopiëren
Bediening

Aanwijzing

Geheugenplaats ingeven

Voortzetting op de volgende pagina
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Bediening

+

Aanwijzing

Bij automatisch gebruik is dit niet mogelijk (zie C 3.2.1)

3.3.8 Berekening van de correctiefactor bij automatisch gebruik
Bij het automatisch gebruik is directe calibratie niet mogelijk. Toch is er een mogelijkheid om een gekozen
hoeveelheid in een meetvat af te vullen en daarna een nieuwe correctiefactor te berekenen. Daarvoor zijn de
volgende stappen nodig:
•

Afvulhoeveelheid ingeven (zie C 3.2.2)

• Afvulhoeveelheid starten (zie C 3.2.3.)
• Na het afvullen omschakelen naar handmatig gebruik (zie C 3.2.1.)
• Correctiefactor in de gebruiksplaats uitlezen (zie C 3.3.3.)
• Nieuwe correctiefactor berekenen met de volgende formule:

k2 =
k1
k2
VV
VM

:
:
:
:

VM k 1
VV

correctiefactor uit de gebruiksplaats
Nieuwe correctiefactor
gekozen volume
afgelezen volume in meetvat

• Berekende correctiefactor in de gebruiksplaats zetten (zie C 3.3.2.)
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3.4 Bijzondere functies
3.4.1 Veranderen van de meeteenheid
De flow meter kan bij handmatig gebruik worden omgezet van uitlezing in Liter naar US gallon of IMP gallon
zonder de calibratie te veranderen.

3.4.1.1 Meeteenheid in Liter
Bediening

Aanwijzing

intoetsen 0123

+

Alleen bij handmatig gebruik mogelijk

3.4.1.2 Meeteenheid in US gallon
Bediening

Aanwijzing

intoetsen 0456

+

Alleen bij handmatig gebruik mogelijk

3.4.1.3 Meeteenheid in IMP gallon
Bediening

Aanwijzing

intoetsen 0789

+

Alleen bij handmatig gebruik mogelijk
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3.4.1.4 Omrekening van de doorstroming in kilogrammen over de correctiefactor
In bijzondere gevallen kan de flowmeter het gemeten volume in kilogrammen aangeven De samenhang tussen
volume (V) en massa (m) is door de dichtheid ρ bepaald.

m=ρ•V
Indien de correctiefactor voor het volume bekend is (zie C.3.3.1 of correctiefactor diagram 3) dan wordt deze met
de dichtheid ρ als volgt berekend. Correctiefactor berekenen met de volgende formule:

k2 = ρ • k1

k1 : Correctiefactor na het kalibreren
k2 : Correctiefactor voor de massa-eenheid
r : Dichtheid van de vloeistof

Voorbeeld
Bediening
Berekende factor k2 ingeven

Aanwijzing

Ingegeven factor

Ingegeven factor knippert

+
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De volumeaanduiding is nu niet meer geldig.
Aanbeveling: Om vergissingen te voorkomen is het aan te raden om de aanduiding LITER op de folie af te
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3.4.2 Totaaltelling op nul stellen
Bediening

Aanwijzing

intoetsen 0357

+

Alleen bij handmatig gebruik mogelijk

3.4.3 Correctie van bedieningsfout
Door de toetscombinatie SHIFT + RESET tegelijk in te drukken wordt de flowmeter in de beginstand van handmatigof automatisch bedrijf teruggezet.
Deze functie is zeer handig als de gebruikstoestand niet is afgemaakt, als de druktoetsen niet reageren of als het
display bij een bepaalde ingegeven waarde niet de juiste uitlezing geeft.
Bediening

Aanwijzing
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4. Onderhoud en instandhouding
4.1 Batterijen verwisselen
De flowmeter werkt op 3 alkaline batterijen type LR1 maat N. Aan het einde van de levensduur van de batterij
verschijnt "BATT" 18 in het display.

+

Als "BATT" knippert dan moeten de batterijen binnen 2 weken gewisseld worden.
Indien "BATT" continu zichtbaar is, dan moet er direct gewisseld worden.
Gevaar!
Bij het verwisselen van de batterijen in explosie gevaarlijke omgeving bestaat explosiegevaar!
Drukgolven: rondvliegende delen kunnen dood veroorzaken.
Verwisselen van de batterijen mag alleen buiten het explosiegevaarlijk gebied en alleen met het juiste
gereedschap uitgevoerd worden. Alleen de volgende batterij types zijn toegestaan:
• VARTA High Energy, Nr.4901, type LR1, 1,5V
• VARTA Electronic Alkaline; No. 4001; LR1; LADY; N; AM5
• DURACELL ALKALINE; Grootte N; MN9100; LR1
• Energizer Alkaline; E90; LR1; N

Montage volgorde:
1. Deksel van batterijcompartiment 20 losdraaien
2. Batterijen eruit nemen
3. Nieuwe batterijen plaatsen; let hierbij op de juiste polariteit 19
4. Batterijcompartiment 20 dichtdraaien
5. Toets RESET indrukken

+
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D. Relaismodule RM1/RM3 en spanningseenheid NG1
1. Verantwoord gebruik
Bij automatisch gebruik van de flowmeter kan een ingestelde hoeveelheid
per druk op de knop afgevuld worden. Dit is echter alleen mogelijk in
combinatie met een relaismodule. Het relaismodule wordt gestuurd door de
elektronica van de bedieneenheid en schakelt externe elektrische apparatuur
zoals pompmotor en magneetventielen. De Elektrischeverbinding tussen de
bedieneenheid en het relaismodule komt tot stand door een 10-aderige platte kabel.
Het relaismodule RM1/RM3 of spanningseenheid NG1 levert de
voedingspanning voor de bedieneenheid. De batterijen hebben dan alleen
nog een bufferfunctie in geval van een stroomuitval.
Het relaismodule RM1 en RM3 zijn uitgevoerd met drie aansluitsokken voor
het aansluiten van externe apparatuur À,Á en de stroomverzorging Â.
De spanningseenheid NG1 is uitgevoerd met één aansluitsok voor het
aansluiten van de stroomverzorging Â.

Relaismodule

Gevaar!
Onder spanning staande netvoeding aansluitingen!
Elektrische schokken kunnen dodelijk zijn.
Een bedieneenheid of een afdekkap moet op het relaismodule RM1, RM3 of op de spanningseenheid
NG1 geplaatst worden als bescherming tegen aanraking en contact met water.
Voorzichtig!
De elektromagnetische verenigbaarheid van het apparaat is afgestemd op de uitgezonden storingen en
storingimmuniteit voor woon- en industriegebieden. Om storingsinvloeden bij decentrale installatie van
de modules te vermijden, adviseren wij om alleen data kabels aus dem Hause Lutz te gebruiken en de
data kabels gescheiden te houden van laagvoltage leidingen.
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1.1 Technische gegevens
Type

RM1 230 V

RM1 120 V

RM3 400/230 V

NG1 230 V

Netspanning

220-240 V

110-125 V

230/400 V

220-240 V

Frequentie

50-60 Hz

Schakel uitgangen
Pomp schakelstroom

2 schakel uitgangen (potentiaal gebonden)
4 A, cosj > 0,7

Magneetventiel schakelstroom

8,5 A, cosϕ > 0,7 16 A, cosϕ > 0,7
0,5 A

Beschermingsklasse

–
–
–

IP 44

Explosie beschermingsklasse II 2G [EEx ib] IIC

–

Aansluitingen

–

–

ronde connectors

Gewicht

440 g

430 g

634 g

290 g

Bestelnr.

0212-020

0212-030

0212-060

0212-090

1.2 Toepassing in explosiegevaarlijk gebied
Gevaar!
Explosiegevaar!
Brandgevaar. Drukgolven: rondvliegende delen kunnen dood veroorzaken.
Het relaismodule RM1, de spanningsverzorging eenheid NG1 en de bevestigingskabels zijn niet geschikt
in explosie gevaarlijk gebied!
Indien het relaismodule RM1 230 V zich niet in een explosie gevaarlijk gebied bevindt dan mag het wel de
spanning en signalen afgeven aan het bedieneenheid in zone 1.
Deze toepassing is slechts mogelijk bij een omgevingstemperatuur van -20 tot +40°C. Deze temperatuur
limieten gelden ook voor de gemeten vloeistof indien het relaismodule direct gemonteerd is op de basisflowmeter.
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1.2.1 Elektrische gegevens
Ingang:
(ST3)

U
=
Imax =
cos ϕ >
Pmax =

220 - 240 V ~
8A
0,7
1760-1920 W

U
=
Imax =
cos ϕ >
Pmax =

220 - 240 V ~
4A
0,7
880-960 W

Uitgang 2 (Magneetventiel):
(ST4 and ST5)

U
=
Imax =
cos ϕ >
Pmax =

220 - 240 V ~
0,5 A
0,7
77-84 W

Uitgang intrinsiek veilig:
(ST1 of ST2)

U
I
P

6,6 V =
165 mA
272 mW

Uitgangen:
Uitgang 1 (Pomp):
(ST4 and ST5)

Max. toelaatbare
waarden voor:

=
=
=

L (mH)
2
1
0,5
0,2
0,1

C (mF)
1
1,6
2,2
3
3,8
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2. Installatie
2.1 Achteraf montage van het relaismodule /spanningseenheid
Montage volgorde:
1. Verwijder de batterijen uit het
bedieneenheid
2. Verwijder de afdekdopjes en
draai de schroeven los
3. Bedieneenheid voorzichtig
optillen; denk om de kabellengte!
4. Steker losmaken
5. Plug de steker in het voetje aan
de onderzijde van de kombiplaat
6. Monteer de kombiplaat in de
gewenste positie en draai de
schroeven vast
7. Plug de aansluitkabel in het
voetje aan de bovenzijde van de
kombiplaat en verbind deze met
de printplaat van het
relaismodule/ voedingseenheid
8. Plaats het relaismodule/
voedingseenheid vervolgens op
de kombiplaat
9. Plug de aansluitkabel van het
relaismodule/ voedingseenheid
in het voetje op de printplaat van
de bedieneenheid
10. Monteer de bedieneenheid op het
relaismodule/ voedingseenheid
11. Schroeven aandraaien en dopjes
bevestigen
12. Batterijen plaatsen
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2.2 Aansluitingen voor de automatische modus
Voor het aansluiten van externe apparatuur zijn de volgende reeds geprepareerde kabels ter beschikking:
À Spanningskabel .t.b.v. relaismodule RM1/ voedingseenheid NG1, 5 m lang (Art nr. 0211-155)
Á Aansluitkabel t.b.v. magneetventiel, 5 mtr lang (Art nr. 0211-150)
Voor aansturing van een magneetventiel door het relaismodule RM1of RM3.
Â Aansluitkabel t.b.v. een SLOW-magneetventiel, 5 mtr lang (Art nr. 0211-151)
Deze kabel kan in verbinding met de motor/SLOW 3-weg contactdoos aansluitkabelset, een tweede
magneetventiel schakelen.
Ã Aansluitkabel met contra steker t.b.v. motor/SLOW magneetventiel, 0,5 mtr lang (Art.nr. 0211-153)
Voor aansturing van een pompmotor of een tweede magneetventiel via het relaismodule RM1.
Ä Aansluitkabel motor/SLOW 3-weg contactdoos, 0,5 mtr lang (Art.nr. 0211-154)
Deze kabel is benodigd indien 3 externe apparaten zoals een motor en twee magneetventielen aangesloten
moeten worden.
Å Spanningskabel RM3 230 V, 5 mtr lang (Art.nr. 0211-387)
Ten behoeve van de wisselspanningverzorging van het relaismodule RM3.
Æ Aansluitkabel voor de motor 230 V, 0,5 mtr lang (Art.nr. 0211-385)
Voor aansturing van een wisselspanning aangedreven pompmotor via het relaismodule RM3.
Ç Spanningskabel RM3 400 V, 5 mtr lang (Art.nr. 0211-388)
T.b.v. 3-fase draaistroomverzorging van het relaismodule RM3.
È Aansluitkabel voor de motor 400 V, 0,5 mtr lang (Art.nr. 0211-386)
Voor aansturing van een 3-fasen draaistroom aangedreven pompmotor via het relaismodule RM3.
Verlengkabel, 5 mtr lang (Art.nr. 0211-152) (zonder afbeelding)
Voor verlenging van aansluitkabels À,Á,Ã,Ä.
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Relaismodule RM1: Aansluitingen met pompmotor en magneetventiel

Relaismodule RM1: Aansluitingen met pompmotor en hoofd-magneetventiel en SLOW-magneetventiel
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Relaismodule RM3: Aansluitingen met wisselspanning pompmotor en magneetventiel

Relaismodule RM3: Aansluitingen met een 3-fase draaistroom pompmotor en magneetventiel
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2.3 Flowmeter met gescheiden opstelling van het relaismodule/ voedingseenheid
en bedieneenheid
Gevaar:
Onder spanning staande
netvoeding aansluitingen!
Elektrische schokken
kunnen dodelijk zijn.
Voor demontage dient men
eerst de voedingspanning
van het relaismodule/
voedingseenheid af te halen
door de steker uit de
contactdoos te halen!
Montage volgorde:
1. Verwijder de batterijen uit het
bedieneenheid
2. Verwijder de afdekdopjes en
draai de schroeven los
3. Bedieneenheid en relaismodule/
voedingseenheid voorzichtig
optillen; denk om de kabellengte!
4. Reedcontact steker van de
kombiplaat losmaken
5. Draai de schroeven van de
combiplaat los
6. Combiplaat voorzichtig optillen;
denk om de kabellengte!
7. Reedcontact steker van de
kombiplaat losmaken
8. Beschermkapje van de
kombiplaat verwijderen
9. Kombiplaat op een ondergrond
schroeven (schroeven zijn niet
bijgeleverd)
10. Afdekdopjes plaatsen
11. Stekerbus-beschermkap plaatsen
12. Schroef de bedieneenheid en het
relaismodule/voedingseenheid
op de combiplaat en plaats de
afdekdopjes
13. Platte signaalkabel van
beschermkap via adapter met
reedcontact steker verbinden
14. Beschermkap op flow meter
plaatsen en afdekdopjes plaatsen.
15. Bedieneenheid met beschermkap
verbinden d.m.v. datakabel
16. Batterijen plaatsen
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2.4 Flowmeter met relaismodule/ voedingseenheid in gescheiden opstelling van het
bedieneenheid
Gevaar!
Onder spanning staande
netvoeding aansluitingen!
Elektrische schokken
kunnen dodelijk zijn.
Voor demontage dient men
eerst de voedingspanning
van het relaismodule/
voedingseenheid af te
halen door de steker uit de
contactdoos te halen!
Montage volgorde:
1. Verwijder de batterijen uit het
bedieneenheid
2. Verwijder de afdekdopjes en
draai de schroeven los
3. Bedieneenheid voorzichtig
optillen; denk om de
kabellengte!
4. Reedcontact steker van de
bedieneenheid print losmaken
5. Beschermkapje van de
kombiplaat verwijderen
6. Kombiplaat op een ondergrond
schroeven (schroeven zijn niet
bijgeleverd)
7. Afdekdopjes plaatsen
8. Monteer de bedieneenheid op
de combiplaat d.m.v. de korte
schroeven, die meegeleverd
zijn, en plaats dan de
afdekdopjes
9. Verbindt de kabel tussen het
relaismodule en de afdekplaat
10. Schroef de afdekplaat en het
relaismodule/ voedingseenheid
op de flowmeter door gebruik
te maken van de lange
schroeven en plaats de
afdekdopjes
11. Bedieneenheid met
beschermkap verbinden d.m.v.
datakabel
12. Batterijen plaatsen

Gescheiden opstelling van bedieneenheid
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3. Onderhoud en instandhouding
31 Verwisselen van de zekering in het relaismodule/ voedingseenheid
Gevaar!
Onder spanning staande netvoeding aansluitingen!
Elektrische schokken kunnen dodelijk zijn.
Voor demontage dient men eerst de voedingspanning van het relaismodule/ voedingseenheid af te
halen door de steker uit de contactdoos te halen!
Gevaar!
Explosiegevaar door kortsluiting!
Brandgevaar. Drukgolven: rondvliegende delen kunnen dood veroorzaken.
Gebruik alleen de hieronder genoemde zekeringen. Er is kans op beschadiging en de
explosiebeveiliging is niet gegarandeerd indien er zekeringen worden gebruikt met hogere waarden.
Doordat het doorbranden van een zekering meestel het gevolg is van een fout, dient de unit gecontroleerd te
worden door een elektricien voordat de zekering wordt vervangen.
Met de volgende fijnzekeringen 5 x 20 mm IEC 127 zijn de units beveiligd:
RM1 230 V

RM1 120 V

RM3

NG1 230 V

Netspanning SI3:

0,1 A middeltraag (mT)

0,1 A middeltraag (mT)

0,1 A middeltraag (mT)

0,1 A middeltraag (mT)

Motor aansluiting SI1:

4 A traag (T)

6,3 A traag (T)

Zekering beveiliging
over de voedingspanning
med max. 16 A

–

Magneetventiel
uitgang SI2:

0,5 A middeltraag (mT)

0,5 A middeltraag (mT)

0,5 A middeltraag (mT)

–

1. Maak de aansluiting van het relaismodule/ voedingseenheid los.
2. Verwijder de afdekdopjes en draai de schroeven los
3. Bedieneenheid/ afdekplaat samen met het relaismodule/ voedingseenheid voorzichtig optillen; denk om de
kabellengte!
4. Maak het reed steker los
5. Controleer de fijnzekeringen en vervang deze zonodig.
6. Sluit de reed steker aan.
7. Monteer het relaismodule/ voedingseenheid met bedieneenheid/ afdekplaat op de flowmeter.
8. Schroeven aandraaien en dopjes bevestigen
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E. Relaismodule Ex-RM1m
1. Verantwoord gebruik
Bij automatisch gebruik van de flowmeter kan een ingestelde hoeveelheid per druk op de knop afgevuld worden.
Dit is echter alleen mogelijk in combinatie met een relaismodule. Het relaismodule wordt gestuurd door de
elektronica van de bedieneenheid en schakelt externe elektrische apparatuur zoals pompmotor en magneetventielen.
De Elektrischeverbinding tussen de bedieneenheid en het relaismodule komt tot stand door een 10-aderige platte
kabel.
Het relaismodule Ex-RM1m levert de voedingspanning voor de bedieneenheid. De batterijen hebben dan alleen
nog een bufferfunctie in geval van een stroomuitval.
Het relaismodule Ex-RM1m is leverbaar in twee versies.
• De basis versie van het Ex-RM1m B 230 V is zonder zekeringen, zonder kabelaansluitingen en zonder kabels
en is voor klantgerichte toepassing. Hierbij moeten voor de eisen van de niet inclusieve delen, bijzondere
aandacht gegeven worden aan de volgende hoofdstukken.
• De complete versie Ex-RM1mK 230 V is inclusief kabelaansluitingen, 5 mtr voedingspanning kabel met Exsteker, zekeringen en met Ex-constrastekers voor de pomp en magneetventiel.
Het relaismodule Ex-RM1m bestaat uit drie behuizing delen. In de bovenste behuizing bevindt zich de ingegoten
elektronica. De sectie hieronder is uitgevoerd als aansluiting compartiment voor explosie beveiliging „e“ voor
verhoogde veiligheid. Hierin bevinden zich de aansluitingen voor de stroomverzorging, pomp en magneetventiel.
Het onderste deel bestaat uit een combiplaat. Daarmee kan het op een basisdeel van de flowmeter worden geplaatst
of op een willekeurig andere bevestiging (bijv. muur, montageplaat). Op de bovenzijde van het relaismodule kan
een andere systeemmodule worden aangesloten.

1.1 Technische gegevens
Gevaar!
Brand- en explosiegevaar door elektrischs stroom.
Brandgevaar. Drukgolven: rondvliegende delen kunnen dood veroorzaken.
Houdt rekening met de volgende elektrische gegevens.
Type
Netspanning
Ingang verzorging
terminals 1+2
Schakel uitgangen
Uitgang 1 (Pomp)
Klemmen 3+5
Uitgang 2 (Magneetventiel)
Klemmen 4+5
Beschermingsklasse
Explosie beschermingsklasse
Aansluitingen
Elektronica
Toebehoren

Gewicht
Bestelnr.

Ex-RM1m B 230 V

Ex-RM1m K 230 V
220 - 240 V, 50 – 60 Hz

max. 8 A, cosj > 0,7 max. 1760-1920 W
2 schakel uitgangen (potentiaal gebonden)
max. 4 A zekering aan de constructie zijde, 4 A zekering, cosj > 0,7
cosj > 0,7, max. 880-960 W
max. 880-960 W
max. 4 A zekering aan de constructie zijde, 0,5 A zekering
cosj > 0,7, max. 880-960 W
max. 110–120 W
IP 54
II 2G EEx me[ib] IIC T4
klemblokjes, schroefloos
compleet ingegoten
Basis versie zonder zekeringen,
Complete versie med zekeringen,
kabelaansluitingen en kabels.
kabelaansluitingen, 5 mtr voedingspanning
Voor klantgerichte specificaties
kabel met Ex-steker, Ex-contrastekers
voor de pomp en magneetventiel
1000 g
3000 g
0212-040
0212-050
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1.1.1 Speciale voorschriften (Ex-RM1m B 230 V)
Als bescherming tegen kortsluiting, dient elk relaismodule Ex-RM1 met een afgestemde zekering (max. 3 x IB
volgens DIN 41571 of IEC 127) voorgeschakeld te worden door bijv. een motorbescherming-schakelaar met
kortsluiting- en thermische beveiliging (ingesteld op de ontwerp stroom). Deze zekering kan zowel geplaatst
worden in de bestemde spanningverzorging of moet separaat voorgeschakeld worden. De veiligheidsspanning
van de zekering moet gelijk of groter zijn dan de aangegeven nenspanning voor het relaismodule. Het
uitschakelvermogen van de gebruikte zekering moet gelijk of groter zijn dan de maximum kortsluitstroom (normaal
1500 A) die kan worden bereikt op de locatie of installatie.
Indien de pomp en het ventiel in het aansluitcompartiment van het relaismodule beveiligd zijn tegen kortsluiting,
dan dient de ontwerpspanning van de zekering gelijk of groter zijn dan de opgegeven nenspanning van de pomp
of ventiel. Het uitschakelvermogen van de gebruikte zekering moet gelijk of groter zijn dan de maximum
kortsluitstroom (normaal 1500 A) die kan worden bereikt op de locatie of installatie. Als het uitschakelvermogen
van de geïnstalleerde zekering hiervan afwijkt, dan geldt de waarde voor de max. toelaatbare kortsluitstroom
zoals vermeld staat op het relaismodule.

2. Installatie
2.1 Installatie locatie
Het relaismodule Ex-RM1m kan gemonteerd worden op het basisdeel van de flowmeter of op elke andere gewenste
basis (bijv. muur, montageplaat). Op de bovenzijde van het relaismodule kan een andere systeemmodule worden
aangesloten. Het kompleet gemonteerde systeem voldoet aan beveiligingsklasse IP 54.
Voorzichtig!
De elektromagnetische verenigbaarheid van het apparaat is afgestemd op de uitgezonden storingen en
storingimmuniteit voor woon- en industriegebieden. Om storingsinvloeden bij decentrale installatie van
de modules te vermijden, adviseren wij om alleen data kabels uit het Lutz programma te gebruiken en
de data kabels gescheiden te houden van laagvoltage leidingen.
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2.2 Demontage/Montage
2.2.1 Demontage
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Afdekdopjes verwijderen
Schroeven losdraaien
Bovenste module voorzichtig afnemen À en maak de connector los Á
Til voorzichtig de relaismodule op Ã en maak de connector los Ä
Schroeven losdraaien
Til voorzichtig de combiplaat op Å en maak de connector los Æ
Schroeven met ringetjes die in de boringen van de kombiplaat zitten,
verwijderen Å

2.2.2 Montage
Voorzichtig!
Beschadiging van de elektrische bedrading kan tot defect van het
apparaat leiden.
Vermijdt bij de montage van het apparaat dat de elektrische
bedrading zodanig ligt waardoor in- of afklemming het gevolg
kan zijn.
8. Schroeven met ringetjes in de boringen van de kombiplaat vastzetten Å.
Te gebruiken schroeven: T.b.v. de RVS flowmeter – schroeven met
metrisch draad / T.b.v. de kunststof flowmeter – schroeven
9. Connector insteken Æ en voorzichtig op de kombiplaat monteren Å
zodat de punten Â aan de kombiplaat en het relaismodule precies
overeenkomen Ã
10. Schroeven vastdraaien
11. Connector insteken Ä en voorzichtig het relaismodule monteren Ã
12. Connector plaatsen Á en het bovenste module À in de gewenste
positie draaien
13. Schroeven vastdraaien
14. Afdekdopjes plaatsen

2.3 Elektrische aansluiting
Gevaar!
Onder spanning staande netvoeding aansluitingen!
Elektrische schokken kunnen dodelijk zijn.
De elektrische aansluitingen mogen alleen uitgevoerd worden door gekwalificeerd personeel – elektriciens.
De spanningsverzorging dient tijdens het werk te zijn uitgeschakeld en beveiligd tegen per ongeluk
inschakelen.
Voordat u het relaismodule gaat aansluiten dient u er zeker van te zijn dat:
•
•
•
•
•
•

De voltage- en frequentiewaarden op het typeschild overeenkomen met de bedrijfswaarden.
De stroomaansluiting is gezekerd overeenkomstig met hoofdstuk E 1.1. en 1.1.1.
Bij permanente aansluiting van het relaismodule alle polen van de voedingspanning zijn afgesloten.
Atex-toegestane kabelaansluitingen gebruikt worden.
Metalen kabel aansluitingen met aarde bevestiging aangesloten zijn op de beveiligings geleider.
Kabels met opschrift HO7RN-F 3G1.5 gebruikt zijn.
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2.3.1 Aansluiting van de basis versie Ex-RM1m B 230 V
De elektrische aansluiting tussen de netspanning, de pomp en het
magneetventiel vindt plaats in de aansluitruimte aan de onderzijde van
het relaismodule.

Het relaismodule Ex-RM1m moet worden gedemonteerd volgens de stappen 1-4
van hoofdstuk E 2.2.1. indien het flowmeter systeem wordt gemonteerd. De
elektrische aansluiting geschiedt volgens het volgende schema:

Bekijk hoofdstuk E 1.1 (Technische gegevens) als u elektrische aansluitingen gaat maken.
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2.3.2 Aansluiting van de complete versie Ex-RM1m K 230 V
De elektrische aansluiting geschiedt met Ex-stekerverbindingen. De netaansluiting is verbonden aan de explosie
beveiligde steker (CEAG). De contactdoos moet maximaal 16 A gezekerd zijn. Pomp en magneetventiel worden
op de beide Ex-contrastekers van de relaismodule met het stekersysteem eXLink (CEAG) of mini CLIX (Stahl)
aangesloten. Maximale belasting: pomp 4 A, magneetventiel 0.5 A.
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3. Onderhoud en instandhouding
3.1 Verwisselen van de
zekering
Het relaismodule Ex-RM1m in de
complete versie Ex-RM1m K 230 V
heeft twee uitgangszekeringen in de
aansluitruimte om de pomp en het
magneetventiel te beschermen.
À Pomp:
Zekering Ex 4 A
middeltraag
Á Magneetventiel:
Zekering Ex 500 mA
middeltraag

Gevaar!
Onder spanning staande netvoeding aansluitingen!
Elektrische schokken kunnen dodelijk zijn.
Verwisselen van de zekering mogen alleen uitgevoerd worden door gekwalificeerd personeel –
elektriciens. De spanningsverzorging dient tijdens het werk te zijn uitgeschakeld en beveiligd tegen per
ongeluk inschakelen. Doordat het doorbranden van een zekering meestel het gevolg is van een fout,
dient de unit gecontroleerd te worden voordat de zekering wordt vervangen.
Gevaar!
Brand- en explosiegevaar door elektrischs stroom.
Brandgevaar. Drukgolven: rondvliegende delen kunnen dood veroorzaken.
Gebruik alleen de originele zekeringen.
1.

Om de zekeringen te vervangen, dient het relaismodule gedemonteerd te worden overeenkomstig stappen
1-4 van hoofdstuk E 2.2.1.

2.

Defecte zekering losmaken en verwijderen uit de houder.

3.

Plaats een nieuwe zekering op de DIN rail en sluit deze aan.

4.

Monteer het relaismodule overeenkomstig de stappen 11-14 van hoofdstuk E 2.2.2.

F. Reparatie
Reparaties dienen slechts door de fabrikant of geautoriseerde werkplaatsen uitgevoerd te worden.
Alleen Lutz-onderdelen gebruiken.
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G. 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 EC ATEX 94/9 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.

H. Aanvulling
1. Aansluiting van kabel en stekerverbindingen

1
2
3
4
5
6
7

Plus (Batterij ca. 4.5 V, Relaismodule ca. 5 V)
Impulsteller
Min
Relais pomp
Niet in gebruik
Relais magneetventiel
Niet in gebruik

Data uitgangen van bedieneenheid

Aansluit toewijzing van data kabel

RM1

1+2
3

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

Relaismodule RM 1- net aansluiting

1
2
3
4
PE

Ex-RM1m

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

Relaismodulen RM 1 – aansluiting van externe elektrische apparatuur
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Evt. terugslagklep installeren
Data kabel separaat van andere
spanningskabels houden

Lekkage in slangsysteem
Stoorsignalen op de data kabel.

Automatisch bedrijf

Handmatig gebruik

Juiste maateenheid instellen
(hfdstk. C 3.4.1)

Verkeerde meeteenheid ingesteld

Ongeschikte chemische bestendigheid

Magneetventiel controleren
Bewakingstijd verlengen
(hfdstk. C 3.2.10)

Magneetventiel opent niet
Het vullen van de leidingen duurt langer
dan de ingestelde bewakingstijd

In het display verschijnt „STOP“

Contacten schoonmaken
Luchtinstroming in het leidingsysteem
verhinderen, slangen vullen

Batterijcontacten gecorrodeerd
Droogloop

Batterijvak openen en polariteit
controleren

Batterijen verkeerd geplaatst

Geen aanwijzing na de batterijenwissel

Er wordt geen vloeistof gemeten
De afvulhoeveelheid wordt door
de flowmeter onderbroken

Batterijen vervangen (hfdstk. C 4.1)

Zeef losmaken en reinigen

Contact opnemen met de fabrikant

Bedrijfsdruk wordt overschreden,
bijv. drukstoten door waterslag

Flowmeter regelmatig spoelen en
reinigen bij toepassing van agressieve,
klevende, uitkristalliserende of
sterk vervuilde media

Drukverhoudingen beproeven

Draadaansluiting niet afdichtend
aangedraid

Vervuilde meetkamer

Draadaansluitingen op de juiste positie
controleren

Haarscheurtjes in behuizing bij bijv.
draadaansluiting door mechanische
invloeden

Vervuilde filterzeef

Afdichting vervangen
Installatie op mechanische
spanningen beproeven en corrigeren

Afdichting is defect

Aanwijzing „Batt.“ knippert of is continu Einde van de levensduur van de
zichtbaar
batterijen

Doorstroomhoeveelheid neemt af

Het tellerhuis lekt vloeistof

Kalibreer de flowmeter (hfdstk. C 3.3)

Calibratiefactor is niet aan de
gebruikstoepassing aangepast

Meetwaarde wijkt onevenredig af van
de werkelijke hoeveelheid

Kalibreer de flowmeter (hfdstk. C 3.3)

Correctiefactor 0 in gebruiksplaats

Geen vloeistofregistratie

Te nemen maatregelen

Algemeen

Oorzaak

Fout

Bedienstatus

2. Foutzoeken
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Gescheiden opstelling
van het bedieneenheid
en/of van het
relaismodule

Automatisch bedrijf

Bedienstatus

Magneetventiel controleren en evt.
reinigen
SLOW-waarde verkleinen
(hfdstk. C 3.2.9)

Geblokkeerd magneetventiel
SLOW-waarde groter dan de ingegeven
hoeveelheid

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

Dataleiding tegen elektromagnetische
invloeden beschermen

Dataleiding op beschadiging en
stekkerverbindingen
(hfdstk. D 2.3 en 2.4)

Dataleiding defect

Aansluitkabel en correcte
aansluitstekkers controleren
(hfdstk. D 2.2)

Dataleiding wordt gestoord door sterk
elektromagnetische velden.
(bijv. zware machines,
krachtstroomkabels enz.)

Kabelverbinding is onderbroken

Pompmotor met nul-spanningsbeveiligingGebruik pompmotor zonder
schakelt automatisch uit
nul-spanningsbeveiliging

Motor inschakelen

Zekeringen controleren
(hfdstk. D or E 3.1)

Zekering in relaismodule defect

Motor is uitgeschakeld

Aansluitkabel en correcte
aansluitstekkers controleren
(hfdstk. D 2.2)

Kabelverbinding is onderbroken

Magneetventiel schakelt niet,
maar pomp loopt wel

Pompmotor start niet, maar magneetventiel schakelt wel

Correctiefactor verkleinen, flowmeter
opnieuw kalibreren

Zekeringen controleren
(hfdstk. D or E 3.1)

Zekering in relaismodule defect

Te nemen maatregelen
Flowmeter reinigen en bestendigheid
controleren

Oorzaak
Geblokkeerde tuimelschijf

Na commando START wordt er geen
Correctiefactor te hoog
vloeistof verpompt; display wijst 0,0 aan

Fout

NL
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Erlenstraße 5-7
D-97877 Wertheim

EU-Conformiteitsverklaring
Hiermede verklaren wij, dat de hierna genoemde machine op grond van het ontwerp en constructie
zoals de door ons in omloop gebrachte desbetreffende uitvoering, met de EG-richtlijnen overeenstemt.
Bij een niet met ons overeengekomen verandering van de machine, verliest deze verklaring haar geldigheid.

Basis flowmeter VA I

Basis flowmeter HC

l

Basis flowmeter UN

l

l

l

l

l

Registratienummer 05 ATEX D136
Kenmerk: II 2G T4

l

l

l

l

EN 1127

l

l

l

l

EN 13463-1

l

l

l

l

EN 13463-5

l

l

l

l

l

l
l

l

l

EG laagspanningsrichtlijn (2006/95/EC)
EG-richtlijn EMV (2004/108/EC)

l

EG-richtlijn ATEX (94/9/EC)

l

EG-Bouwvoorschrift-verklaring
PTB 00 ATEX 2135 X
PTB 0102,
Bundesallee 100,
38116
Braunschweig

l
l

Basis flowmeter LM

l

Spanningseenheid NG1 230V

l

Relaismodul RM3 400/230V

Relaismodule RM1 230V

l

Relaismodul Ex-RM1m 230V

Bedieneenheid Ex-BE1 V

l

Relaismodule RM1 120V

Bedieneenheid BE1 V

l

l

Type:

Van toepassing
zijnde
EG richtlijnen:

Bedieneenheid Ex-BE1

Modulair flowmeter systeem

Bedieneenheid BE1

Soort apparaat:

l

EG-Bouwvoorschrift-verklaring
PTB 01 ATEX 2204

l

l

EG-Bouwvoorschrift-verklaring
PTB 03 ATEX 2093

l

l

EN 50014

l

l
l
l

l

l

l

EN 61000-3-2
EN 50082-2

l
l

EN 50019
Gebruikte
overeenstemmende EN 50020
normen
EN 50028
EN 55014

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Wertheim, den 08.04.2008
Jürgen Lutz, Directeur
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