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ALLAMI NEPEGESZSEGÜGY1 ES TISZTIORVOSI SZOLGALAT 
Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

Iktatószám: KEF-13799-2/2015. 
Tárgy: Igazolás nyilvántartásba vételről 
Ügyintéző: Németh Dávid 
Telefon: 06/1/476-1100/2396 
Mell.: Használati útmutató 

Válaszadás esetén kérem, a fenti iktatószámra szíveskedjék 
hivatkozni. 

IGAZOLÁS 

az ivóvízellátásban vízzel közvetlenül érintkező anyagok, termékek bejelentéséről 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény 86. § (1) bekezdése, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 
1991. évi XI. törvény 7. § (1) bekezdése, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés 
rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Komi. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8/A. § (1), valamint 
10. § (13 c) bekezdése alapján az OTH 4614-3/2010. számú alkalmazási engedéllyel rendelkező 
„SITRANS F M MAC3100, MAG3100W, MAG5100W és MAG8000" indukciós 
áramlásmérő csöveket a felülvizsgálatot követően az alábbi adatokkal és feltételekkel 

nyilvántartásba veszem: 

A termék nyilvántartási száma: KEF-13799-2/2015. 

A termék forgalmazójának adatai: 

A forgalmazó neve: SIEMENS Zrt. 

A forgalmazó címe: 1143 Budapest, Gizella út 51-57. 

A termék gyártójának adatai: 

A gyártó neve: SIEMENS Flow Instmments A/S 

A gyártó címe: Nordborgvej 8., 16430 Nordborg, Dánia 

A termék adatai: 

A termék neve: „SITRANS F M MAG3100, MAG3100W, MAG5100W és MAG8000" indukciós 
áramlásmérő csövek 

A termék alkalmazási területe: ivóvízellátás (max. 30 °C) 

A bejelentő az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdése értelmében az első 
fokú államigazgatási eljárásért fizetendő 3000 Ft illetéket lerótta. 

Cím: 1097 Budapest Albert Flórián út 2-6. - levelezési cím: 1437 Budapest Fí. 839. 
Telefon: +36 1 476 1100 E-mail: tisztifoorvos@oth.antsz.hu 



A termék az Országos Közegészségügyi Központ által kiadott 6385/2010. és 6255-1/2015. számú 
szakvéleményeiben foglalt feltételek betartásával, illetve ezen feltételeknek megfelelő használati 
útmutatóval forgalmazható. 

A Rendelet 8/A. § (3) bekezdése szerint a bejelentőnek és továbbforgalmazás esetén a 
továbbforgalmazónak is tájékoztatási kötelezettsége van az ivó- és használati melegvíz-ellátásban 
vízzel közvetlenül érintkező anyagok, termékek forgalmazáskor, illetve továbbforgalmazáskor a 
nyilvántartott anyag, termék felhasználási feltételeire vonatkozóan. 

A nyilvántartásba vett anyagok, termékek közegészségügyi felülvizsgálatát a bejelentőnek az 
igazolás kiadásától számított 5 éven belül kérelmeznie kell. 

Budapest, 2015. augusztus 18. 

Erről értesül: 

1. SIEMENS Zrt. (1143 Budapest, Gizella út 51-57.) 
2. Országos Közegészségügyi Központ (okk@olck.antsz.hu) 
3. Irattár 

mailto:okk@olck.antsz.hu
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1 Műszaki adatok 

MAG noo 

> 

M^G 1100 
FOGD 

**" ~,r* 

MAG31C0 

iFi 

MAG 3100 W 

íFl 

MAGSIOÜV/ 

A 

Méret [mmí DN 6-100 DN 10-100 DN 15-2000 DN25-1200 DN25-1200 

Csaíhkozás Ivarana ndküll 
(Szendvics isis itoi) 

BchtgcsrteiL 
ciamp 

menetes adapfer 

Karima Karima Kanma 

Nyomás (bar] Mgx 40 Max 40 Max_ 100 Max. 40 Max 40 

líÖmérséklctfC) -20 lo 200 -30 io (50 -40 le 100 -10 10 95 -5 to 90 

Bevonat Kerámia (AlzCk) 
PFA 

KerámlaíAI-iOj) 
PFA 

Nooprene, EPDM, 
Teflon (PTF6), 
Palyurelíiane, 

Ébonlta, 
Unatex^ 

Ncoprcneós 
EFDM 

DN25-4Üés 
DN35Ü-1200 

narti elastorner 
DN 50-300 

aamposrtn elastorner 

Elektród? Platina 
1 fnslclfoy C27G 

Plaíind 
Hnstelloy 

AISI 316 Ti 
MastelloyC 

Plotmalrldium 
Tilan 
Tontnl 

PE elektródák 

AISI 316 Ti, 
PE dektródPs 

AISI 316 Ti, 
PE elektrodók 

Védőiem IP 67 ipar IP 57/tP B8 IP 67;IP 68 IP 67/IP6B 

Evfokazm EE\ la'ib 1IB U T6 EE> la/Ib l!B T4-T6 
EEk la/fi í!C n rt 

MAG 6000 

? fi 
MAG 6000 

fi Éí 

Í/1AG3000 
Ex-d 

Kimenetek 1 Prom 
l dlgilálls 

1 relé 
1 digitális 

1 relé 

1 áram 
1 frekvoncfa /In pulzus 

1 relé 

AmmJósí irány rgy I fái líÁnyj egy / kát irányú egy! két irányú 

Kommunikáció Opdonülb 
HAffT 

Kommunikációs modulok 
Prtffcus PADP DüyxeNET KART" 

Kljclrő 
20 i-drakleres 

'vagy kijelző nbkul} 

3 soros 
20 karakterei, 

(vag^ (maizó nólku') 

2 ioros 
16 karakteres 

Pontosság =0,5% a márt értékre =0,25% a mért értékre - =0 25% a mért értékre 

Vádolom IP 0/ IP 20 IP 67, IP 20 IP 55 IP 57 

Engedélyek PTB 
(Hidegvízre] 

PTB 
OIMLR75 
OIMLR117 

£>. fokozat 
Safcly barrier 

[E,h] liC (EEx l0/ib] 118 
(£Ex nj IIC 

CEx de Ra/lb] KB T6 

TipíosaOitaog 12-24 Vac/dc 
115-230 V a c 

12'24 V • cvd c. 
115-230 Voc 

24 V d c 7d c 

Adagolás Nixs Vén Mnű> 

MAGFLO0 1 Műszaki adatok 

l 2 
A ÍVIAG5000 es MAG6000 elektronikák általános jellemzői 

$£&3Í' 

w 

j 
Pontosság 

MAG5000 0 5% 1 
MAG6000 0 25% 

Áramklmenel 
Áram 0-20 mA vaav 4-20 mA 
Terhelés < 800 Ohm 
Időállandó 0 1 - 30 s szabályozható 

Digitális kimenet 
Frekvencia 0-10 kHz, 50%-os kitöltés 
Időállandó 0 1 - 30 s szabályozható 
Aktív kimenet 24V d c , 30 mA 1KQ < Rlvi1 < 10 KQ, rövidzárral szemben védett 
Passzív kimenet 3- 30V d c , max 110 mA, 200Q < R^ < 10 KQ 

Relé Irányváltás rele 
Terheles 42V a c / 2 A 24Vd c / 1A 

Digitális bemenet 11 - 30Vdc, Ri = 4 4KQ 
Aktiválási idő 50ms 
Aram Í11 Vrtr "2 5mA, I -jovflc " 7mA 

Funkciók Térfogatáram 2 összegző, kikapcsolás kis hozamú áramlásra és üres csőre áramlási irány hibakezelő 
rendszer Qzemidömérés egy- és kétirányú áiíolyds naiáréilék kapcsolók impulzuskimenet, vezérlés a tisztító 
eovséahez és az adaqolóhoz1' 

Galvanikus leválasztás Az összes bemenet és kimenet galvanikusan leválasztott 

Leállás 
Kis hozamú átfolyás A maximális átfolyás 0 tol 9%-álq 

Lires cső Az üres cső érzékelőiének jelzésere^ 
Osszeqzo Két 8 száieoves számláló az előre irányú, a nettó vaqy a visszirányu áramláshoz 
Kijelző Szöveges és számjegyes információk háilér-megvilágitásos megjelenítésére, 3 x 20 karakter szolgál a 

térfogatáram az összegzett érlék a beállítások és a hibák kijelzésére 
A vissziránvu áramlási neqatív elöiel mutatja 

Időállandó Azonos az áramkimenet idoaliandóiávai 
Zéruspont beállítás Automatikus 
Az elektróda bemenett 
impedanciád > 1 x104n 
Gerjesztési frekvencia Pulzáló egyenáram (125 mA) az alábbi pulzálasi frekvenciák egyikével 

19/in Hz. 3 Hz, 6 YA Hz, 12 Vi Hz vaqy 25 Hz 
Környezett homerséklet Működési -20 - 50 °C Környezett homerséklet 

Tárolási -40-70 DC 
Kommunikáció 

Standard A MAGSOOO típus előkészítve az úgyfél által felszerelt bővítő modulokhoz (HART, Profibus PA, DP CANopen, 
DeviceNet) 

Oocionáiis HART© 
Kompakt kjvilel 

Tokozás anvaqa Uveqszallal erősített poliamid 

Tokozás fokozata A tokozás védelmi fokozata IP67 az EN 60529-nek és a DIN 40050-nek megfelelően (1m-es vízoszlop 30 
perciq) 

Mech terhelés 18 - 1000 Hz-es véletlenszerű rezqés 3 17Grrns mmden iranyban az IEC 60068-2-36-nak meqfelelően 

19 -os 
Tokozás anyaga Standard 19'-os tartókeretbe illeszkedő aluminium/acel betét (DIN41494) 

Szélesség 21TE (106 68 mm) 
Maqassaq 3 HE (133 35 mm) 

Tokozás fokozata A tokozás védelmi fokozata IP20 az EN 60529-nek es a DIN 40050-nek meqfelelően 

Mech terhelés 230 V a c változat 1G 1 - 800 Hz-es szinuszos rezgés minden irányban, az IEC 60068-2-36-nak megfelel óen 
24Vdc változat 18 - 1000 Hz-es véletlenszerű rezgés, 3 17G rms minden irányban, az IEC 60068-2-36-nak 
megfelelően 

EMC teljesítőképesség Emisszió EN 50081-1 (könnyűipar) EMC teljesítőképesség 
Védeltséq EN 50082-2 (qépipar) 

Tápíeszults eg 115- 230V a c +10% - -15%, 5Q-60Hz Tápíeszults eg 
11 - 30V d c vaqy 11 - 24V a c 

Teljesítményfelvétel 230V a c 9 VA Teljesítményfelvétel 
24VÜC 9W. 380 mA. Hr = 8 A (30ms) 
12V d c 11W N = 920 mA k; = 4A (250ms) 

" csak MAG6000-nél 
Szeparált szerelésnél ehhez speciális kábel szükséges 



iVlAGFi O® í Műszaki adatok lyiAGFLO09 1 rauszaKi adatok 

1 4 
Kábelhossz es a közeg 
vezetőképessége 

A mért közeg 
vezetőképessége 

Kompakt szerelés 
5 pS/crn-nél nsgyobb vezetőképességű folyaaékohoz 
5 és 10 pS/cm közötti vezetokepessegnel a pontosság lecsökkenhet 
±0 5%-r? 

Szeparált 
szerelés us/errü Standard kábel s o-s/cmi Speciális kabe> 2 

J = J í 

—7^ ig & 

1C0 

: i • 
5 10C 200 2QC rml 30 100 200 300 -Í00 iCű (ml 

CobU ,4-iglfi Coblí langfh 

1 5 
Kábel jellemzők 

1 6 
HART® kommunikáció 

Kabol jellemzők 

Megj 
Üres cso erzekeleshez a min vezetokepessegnek 20 pS/cm felett kell lennie, esamax. 
elektrodakabel hossz szeparált szerelesnel 50 meter Különben speciális kábelt kell hasznaim 
Ex alkalmazásoknál szeparált szereleskor speciaus kábel nem alkalmazható, üres cso 
erzekeles nem lehetseges, es a vezetokepessegnek 30 pS/cm felett kell lennie 
Szeoaralt szerelesu CT alkalmazasoknal max kábelhossz 200 meter 

Kazan-tapvizek eseten, 250uS/cm vezetőkepesseg alatt az ultranangos áramlásmérőkét javasoljuk 
Tekercs kábel Elektróda kábel 

Alap adatok Erek száma 2 3 Alap adatok 

Min Keresztmetszet 0 5 mm2 0 2 mm2 

Alap adatok 

Árnyékolás Igen Iqen 

Alap adatok 

Max k3oac(íás NA 350 pF/m 

Max kábelhurok 

ellenállás 

Közeg hőmérséklet < 100°C 40 N A Max kábelhurok 

ellenállás < 200"C 6 ü N A 

Felhasznaiható MAG 6000, MAG 6000 CT 

Opcióként rendelhető qyánlpg szerelt MAG 5000 

Kommunikációs szabvány Bell 202 írequency shifí <ey[nq (f s k ) standard 

Kommunikációs módok Sinole íoop Kommunikációs módok 

Muíti drop, 15 műszerrel 

Kommunikátor Rosemount 275 itpusu kezlkommunikáior 

Kommunikációs mód / Slnqle loop 

Q [mm2] CU - 0 2 rnm2/AWG 24 

Árnyékolás Iqen (teljes árnyékolás) 

Hurok ellenállás Min 230 Q 

Max 800 0 

Kábel kapacitas i»400 pF'm 

Kábel hossz 500 m 
Csavart erpar Igen 

A HART" a HART Communlcalian Foundalion bejegyzett vedjegye 

Standard kábel 
(lekeres/elektróda) 

Speciális kábel 
(elektróda) 

Adatok Erek szama 3 3 Adatok 

Keresztmetszet 1 5 mm2 0 25 mm2 

Adatok 

Árnyékolás igen dupla 

Adatok 

Szín kód barna, kék (ekele barna kék, fexele 

Adatok 

Külső sztn szűrte szürke 

Adatok 

Külsó átmero 7 8 mm 8 1 mm 

Adatok 

Vezető anyaga réz réz 

Adatok 

Sziqelelo anyaq PVC PVC 

Környezeti homersekíet - flexibilis szerelés -5 to 70°C -5to70'C Környezeti homersekíet 

- nem flexibilis szerelés -30 to 70°C -30 to 70CC 
Kábel paraméterek Kapacitás 161 50 pF/m NA Kábel paraméterek 

InduUnilás 0 583 pH/m N A 
Kábel paraméterek 

UR 13 83 jiH/n M A 



epíitíbi javaslatok 

Iciepi* es fugyÓ!agt.s 

Az érzékelői ugy kell beépíteni, hogy a folyadék 
kitöltse a teljes keresztmetszetét. 

a csőrendszer legmagasabb pontjára 
Jelenítem 
szabad kifolyású függőleges csőbe 
beemteni 

Részben telt cso esetén vágyott ahol a kiömlő nyílás 
lefele irányul, a merocsövet U-csöbe kell elnelyezni 

Javasolt áramlási irány felfele Ezzel minimálisra 
csökken a folyadékban lévő gáz/levegő buborékok 
okozta hiba 

A merőcsövet az felső ábra szennt kell beépíteni Nem 
szabad az alsó ábrán mulatott módon telepíteni mivel 
ilyenkor az egyik elektróda felülre kerQl, ahol 
legbuborekok lehetnek a másik elektróda pedig alulra 
ahol iszap, homok sár vagy egyéb lerakódás lehet 
Az üres cso érzekeleshez 2 csövet el lehet fordítani 
45n-kal a felső ábrán látható módon 

Az ab-a a javasolt telepítést mutatja függőleges / 
meredek doiesü csővezetékbe így minimálisra 
csökken a csőben a kopás és a lerakódás veszélye 

MAGFLO 2 Beepríesi javaslatok 

Megelőző es követő 
csőszakaszok 

A pontos áramlásmérés elérésének elengedhetetlen 
feltétele, hogy legyenek egyenes ki- Illetve belépő 
csőszakaszok valamint legyen bizonyos távolság a 
szivattyúk és a szelepek beepitesi helyetői 
Az is fontos, hogy az áramlásmérő, a csőkanmak és a 
tömítőgyűrűk egy tengelyen helyezkedjenek el 

Potenciül-laegyenlííes 

(Hl 

Telepítős nagy átmérőjű 
csőbe 

a mérőcső fém testének mindig a folyadék 
potenciálján kell lennie Ez több modon is elérhető az 
alkalmazástól függően 

A Huzalos átkötés a mérőcső és a szomszédos 
karimák között 
(MAG 1100 es MAG 3100) 

B Közvetlen fémes énrrtkezés a mérőcső és az 
illesztő szerelvények között 
(MAG 1100 FOCD) 

C Beépített földelő elektródák 
(MAG 3100 MAG 3100W és MAG 5100W) 

D Opcionális föidelc/védő kanmák/gyűrűk 
(MAG 1100 és MAG 3100) 

E Opcionális grafit tömítőgyűrűk a MAG 1100-hoz 
(a MAG 1100 magas hőmérsékletű változatának 
normál tartozéka) 

Nem javasolt a vákuumos csővezetékbe helyezni a 
meröcsővet mivel az károsíthat bizonyos bevonatokat 

Az átfolyás mérő beszerelhető két szücitöelern közé 
(pl DIN 28545) Ekkor 8°-os szűkítésnél vízre az 
ábrán látható nyomáseses görbék alkalmazhatók 

Példa 
3 m/s-os áramlási sebességnél (V), DN 100-rol 
DN 80-ra történő átmérőcsökkentésnél (d /d2 = 08)3 
nyomásesés 2 9 mbar 



MAGrLO'" 
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2 Beepííesi javaslatok 

50 100 125! 

Az érzékelocsö es a távado elektronika beszerelő 
lehet kompakt és szeparált t$ 

Kompakt (a mérőcső telejere) szerek elektronba 
esetén a hőmerséklethatárokat a grafikon mutatja 

Szeparált szereles esetén a kabei hosszat és típusát a 
1 Műszaki adatok" fejezetben leírtak szerint kell 

kiválasztani 

Ha a mérőcső föld ala kerül vagy folyamatosan víz 
alatt üzemei (max I0m vízoszlop nyomásig}, a 
csatlakozó dobozt SIEMENS sziliKonos szigetelógéilei 
kell kitölteni 

A ket komponenst össze kell keverni, és bele kell 
űníeni a csatlakozó dobozba A gél 24 óra alatt köt 
meg, es azután is kocsonyás marad 
A geí anyaga nem mérgező átlátszó és visszazáródó 
Képességű Az okozott hibák kb 24 óra alat* eltűnnek 
A gél mérőeszközzel vagy csavarhúzóval átszúrható 
később a kábelcsere esetén eltávolítható 

' I\-IAL>3IOQ űs 3 Hn a MaG3iJ0 vagy a MAGolCOW merocsüvek közvetlenül a ío!d ala kerülnek (be'onakna építése nélkül), 
/w4Gí>2 Ü01/V ,nLí ocsovi k foia akkor a következő óvintézkedéseket lavasoíjuk 

\ SEHSGRPROMJ egységei k1 keh venni a csö csatlakozó dobozabol és a szeparáltan szereit távadó 
ölektromkacsallakozokartyájaba kell helyezni mielőtt a csövet elásnák 

A_ esőzés föld ala kerülő cso addtiablajanak adatait rögzíteni kell mielőtt a csöyeket elasna* Ez elősegíti a 
későbbi azonosítási amikor a csöveket párosítani kell a SENSORPROM°-mal 

A megfelelő mkercs- es elektroaaKábe.ek beszerelese utan a mérccsoveí 1P68 véaelmüre kell fokozni 

Legelébb 300mm vastag sóderagyba kell a mérccsővet fektetni Ez segíti a víz gyorsabb felszívódását és 
megakadályozza, hogy ? föld rácementálódjon a csőre Egy esetleges későbbi felszedos esetén megkönnyíti a 
isó pontos helyenek meghatározását is 

MieloU a sódert földei betemetnek ajánlott kábelazonosltó szalag lefektetése 

Ajánlott a soncapocspontuk szamai alapjai a kábel ereit megszámozni és a kábeleket védőcsőben kell vezetni 

Nehezjárrnű forgalom nem engedett n rm-.'ccső lelett 

MAGFLQ® 3 üzembe helyezes 

3 1 
KompaSct szereles 

Mcgjagyzós 
Arcndszorpcm órxéket 
átfolyást, ha o fekete 
csatlakozók nincsenek a 
csutjakQzóínpba rűgzítvs 

csatlakozódobozának tetejét 

Csavarja be a tápkábel és a kimeneti kábelek PG 13 5 
tömszelencéiL 

2 Lépés 
Vegye ki a tekercs és az elektródák két fekete 
csatlakozóját a sorkapcsokból es helyezze őket az 
elektronlka csatlakozó kártyáján a nekik megfelelő 
sorkapcsokba 

Csatlakoztassa a kéttüskés és a háromtuskés 
csatlakozót az ábrának megfelelően 

Megj 
A kcabbi verzic 
Ötíüskes volt 

i harorntüskés csatlakozó 

3 Lópés 
A földelő vezetékkel kösse össze a csatlakozó Kártya 
PE pontját es a csatlakozódoboz alját 

4 Lópós 
Rögzítse a csatlakozó kártyát a csatlakozódobozban 
A SENSORPROM* automatikusan csatlakozik a 
kártyába, amikor az a dobozban a helyére kerül 

Fontos 
Ha a SENSQRPRGMC nem azon az oldalon van 
ahova a kártya SENSORPROM® csatlakozója kerül 
akkor a SENSORPROM® ot at kell helyezni a kártya 
csatlakozói alá a doboz ellenkező oldalán kialakított 
helyere 

5 Lépés 
Csatlakoztassa a táp- es kimeneti kábeleket 
egyenként, és húzza szorosra a tömszelencéket a 
megfelelő tömítés érdekében 
Ké-juk nézze át a 4 fejezet kábelezési ábráit a 
kábelek megfelelő csatlakoztatása érdekeben 

Rögzítse a lávadó elektronikát a csatlakozó dobozon 



3 Üzembe he 

A íalitarto rögzíthető faka vagy a müszcrszekrény 
háílapjara 

Veo-uc , íuggahg > 

A" 

A íalitartó rögzíthető függőleges vagy vízszintes 
csöven egy egyszerű csőbilinccspl 

Vegye ki a SENSORPROM0-ot a mérőcső csatlakozó 
dobozából Helyezze a SENSORPROMs-ot az ábráak 
megfelelően a falitartó csatlakozó dobozába A 
SENSORPROM0 feliratának a doboz fala felé kell 
nezme 

A fóldelovezetékkel kösse össze a csatlakozó kartya 
PE pontját a doboz aljával az ábrán látható módon 

ÍV1AGFLO® 3 Üzembe helyezés 

3 2 1 (folyt) 
A Falítarió teJepítese 

Szeparált szereles 

3 22 
A merocsó telepítése 

ns=a^ J 
lati 

<s 

fn\l — "  lűlj 

Szerelje be az elektronika csaliakozókáríyaját a 
csatlakozódobozba, majd rögzítse azt a két aüosa 
szembenálló csavarral 

Csatlakoztassa a tekercs-, elektróda-, lap- es kinn 
kábelt egyenként, majd húzza szorosra a 
íömszelencéket az optimal.s tömítés érdekében 
Kérjük nézze at a 4 fejezet kábelezési abrait a 
kábelek megfelelő csatlakoztatása érdekében 

Rögzítse a távado elektronikát a csatlakozodoboz 

Szerelje le, és őrizze meg a mérőcső 
i saliakozódobozanak fedelét 

Vegye ki a SENSORPROÍvf-ol a csatlakozodobozból, 
es őnzze meg, mert majd a tavadó elektronika 
csatlakozó kartyájara kell felszerelni 

Csatlakoztassa az elektróda- és tekercskábeleket 
egyenként, és húzza szorosra a tőmszelencékel a 
megfelelő tömítés érdekében 
Kérjük nézze át a 4 fejezel kábelezési ábrárt a 
kábelek megfelelő csatlakoztatása érdekében 

Mcgj 
Az árnyékolatlan kabelvegek a lehe1 o legrövidebbek 
legyenek 
Az elektróda- és a lekercskábelt egymástól elkülönítve 
Kell vezetni az interferencia elkerülése érdekében 

Szerelje fel a csatlakozódoboz fedelet 



MlAÜfLO1- 3 Üzembe helyezec 

Illessze a SENSORPROIVI0 memóriát az elektronikával együtt szállított csatlakozokartyara 
A SENSORPROIW® memória az erzekelo cso csatlakozó dobozában van szállításkor rögzítve 

Rögzítse a vezetosmeket a ianokeretbe az abran lathato rnooon A sínek Közti távolság legyen 
20TE ( 1 TE =5,08 mm) 
A \ezetosinek a lartokerek es nem a tavado elektronika tartozékai 

RogziiSv. a csctlakozokartvai az abra szei int A rögzítő csavarokat pontosan a vezetősínekkel 
egyvonalban kell becsavarni 

C saílakoziassc a vezeiekeket a „4 Elektromos bekotesek' című fejezetben leírtak szerint 

d Tolja be a tavaco elektronikát a tartokeretoe 

MAGFLO® 4- Qelcfromos bekötések 

A MAGS00Q es MAG6000 
távado elektronikák 
csatlakozó kiosztása 

Power supply 

Outputs 
Cütront outpul 

mm 

Megjegyzés 
AzerenKónli árnyékolást! speciSJts 
kábel (szaggatott vonal) crsalc nagy 
Kábelhossz vagyürqs cső 
érzékelés cselén szükséges, 
(lústí „1 Műszaki setatok* fejezet) 

Oigitaf input 

Sensor connecbon 

Földelés 
A PE pontot biztonsági okokbol be kell kötni 

Mechanikus számlálók 
Ha az 57-es és 53-as kivezetésekre (aktív kimenet) mechanikus számlálót kötünk, akkor az 56-os és 58-as 
kivezetésekre csatlakoztatnunk kell egy 1000pF-os kondenzátort A kondenzátor + pontja az 5S-os a - pontja 
pedig az 58-as kivezetésekre csatlakozik 

Kábelezés 
Zajos környezetben nagy kábelhossz esetén ajánla.os árnyékolt kábelt használni 

Elektróda Icóbelek 
A szaggatott vonallal jelzett ereket csat speciál.s kan^i esetén kell csatlakoztatni 



M egj 
\ megfelelő íoldeles adekeben ü földelő vezetéket a csatlakozó doboz alja és a PE pont közé be kel! kötni 

K tíódos védelmü csővezeték 

cmjüsMsmjalss^ 
A tai,ado elektronikát leválasztó transzformátoron keresztül kei! megtáplálni A .PE" pontot nem szabad 
csatlakoztatni 
SZS&sUMjZSieJés*. 
Az árnyékolást csak e merccso olcaian szobád bakóim, egy 1 5 uF-os kondenzátoron keresztül Nem szabad az 
árnyékolást mindkét oiJalon bekötni 

Szeparált svsrme.:. 

Ftíro jzeioic ihb/ vzrzto 

Mérőcső kábelek 
Az árnyékolatlan kábelvegeknek a lehető legrövidebbeknek kell tenniük és a két kábelt egymástól 
ekülöndvG kell vezetn A kábeleknek egyetlen megszakítás nélküli hosszból kell állniuk 
elosztószekrények vagy hasonlo kapocsszerelvények nem alkalmazhatók 
\ 81-es és 84-es csatlakozókat csak abban az esetben használjuk ha kettős árnyekolásu speciális 
olektrodakabeit alkalmazunk 
^ 'ekercskabel külső árnyékolását mindkét oldalon csatlakoztatni kell Az elektródakábel árnyékolását 
csak a mérőcső oldalan szabad bekötni 

Megj 
Katódos vedelem aíkalmazasa ecetén kerjuk olvassa el a MAGFLO KÉZIKÖNYV 5 3 fejezetet 
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A 1V1 H"5QC0 MAG6000 cavado eiekti enik^k menürendszere 
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MAGFLO 5 Beállítások 

iM.lín froquency 
m»jgI függően hogy o muszei melyik crsrágban kenj! 
beszerelésre H lehet választom a tápfeszültség frekvencajat 
<US - 50 Hz) 

Flow dsrcctiGr) 
McyvjjübzDmlo a helyt.b jmmlád i-áry 

Qm-x, 
Beáitílbain a méiesl tonomóny, o bgáíMoti érték az áraov 
ós "i frekvanda kimenőtök, maximuma Az érték a tizedes
pont éc a mértékegység külön buUlhhTó 

Qm* 2 
Beállítható rí marosi Uitomány, a beállilolt i rték ai áiem 
í.b a frekvencia kimenetek maximuma Az erick, a tízedes-
pon' és 3 méitekcgység kulon beállítható 
Er a menüpont csak al-kcr lalhato ha a kulso bemenet 
QmnrZ bekapcsolásra van allilxa 

Totnlnors 
•\i összegzők mértékegységét és tizedeseit lehel beállítom 

Low flo\° cui oí1 
A beailitalt Q adoll %-át lehet beállítani rajszurrshez 
Ennél Osebb nrarríosná' a musm- a kimenetein ÍK-H matai 

Error levcl 
Kiahsztnolo hogy a mérőműszer melyik hibaszmtnel 
n áosson 3 relék)i? enelen bibe! ha pz hJbo^Dizésrc van allitva 

Részletes 
menürendszer 

5 21 
Alapbeállítások menü 

ac 

"St-
n & 

~tef 

fiS 

A tizedespont nelye az 1 ps a 2 összegzőnél is a ^óvetf ezokéop állítható be 
* nyissuk meg a vonatkozó almenüt 

állítsuk a kurzort a tizedespont alá a KIVaLASZTAS GOMBBAL © 

léptessük a üzedespontot a kívánt pozícióba a VÁLASZTÁS GOMBBAL © 

A rnédékegysegek változtatása a VÁLTOZTATÁS GOMBBAL ©lehetséges, és arra ? 

mezőre\onatkozik amely ?la a kurzort mazrnitur a KIVALASZTAS GOMBBAL fei 

A 2 összegző nem láínaío, ha az adagolás letr kiválasztva digitális kimenetnek 
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5 Beállítások 

,<!mer '-*c ÍI'^ítj 

- éram!u->se! mOnyo-
(3 i es 32-es saskapoc^pont) 

bűjtliiutv 
3g/-v3o k'jiranvu 
0-20 íPA •. 2Q (TA vagy 
-"?0'V11 -"-olüini 
Időállandó 

0iCjiians ktniene^ 
- unpuLu-W itíiiüj.ii -
(S6, 57 és 58-cs 
sorkapocsponi) 

SoaillEhmó 
egy uriputzus mekkora 
mennységet jelentsen 
egy- vagy kétirányú 
impulzus szélesség 
impulzus golanlás 
időállandó 

O.gníxiis kimenő 
- íróim cnchz 

é'amiis* ai arányos 
(bő, 57 os bo-Ob 
sorkapocs^o ni) 

_ ^.aliítnato 
egy- ku/>rúnyu 
abeOíii'cttQ^éiíéhdez 
t&iozóFi frekvencia 
lUŐSlIrhlJÖ 

1 - 20 rnA 
Az aramkimensl a következe /rk kimenetükéi adja az ahpbcolhles menüben cealhlotl hibaszmt szerint 
Falai I mA pcrniancnt 2 ma, warnirg 3mA 

He ar znamkimenet használaton kivul von akkor le kell kapcsolni 

3 k ukb o b<ji mén a i i iiCiin 

Oaiasz^ mu íiposok 
adagold itidnás 
adagold s?ünst/iaiyta( 
adagolás 
összegző nul'ázas> 
irányítói ki,,iáiét 
fagyasztok lemenet 
Q( „*2 (pl éjszakai) 
Flekcrc'az uszlídr-, 
mókása 

fj 
Ifi' 

, s 

!ffi 
.bjork'o' inouf 

Jk 
m 

iTolalírcf fusd 

/"$& 

Az adagolás-vezeries csak a HAGöOO elektronikával lehetseges 

MAGFLO® 5 Beállítások 

5 2 5  
Nyelv kiválasztása merw a. ísr°" ^ -

?2 



A siervis uzemmM) menüből i bal feiso gombjai ^léphetünk 'm Ekkor újra az eredeti bealiitasok lesznek 
ervenyesek 

Rus mások jelzése és tárolása 
,V elektronika hiDajeiző rendszere kel listából ail „függő hibák" (Pendrng errors) es htbanapló (Error log) 
Mindegyikben látnatö a hiba keletkezesének napja, oraja es perce 
Az első 9 hioajetzes a „tüggő hibák listájában szereool Ha a hiba megszűnt, akkor ebből a listából is törlődik 
Az ulolsó 9 hiba a mh)benep)o'-bon laroloúih Ha a hiba már megszűnt a hfbanapló"-ban még 180 napig tárolódik 

A juggö bioak es a hioanapio is elemmö az operator számára na az a Kezelői menú beállítás menüpontban 
angedel^ezésre herélt 

MAGFL.O® 5 Beállítások 

53 A távadó elektronika a szállításkor a következő gyan beállításokat tartalmazza 

Alapbeállítások 

Paraméter Gyári beállítások Lehetseqes beállítások 

Felhasználót jelszó 

Alap érték 1000 

Jelszó 1000 1000-9999 

Alap beállítások 

Áramlási irány Pozitív Pozitív, negatív 

Qntax AlmérötÖÍ függ Átmérótól függ 

- Térfogai m egység Átmérőtől függ m3 mi l, kl, hl, Ml, ft3 m3, USG, USLG USMG, UKG, 

UKVíG 

- Ido m eqyseg Átmérőtől fuqg Sec min hour, dey 

ÖS5Ze020 1 Előre Előre vissza, nettó 

- Összegző 1 m egység Átmérőtől függ m3 ml l kl, hl Mi,'t3 in3, USG USkG USMG, UnG, 
UKMG 

Összegző 2 Vissza Előre vissza nettó 

- Összegző 2m egység Aimórotó! íuqg m1 ml i, kl, hl, Ml, ff3, m3, USG, USkG, USMG UKG, 

UKMG 
tnkajjcndpa nUicscny Mclyn-rci 1 5 % 0 - 9 3 % 

üres cso jelzés KJ Ki, be 

Riasziási szmi Fiqyelmczletes Vegzetes, tartós figyelmeztetés 

Kimenetek 

Aram kimenet Ki Be/ki egj,-'kétirányú 0/4 - 20 mA 
- Időállandó 5s 0 1 - 30 s 

Oígltáifs kimenet impulzus R aszlós, Irány/halár adagolás1' frekvencia impulzus, 

Inba kód, ki 

Relé kiménél Riasztás Riasztás, irány/határ, eleklródatisztitás, hiba kód, k 
Irány/hJ lár hepcsolo K) 1 Dontos/2 Donlos -100- 100% 

- Hiszterézls 5% 0 0- 100% 

Adagolás1' Ki 

- Aaagolt mennyiség 0 /MmeroTií függ 

- Adagolás kompenzecic 0 -100 - 100 m3 

- Adagolás számláló Le Fel/le 

- Időállandó 0 1 s 0 1 30 s 

Frekvenca Ki 500 Hz, 1 kHz, 5 kH2 10 <Hz 

- Időállandó 5 s 0 1 - 30 s 

Impulzus Be 

- Impulzus polaritás Pozitív Pozitív/negatív 

- Impulzus szélesség 66 ms 64 |is, 130 ps, 260 ps 510 ys 10 ms, 2 0 ms 

4 ' ms, 8 2 ms 16 ms, 33 ms 66 ms 130 ms 

260 ms, 520 ms 1 0 s, 2 1 s, 4 2 s 

- Mennyiseg/impulzus Átmerötól függ Atmerolcl függ 

- Időállandó 0 1 s 0 1 - 30 s 

Elektróda tisztítás Ki K'/Iíszbtás 

- Tisztítás ctklucMeje 24 h 1 - 240 h 

Kulso bemenet 

, Kulsó bemenői Ki Adagolás, osszegzo nu/lazás, irányított kimenet ki 

- Adagolas inait, tart/folytai, áll], Q^x 2 

Mérőcső karakterisztika 

Korrekciós tényező 1 0 85 - 2 00 

Nyelv Angol Angol, nemet francia, dan, svéd, finn 
SDanyoi orcsz, olasz portugál 

Kezelói menü 
Elsoaleges mező Térfogatáram Térfogatáram, összegző 1 összegző 2 

Felirabaifeliraí sor Térfogatáram Terfoqataram, térfogatáram %, GniüX összegző l v ? 
osszegzo 1 null osszegzo 2 null, adagolas indítás/ 

meciszakit/aflj adaqoíascikius szómfálo , adagofásctklus 

számlázó null, csoátmeró meró típus aktív naszlas 

naplózás mérőszáma 

1 Az adagolás üzemmód csak a MAG6000 elektronikán lehetséges 
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6 Hibajelek 

HtlM 
vód 

rlíixs megnevezés Jelenség Kimenetek Bemenetek HtlM 
vód 

! i - Power on 
OK 

Bekaocsolas Aktív Aktív 

2 12 - Addon modulé 
Appliea 

Egy uj modult csatlakoztatlak az 
elektronikahoz 

Aktív Aktív 

3 13 - Add-on modulé 
Instál! 

A KommunJkac;05 modul meghibásodott 
vaqy kivettek Ez a belső modul is lehet 

Aktív Aktív 

14 - Puram conected 
OK 

Az elektronika egy Kevésbe fontos 
Daramétere át lett írva az eredeti értékére 

Aktív Aid ív 

20 W20- Totáliséi 1 
Resel manuaJJy 

A beindítás során nem sikerült kiolvasni az 
osszegzo eltarolt értéket, így az nem 
megbízható Alkalmazzon Kézi nullázást az 
osszeozön 

Aktív Aktív 

20 W20 - Totáliséi 2 
Reset manualiy 

A beindítás során nem sikerült kiolvasni az 
összegző eltárolt értéket így az nem 
megbízható Alkalmazzon kézi nullázást az 
ósszeozon 

Aktív Aktív 

21 W21 - Pulse overfbv 
Ad ouísa sett'ngs 

Az aktuális térfogatáram tui nagy a beállított 
impulzus szélességhez es a 
térfogat/impulzus beállításhoz kepest 
Változtassa meq a két értéket 

Csökkentett 
impulzus 
szeiesseg 

Aktív 

. 
22 W22 - Batch timeout 

Check Installa'ion 
Az adagolás időtartama meghaladta az előre 
beállított maximum értékét Ellenőrizze a 
beállításokat 

Adagolás 
kimenet nullán 

Aki iv 

23 

í 
W23 - Batch ovemm 
Check tnstalia'lon 

Az adagolt mennyiség meghaladta az előre 
beállított maximális túlfolyás! érteket 
Ellenőrizze a beállításokat 

Adagolás 
kimenet nulián 

Aktív 

I 24 
I 

W24 - Batch neg ílon 
Check flow direction 

Negatív átfolyás az adagolas sor2n 
Ellen onzze az átfolyási irányt 

Aktív Aktív 

30 W3Q- Overííavv' 
Ad| QnaT 

A térfogataram nagyobo mint a beállított 
maximum Növelje meq a beírt QTOt értéket 

Max 120% Aktív 

3 i W3 \ - Empty pipe A mérőcső üres illetve nincs mmcíkát 
elektróda a folvadek szintié alatt 

Nulla Aktív 

40 P40-SENSORPROPP 
insert/chanqe 

A SENSORPROM3 egység hiányzik 
csatlakoztassa 

Aktív Akiiv 

! 

P4j - Paraméter rangé 
Swjtcn orf and on 

Egy Daraméter a tartományán kívül van és 
nem lehet az alapértékévé! felülírni 
Kapcsolja ki az elektronikai vagon 5s-ot és 
kapcsoíia be uira 

Aktfv Aktív 

í 
P42 Cunont output 
Check cab'es 

Az áramhurok szakadt vagy a 
hurokellenállás tul nagv Ellen őnzze a 
kábelezést 

Aki iv Aid iv 

| 43 P43 - Internál enor 
Sv/i ch off and 

Tu! sok hiba lépett fel egy Időben Néhány 
ezek közül nem valós Kapcsolja ki az 
elektronikát várjon 5s-o: és kapcsolja be 
uira 

Aktív Aktív 

I 4-3 P4/-C7 SEHSORPROW A SENSORPROM® egységet a CT verzióban 
hasznaifák 

Aktív Aktív 

60 F60 - CAN comm enor 
CcnvertcíAOM 

BetsóCAN busz kommunikációs hiba A 
kommunikációs modul, a kijelző egység vagy 
a távado elektronika meqhibasodott 

Nulla Inaktív 

61 ?Q\'SEN30RvRQtfJorror 
Repíace 

A SENSORPROM* egységből kiolvasott 
adatok nem megbízhatóak Cserélje ki a 
SENSORPROM0 eqyseqet 

Aktív Akt iv 

62 F62 SLPdOPPROM ÍO 
Replace 

A SENSORPROM1*3 egység azonosítója nem 
egyezik a termék azonosítóval A 
SENSORPROM® egység egy másik típushoz 
tartozik MASSFLO11 SONOFLO0 stb 

Nulla InaMív 

63 F63 - SENSORPROM11 

Repiace 
A SENSORPROM" egységből nem lehel 
kiolvasni az adatokat 

Aktív Aktív 

70 F70 - Coil current 
Check cabies 

Tekercs gerjesztés nem lehetseges 
Ellenőrizze a kábelezést 

Aktív Aktív 

71 F71 Intsmal enor 
Reptace convüiier 

Be'ső elektronika hiba 
Csereije ki az elektronikai 

Aktív Akti v 

WIAGFLO0 6 Hibajelek 

Jelenség Kimeneti I Hiba 

jelek J kód 

Lehetséges okok Javítás 

Üres kijelző Minimum ' 1 Tápfeszültséu 

2 MAG 4000/6000 hibaja 

1 Ellenőrizze a tápfeszültséget 

2 Cserélje ki a MAG 5000/6000 

tipusu elektronikái 

Nincs 

térfogatáram jel 

1 Lekapcsolt áramk/menei 

2 Lekapcsolt digitális kimenet 

3 Fordított áramlas' irány 

1 Aktiválja az áramkimenelet 

2 Aktiválja digitális kimenetet 

3 Váltson mérésirányt (isd 5 2 1) 

cs ellenőrizze a kábelezés 

polaritását 

Nincs 

térfogatáram jel 

F70 Helytelen v hiányzó 

tekercsaram 

Ellenőrizze a kábeleket es a 

csatlakozás okai 

Nincs 

térfogatáram jel 

W31 A mérőcső üres Gondoskodjon róla, hogy a 

méröcsotelt leqyen 

Nincs 

térfogatáram jel 

F60 Belső hiba Csepelje ki az elektronikát 

Nincs 

térfogatáram jel 

Határozatlan P42 1 Nincs terheles az 

áramkimeneien 

2 Híbas elektronika 

1 Ellenönzze a kábeleket és a 

csatlakozásokat 

2 Cserébe ki az elektronikát 

Nincs 

térfogatáram jel 

P41 Bejelentkezési hiba Kapcsolja ki, vágón 5s-ot és 

kapcsolja be újra 

Áramlást mutat, 

bár a csőben 

nincs áramlás 

Hatarozatían A mérőcső üres 

A . leái'as üres csőre' KI 

állásban van (Empty pipe OFF) 

Válassza ki a .leállás Üres csőre 

funkciót 

Gondoskodjon róla, hogy a 

mérőcső teítlegven 

Áramlást mutat, 

bár a csőben 

nincs áramlás 

Elerdróda kábel nerr 

megfelelően árnyékolt 

Gondoskodjon az elektróda kábel 

csatlakoztatásáról, es a megfelelő 

árnyékolásról 

A térfogatáram 

jel nem stabil 

Nem stabil 1 Pulzáló térfogatáram 

2 A mért közeg 

vezető} epessége tul kicsi 

1 Elektromos zajpotenciál a 

közeg és a mérőcső között 

4 Légbuborék van a közegben 

5 A közegben nagy a 

részecske- vagy rostanyag-

koncentrácio 

1 Növelje az időállandót 

2 Használjon speciális 

eíektródakábett 

3 Gondoskodjon megfelelő 

potenciát kiegyenlttesrd 

4 A közegben ne legyenek 

buborékok 

5 Növelje az időállandót 

Mérési hiba Határozatlan helytelen telepites Elíenőn2ze ateíepitést Mérési hiba 

P40 A SENSORPROM5" egység 

hianya 

Szerelje be az egységet 

Mérési hiba 

F61 Hibás SENSORPROM3 egység Cserélje ki a SENSORPROM® 

egységet 

Mérési hiba 

F62 Nem megfelelő tipusu 

SENSORPROM® egység 

Cserélje ki a SENSORPROM® 

egységei 

Mérési hiba 

F63 nibás SENSORPROM® egyseg Cserélje kl a SENSORPROM® 

egyseget 

Mérési hiba 

F71 3elsó adatok elveszek Cserélje kt az elektronikát 

Mérési hiba 

Maximum W30 A térfogatáram túllépi a beáüitot' 

Qmax érték 100%-at 

Ellenőnzze a Qmax érténél (Isd 

5 2 1 Alapbeállítások rnenu) 

Mérési hiba 

W2I Impulzushiba 

Térfogat/Impulzus tul kicsi 

Impulzusszélesség tul nagy 

Változtassa meg 

a térfogat/impulzus értéket 

az impulzus szelesscqet 

Az összegző j OK 

adatai ' 

elvesznek ! 

W20 Bejelentkezési hiba Ali almazzon kézi nullázást a? 

összegzőnél 



iV\G'"LO" íegyzeteK 

Al\alrnazasi -ckáíeSeK ivo"íz közeg merese eseten 

A íemiekKe! enriíkezo tvovíz homerseklete a 30°C-ot nem haladhatja meg 

'i tisztítási, ilieive feríotlenitesi uíasnast {oeleenve az alkalmas fertőtlenítőszer megnevezeset is) a gyartonak, 

illetve .oigalmazonak egyertelmüen a felhasználó tudomására kell hoznia Fertőtlenítés során kizarolag 

eo enyes OTH engedellyel rendelkező fertőtlenítőszer alkalmazható Amennyiben a fertőtlenítőszer jelenleg 

ncrn icndelkezik ervenyes OTH engedellyel, a forgalmazónak azt kuion eljárás kereteben a 38/2003 (VII 7) 

TozCsV FVM-KvVM együttes rendelei alapjan enyeclelyeztetnie kell 

TTs oiHcs inán a hasznalatoa vetel elolt javasolt a termek aioblitese 
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Néhány típus a Siemens aramlásmérő-valasztékábol 

IV1AGFLO® eleküomagneses aiamlasmérok 

A MAGFLO© áramlásmérők elektromos vezetoképessegge1 

rendelkező folyadékok mennyiségének nagy pontosságú meresore 
alkalmasak 
Széles választékuk a következő területekre alkalmazható 
• Vízkezelések - IP 67 tokozás alapkiépítésben, vz alatti vagy 

elásott változat is rendelhető helyszíni kalioraias 
® Vegyipar-hatfélebevonatéshatféleeísktroda minden közeghez, 

Ex és egyéb tanúsítványok 
•= Élelmiszer Ipar-rozsdamentes acél higiénikus kivielek, C1P és 

goz tisztítást is phheli 

ÍV1ASSFLO® tomegaramlas merők 

A MASSFLO® áramlásmérők közvetlenül kg/h -ban jeleznek 

e2£nkivDI meg merik a kővetkezőket is 
« Sűrűség 
» Hömérsékiel 

* Cukor-vagy alkohokkoncentració pl Biu 
Rendelhető rozsdamentes acélból, HaMelloy -bet beepfett 
fűtéscsővel kommunikációs modulokkal 
Robbanásveszélyes zonahba BKI engedélyes Ex ia és ELxd kivitelek 
rendelhetők 

SONOFLO® ultrahangos ararnlasmerok 
A SONOFLO'P áramlásmérők telt keresztmetszetű csövekben aramió 
folyadékok áramlasmeresóre alkalmasak 
A SONOFLO05 áramlásmérő elektromos vezetőképesség néíkuíi 
folyadékok meresére is alkalmazható 
A keinyaíabos áramlásmérő Ex változatban kompakt és szepanH 
elektronikával is rendelhető 
A SONOKJT® áramlásmérő mar Jelező csővezelékekbe befúrható 
változat ragy átmérők esetén a leggazdaságosabb megoldás 

SONOCAL® ultrahangos hőmennyiség merők 

SONQCAl?3000 sorozat 

hálózati tápfeszültség 
DN50 DN12D0 méret 
opto-f ej 
impulzus- vagy M-bus kimenetek 

SIEMENS RT A&D 
Terepi műszerezés 

H-1143 Budapest 
Gizella út 51-57 

Tel +36 1 a-71 18Q5 
Fax +36 1 A/1 1704 
Homepage www fielddevices com 
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