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ÚVOD 

Princip měření 
Indukční průtokoměr je přístroj pro objemové 

měření průtoku elektricky vodivých kapalin. 
Princip měření je založen na Farradayově 
zákonu o elektromagnetické indukci. Snímač 
sestává z nemagnetické trubice, uvnitř potažené 
nevodivou výstelkou, měřících elektrod a dvou 
cívek, generujících elektromagnetické pole. 
Proudící kapalina tvoří vodič, ve kterém je 
vlivem magnetického pole indukováno napětí U 
přímo úměrné magnetické indukci B, vzdálenosti 
elektrod d (délce vodiče) a rychlosti proudění v. 
U = B x d x v. Protože magnetická indukce a 
vzdálenost elektrod jsou konstantní, je 
indukované napětí přímo úměrné rychlosti 
proudění kapaliny v trubici. Objemový průtok je 
násobkem rychlosti proudění a průřezu trubice. 
Q = v x S. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 1: Princip měření. 

Technické řešení 
Vlastní indukční průtokoměr sestává ze dvou 

základních částí – snímače průtoku a 
vyhodnocovací jednotky, která může být  buďto 
nedílnou součástí snímače, nebo oddělená, 
spojena se snímačem kabelem.  

Snímač se skládá z nemagnetické trubice 
s nevodivou výstelkou, měřících elektrod,  

 

budících cívek a nezbytné kabeláže. Různá 
provedení snímačů umožňují propojení 
s navazujícím potrubím přírubami (typ P), 
šroubením ( plynový závit typ G, nebo 
potravinářský závit typ V), nebo sendvičově 
mezi příruby se svorníky (typ B). Nevodivá 
výstelka je z technické pryže (typy TG, MG, 
nebo NG), nebo z teflonu (typ T). Podrobný 
technický popis snímače viz kapitola Technická 
data snímače. 

Vyhodnocovací jednotka slouží ke 
generování budícího proudu do cívek, 
zpracování signálu z měřících elektrod, 
zobrazování naměřených údajů a generování 
výstupních signálů. Proud do budících cívek má 
konstantní hodnotu a je generován pulsně 
s měnící se polaritou, aby nedošlo k trvalé 
magnetizaci snímače. Frekvence pulsů je 
nastavitelná na 6,25 Hz nebo 3,125 Hz. Budící 
frekvenci 3,125 Hz volíme vždy u snímačů 
větších světlostí jak 100mm s ohledem na větší 
setrvačnost magnetického pole. U menších 
světlostí můžeme volit budící frekvenci 6,25 Hz 
tam, kde požadujeme rychlejší reakci na změnu 
průtoku, avšak nižší budící frekvence vykazuje 
přesnější výsledky. Měření indukovaného napětí 
na měřících elektrodách se provádí vždy na 
konci budícího pulsu, kdy je již magnetické pole 
ustálené. Po každém budícím pulsu následuje 
občerstvovací mezera. Podrobný technický 
popis vyhodnocovací  jednotky viz kapitola 
Technická data převodníku. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 2: Průběh budícího proudu. 
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Možnosti průtokoměru FLOMAG–ICM 
Indukční průtokoměr FLOMAG-ICM je 

měřidlo objemového průtoku vodivých kapalin 
v uzavřeném potrubí. Umožňuje obousměrné 
měření průtoku s vysokou přesností v širokém 
pásmu rychlostí proudění (0,1 - 10 m/s). 
Minimální požadovaná vodivost měřeného 
média je 20uS/cm, pro kapaliny s vodivostí 5-
20uS/cm konzultujte použití indukčního 
průtokoměru s výrobcem. 

Vyhodnocovací jednotka umožňuje 
zobrazovat měřené hodnoty na dvouřádkovém 
alfanumerické displeji a pomocí klávesnice 
měnit velké množství provozních parametrů 
měřidla. Disponuje dvěma binárními výstupy 

(frekvence, pulsy, mezní stavy), proudovým 
aktivním výstupem a možností číslicové 
komunikace. Všechny funkce a parametry 
výstupů je možno měnit za provozu uživatelem. 

Uživatel má možnost v případě potřeby 
kombinovat libovolný snímač FLOMAG-ICM 
s libovolnou vyhodnocovací jednotkou 
FLOMAG-ICM bez nutnosti kalibrace celé 
soupravy na zkušební trati (toto neplatí pro 
stanovená měřidla). Je pouze nutno zapsat do 
paměti elektronické jednotky kalibrační 
konstanty a budící frekvenci použitého snímače 
průtoku, které jsou uvedeny na jeho výrobním 
štítku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Obr. 3: Křivka maximální chyby měřidla. 
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PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ PODMÍNKY

Umístění snímače v potrubí 
Průtokoměr nejlépe měří v ustáleném 

proudění a proto je nutné dodržet několik zásad 
pro jeho umístění v potrubí. Mezi snímačem a 
navazujícím potrubím nesmí uvnitř vzniknout 
přechodová hrana způsobující turbulence. Před 
a za snímačem průtoku je nutné dodržet 
minimální rovné uklidňovací délky potrubí jejichž 
délka je přímo úměrná vnitřnímu průměru 
potrubí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 4: Uklidňovací délky potrubí 

Při více rušivých vlivech v blízkosti snímače 
(koleno, armatura)  se potřebná uklidňovací 
délka násobí počtem těchto rušivých prvků. 

Zúžení se sklonem do 8º je možné započítat 
do uklidňovací délky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 5: Zúžení. 

V případě, že je voda v potrubí hnána 
čerpadlem, umísťujeme snímač vždy za 
čerpadlo, aby nedošlo ke vzniku podtlaku, který 
může poškodit snímač. Mezi čerpadlem a 
snímačem je třeba dodržet uklidňovací délku 
alespoň 25DN. 

 
 
 
 
 
 

Obr. 6: Poloha čerpadla  

Ze stejného důvodu umisťujeme vždy 
pracovní uzavírací armatury za snímač 

 
 
 
 
 
 

Obr. 7: Uzávěry. 

Snímač může pracovat jak ve vodorovné, tak 
i ve svislé poloze, musíme však vždy zajistit, aby 
osa měřících elektrod ve snímači zůstala ve 
vodorovné poloze a při vodorovném umístění 
komínek snímače směřoval vzhůru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 8: Osa elektrod. 

Při svislé poloze snímače musí být směr 
proudění zespodu nahoru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 9: Svislá poloha snímače. 

Pro správné měření musíme vždy zajistit, aby 
byl zaplněn celý průřez snímače a nedocházelo 
k zavzdušnění. Proto nikdy snímač 
neumisťujeme v horní kapse, ani ve svislé 
poloze při průtoku směrem odshora dolů. 
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Obr. 10: Nebezpečí zavzdušnění. 

V případě, že nelze zajistit trvalé zaplavení 
celého průřezu potrubí, je možné snímač umístit 
v dolní kapse, aby snímač vždy zůstal zaplaven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.  11: Trvalé zaplavení 

V místě volného výtoku musí tento 
převyšovat výšku snímače nejméně o 2DN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr 12: Volný výtok. 

Vždy dbáme, aby navazující potrubí bylo 
vždy podepřeno co nejblíže snímači a 
nedocházelo k vibracím, které by mohly snímač 
poškodit. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.13: Nebezpečí vibrací. 

V místě, kde je nutné zajistit nepřetržitý 
průtok média a nebylo by možné vyjmout 
snímač k servisním účelům, je nutné zajistit 
obtok. Stejná situace nastává tam, kde by bylo 
v případě vyjmutí snímače nutné vypustit příliš 
dlouhý úsek potrubí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.14: Obtok. 

Zemnění snímače 
 

Pro správnou funkci indukčního průtokoměru 
je nutno zajistit dokonalé elektrické propojení 
snímače s navazujícím potrubím, zemním 
potenciálem a ochranným vodičem napájení. 

U přírubového snímače navazujícího na 
vodivé potrubí je nutné elektricky propojit příruby 
a potrubí uzemnit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.15: Zemnění přírub. 

V případě, že navazující potrubí je nevodivé, 
je nutné vložit do potrubí zemnící kroužky nebo 
obdobným způsobem zajistit propojení 
elektrického potenciálu měřeného média na 
zemní potenciál. 
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Obr.16: Zemnící kroužky. 

U bezpřírubového snímače provedeme 
zemnění elektrickým propojením přírub 
svírajících snímač a jejich spojením se 
zemnícím bodem snímače. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.17. Bezpřírubový snímač. 

V případě, že potrubím protéká elektrický 
proud, například při katodické ochraně proti 
korozi, je nutno naopak snímač elektricky 
izolovat od navazujícího potrubí a elektroniku 
napájet přes oddělovací transformátor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.18: Katodická ochrana. 

Svorkové připojení 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obr.19 Svorkové schéma 

4 Proudový - pól 
5 Výstup + pól 
6 RS 485 vodič B (-) 
7 (volitelně) vodič A (+) 
8 Komunikační Anoda (příjem) 
9 Rozhraní Katoda (příjem) 
10 20mA proud. Kolektor (vysílání) 
11 Smyčky Emitor (vysílání) 
12 Binární Kolektor (+) optočlenu 
13 výstup 2 Emitor (-) optočlenu 
14 Binární  Kolektor (+) optočlenu 
15 výstup 1 Emitor (-) optočlenu 
Propojení převodníku se snímačem 
 Kabel bez 

konektorů 
Kabel s 
konektory 

Kompakt 

A Elektroda 1 Propojeno Propojeno 
B Zemění dodaným vnitřně 
C Elektroda 2 kabelem ( na svorky 
D Buzení 1 ( na svorky nevyvedeno) 
E Buzení 2 nevyvedeno)  
Napájení přístroje 
 230V / 50 Hz 24V / DC 
F L – fázový vodič +24V 
G PE – zemění zemění 
H N – nulový vodič 0V 

Tabulka 1: Popis svorek 

U kompaktního provedení je snímač a 
převodník již vnitřně propojen. U odděleného 
provedení se propojí snímač s převodníkem 
dodaným kabelem, který je na straně 
převodníku vyveden pevno. Na straně snímače 
je svorkovnicová krabička, kde je třeba připojit 
vodiče dle barev v souladu s popisem na 
svorkách. 

U odděleného provedení je vhodné 
převodník umístit do blízkosti snímače průtoku 

Snímač
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tak, aby maximální délka propojovacích kabelů 
mezi jednotlivými díly soupravy nepřesáhla 25 
m. Pokud je přístroj nasazen v prostředí se 
silným elektromagnetickým rušením, volíme 
délku kabelů raději co nejkratší.  Významný vliv 
má na maximální délku kabelu i vodivost 
měřeného média. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 20: Maximální délka kabelu 

K propojení výstupních svorek elektronického 
převodníku s jiným zařízením je možno použít 
jakýchkoliv signalizačních kabelů běžného typu 
s libovolným počtem žil. 

Pro připojení na síťové napětí doporučujeme 
použít standardní třížílový síťový kabel. Přístroj 
neobsahuje vlastní vypínač a je proto nutné jistit 
jej a vypínat v jiném zařízení. 

V místech se silným elektromagnetickým 
rušením ( v blízkosti frekvenčních měničů 
apod.), doporučujeme zařadit před přístroj do 
napájecího obvodu síťový filtr. 

Nedoporučujeme souběžné vedení silových a 
signálových vodičů, zvláště pak ne s kabelem 
spojujícím snímač s odděleným převodníkem. 

Volba vhodné výstelky snímače 
Snímače jsou vyráběny s výstelkou z různých 

materiálů, jejichž volba závisí na parametrech 
měřeného média. 

Technická pryž  
Je vhodná pro málo agresivní média 

s provozní teplotou 0÷70 ºC. Hodí se pro většinu 
aplikací ve vodárenství a čištění odpadních vod. 
Vyrábí se ve dvou variantách TG – s tvrdou 
strukturou a MG – s měkkou strukturou. Měkkou 
strukturu volíme pro média s vyšším obsahem 
abrazivních částic (písek). 

Odolná pryž 
NG - je vhodná pro středně agresivní média 

s provozní teplotou 0÷90 ºC. Hodí se pro měření 

teplé užitkové vody, kondenzátu apod. Tam, kde 
hrozí překročení teploty přes 100 ºC, volíme 
však raději výstelku z teflonu 

Teflon 
T – nejvšestraněji využitelná výstelka pro 

agresivní média s provozní teplotou –20÷150 ºC. 
Hodí se pro aplikace v chemickém a 
potravinářském průmyslu. 

 
* Poznámka – pro Vaše konkrétní podmínky 
Vám můžeme vhodný materiál výstelky 
navrhnout. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.21: Volba výstelky a provedení snímače 

Výše uvedená tabulka ukazuje vhodný návrh 
výstelky a provedení snímače s ohledem na 
teplotu média a teplotu v okolí elektronické 
jednotky průtokoměru. 

Volba matriálu elektrod 
Měřící elektrody jsou standardtně vyráběny 

z nerezové oceli 17248. Pro některé speciální 
aplikace je však potřeba použít kvalitnější 
materiál. Na požádání jsme schopni dodat 
elektrody platinové, nebo z materiálu Hastelloy 
C4. 
* Poznámka – pro Vaše konkrétní podmínky 
Vám můžeme vhodný materiál elektrod 
navrhnout. 

Provozní tlak měřeného média 
Snímače jsou standardně vyráběny na 

jmenovitý tlak PN16 (1,6MPa) pro dimenze 
DN15 až DN150 a PN10 (1,0MPa) pro dimenze 
DN200 až DN1200. Na požádání jsme schopni 
dodat snímače pro PN6 (0,6MPa) až PN40 
(4,0MPa). Volba jmenovitého tlaku je především 
dána maximálním provozním tlakem média, 
případně velikostí přírub navazujícího potrubí. 
Je však třeba brát v úvahu i teplotu měřeného 
média. 
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Obr.22: Provozní tlak 

Volba dimenze snímače 
Tabulka 2 ukazuje minimální a maximální 

průtoky jednotlivých dimenzí snímačů pro 
rozsah rychlostí 0,1÷10m/s. Konkrétní rozsah je 
třeba zadat při objednávce. Provozní rozsah 
průtoků volíme nejlépe mezi 0,5 - 5 m/s. Pro 
nižší hodnoty průtoku vzrůstá chyba měření (viz 
Obr.3) a vyšší průtoky často způsobují rušivé 
turbulence na přechodových hranách.  

Montáž a uvedení do provozu 
Indukční průtokoměr FLOMAG-ICM je za 

výše uvedených podmínek po montáži do 
potrubí a připojení napájecího napětí okamžitě 
připraven k použití. Po zapojení vodičů do 
svorek je nutné utáhnout spojovací šrouby 
skříně elektroniky a utěsnit průchodky. 
Nepoužité průchodky je nutno zaslepit. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.23: Diagram pro volbu dimenze snímače 
 
DN l / s m3 / h 
 Qmin Qmax Qmin Qmax 

10 0,008 0,8 0,028 2,8 
15 0,018 1,8 0,065 6,5 
20 0,032 3,2 0,12 12 
25 0,05 5 0,18 18 
32 0,08 8 0,30 30 
40 0,125 12,5 0,45 45 
50 0,2 20 0,72 72 
65 0,32 32 1,2 120 
80 0,5 50 1,8 180 

100 0,8 80 2,8 280 
125 1,2 120 4,3 430 
150 1,8 180 6,5 650 
200 3,2 320 11,5 1150 
250 5 500 18 1800 
300 7 700 25,2 2520 
350 9,6 960 35 3500 
400 12,5 1250 45 4500 
500 20 2000 72 7200 
600 28 2800 100 10000 
700 38,5 3850 140 14000 
800 50 5000 230 23000 
900 63,5 6350 230 23000 

1000 78,5 7850 280 28000 
1200 

 
113 11300 400 40000 

 
Tabulka 2: Rozsahy snímačů 

 
Je-li měřidlo určeno jako stanovené( typ D0X 

), je nutno zajistit průtokoměr montážními 
plombami dle znění typové zkoušky 
TCM142/98-2805, jejíž kopii Vám zašleme na 
vyžádání. Montáž stanovených měřidel může 
provádět pouze oprávněná organizace. 
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INFORMACE ZOBRAZOVANÉ NA DISPLEJI 
Provozní údaje 
Přístroj je vybaven kvalitním dvouřádkovým 
alfanumerickým displejem o výšce znaku 9,6 
mm (2x16 znaků) s podsvícením, který je velmi 
dobře čitelný i z větší vzdálenosti.Funkce 
podsvícení pracuje v energeticky úsporném 
režimu. Doba svícení je omezena na 250 s po 
posledním stlačení kteréhokoliv tlačítka. Je-li 
podsvícení zhasnuto, prvním stiskem 
libovolného tlačítka se znovu rozsvítí. 

Na displeji převodníku je možno postupně 
odečíst až osm různých údajů.Přepínání se 
provádí tlačítkem označeným 1. Jednotky 
průtoku lze libovolně změnit. 
Počet desetinných míst na displeji lze nastavit v 
rozmezí 0 - 3 desetinná místa.  

MENU: Zobrazovaná data / Desetinných míst / 
Desetinných míst 

Zobrazení nepotřebného údaje lze potlačit a 
zkrátit tak cyklus zobrazování. Všechny číselné 
údaje jsou obnovovány po 0,5 s.  

MENU: Zobrazovaná data / Výběr zobrazení /… 

Okamžitý průtok  
- hodnota průtoku v okamžiku vyslání jednoho 
budícího impulsu a sejmutí odezvy - vzorku. 
Taktovací cyklus je 12,5 krát za sekundu pro 
frekvenci buzení 6,25 Hz a 6,25 krát za sekundu 
pro frekvenci buzení 3,125 Hz.  

 

 

Obr. 24 Displej - okamžitý průtok 

Průměrný průtok 
- informace o průtoku ošetřená plovoucím 
průměrováním. 
 
 

 

Obr. 25 Displej - průměrný průtok 

Počet vzorků „N“, ze kterých je vypočtena 
průměrná hodnota průtoku, lze libovolně nastavit 
v rozmezí 1..255. 
Vzhledem k frekvenci buzení 6,25 Hz  (3,125 
Hz) dochází k rozložení skokových změn 
průtoku do intervalu 0 až 20,32 s (0 až 40.64 s). 
Funkci lze využít např. v případech, kdy je 
proudění ve snímači nestabilní a médium víří, 
nebo dochází ke tvorbě bublin. 

Průměrování odstraňuje drift údaje na displeji při 
prudkých změnách průtoku. Průměrovanou 
hodnotou průtoku je řízen analogový, případně i 
frekvenční výstup. 

 

 
 

 
 
 

Obr.26: Průměrování 

Celkový objem (+)  
- celkový proteklý objem kapaliny směrem ve 
smyslu šipky na snímači od začátku měření. 

 

 

 

 

Obr.27a,b: Displej - proteklý objem kladný 

Celkový objem (-)  
- celkový proteklý objem kapaliny směrem proti 
směru šipky na snímači od začátku měření. 

 

 

 

 

Obr.28a,b: Displej – proteklý objem záporný 

Rozdíl objemů  
- rozdíl kladného a záporného proteklého 
objemu kapaliny od začátku měření. 
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Obr.29a,b: Displej – rozdíl objemů 

Provozní čas  
- celková doba provozu od prvního zapnutí 
přístroje v hodinách a minutách. 

 

 

 

 

Obr.30a,b: Displej – provozní čas 

Hodnoty položek dle obr. 27a,b, 28a,b, 
29a,b, 30a,b jsou po vypnutí uchovány prakticky 
neomezeně dlouhou dobu v paměti EEPROM a 
po každém zapnutí jsou znovu načteny. Zvolený 
způsob zálohování dat nevyžaduje záložní zdroj 
pro napájení paměti. 
Uživateli není umožněno nulovat celkové 
hodnoty položek dle obr. 27a, 28a, 29a a 30a. K 
tomuto účelu jsou však k dispozici nulovatelná ( 
letmá ) počítadla přidružená těmto položkám 
27b, 28b, 29b a 30b, přístupná tlačítkem 2. 
Tato letmá počítadla je možno nulovat buďto 
volbou v menu, nebo při zobrazení letmých 
počítadel přidržíme stisknuté tlačítko 3 a 
současně stiskneme 4. Tímto dojde k 
současnému vynulování všech letmých 
počítadel. 

Menu: Zobrazovaná data / Nulovat počítadla / 
Ano 

Procentní průtok  
- informace o průtoku, která je indikována 
vodorovným sloupcem, jehož šířka odpovídá 
průtoku a číselným údajem v procentech 
zvoleného maxima  

Menu: Zobrazovaná data / Sto procent / Sto 
procent 

 
 
 
 

Obr.31: Displej – procentní průtok 

Poslední závada  
- zkrácený text posledního chybového hlášení  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.32a,b: Displej – poslední závada 

Přístroj umožňuje prohlížet kódy i dříve 
indikovaných chybových hlášení až do úrovně 
255 předchozích hlášení. Do tohoto módu se 
přepneme tlačítkem 2 ze zobrazení poslední 
závady. V zobrazení E-XX YYY/ZZZ je XX kód 
chyby YYY pořadí, kde 001 je časově nejbližší 
kód chyby a každé vyšší číslo představuje 
předchozí hlášení. ZZZ je celkový počet 
uložených kódů. K listování slouží tlačítko 3 . 

Uživatelský servis 

Chybová hlášení 
V případě vzniku závady, zobrazí se na 

displeji průtokoměru neprodleně chybové 
hlášení s krátkým popisem závady. 
Například: 

Po stisku tlačítka 1se průtokoměr vrátí zpět 
do režimu zobrazování údajů, zároveň se 
zkrácené chybové hlášení uloží do registru 
poslední poruchy a kód chyby do zásobníku. V 
době, kdy je indikována porucha probíhá stále 
měření. U chyby E-7  a E13 je po dobu trvání 
závady indikován nulový průtok, pokud není 
příslušné chybové hlášení nastaveno do režimu 
„neaktivní“. 
Nejběžnější chybová hlášení jsou: 
E1: Nesouhlasí kontrolní součet dat v paměti 
EEPROM. Tato závada vznikne, nestihne-li 
procesor uložit všechna data do paměti 
EEPROM při výpadku napájení. Uložená data 
jsou však natolik jištěna, že je prakticky vždy 
možné v měření pokračovat. 
E2: Multifunkční výstup 1 je ve funkci výstupu 
pulsů a přetekla paměť dosud nevyslaných 
pulsů. 
E3: Multifunkční výstup 2 je ve funkci výstupu 
pulsů a přetekla paměť dosud nevyslaných 
pulsů. 
E4: Průtokoměr je synchronizován se síťovou 
frekvencí (50 Hz), toto hlášení informuje o 
výpadku jednoho pulsu. U verze 24V/DC jde o 
pokles napájecího napětí   Při delším výpadku 
průtokoměr ukládá data do paměti EEPROM a 
resetuje se.  
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E5: Došlo k resetu procesoru vlivem přetečení 
časovače hlídajícího délku programové smyčky. 
E6: Došlo k resetu procesoru vlivem výpadku 
oscilátoru procesoru. 
E7: Došlo k rozpojení proudové smyčky 
pulsního buzení čidel. 
Chybová hlášení E-8 až E-10 informují o 
závadách v napájení elektroniky. 
E11: Skutečný průtok překročil nastavenou 
hodnotu průtoku pro Imax. 
E12: Nebylo potvrzeno přijetí rámce při 
komunikaci po sériové lince. 
E13: Indikuje velkou nesymetrii signálu z čidla 
vzhledem k elektrické zemi. Toto může být 
způsobeno nepřítomností kapaliny v čidle, 
velkými bublinami v kapalině, špatným 
zemněním čidla, nebo přerušením signálových 
vodičů. 
Způsob zobrazování chybových hlášení lze pro 
každou poruchu nastavit ve třech stupních.  

Menu: Zobrazovaná data / Chybová hlášení / 
EXX / 

Aktivní+hlášení 
Nezobrazovat 
Neaktivní 
Aktivní + hlášení : zobrazuje poruchu na 
displeji a indikuje na výstupu ( pokud je některý 
výstup v režimu indikace závady). Pro E7 a E13 
nastavuje průtok na nulu.  
Nezobrazovat : nezobrazuje poruchu na 
displeji, ale indikuje na výstupu ( pokud je 
některý výstup v režimu indikace závady). Pro 
E7 a E13 nastavuje průtok na nulu.  
Neaktivní : nezobrazuje poruchu na displeji, 
neindikuje na výstupech, ani nenuluje průtok. 
Vždy však zapisuje kód poruchy do zásobníku a 
zobrazuje v režimu zobrazení poslední závady. 

Jednotky průtoku 
Programové vybavení přístroje umožňuje 

měnit jednotky průtoku. Dvanáct nejběžnějších 
jednotek je předprogramováno a třináctou 
jednotku si může libovolně nadefinovat sám 
uživatel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menu: Jednotky průtoku / 

l/s 
l/min 
l/h 
hl/s 
hl/min 
hl/h 
m3/s 
m3/min 
m3/h 
ml/s 
ml/min 
ml/h 
uživateluživatelskéuské Uźivatelské 

Uživatelské jednotky jsou určeny převodní 
konstantou - násobkem , který udává, kolikrát se 
liší požadovaná jednotka od průtoku v l / s. 
Název jednotky je text o maximální délce 6 
znaků. Znaky je možno volit z velkých a malých 
písmen, včetně české diakritiky a speciálních 
znaků (lomítko, indexy...). 
Jednotky je potřebné volit s ohledem na 
používané průtoky, aby nedošlo k zahlcení 
displeje (maximálně 9 znaků), nebo podtečení 
displeje (jsou zobrazována maximálně 3 
desetinná místa).  

Potlačení fiktivního průtoku 
Lze nastavit minimální průtok od jehož hodnoty 
průtokoměr pracuje 

Menu: Výrobní údaje / Minimální průtok / 
Neměřit Q menší 

Tato funkce je výhodná např. v provozech se 
silným rušením, kdy přístroj indikuje jistý 
minimální průtok, i když je nepochybné, že 
médium v potrubí neproudí. Je-li aktuální 
hodnota průtoku menší, než nastavená 
(nastavuje se přímo v l/s), vykazuje průtokoměr 
nulový průtok. Zadáním minimálního průtoku 
rozšíříme nulové pásmo v obou směrech o 
stejnou hodnotu. Je vhodné nastavit minimální 
průtok dle Qmin na štítku čidla. 
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UŽIVATELSKÉ VÝSTUPY 

Analogový výstup 

Možnosti nastavení 
Na svorkách 4 a 5 je k dispozici 

programovatelný proudový výstup. Výstup je 
aktivní (vynucený proud) a je galvanicky oddělen 
od ostatních částí průtokoměru. Výstup pracuje 
do maximální zátěže 1000 Ω. 
Výstup může pracovat ve čtyřech režimech v 
závislosti na průtoku (viz grafy) a ve čtyřech 
přepínatelných rozsazích. 

Menu: analogový výstup / 

Výstup pro 0..+Q 
Výstup pro 0..-Q 
Výstup pro IQI 
Výstup pro -Q..+Q 
Pevný proud 0..20 

Pro všechny režimy mimo pevného proudu 
lze zvolit rozsah 

Menu: analogový výstup / Výstup pro 0..+Q /  

Výstup 0..20mA 
Výstup 4..20mA 
Výstup 0..10mA 
Výstup 0..5mA 

Nastavení proudového výstupu se provádí 
volbou průtoku Qmax pro horní mez proudu 
Imax. 

Menu: analogový výstup / Výstup pro 0..+Q / 
0..20mA / Průtok pro Imax 

V režimu pevného proudu se nastaví přímo 
proud v mA. 

Menu: Analogový výstup / Pevný proud / 
Konstantní proud 

Následující grafy znázorňují závislost 
výstupního proudu I na průtoku Q pro různé 
režimy činnosti: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.33: Proud pro 0..+Q 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.34: Proud pro 0..-Q 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.35: Proud pro |Q| 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.36: Proud pro –Q..+Q 
 
 
 0..20mA 4..20mA 0..10mA 0..5mA 
Průtok / proud -Qmax 0 Qmax -Qmax 0 Qmax -Qmax 0 Qmax -Qmax 0 Qmax 

Výstup pro 0..+Q 0 0 20 4 4 20 0 0 10 0 0 5 
Výstup pro 0..-Q 20 0 0 20 4 4 10 0 0 5 0 0 
Výstup pro 0..IQI 20 0 20 20 4 20 10 0 10 5 0 5 
Výstup pro -Q.+Q 0 10 20 4 12 20 0 5 10 0 2,5 5 

 

Tabulka 3: Funkce proudového výstupu 

 
 
 



Indukční průtokoměr FLOMAG-ICM   Návod k použití 

Strana 15 

Zapojení analogového výstupu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.37:Základní zapojení pro zařízení s 
proudovým vstupem  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Obr.38: Zapojení pro rozlišení směru průtoku. 

Multifunkční výstupy, naprogramované ve funkci 
rozlišení směru průtoku a negace směru 
průtoku, rozdělí analogový výstup ve funkci 
výstupu absolutní hodnoty průtoku na dva 
výstupy pro každý směr průtoku zvlášť. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Obr.39: Základní zapojení pro zařízení s 
napěťovým vstupem 

Výstupní napětí odpovídá úbytku napětí na 
rezistoru. 
Platí  U = I * R . 

Například pro rozsah 0..10V volíme R = 
500 Ohm a rozsah analogového výstupu 
0..20 mA. Převodní rezistor umisťujeme co 
nejblíže vstupním svorkám ovládaného 
zařízení. Maximální doporučený rozsah 
napětí na odporu je 10 V Vstupní odpor 
svorek ovládaného zařízení musí být řádově 
větší než odpor rezistoru. 

Technická specifikace analogového 
výstupu 
Analogový výstup je řízen 12-ti bitovým DA 
převodníkem. Rozsah 0..20mA je rozdělen na 
4096 kroků. Jeden krok (1LSB) tedy představuje 
asi 0,005mA (0,04% z 20mA). Toto rozlišení je 
stejné pro všechny rozsahy. Jiné rozsahy než 
0..20mA jsou vytvořeny softwarově zkrácením 
počtu kroků převodníku. 
Maximální výstupní napětí proudového výstupu 
je 20V a proto může pracovat do maximálního 
odporu smyčky 1000 Ω. 

Multifunkční binární výstupy 
Funkce výstupů jsou obsaženy v tabulce. 

Trvale rozepnuto 
Trvale sepnuto 
 Pulsy pro IQI 
Pulsy pro IQI not 
Pulsy pro Q+ 
Pulsy pro Q+ not 
Pulsy pro Q- 
Pulsy pro Q- not 
Frekvence pro Q+ 
Frekvence pro Q- 
 Frekvence pro IQI 
Pevná frekvence 
Záporný průtok 
Nezáporný průtok 
Vznikla závada 
Nevznikla závada 
Q>Qmezní 
Q>Qmezní not 
Q<Qmezní 
Q<Qmezní not 
IQI>Qmezní 
IQI>Qmezní not 
IQI<Qmezní 
IQI<Qmezní not 
Probíhá čiśtění 
Neprobíhá čiśtění 
 
Elektronický převodník je vybaven dvěma 

binárními multifunkčními výstupy oddělenými 
optočlenem. Výstupní tranzistory optočlenů jsou 
k dispozici na svorkách 12-13 a 14-15. Výstupy 
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jsou pasívní a ke své činnosti potřebují vnější 
zdroj (lze využít analogový výstup v režimu 
výstupu pevného proudu). Výstupy mohou 
spínat proudy 1..50 mA trvale, nebo až 1 A 
pulsně (max 0,2 s) s plněním min 1:20 ( puls : 
mezera ).. 

Trvale sepnuto / rozepnuto  
Tyto režimy slouží pro servisní účely. 

Menu: Funkce výstupů / Funkce výstupu 1 (2) 
/ Trvale sepnuto (rozepnuto) 

Pulsní výstupy (not) 
V tomto režimu je generován puls 

bezprostředně po protečení předvoleného 
objemu. Generování pulsů je určeno třemi 
parametry: délkou pulsu „tU“, minimální mezerou 
mezi dvěma pulsy „tD“ a objemem na 1 puls „V“. 

Hodnoty průtoku jsou integrovány v čase. 
Bezprostředně po protečení předvoleného 
objemu na 1 puls V, je generován puls o délce 
t
U
. Po pulsu následuje mezera o délce nejméně 

t
D
. V případě, že po uplynutí mezery ještě znovu 

neprotekl předvolený objem, setrvává výstup v 
neaktivním stavu, v opačném případě je 
bezprostředně generován následující puls a 
mezera. V případě, že předvolený objem 
proteče dříve, než skončí předcházející puls, 
ukládá se nevyslaný puls do zásobníku o 
kapacitě maximálně 255 pulsů. Pokud dojde k 
přetečení zásobníku, je generováno chybové 
hlášení. Z výše uvedeného vyplývá nutnost 
zvolit vhodně parametry pulsního výstupu tak, 
aby předpokládaná četnost pulsů nepřekročila 
mezní četnost danou délkou pulsu a mezery. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.40: Generování pulsů 

Platí: maximální četnost pulsů [s-1] = 1 / ( tU + 
tD ) 

Objem na 1 puls lze volit v rozmezí 1 až 10
9 

ml (krok 1 ml), tj. 1 ml až 1000 m
3
. Délku mezery 

a pulsu lze volit v rozmezí 10 ms až 2550 ms 
(krok 10 ms). Z výše uvedeného plyne i 
maximální četnost pulsů 50 s

-1
. 

Pulsy mohou být generovány ve třech 
režimech závislosti na průtoku a je možno určit 
polaritu pulsu ( po dobu trvání pulsu je výstup 
sepnut (v režimech not rozepnut)). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Obr.41: Pulsy pro IQI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.42: Pulsy pro Q+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.43: Pulsy pro Q- 

Menu: Funkce výstupů / Funkce výstupu 1 (2) / 
Pulsy pro Q...(not) 
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Frekvenční výstupy 
V těchto režimech je na výstupech 

generována frekvence. Poměr puls:mezera je 
vždy 1:1. Využitelný rozsah frekvence je 
1Hz..10kHz. Pozor! Převodník disponuje pouze 
jedním generátorem frekvence! Není proto 
možné nastavit různou frekvenci na každý 
výstup. Není možné kombinovat nastavení v 
režimu činnosti pevné frekvence na jednom 
výstupu s režimem závislosti frekvence na 
průtoku na výstupu druhém. Je ovšem možné  

 

 

 

 

 

 

Obr.44: Frekvence pro Q+ 

na jednom výstupu generovat frekvenci pro 
kladný průtok a na druhém pro záporný se 
stejnou závislostí průtok-frekvence.  

Frekvenční výstupy mohou pracovat ve třech 
režimech závislosti frekvence na průtoku. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 45: Frekvence pro Q- 

 

 

 

 

 

 

Obr. 46: Frekvence pro IQI 

Menu: Funkce výstupů / Funkce výstupu 1 (2) / 
Frekvence pro Q... 

Režim pevné frekvence slouží pro servisní 
účely, požadovaná frekvence se nastavuje 
přímo v Hz v rozsahu 1..10000Hz. 

Menu: Funkce výstupů / Funkce výstupu 1 (2) / 
Pevná frekvence 

Záporný / nezáporný průtok 
Tento režim slouží k rozlišení směru průtoku. 

Při záporném průtoku je výstup sepnut / 
rozepnut. 

Menu: Funkce výstupů / Funkce výstupu 1 (2) / 
Záporný (Nezáporný) průtok 

Vznikla / nevznikla závada 
V případě vzniku poruchy jejíž režim je 

nastaven na aktivní ( viz. chybová hlášení ) 
výstup sepne / rozepne nejméně po dobu 5s, 
pokud porucha trvá, je  výstup sepnut / rozepnut 
po celou dobu trvání poruchy. 

Menu: Funkce výstupů / Funkce výstupu 1 (2) / 
Vznikla (nevznikla) závada 

Překročení / pokles mezní hodnoty 
průtoku (not) 

V případě překročení / poklesu nastavené 
meze průtoku výstup sepne (rozepne). při 
návratu do stanovených mezí opět rozepne 
(sepne) s respektováním nastavené hysereze. 
Funkce pracuje ve čtyřech režimech závislosti 
na průtoku s rozlišením polarity výstupu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.47: Q > Qmezní  
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Obr.48: Q < Qmezní 

 
 
 
 
 
 
 

Obr.49: IQI > Qmezní 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.50: IQI < Qmezní 

Menu: Funkce výstupů / Funkce výstupu 1 (2) / 
Q > Qmezní 

Probíhá / neprobíhá čištění elektrod 
V době probíhajícího čištění je výstup sepnut 

/ rozepnut 

Menu: Funkce výstupů / Funkce výstupu 1 (2) / 
Probíhá (Neprobíhá) čištění 

Komunikační rozhraní 
Přístroj je vybaven sériovým komunikačním 

rozhraním. To slouží k servisním účelům, nebo i 
k trvalému připojení do menší komunikační sítě 
monitorující technologické procesy. Rozhraní lze 
ručně, nebo automaticky přepnout na různé 
výstupní porty. Standardně je vyveden port typu 
RS 232 a komunikační datová proudová smyčka 
20 mA. Na zvláštní požadavek může být 
průtokoměr vybaven galvanicky odděleným 
portem RS 485. 

Sériový port RS 232 
Fyzicky je port realizován 9-ti kolíkovým 

konektorem (CANONN 9, špičky). K počítači se 
připojuje kříženým kabelem ( Lap link) s úplným, 
neúplným, nebo jen 3-vodičovým null modemem 
(běžný typ standardního seriového kabelu). 
Port RS232 není galvanicky oddělen od 
ostatních obvodů a slouží pro servisní účely, 
nikoliv k trvalému propojení 

Sériový port datové proudové 
smyčky 

Fyzicky je vyveden na svorkách 8-9 (vstup) a 
10-11 (výstup). Port je pasívní a potřebuje ke 
své činnosti vnější zdroj (lze využít analogový 
výstup nastavený do režimu PEVNÝ PROUD). 
Může pracovat ve čtyř, nebo dvouvodičovém 
zapojení. 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

Obr.51: Spojování stanic proudové linky 

Proudovou smyčkou seriových dat je možno 
zapojit do série i několik průtokoměrů, je však 
třeba brát v úvahu úbytek napětí cca 2,3 V na 
jednu stanici (úbytek na LED diodě optočlenu a 
výstupním tranzistoru). 

Sériový port RS 485 
Tento port je volitelnou součástí zařízení. Je 

plně galvanicky oddělen od ostatních částí 
průtokoměru. Umožňuje spojení až 31 
průtokoměrů do komunikační sítě dvoužilovým 
krouceným kabelem s celkovou délkou až 1200 
m. S opakovači lze zvýšit počet stanic i délku 
vodičů. 
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Obr.52: Spojování stanic RS485 

Komunikace 
Komunikace probíhá v paketech. Pro činnost 

v síti je třeba zajistit, aby každá stanice měla 
rozdílnou vlastní adresu.  

Menu: Sériová linka / Vlastní adresa / Vlastní 
adresa 

Přístroje v jedné větvi musí pracovat se 
stejnou komunikační rychlostí. Rychlost je 
volitelná z pěti možností. 

Menu: Sériová linka / Rychlost RS232 (RS485, 
Proud) / 

2400Bd 
4800Bd 
9600Bd 
19200Bd 
38400Bd 
Komunikace probíhá současně vždy jen na 

jednom portu. Přístroj má schopnost rozeznat 
příchozí data z jiného než aktuálního portu a 
přepnout rozhraní na tento port. Existuje však 
možnost ztráty dat prvního paketu. Který port je 
aktivní po zapnutí přístroje, je určeno volbou 
priority portu. 

Menu: Sériová linka / Priorita výstupu / 

Priorita RS232 
Priorita RS485 
Priorita Proud 

*Popis komunikačního protokolu není součástí 
tohoto dokumentu a získáte jej na vyžádání u 
výrobce 

ČIŠTĚNÍ ELEKTROD 
Při provozu měřidla může dojít ke tvorbě 

nevodivého povlaku na snímacích elektrodách 
čidla. To vede ke zvětšení přechodového odporu 
mezi kapalinou a měřeným médiem a má za 
následek snižování přesnosti měření. 
Průtokoměr FLOMAG je standardně vybaven 
funkcí, která umožňuje čištění snímacích 
elektrod bez nutnosti demontáže čidla. Metoda 
spočívá ve využití elektrochemického jevu. Na 
elektrody je připojeno střídavé napětí a usazený 
povlak se rozpouští v kapalině. Toto čištění je 
vhodné provádět pravidelně. 

Jeden čistící cyklus trvá 1 minutu. V průběhu 
čištění neprobíhá skutečné měření. Je 
simulován průtok, který byl jako poslední před 
zahájením čištění. Trvání čistícího cyklu je 
možno indikovat multifunkčními výstupy. 
Probíhající čištění je indikováno na displeji 
pohybujícím se plným znakem na horním řádku 
displeje. 

Přístroj nabízí několik možností spouštění 
čistícího cyklu: 

Menu: Čištění elektrod / 

Vypnuto 
Jednorázově 
Při zapnutí 
Periodicky 
Při volbě JEDNORÁZOVĚ proběhne 

bezprostředně jeden čistící cyklus a přístroj se 
vrátí do režimu vypnuto. 

Volba PŘI ZAPNUTÍ spouští čistící cyklus 
vždy po zapnutí síťového napájecího napětí. 
Volba PERIODICKY spouští čištění v 
pravidelných intervalech nastavitelných 
uživatelem v rozmezí 1 až 255 hodin. 
Odpočítávání času začíná vždy po zadání 
časové hodnoty. 

Menu: Čištění elektrod / Periodicky / Čistit 
každých 
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PROGRAMOVÁNÍ 
Převodník indukčního průtokoměru lze 

nakonfigurovat dle potřeby dvěma způsoby. 
Pomocí počítače, připojeného na sériové 
rozhraní, nebo tlačítky. 

Pohyb po menu a zapisování do 
paměti 

Po stisku tlačítka 4 se displej přepne do 
programovacího módu. Programovací mód je 
chráněn proti neoprávněné manipulaci heslem. 
Před vpuštěním do hlavního menu je třeba zvolit 
platné heslo (čtyřmístné číslo). Nový přístroj má 
vždy heslo 0000. 
 
 
 
 

Obr.53:  Přístupové heslo 

Toto je současně počáteční hodnota, která 
se objeví na displeji jako předvolba a pro vstup 
do menu stačí tuto předvolbu potvrdit.  
Před opuštěním programovacího módu lze heslo 
libovolně změnit. 

Pozor! Stiskem tlačítka 1 je možno 
přepnout přístroj kdykoliv zpět do režimu 
zobrazování hlavních údajů a zkontrolovat tak 
probíhající nastavování parametrů. Pokud však 
neukončíme práci položkou KONEC, není 
přístroj chráněn heslem před neoprávněnou 
manipulací. 
Programování probíhá na pozadí a až na 
výjimky nemá vliv na měření. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.54: Pohyb kursoru 

Tlačítkem 2 pohybujeme kurzorem vpravo. 
Po dosažení pravé krajní polohy se kurzor vrací 
vlevo. 

Tlačítkem 3 měníme znak v místě kurzoru. 
Po dosažení posledního možného znaku začíná 
čítání znovu od prvního možného znaku. 
Sada znaků je vždy volena s ohledem na 
možnost výskytu znaku v textu. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 53: Zadání čísla 

Pro celá čísla [0..9], pro desetinná čísla [0..9, 
- , .] a pro textové proměnné je k dispozici celá 
abeceda včetně českých znaků. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.55: Potvrzení volby 

Po ukončení editace volbu potvrdíme 
tlačítkem  4. 

Na displeji se objeví stavové hlášení. Jestliže 
je volba neplatná, vrací se programování znovu 
k editaci. Po správné volbě hesla jsme vpuštěni 
do hlavního menu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.56: Pohyb po menu 

Po menu se pohybujeme tlačítkem 3, které 
posouvá položku na spodním řádku na horní 
řádek. V kterémkoliv menu je aktuální vždy horní 
řádek, jehož první znak bliká.  

Stiskem 4 přejdeme do podmenu 
aktuálního menu, nebo k editaci položky. 
Stiskem 2 v podmenu se můžeme kdykoliv 
vrátit k nadřazenému menu (funkce „Escape“). 
Jsme-li v hlavním menu, nabídne nám tato volba 
ukončení programovacího módu. 
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Menu pro nastavování parametrů  
Analogový výstup Výstup pro 0..+Q Výstup 0..20mA »Průtok na Imax [l/s]
Funkce výstupů Výstup pro 0..-Q Výstup 4..20mA
Jednotky průtoku Výstup pro 0..|Q| Výstup 0..10mA
Zobrazovaná data Výstup pro -Q..+Q Výstup 0..5 mA
Počet vzorků Pevný proud
Čištění elektrod »Pevný proud [mA]
Sériová linka
Výrobní údaje Funkce výstupu 1 Trvale rozepnuto
Konec Funkce výstupu 2 Trvale sepnuto

Pulsy pro |Q| »Trvání pulsu [10ms]
Pulsy pro |Q| not »Trvání mezery [10ms]
Pulsy pro Q+ »Objem na 1 puls [ml]
Pulsy pro Q+ not
Pulsy pro Q-
Pulsy pro Q- not
Frekvence pro Q+ »Průtok na 1 kHz [ l/s ]
Frekvence pro Q-
Frekvence pro |Q|
Pevná frekvence »Pevná frekvence [ Hz ]
Záporný průtok
Nezáporný průtok
Vznikla závada

l/s Nevznikla závada
l/min Q > Qmezní »Mez průtoku [ l/s]

l/h Q > Qmezní not »Hystereze [ l/s ]
hl/s Q < Qmezní

hl/min Q < Qmezní not
hl/h |Q|> Qmezní
m/s |Q|> Qmezní not

m3/min |Q| < Qmezní
m3/h |Q| < Qmezní not
ml/s Probíhá čištění

ml/min Neprobíhá čištění
ml/h

uživatelské »Násobek [ l/s ]
»Název jednotky

Výběr zobrazení ¤Okamžitý průtok
Sto procent ¤Průměrný průtok
Desetinných míst ¤Celkový objem +
Chybová hlášení ¤Celkový objem -
Nulovat počítadla ¤Celkový rozdíl

¤Provozní čas
¤Procentní průtok
¤Poslední závada

Sto procent [ l/s]

»Počet vzorků Desetinných míst

E1 Aktivní + hlášení
E2 Nezobrazovat
……. Neaktivní
E13

Vypnuto Ano
Jednorázově Ne
Při zapnutí
Periodicky »Čistit každých [ h ]

Rychlost RS232 2400 Bd
Rychlost Proud 4800 Bd
Rychlost RS485 9600 Bd
Priorita výstupu 19200 Bd
Vlastní adresa 38400 Bd

Priorita RS232
Priorita proud
Priorita RS485

»Vlastní adresa

Datum výroby «Datum výroby
Výrobní číslo
Software «Výrobní číslo
Konstanty čidla
Frekvence buzení «Software
Minimální průtok
Jazyk Konstanta 1 »Konstanta čidla 1

Konstanta 2
»Konstanta čidla 2

6,25 Hz
3,125 Hz

»Neměřit Q menší [ l/s ]

[ CZ ] česky
….
[ GB ] anglicky

Konec
Přístupové heslo »Přístupové heslo  

Tabulka 4: Menu pro nastavování parametrů
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TECHNICKÁ DATA PŘEVODNÍKU 
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Obr.57: Oddělené provedení       Obr.58:Kompaktní provedení 

• Příkon: 10 VA 
• Krytí: IP 65 
• Provozní teplota okolí: -5 C až 55 C 

(chránit před přímým slunečním svitem) 
• Skladovací teplota: -20 C až 80 C (při rel. 

vlhkosti max. 85%) 
• Rozsah měření průtoku: 0,1 - 10 m/s 
• Napájení: 115/230 V~ (+10%-15%)/50 Hz, 

24V~,24V=,12V= 
• Chyba měření: viz Obr.3 
• Indikace průtoku: - místní - dvouřádkový 

alfanumerický displej 2x16 znaků s 
podsvícením, výška znaku 9,6mm, 
přepínání  vnějším tlačítkem, (obusměrně 
okamžitý průtok - rozlišení směru 
znaménkem, obousměrně průměrný průtok - 
hodnota průtoku se zadaným parametrem 
průměrování, integrovaný průtok v 
dopředném i zpětném směru - rozlišení 
znaménkem, rozdíl integrovaných průtoků, 
provozní čas, bargraf - zobrazení  průtoku v 
%, poruchová hlášení), jednotky průtoku 
volitelné (12x pevně předprogramovaná,1x 
uživatelská volně nastavitelná) 

• Výstupy - analogový plně programovatelný 
aktivní proudový (0/4 - 20 mA, 0 - 5/10 mA, 
pevný proud  nastavitelný do 20 mA) do 

zátěže 500 Ohm, 2x binární multifunkční 
plně programovatelný,optočlen 30V/50mA 
max.  

• Sériové porty - RS232*, datová smyčka 
20mA, (RS485 volitelně) 

• Komunikační jazyk: CZ, D, PL, GB, I, NL, 
S, ESP 

• Materiál skříně: Al odlitek 
• Hmotnost: 3.7 kg     

82
115

80
44

 
Obr.59:Rozměry svorkovnicové skříňky pro 
oddělené provedení
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TECHNICKÁ DATA SNÍMAČE PRŮTOKU 

Rozměry snímače v přírubovém provedení 
Platí i pro závitové provedení 

L
l

A

d D
ND

 
Obr.60: Rozměry přírubového snímače 

DN D d A* L 
Provedení 
TG, MG 

L 
Provedení 

T, NG 

l Hmotnost 
[ kg ] 

15 95 62 164 138 134 66 3.5 
20 105 62 170 138 134 66 3.5 
25 115 72 180 215 213 96 3.5 
32 135 82 199 215 213 96 6 
40 145 92 209 215 213 96 7 
50 160 107 223 215 213 96 8 
65 180 127 244 215 213 96 10 
80 195 142 260 215 213 96 12 

100 215 162 280 215 213 96 16 
125 245 192 310 305 301 126 21 
150 280 218 340 305 301 126 28 
200 335 274 398 380 376 211 35 
250 405 370 480 380 376 211 42.5 
300 440 420 535 515 511 320 55 
350 500 480 584 515 511 320 65 
400 565 530 642 515 511 320 94 
500 670 640 752 515 511 320 122 
600 780 760 870 615 611 320 158 
700 895 880 990 715 711 420 230 
800 1010 980 1100 815 811 420 325 
900 1115 1040 1185 815 811 520 420 
1000 1220 1140 1290 1015 1011 520 510 
1200 1455 1340 1510 1015 1011 520 680 

*Výška je měřena bez elektroniky, respektive bez svorkovnicové skříňky  

Tabulka 5: Rozměry přírubového snímače 
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Rozměry bezpřírubového snímače 

L

A D D
N

 
Obr.61: Rozměry bezpřírubového snímače 
 

DN D A* L 
Provedení 
TG, MG 

L 
provedení

NG 

L 
provedení 

T 

Hmotnost 
[ kg ] 

10 62 145 - - 62 0.8 
15 62 145 74 72 70 0.9 
20 62 145 74 72 70 1.1 
25 72 158 104 102 100 1.5 
32 82 168 104 102 100 1.8 
40 92 179 104 102 100 2.2 
50 107 192 104 102 100 2.8 
65 127 212 104 102 100 3.2 
80 142 227 104 102 100 3.5 

100 162 247 104 102 100 4 
125 192 277 134 132 130 6 
150 218 303 134 132 130 8 
200 274 359 219 217 215 10 

* Výška je měřena bez elektroniky, respektive bez svorkovnicové skříňky 

Tabulka 6: Rozměry bezpřírubového snímače 

• Napájení: pulsní stejnosměrný proud 6,25 Hz nebo 3,125 Hz  z el. převodníku 
• Krytí: IP 67 
• Provozní teplota media: do 150 C (dle typu výstelky) 
• Výstelka: měkká pryž, tvrdá pryž, odolná pryž, PTFE 
• Skladovací teplota: -20 C až 80 C 
• Rozsah měření průtoku: 0,1 - 10 m/s 
• DN: 10 mm až 1200 mm 
• PN: 0,6 MPa, 1 MPa, 1,6 MPa, 2,5 MPa, 4 MPa 
• Připojení: příruby, plynový závit, potravinářský závit, bezpřírubové (jiné po dohodě) 
• Elektrody: CrNi ocel 17248, Hastelloy C, Platina (jiné po dohodě) 
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Obr.62: Sestava kompaktního průtokoměru v přírubovém provedení 

 
Obr.63: Sestava kompaktního průtokoměru v bezpřírubovém provedení 

 
Obr.64: Sestava přírubového snímače s elektronikou v odděleném provedení 
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Značení snímačů 
PDIN 50 16 TG Ss Ge    

_ Bez třetí - zemnící elektrody 
  Ge s třetí - zemnící elektrodou 

Ss elektrody z nerezové oceli 
Ha elektrody z matriálu Hastelloy 

  Pt elektrody z platiny 
TG výstelka tvrdá pryž 
MG výstelka měkká pryž 
NG výstelka odolná pryž 

  PTFE výstelka teflon 
6, 10, 16, 25, 40   

  150lb, 300lb   
10..1200 jmenovitá světlost [mm] 

  3/8"..50" jmenovitá světlost [palec] 
PDIN provedení přírubové - příruby dle DIN 
PASA provedení přírubové - příruby dle ASA 
PANSI provedení přírubové - příruby dle ANSI 
B provedení bezpřírubové 
V provedení s aseptickým šroubením pro potravinářství 
G provedení s plynovým závitem 
 
* podtržené údaje jsou preferovány 

Značení převodníků 
C 01 +K12 E 115/230V 50Hz  

        115/230V 50Hz     
        24V 50Hz     
        24V=     
        12V=     
      _ Verze Komfort  
      E Verze Economic  
    +Kxx oddělená verze xx = délka kabelu 
    + kompaktní verze   
  01 Bez RS485 
  02 S RS485 

C Pracovní měřidlo 
D Stanovené měřidlo 

 
* podtržené údaje jsou preferovány 
 

Obr.65: Výrobní štítek snímače 

Obr.66: Výrobní štítek elektroniky 

 


