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1 Úvod 
1.1 Pokyny k návodu k obsluze 

Tento návod k obsluze Vám nabízí, jako uživateli měřiče spotřeby 
stlačeného vzduchu 0699 6446 / 0699 6447, podporu při instalaci, obsluze a 
údržbě. 

Znaky a symboly 
V tomto návodu k obsluze jsou používány následující znaky a symboly, aby 
se zdůraznily ty textové úseky, kterým je třeba věnovat zvláštní pozornost. 
 

 

Upozornění 
Tato šipka upozorňuje na zvláštnosti, na které je třeba dbát při obsluze. 

 

Varování 
Tato značka Vás upozorňuje na úsek textu, jehož neuposlechnutí nebo 
nepřesné dodržení může vést k poškození nebo zničení částí zařízení. 
 

 Pozor! 
Tento znak stojí před těmi textovými úseky, kde neuposlechnutím obsahu 
textu je ohroženo lidské zdraví a život.  
 
 

 Odkaz 
Tato značka upozorňuje na další informace v jiných příručkách, kapitolách 
nebo úsecích.  
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1.2 Kontrola při příchodu zboží 
doprava, skladování 
• Zkontrolujte, zda není poškozený obal!   

Poškození obalu sdělte Vašemu dodavateli.  
Poškozený obal uchovávejte až do úplného vyjasnění. 

• Zkontrolujte, zda není poškozený obsah!  
Poškození obsahu dodávky sdělte Vašemu dodavateli.  
Poškozené zboží uchovejte až do vyjasnění záležitosti. 

• Zkontrolujte úplnost dodávky podle dodacích listů a Vaší objednávky. 

• Pro skladování a transport je přístroj zabalen tak, aby byl chráněn před 
nárazy a vlhkostí. Optimální ochranu poskytuje originální balení. Kromě 
toho musí být zachovány přípustné okolní podmínky ( článek 3.2.1). 

• Při dotazech se prosím obracejte na Vašeho dodavatele, nebo na jeho 
odbytové středisko. 
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1.3 Rozsah dodávky 
Zkontrolujte rozsah dodávky pomocí následující tabulky. Výkresy jednot-
livých komponentů nalzenete také v následujícím výkresu sestavy. 
Tučně označené pozice 1, 3 a 4 jsou montovány do sebe a zkoušeny. 
 

Poz. Montuje 
se na 
poz. 

Počet Charakteristika 

1  1 Měřící blok 
nnn = jmen. průměr 
materiál :  
SVZ = pozinkovaná ocel, 0699 6446/0x nebo 
0699 6447/0x 
EST = ušlechtilá ocel, 0699 6446/0x nebo. 
0699 6447/1x 

1.10 1 2 Compac navařovací příruba 
nnn = jmen. průměr 
materiál: 
SVZ = pozink.ocel, 0699 6446/0x nebo 
0699 6447/0x 
EST = ušlechtilá ocel, 0699 6446/0x nebo 
0699 6447/1x 

1.11 1.10 2 DN65 : Viton 3,53 x 82,1 
DN80 : Viton 3,53 x 94,8 
DN100 : Viton 3,53 x 120,25 
DN125 : Viton 3,53 x 136,12 
DN150 : Viton 3,53 x 171,05 
DN200 : Viton 3,53 x 274 
DN250 : Viton 3,53 x 319,2 

1.12 1.10 16 
16 
16 
16 
24 
24 

DN 65 : M12 x 20 - 8.8 pozink. DIN 931 
DN 80 : M12 x 22 - 8.8 pozink. DIN 931 
DN 100 : M12 x 25 - 8.8 pozink. DIN 931 
DN 125 – DN150 : M16 x 30 - 8.8 pozink.  DIN 912 
DN 200 : M16 x 30 - 8.8 pozink. DIN 912 
DN 250 : M20 x 35 - 8.8 pozink. DIN 912 

1.20 1 1 Z-montážní kolík 4 x 10 DIN 7 
1.30 1 1 0699 6446: 

PBCOmpac těsnící kužel bez drážky 
 
Výměnná armatura WA140 
materiál: 
SVZ = pozinkovaná ocel, 0699 6447/0x 
EST = ušlechtilá ocel, 0699 6447/1x 

1.40 1 1 O-kroužek Viton 3,53 x 40,87 
1.50 1.30 4 Šroub s válcovou hlavou M10 x 12 - 8.8 pozink. 
    
2 1 Možno

st 
Uzávěr a O-kroužek 

2.10 2 Mož-
nost 

O-kroužek Viton 70 Shore, 30x2,5 

    
    
3  1 Modul elektronického senzoru 
3.10 3 4 Upínací kolík 
3.20 3.10 1 Ochranný kryt 
3.30 3 1 Krytka špičky senzoru během přepravy 
4   Návod k montáži a obsluze 

 
S dotazy se prosím obracejte na Vašeho dodavatele nebo jeho odbytové 
středisko.  
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0699 6446 Standard 
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0699 6447 S vyjmutím sondy pod tlakem 
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2 Záruka 
 
Přístroje jsou vyráběny při dodržení platných předpisů a opouštějí výrobní 
závod v bezvadném stavu.  
Máte-li přesto důvod ke stížnosti na náš výrobek, bezplatně odstraníme ne-
dostatky, které se doložitelně zakládají na chybě výroby. Předpokladem je, 
že tuto závadu nahlásíte bezprostředně po jejím zjištění a v námi garanto-
vané záruční lhůtě. 
 
Škody, které vznikly nesprávným používáním a rovněž nerespektováním 
návodu k obsluze, jsou z této záruky vyjmuty. 
 
Záruční lhůta je 24 měsíců. Pokud není definováno jinak, na příslušenství 
platí záruční lhůta 12 měsíců. Opravy v záruce zakládají důvod pro prod-
loužení záruční lhůty. 
 
Záruka se nevztahuje na případy, kdy byla otevřena výměnná armatura 
nebo modul elektronického senzoru – pokud tak není výslovně popsáno pro 
účely údržby v návodu k obsluze – nebo bylo na přístroji změněno, poško-
zeno nebo odstraněno sériové číslo.  
 
Pokud se prováděly kromě záruční opravy další opravy, justáž nebo po-
dobně, je oprava v záruce zdarma, ostatní výkony a rovněž doprava a balení 
jsou učtovány. 
 
Další nebo jiné nároky, zvláště při vzniku škod, které se netýkají dodávaných 
komponentů, jsou vyloučeny – pokud není záruka nutně předepisována 
zákonem. 
 
Výkony po uplynutí záruční lhůty 
Samozřejmě jsme tu pro Vás i po uplynutí záruční lhůty. V případě funkční 
poruchy nám zašlete Váš přístroj s krátkým popisem závady. Pro případné 
dotazy prosím uveďte svoje telefonní číslo. 
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3 Popis přístroje 
3.1 Zadání a rozsah použití 

Měřící blok s navařovacími přírubami Compac  
Měřící blok s navařovacími přírubami Compac slouží pro správné mechan-
ické umístěné snímače elektronického senzoru průtoku do potrubí. Měřící 
blok s přírubami Compac se navaří do potrubí. Jmenovitý průměr měřícího 
bloku a navařovací příruby se musí shodovat s jmenovitým průměrem po-
trubí ( článek 1.3). Měřící blok je koncipován pro jmenovité průměry po-
trubí od DN 65 do DN 250. 
 
Provoz potrubí bez modulu elektronického senzoru je u 0699 6447 možný 
bez problému díky použití výměnné armatury. ( článek 6.1.2). 
U 0699 6446 pouze s uzávěrem, který je  jako volitelná varianta ( článek 
3.3.1). 

Elektronický senzor 
Senzor měří pomocí kalorimetrického principu  normovaný objemový průtok 
provozního stlačeného vzduchu. Měřená hodnota normovaného obje-
mového průtoku se přitom vypočítává na základě DIN ISO 2533 (1013hPa, 
15°C a 0% relativní vlhkosti). 
 
Dbejte na všeobecné provozní podmínky pro zařízení na stlačený vzduch. 
Kvalita provozního stlačeného vzduchu následujícím způsobem ovlivňuje 
přesnost měření: 

 
Č. třídy jakosti. ISO8573-1 
částice – vlhkost - olej 

Chyba měření 

1-4-1 ± (3% z nam.hodn. + 0,3% z konc.hodn.měř.rozs.) 
3-4-4 ± (6% z nam.hodn. + 0,6% z konc.hodn.měř.rozs.) 

 
Vyhodnocení 

• Aktuální objemový průtok 

• Aktuální množství spotřeby (impulzní výstup a totalizátor) 

 
Displej 

• Aktuální objemový průtok v Nm³/min (Nl/min) (LED1) nebo Nm³/h (Nm³/h 
x 1000) (LED2) (4-místný displej).  
U jmenovitých průměrů od DN 65 se zobrazuje Nm³/min místo Nl/min.    
U jmenovitých průměrů od DN 125 se zobrazuje Nm³/h x 1000 místo 
Nm³/h. 

• Aktuální množství spotřeby v Nm³ (4-místný displej mezi 0,001 Nm³ a 
4294*10³ Nm³. Při hodnotách > 9999 Nm³ se zobrazí 1/1000 naměřené 
hodnoty a displej signalizuje 10³ (LED3), takže se faktor musí násobit 
1000. 

• Množství spotřeby před posledním resetem v Nm³. Během zobrazování 
této hodnoty bliká Nm³ (LED3) 

• Zobrazení °C (LED4) není možno volit. 
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Výstup signálu 1 

• Spínací signál jako hraniční hodnota pro objemový průtok, funkci 
hystereze nebo okna jako spínací nebo rozepínací kontakt 

• Sled impulzů pro množství spotřeby s 1Imp/normovaný litr (délka 
impulzu 2ms) a 1 Imp/Nm³ (délka impulzu 100ms)  

Výstup signálu 2  

• Spínací signál jako hraniční hodnota pro objemový průtok, funkci 
hystereze nebo okna jako spínací nebo rozepínací kontakt  

• Analogový signál (4...20mA) pro odpovídající objemový průtok 

• Sled impulzů pro množství spotřeby s 1Imp/normovaný litr (délka 
impulzu 2ms) a 1 Imp/Nm³ (délka impulzu 100ms)  

 
 Měřící rozsah Snímací / zobrazovací 

rozsah 
Relativní měřící 
rozsah (%) 

0,33% (0,4%) - 100%* 0% - 120%* 

 ( ) : Hodnota zobrazovaná na displeji  
* Absolutní měřící rozsah je závislý na jmenovitém průměru (viz 
následující tabulku) 

 

Měřič spotřeby stlačeného vzduchu 
Měřič spotřeby stlačeného vzduchu se smí používat pro měření objemového 
průtoku provozního stlačeného vzduchu do přetlaku 16 bar. 
 

Jmen.průměr Měřící rozsah* Snímací / zobrazovací  
rozsah 

DN 65 6,7 – 2000 m³/h 0 – 2400 m³/h 
DN 80 9,2 – 2750 m³/h 0 – 3300 m³/h 
DN 100 15 – 4440 m³/h 0 – 5320 m³/h 
DN 125 23 – 7000 m³/h 0 – 8400 m³/h 
DN 150 33 – 10000 m³/h 0 - 12,0 (x 1000) m³/h 
DN 200 58 – 17500 m³/h 0 - 21,0 (x 1000) m³/h 
DN 250 92 – 27500 m³/h 0 - 33,0 (x 1000) m³/h 

*Údaje podle DIN ISO 2533 (15°C, 1013 hPa a 0% rel. vlhkost) 
 
Od DN 150 nestačí velikost displeje pro 4-místné zobrazování m³/h. Zobra-
zenou hodnotu je třeba násobit 1000. 
 

                                                     Malá velikost senzoru vytváří menší záběrovou plochu.  
                                                     Proto je tlaková ztráta zanedbatelná (typ. 1mbar). 
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3.2 Technická data 

3.2.1 Měřící blok 
0699 6446 Standard 
 

Materiál SVZ = pozinkovaná ocel, 0699 6446/0x 
EST = ušlechtilá ocel, 0699 6446/1x 

Rozměry 
 

 
 

          
Obj.č.. Jmen. 

průměr 
L 

(mm) 
D1 

(mm) 
D2 

(mm) 
S 

(mm) 
H1 N SL G1* 

(kg) 
0699 6446/01 DN65 124 125 70,3 2,9 185 8 13 8,3 
0699 6446/02 DN80 160 141 82,5 3,2 201 8 13 10,6 
0699 6446/03 DN100 160 165 107,1 3,6 225 8 13 12,7 
0699 6446/04 DN125 172 205 131,7 4 265 8 17 20,6 
0699 6446/05 DN150 180 235 159,3 4,5 295 8 17 25,4 
0699 6446/06 DN200 180 290 207,3 5,9 350 12 17 36,0 
0699 6446/07 DN250 196 355 260,4 6,3 415 12 21 48,4 

 
*G1: Hmotnost zařízení, se senzorem 

 
 

Počet: 
šroubů N 
Ø otvorů pro šrouby SL 

ØD2 
DN (viz tabulka) 
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0699 6447 S vyjmutím sondy pod tlakem 
 

Materiál SVZ = pozinkovaná ocel, 0699 6447/0x 
EST = ušlechtilá ocel, nebo 0699 6447/1x 

Rozměry 0699 6447 
 

 
 

          
Obj.č. Jmen. 

průměr 
L 

(mm) 
D1 

(mm) 
D2 

(mm) 
S 

(mm) 
H1 N SL G1* 

(kg) 
0699 6447/01 DN65 124 125 70,3 2,9 279 8 13 9,3 
0699 6447/02 DN80 160 141 82,5 3,2 295 8 13 11,6 
0699 6447/03 DN100 160 165 107,1 3,6 319 8 13 13,7 
0699 6447/04 DN125 172 205 131,7 4 359 8 17 21,6 
0699 6447/05 DN150 180 235 159,3 4,5 389 8 17 26,4 
0699 6447/06 DN200 180 290 207,3 5,9 444 12 17 37,0 
0699 6447/07 DN250 196 355 260,4 6,3 509 12 21 49,4 

 
*G1: Hmotnost zařízení, s modulem elektronického senzoru 

 
 

Počet: 
šroubů N 
Ø otvorů pro šrouby SL 

ØD2 
DN (siehe Tabelle) 
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3.2.2 Termický senzor  
Termický senzor  pro měření objemového průtoku stlačeného vzduchu je 
nezávislý na procesním tlaku a teplotě médií. 
 
Modul elektronického senzoru je zkalibrován na údaje měřícího bloku 
(průměr/médium). Při výměně modulu musí být proto použit pouze identicky 
kalibrovaný model. Při objednávání náhradního dílu se musí uvést data 
měřícího bloku. 
 

Senzor termický senzor, keramický se skleněnou ochranou 
Média stlačený vzduch, se zvláštní kalibrací také CO2, N2 
Přesnost pro třídy jakosti stlačeného vzduchu (ISO 8573:  

částice-vlhkost-olej) 1-4-1: ±3% z nam.h. ±0,3% z konc.h. 
pro třídy jakosti stlačeného vzduchu (ISO 8573:  
částice-vlhkost-olej) 3-4-4: ±6% z nam.h. ±0,6% z konc.h. 

Displej, obsluha 4-místný alfanumerický displej, dvě tlačítka obsluhy, menu ob-
sluhy, LED (4 x zelená pro fyz.jednotky, 3 x žlutá pro „údaj x 
1.000“ polohy spínače 

Displej - jednotky* Nm³/min (Nl/min),Nm³/h, Nm³ 
Dynamika měření 1:300 
Odezva < 0,1s 
Přetižitelnost do 16 bar přetlaku 
Kontakt s médii V2A (1.4301), keramika se skleněnou ochr., PEEK, polyester, 

viton, eloxovaný hliník 
Materiály pláště PBT-GF 20, PC (APEC), makrolon, V2A (1.4301), viton 
Krytí / třída krytí IP65 / III 
Teplota média 0 - +60°C (rel. vlhkost max. 90%) 
Povolená teplota okolí 0 … +60 °C 
Povolená teplota skladování -25 …+85°C 
  
Elektrické připojení M12 x 1-konektor, zatížitelný do 250mA, zkratuvzdorný 
Napájení 19 … 30 VDC, příkon proudu < 100mA 
  
Výstupní signály  
Analogový výstup 4…20mA, měřící rozsah škálovatelný, 

max. zátěž 500 Ohm 
Spínací výstup 2 spínací výstupy parametrizovatelné (závislé na objemovém 

průtoku, funkce hystereze nebo okna jako spínací nebo ro-
zepínací kontakt) 

Impulzní výstup DN65 – DN80 : 1 Imp./m³ 
DN100 – DN250 : 1 Imp./10m³  

Proudová zatížitelnost 2 x 250 mA, ochrana proti zkratu, přepólování, přetížení 
Prodleva 0,5 s 
  
CE  
Směrnice EU 2004/108/EG 

 
* Pokud není v kalibračním protokolu modulu elektronického senzoru 
uvedeno jinak, vztahuje se měřící, zobrazovací a nastavitelný rozsah na 
normovaný objemový průtok podle DIN ISO 2533 (15°C, 1013 mbar a 0% 
rel. vlhkosti)  
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Rozměry 0699 6446 Standard 
 

 

 
 

Pozice 1 Displej senzoru 
Pozice 2 Čidlo senzoru 
Pozice 3 Stavěcí šroub se zářezem 
Pozice 4 O-kroužek 
Pozice 5 Válcový kolík pro usměrnění směru proudění 
Hmotnost senzoru 428 g 

 

Směr proudění 

SW36 

Řez A-A 
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Rozměry 0699 6447 S vyjmutím sondy pod tlakem 
 

 

 
 

Pozice 1 Hlava modulu elektronického senzoru 
Pozice 2 Prodloužení 
Pozice 3 Stavěcí šroub se zářezem 
Pozice 4 O-kroužek 
Pozice 5 Válcový kolík pro usměrnění směru proudění 
Pozice 6 Senzor 
Hmotnost modulu elektro-
nického senzoru 

560 g 

Řez A-A 

Směr proudění 
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3.3 Příslušenství 

3.3.1 Uzávěr (0699 6446/41) 
Pouze u provedení 0699 6446 Standard. 
Uzávěr s vnitřním závitem slouží k provozu potrubí bez senzoru průtoku. 
 
 
 

 
 

3.3.2 Napájecí vedení s elektrickým 
oddělením (0699 6446/42) 
Jednotné pro všechna provedení. 
 
Jako příslušenství je k dostání napájecí vedení s integrovaným elektrickým 
oddělením v konektoru. Kabel je 5 m dlouhý a slouží ke galvanickému  
oddělení výstupu signálu od připojené elektroniky. Kabel se dodává s jedním 
koncem opatřeným vhodným připojovacím konektorem pro senzor normo-
vaného objemového průtoku a druhým koncem s volnými vodiči.  
 

3.3.3 Výměna modulu elektronického sen-
zoru (0699 6446/31 nebo 0699 6447/31) 
Modul elektronického senzoru je kalibrován na údaje měřícího bloku 
(průměr/médium). Proto při výměně modulu smí být použit pouze identicky 
kalibrovaný model. Při objednávání náhradního dílu musí být uvedena data 
měřícího bloku. 
 
Výměna modulu elektronického senzoru slouží jako náhrada v případě 
poškození nebo ztráty originálního senzoru nebo celého modulu.  
 
V objednávce musí být uveden jmenovitý průměr pro účely kalibrace modulu 
elektronického senzoru.  
 

3.3.4 Dodatečné kalibrační body ISO 
(0699 6447/22) 
Jednotné pro všechna provedení. 

Uzávěr namontovaný na 
měřícím bloku. 
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K základní kalibraci ISO se kalibrují další měřící body. Počet dodatečně 
požadovaných kalibračních bodů musíte udat v objednávce. 
 

3.3.5 Kalibrace DKD (0699 6447/23) 
Jednotné pro všechna provedení. 
 
Senzor hmotnostního průtoku obdrží kalibraci ve 2 bodech od kalibrační la-
boratoře certifikované DKD. Toto je dokumentováno kontrolní nálepkou na 
modulu elektronického senzoru.  
 

3.3.6 Dodatečné kalibrační body DKD 
(0699 6447/24) 
Jednotné pro všechna provedení. 
 
K základní kalibraci DKD se kalibrují další měřící body. Počet dodatečně 
požadovaných kalibračních bodů musíte udat v objednávce. 
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4 Bezpečnostní opatření 
4.1 Použití 

Měřič spotřeby stlačeného vzduchu je určen výhradně pro použití v 
potrubních systémech pro provozní stlačených vzduch, pokud kalibrační pro-
tokol výslovně nedovoluje použití pro jiné plyny.  
 
Konstrukční provedení umožňuje provoz v systémech se zatížením do 
PN16. 
 
Před začátkem vrtání a svařování musí být zajištěno, aby byl systém bez 
tlaku.  
0699 6446: Před montáží nebo demontáží senzoru nebo uzávěru, který je 
dodáván jako příslušenství, musí být zajištěn beztlakový stav systému.  
 
Jakékoliv jiné použití, než jak je popsáno, zpochybňuje bezpečnost osob a 
celého měřícího zařízení a je proto nepřípustné. 
Výrobce neručí za škody, které vzniknou nesprávným zacházením nebo in-
stalací nebo jiným užíváním než je určeno. 
 
Pro zamezení vzniku škod na přístroji nebo ohrožení zdraví, nesmí v 
žádném případě dojít na měřících zařízeních k manipulaci s nástroji, které 
nejsou výslovně popsány v návodu k obsluze.  
 
0699 6446: Výměna senzorů za provozu není možná.  
0699 6447: Výměna modulu elektronického senzoru za provozu je při 
dodržení všech nutných kroků díky výměnné armatuře možná bez problémů.  
 
Měřič spotřeby stlačeného vzduchu smí být provozován pouze za okolních 
podmínek, které jsou udávány v technických datech. V opačném případě 
dochází k nepřesnostem měření nebo nelze vyloučit poruchy přístroje.  
 
Pro bezpečnost uživatele a pro zajištění funkčnosti přístroje je třeba 
dodržovat a provádět výrobcem doporučené kroky pro uvedení do provozu, 
kontrolu a servisní práce.  
 
Z důvodu přehlednosti neobsahuje tento návod všechny detailní informace. 
Pokud byste si přáli další informace, nebo pokud by se vyskytly zvláštní 
problémy, které nejsou v návodu úplně ošetřeny, můžete žádat potřebnou 
informaci přímo u výrobce. 
 
Přečtěte si tento návod dříve, než uvedete armaturu do provozu. 
Uchovávejte návod k obsluze na místě kdykoliv přístupném všem uživate-
lům. Podpořte nás, prosím, ve snaze tento návod k oblsuze zlepšovat. Jsme 
Vám vděční za Vaše podněty. 
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4.2 Montáž, uvedení do provozu 
a obsluha 
Měřič spotřeby stlačeného vzduchu je techniky spolehlivě konstruován a tes-
tován. Výrobní závod opustil v bezpečnostně-technicky bezvadném stavu. 
 
Jako uživatel jste zodpovědný za dodržování všech platných bezpečnostní 
předpisů, mimo jiné za: 
• instalační předpisy 
• místní normy a předpisy. 
 
Výrobce zajistil vše pro bezpečnost práce. Uživatel  musí zabezpečit, aby 
přístroje byly umístěny a instalovány tak, aby nemohlo dojít k ohrožení be-
zpečnosti práce.  
Přístroje jsou ve výrobě odzkoušeny a byly expedovány jako provozně be-
zpečné.  
Tento návod k obsluze obsahuje informace a varování, která musí být ze 
strany uživatele respektována, aby byl umožněn bezpečný provoz.  
• Montáž, uvedení do provozu, obsluha a údržba měřícího zařízení smí být 

prováděna pouze školeným odborným personálem. Tento odborný per-
sonál musí být provozovatelem zařízení pro jmenované činnosti autori-
zován. 

• Odborný personál musí tento návod k obsluze přečíst, porozumět mu a 
musí se řídit instrukcemi tohoto návodu k oblsuze. 

• Před uvedením do provozu celého měřícího místa zkontrolujte správnost 
všech připojení. 

• Neprovozujte poškozené výrobky a zabezpečte, aby nebyly nedo-
patřením uvedeny do provozu. Označte  poškozené výrobky jako vadné. 

• Poruchy na měřícím místě smí být odstraněny pouze autorizovaným a 
pro tuto činnosti vyškoleným personálem.  

• Pokud nemohou být poruchy odstraněny, musí být přístroje vyřazeny z  
provozu a zajištěny proti náhodnému znovu uvedení do provozu. 

• Opravy, které nejsou popsány v tomto návodu k obsluze, smí být pro-
vedeny pouze přímo u výrobce nebo prostřednictvím servisní organizace. 

 
Vyloučení záruky: 
Záruka výrobce se nevstahje na závady způsobené úmyslně nebo hrubou 
nedbalostí. Rozsah ručení je přitom omezen na hodnotu dané zakázky 
výrobci.  
Za škody, které vznikly z důvodu zanedbání bezpečnostních předpisů, ne-
dodržování pokynů návodu k obsluze nebo provozních podmínek, výrobce 
neručí. Následné škody jsou ze záruky vyloučeny. 



 

 21 

 

5 Montáž 
5.1  Popis příruby PBCOmpac® 

Drážka, která je konstruována pro osazení těsnícího prvku (O-kroužku), má 
takový rozměr, aby montážní šrouby mohly být dotaženy celoplošně na do-
sedací plochu.  
Přírubová spojení COMPAC® se ve srovnání s konvenčními přírubani DIN s 
plochým těsněním chovají jinak a je třeba je dotahovat menší silou. Úplného 
utěsnění je dosaženo při použití menší přitahovací síly šroubů.  
Při celoplošném kontaktu s dosedací plochou je odpor zřetelně citelný a  
signalizuje správnou montáž s dostatečnou přitahovací silou šroubů.  
Tím při montáži přírub COMPAC® nevzniká nebezpečí, že by se šrouby při 
montáži překroutily.  
Dále pak při celoplošném kontaktu s dosedací plochou je automaticky 
vynuceno správné zatížení těsnícího prvku (vytvarování a stlačení), přičemž 
je vyloučeno nežádoucí poškození nebo přetížení těsnícího prvku.  
Drážka, která slouží pro osazení těsnícího prvku je při skladování, přepravě 
a během montáže maximálně chráněna. 
Nepatrné rýhy na dosedací ploše příruby, dokonce i v oblasti drážky, může 
těsnící systém COMPAC® bez omezení zpracovat, protože těsnící prvek je 
do drážky protilehlé plochy příruby přitlačován velkým tlakem a tím je scho-
pen rýhy nebo prohlubně těsnícím materiálem vyplnit. 
 
Princip těsnícího systému COMPAC®: 

  
 
Tato nová generace přírub je pro souhru mezi strojírenskou a měřící tech-
nickou nepostradatelná. Příruba COMPAC® je spojovací prvek určený pro 
měřící techniku a splňuje všechny předpoklady pro přesné snímání 
měřených hodnot. 
Při menší hmotnosti a objemu nabízí nové příruby větší efektivitu těsnosti a 
zabezpečení proti únikům.  

Příklad: 
- dosavadní příruba DIN DN 250, PN 100, hmotnost 81,40kg 
 příruba COMPAC® DN 250, PN 100, hmotnost 15,22kg 
- dosavadní ANSI DN 25 se záslepkou, PN 200, hmotnost 8,0kg 
 PBCOmpac® DN 25 se záslepkou, PN 200, hmotnost 2,0kg. 
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5.2 Svařovaný spoj mezi potrubím a 
přírubou PBCOmpac® 
 
Aby se zabránilo smíšenému sváru u svařovaného spoje potrubí, musí být 
materiál příruby identický s materiálem potrubí, tedy ocel nebo ušlechtilá 
ocel. 
 
Příruby COMPAC®  musí být svařeny bez deformace, aby těsnost docílená 
po montáži dosahovala optima. První svařovací body je nejlépe provést ve 
smontovaném stavu (příruba s měřícím blokem). Pro konečné svaření může 
být měřící blok odstraněn. 
 
Před svařováním odstraňte O-kroužek z drážky! 
Před nasazením O-kroužku dejte pozor, aby byla drážka čistá.  
Dotčený pracovní prostor nakonec vyčistěte. 
Po svaření očistěte sváry a zajistěte, aby vnitříní potrubí bylo hladké. Hladký 
přechod potrubí k měřícímu bloku zaručuje vysokou přesnost měření.  
 

5.3 Určení místa instalace 
Místo instalace musí být dobře přístupné a s minimálními otřesy. Okolní tep-
lota nesmí překročit hodnoty udávané v technických datech ( článek 3.2.2) 
(pozor na možné tepelné vyzařování). 
 
Před montáží nebo demontáží musí být zajištěno, aby v potrubí nebyl tlak! 
 
Pamatujte, že je nad potrubím pro instalaci modulu elektronického senzoru  
potřeba minimálně 120 mm (0699 6446) nebo 300 mm (0699 6447)  
Pamatujte při vestavbě na směr průtoku( článek 5.3.3) 
 
Pamatujte také u místa instalace na článek 3.2.2 specifické technické údaje. 
Médium nesmí v místě instalace kondenzovat. V provozní síti stlačeného 
vzduchu musí být měřící místo umístěno z tohoto důvodu za vhodnou 
sušičkou stlačeného vzduchu, která zajišťuje náležitý tlakový rosný bod, 
neboť jinak není zaručena specifikovaná přesnost měření.  
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5.3.1 Montážní poloha 
Neinstalujte modul elektronického senzoru v montážní poloze, která je v 
následujícím vyobrazení přeškrtnutá. Při menším průtoku pak nemůže být 
zachována specifikovaná přesnost. 
 

 
 

Šipka označuje směr proudění média. 
 
 
 

5.3.2 Požadovaná měřící trať 
Pamatujte na vytvoření potřebné délky přívodní a odtokové části tratě, aby 
byla dosažena specifikovaná přesnost měření. Náběhovou částí se rozumí  
délka potrubí před senzorem hmotnostního průtoku, jako odtoková část je 
označována délka potrubí za senzorem hmotnostního průtoku ve směru 
proudění média.  
 
Celková měřící trať  =  přívodní část  +  odtoková část 

 
Přívodní část  =  15  x  D  +  B 

 
Odtoková část  =  5  x  D 

 
 

 90°-koleno B = 5 x průměr trubky (D) 

 
dvě 90°-kolena  
jedna rovina 

B = 10 x průměr trubky (D) 

 
dvě 90°-kolena,  
dvě roviny 

B = 15 x průměr trubky (D) 

 ventil, šoupátko B = 35 x průměr trubky (D) 
 

D = průměr trubky [mm] 
B = uklidňovací část potrubí 
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5.3.3 Směr proudění 
Při montáži měřícího bloku musíte dbát na směr proudění. Ten je na 
měřícím bloku označen šipkou, šipka ukazuje směr, kterým médium v 
potrubí proudí.  

 
0699 6446 0699 6447 

 
Modul elektronického senzoru lze instalovat pouze v jednom směru na blok 
PBCOmpac® (0699 6446) nebo výměnou armaturu (0699 6447). Hlavice 
(display) modulu elektronického senzoru ukazuje směr průtoku. 
 

5.4 Instalace modulu elektronického 
senzoru do měřícího bloku (pro-
vedení 0699 6446) 
 
Jestliže jsou namontovány volitelné uzávěry ( článek 3.3.1), přesvědčte se 
nejprve, že v potrubí není tlak. Nikdy neodstraňujte uzávěr z potrubí pod 
tlakem, je to životu nebezpečné.  
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Odstranění uzávěru 
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• Odstraňte dvoudílný ochranný kryt senzoru. 

• Odstraňte transportní ochrannou krytku senzorové části. 
  

 
 

• Namontujte senzor na měřící blok. Dejte pozor na správnou montážní 
polohu senzoru. 

 
Senzor se dá v důsledku válcového kolíku našroubovat pouze v jedné po-
loze. 
 

• Připevněte senzor pomocí nástrčného klíče SW 36 na měřící blok. 

 
 

• Nyní opět zaklapněte obě poloviny okranného krytu mezi senzor a 
měřící blok do montážních kolíků.  

 
Mechanická montáž senzoru je tímto ukončena. 

Transportní ochranná 
krytka pro špičku senzoru 

Montážní kolíky pro 
ochranný kryt (2-dílný) 

Ochranný kryt (2-dílný) 

Směr tahu pro ostranění 
dílů ochranného krytu 
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5.5 Instalace modulu elektronického 
senzoru do výměnné armatury 
(provedení 0699 6447) 
 

 
 

• Zkontrolujte pevné spojení 4 šroubů spojující výměnnou armaturu s 
měřícím blokem  pomocí šestihranného klíče 8 mm. 

 

 
 

• Odstraňte dvoudílný ochranný kryt z modulu elektronického senzoru.  

• Odstraňte transportní ochrannou krytku senzorové části. 

• Otočte výměnnou armaturu – výhradně rukou – do pozice CLOSE. To 
znamená, že výměnná armatura je uvnitř potrubí utěsněna. 

 
 

• Zaveďte modul elektronického senzoru bez ochranné krytky senzoru do 
výměnné armatury. Dejte pozor na přesné vyrovnání. Modul 
elektronického senzoru lze do výměnné armatury vložit pouze ve  

Transportní ochranná 
krytka pro špičku senz-
oru (součást dodávky) 

Montážní kolíky pro      
ochranný kryt (2-dílný) 

Ochranný kryt (2-dílný) 
Směr tahu pro odstranění 
dílů ochranného krytu 

Kontrola pevného 
dotažení 4 šroubů 
pro připevnění 
výměnné armatury 
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správné poloze. Displej modulu elektronického senzoru ukazuje směr, 
odkud médium v potrubí proudí. 

• Zkontrolujte přesné uložení modulu elektronického senzoru, musí 
zaklapnout tak, aby byl zabezpečný proti pootočení. 

 
Modul elektronického senzoru se dá díly válcovému kolíku zašroubovat 
pouze v jedné poloze. Poloha je definována zaklapnutím kolíku do výřezu. 
Kolík však zaklapne do určeného výřezu teprve po několikerém otočení. 
 

• Zafixujte modul elektronického senzoru pevným utažením převlečné 
matky.  
 

• Nyní opět zaklapněte obě poloviny okranného krytu mezi modul 
elektronického senzoru a výměnnou armaturu do upínacích kolíků.  

Tím je mechanická montáž modulu elektronického senzoru ukončena.  

• Uveďte modul elektronického senzoru do měřící polohy (OPEN), jak je 
popsáno v článku 6.1.1. 

 

5.6 Elektrické zapojení 
Přístroj smí být instalován pouze vhodnou kvalifikovanou sílou z oboru elekt-
ro. Řiďte se národními a mezinárodními předpisy pro instalaci elektrotech-
nických zařízení. Napájení je třeba dimenzovat podle EN50178, SELV, 
PELV. Aby byly splněny požadavky pro omezené elektrické napětí („limited 
Voltage“) podle UL 508, musí být přístroj napájen z galvanicky odděleného 
zdroje a chráněn nadproudovým zařízením – jističem. 
 
Jestliže použijete běžně dostupný 5-žilový připojovací kabel s be-
znapěťovým impulzním výstupem ( viz článek 3.3.2), postupujte při připo-
jování modulu elektronického senzoru podle  článku 5.6.2). 
 
Pokud připojíte modul elektronického senzoru přímo nebo použijete 4-žilový 
připojovací kabel, postupujte podle  článku 5.6.1. 

 

5.6.1 4-žilové osazení přívodů 
Jestliže nepoužijete běžně dostupný kabel pro elektrické oddělení u OUT1 
( viz článek 3.3.2), platí následující osazení vodičů pro napájecí vedení 
nebo osazení konektoru přímo na modulu elektronického senzoru.  
 

Č. Pin  Barva vodiče Osazení 
1 hnědá +L (19…30V DC) 
2 bílá OUT2 
3 modrá 0 V DC (GND) 
4 černá OUT1 

 

5.6.1.1 1 x spínací výstup, 1 x analogový výstup 
(stav při dodání výrobku) 
Výstup OUT1 se používá jako výstup signálu pnp (spínací signál) a výstup 
OUT2 jako analogový výstup. V této konfiguraci je modul elektronického 
senzoru dodáván výrobcem. 
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5.6.1.2 2 x spínací výstupy nebo impulzní výstup 
Oba existující výstupy OUT1 a OUT2 se používají jako výstup signálu pnp 
(spínací signál nebo alternativně OUT2 pro sled impuzu). 

 
 

5.6.2 5-žilové osazení přívodů (příslušenství) 
Pokud použijete běžně dostupné napájecí vedení k elektrickému oddělení  
( viz článek 3.3.2), platí následující osazení vodičů pro napájecí vedení. 
 
Barva vodiče Osazení 
hnědá +L (19…30V DC) napájení 
růžová + beznapěťový impulzní výstup  OUT1 
bílá - beznapěťový impulzní výstup   OUT1 
zelená OUT2 
černá 0 V DC (GND) 

 
Beznapěťový impulzní výstup OUT1 je s tímto napájecím vedením specifik-
ován následovně: 
 
Typ vodiče LiYCY 
Délka 5 m 
Spínací výkon 500 mA 
Max. spínací napětí 36 V 
Min. spínací napětí 5 V 
Spínací přechodový odpor 0,21 Ohm 
Izolační napětí 5,3 kV 
Ochrana proti přepólování Ano 

 

Pin = označení (barva vodiče) 
1= BN (hnědá) 
2= WH (bílá) 
3 = BU (modrá) 
4 = BK (černá) 
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6 Obsluha 
6.1 Manipulace s modulem elektro-

nického senzoru pod tlakem (pouze 
0699 6447) 
 
Odstranění modulu elektronického senzoru pokud se výměnná armatura  
nachází v pozici OPEN, tedy je zašroubována v trubce, může být životu ne-
bezpečné. 
 
Obsluha výměné armatury se provádí výhradně manuálně, bez nářadí. 
Nepoškoďte výměnnou armaturu použitím nářadí. 
 

     
 
 
 
 
 

6.1.1 Modul elektronického senzoru v pozici 
měření (OPEN) 
Je zapotřebí, abyste modul elektronického senzoru řádně namontovali do 
výměnné armatury, tak jak bylo popsáno v článku 5.5. 
 

• Zašroubujte nyní zvolna a rovnoměrně výměnnou armaturu do potrubí 
výhradně rukou bez použítí nářadí (směrem do prava) se směrem 
šipky OPEN. 

• Pro zajištění specifikované přesnosti měření je důležité polohově přesné 
nasměrování senzorové části, proto zašroubujte výměnnou armaturu 
vždy zcela.  

• Nemanipulujte nikdy nepřiměřeně s nářadím nebo jinými předměty na 
výměnné armatuře v potrubí, které je pod tlakem. 

  

 

Pozice CLOSE / UZAVŘENO 
 

Pozice OPEN / OTEVŘENO 
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6.1.2 Vyjmutí modulu elektronického senz-
oru (CLOSE) 
• Vyšroubujte zvolna a rovnoměrně výměnnou armaturu výhradně rukou 

bez použítí nářadí (směrem do leva) se směrem šipky CLOSE z potrubí. 

• Teprve až budete mít výměnou armaturu úplně v poloze CLOSE, utěsní 
O-kroužek modul elektronického senzor vůči natlakovanému potrubí.  

• Pomalu uvolněte převlečnou matku na hlavici výměnné armatury. 
Nechte pomalu uniknout vzduch a přesvědčete se, že se jednalo pouze 
o krátké uvolnění tlaku, a že výměnná armatura bezpečně těsní.  

• Odstraňte převlečnou matku úplně a sejměte modul elektronického 
senzoru tak, že jej vytáhnete směrem svisle vzhůru.  

 
Dejte pozor na citlivou špičku senzoru a pro transport a skladování použijte 
ochrannou krytku. 

6.2 Termický senzor hmotnostního 
průtoku 
Seznamte se s obsluhou a programováním modulu elektronického senzoru. 
Modul elektronického senzoru je výrobcem zkalibrován a vybaven 
předvolbami pro jmenovité světlosti. Změny je možné provádět pouze u 
výrobce.  
 

6.2.1 Ovládací a zobrazovací prvky 
Následující obrázek ukazuje pohled shora na ovládací a zobrazovací jednot-
ku modulu elektronického senzoru. 
 
Zobrazení LED s popisem °C není aktivovatelné. 
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 Typ Popis 

 
4 x LED zelená Svítící LED = nastavená zobrazovaná jednotka 

LED1 = zobrazení průtoku [Nm³/min (Nl/min)] 
LED2 = zobrazení průtoku [Nm³/h (Nm³/h * 1000)]] 
LED3 = průtokoměr [Nm³] 
LED4 bliká = stav před posledním resetem 

 
4 x LED žlutá Funkce: 

10³ = zobrazená hodnota musí být násobena 1000 
SP1 / SP2 = zobrazení stavu spínačů, LED svítí, je-li 
propojen příslušný výstup 

 
4-místný alfanumerický  

displej 
Zobrazení aktuálního objemového průtoku 
Zobrazení aktuálního množství spotřeby 
Zobrazení parametru a hodnoty parametru 

 
Programovací tlačítko SET Nastavení hodnot parametru 

Změna zobrazované jednotky v režimu Run  

 
Programovací tlačítko  

MODE / ENTER 
Volba parametru a potrvrzení hodnot parametru 

 
Od DN 65 platí pro LED 1 Nm³/min místo Nl/min. Od DN150 platí pro LED 2 
Nm³/h x 1000 místo Nm³/h. 
 

6.2.2 Způsoby provozu 
6.2.2.1 Režim Run 

Po připojení přístroje k napájení se přístroj nachází v režimu Run. Provádí  
funkce měření a vyhodnocení a dává výstupní signály podle nastavených 
parametrů. 
Displej zobrazuje aktuální naměřenou hodnotu, žluté LED-diody signalizují 
stav (sepnutí/rozpojení) spínacích výstupů.  
Zobrazovanou jednotku lze dočasně změnit (krátce stisknout tlačítko „Set“). 
Po 15 s se přístroj vrátí zpět na zobrazovanou jednotku, která byla nastave-
na v bodě menu UNI. 
 
Totalizátor (měřidlo spotřeby) periodicky ukládá (každých 10 minut) meziho-
dnoty a také do té doby uplynulý čas automatického resetu. Zobrazení totali-
zátoru se vyvolá 2x krátkým stisknutím tlačítka SET. Po poklesu napětí je k 
dispozici tato hodnota jako aktuální stav totalizátoru (možná ztráta dat může 
být maximálně 10 minut). 

6.2.2.2 Režim Displej 
Zobrazení parametru a nastavené hodnoty parametru. 
Krátkým stisknutím tlačítka Mode/Enter přejde přístroj do režimu Displej. In-
terně zůstává v pracovním provozu. 
Nezávisle na tom lze odečítat nastavené hodnoty parametrů: 

• krátký stisk na tlačítko Mode/Enter listuje parametry 

• krátký stisk na tlačítko Set  ukáže na cca 15 s příslušnou hodnotu 
parametru. Po dalších 15 s se přístroj vrátí zpět do režimu Run 

6.2.2.3 Režim Programování 
Nastavení hodnoty parametrů 
Přístroj přejde do režimu programování, jestliže je zvolen parametr a poté je 
tlačítko Set podrženo stisknuté déle než 5 s (hodnota parametru se zobrazí 
jako blikající, poté se postupně zvyšuje).  
Přístroj zůstává po dobu programování v pracovním režinu. 
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Přístroj provádí svoje kontrolní funkce se stávajícími parametry dále, dokud 
změna není ukončena. 
Hodnotu parametru můžete pomocí tlačítka Set změnit a tlačítkem 
Mode/Enter potvrdit. 
Přístroj se vrátí zpět do režimu měření, pokud není po dobu 15 s stisknuto 
žádné tlačítko. 
 

6.2.3 Programování 
1 

  

Stiskněte opakovaně tlačítko Mo-
de/Enter, dokud se na displeji ne-
zobrazí požadovaný parametr. 

2 

  
    

  

Stiskněte tlačítko Set a držte je 
stisknuté. 
Aktuální hodnota parametru po 
dobu 5 s bliká, potom se zvyšu-
je* (krokově jednotlivými stisky 
nebo kontinuálně podržení 
stisknutého tlačítka). 

3 

  

Stiskněte krátce tlačítko Mo-
de/Enter (= potvrzení). 
Parametr se znovu zobrazí; nová 
hodnota parametru je nyní 
platná. 

4 Změna dalších parametrů: 
Opakujte postup od kroku 1. 

Ukončení programování: 
Vyčkejte 15 s nebo stiskněte 
tlačítko Mode/Enter, dokud se 
opět nezobrazí aktuální měřená 
hodnota. 

*Snížení hodnoty: nechte displej doběhnout až k maximální hodnotě nasta-
vení. Potom cyklus začíná opět od minimální hodnoty nastavení. 
 
Nastavte zobrazovanou jednotku (Uni) dříve, než určíte hodnoty pro para-
metry SPx, rPx, ASP a AEP. Tím zabráníte chybě zaokrouhlování při 
vnitřním přepočtu na ostatní jednotky a získáte přesné požadované hodnoty. 
Stav firemního nastavení: Uni = Nm3h. 
 
Pokud není během nastavování stisknuto po dobu 15 s žádné tlačítko, vrátí 
se přístroj s nezměněnými hodnotami zpět do režimu Run. 
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6.2.4 Nastavitelné parametry 
 

 

 

Bod sepnutí 1 / 2 
Horní hraniční hodnota, při které změní výstup svůj 
stav sepnutí. 
SP 2 je aktivní pouze tehdy, když OU2 = Hno, Hnc, 
Fno nebo Fnc (viz dále) 

 
 

 

Bod rozepnutí 1 / 2 
Spodní hraniční hodnota, při které mění výstup svůj 
stav sepnutí. 
rPx je vždy menší než SPx. Mohou být zadány pouze 
takové hodnoty, které leží pod hodnotou pro SPx. 
Při změně bodu sepnutí se bod rozepnutí přizpůsobu-
je (interval SPx a rPx zůstává konstantní). Je-li inter-
val větší než nový bod sepnutí, je automaticky zredu-
kován (rPx se naství na minimální hodnotu). rP2 je 
aktivní pouze tehdy, když OU2 = Hno, Hnc, Fno 
nebo Fnc. (viz dále) 

 

Konfigurace pro výstup 1 
Je možno nastavit 5 funkcí: 
• Hno = funkce hystereze / normally open (spínač) 
• Hnc = funkce hystereze / normally closed 

(rozpínač) 
• Fno = funkce okna / normally open (spínač) 
• Fnc = funkce okna / normally closed (rozpínač) 
Výstupní signál pro spotřebované množství: 
• ImP = impulz (hodnota závisí na jmenovité 

světlosti, viz typový štítek modulu elektronického 
senzoru) 

 

Konfigurace pro výstup 2 
Je možno nastavit 6 funkcí: 
Výstupní signály pro měření průtoku: 
• Hno = funkce hystereze / normally open (spínač) 
• Hnc = funkce hystereze / normally closed 

(rozpínač) 
• Fno = funkce okna / normally open (spínač) 
• Fnc = funkce okna / normally closed (rozpínač) 
• I = analogový signál (4…20 mA) 
Výstupní signál pro spotřebované množství: 
• ImP = impulz (hodnota závisí na jmenovité svět-

losti, viz typový štítek modulu elektronického 
senzoru) 

 
Analogový počáteční bod 
Naměřená hodnota, při níž je dosaženo 4mA. ASP je 
aktivní pouze tehdy, když OU2 = I 

 

Analogový koncový bod 
Naměřená hodnota, při níž je dosaženo 20mA. 
Minimální interval mezi ASP a AEP = 25% koncové 
hodnoty měřícího rozsahu. AEP je aktivní pouze 
tehdy, když OU2 = I. 

 

Nastavení impulzu 
Jsou volitelná 2 nastavení: 
• nL = 1 impulz na normovaný litr (délka impulzu: 

2ms) 
• nm³ = 1 impulz na Nm³ (délka impulzu: 100ms) 
ImPS je aktivní pouze tehdy, když OU1 = ImP nebo 
OU2 = ImP 
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Rozšířené funkce 
Tento bod menu obsahuje podmenu s dalšími para-
metry. Krátkým stisknutím tlačítka SET získáte 
přístup k těmto parametrům. 

 
 

 

Paměť pro hodnoty Min-Max průtoku 
• HI: Zobrazení nejvyšší naměřené hodnoty průto-

ku 
• LO: Zobrazení nejnižší naměřené hodnoty průto-

ku 
Vymazání paměti: 
- Stiskněte tlačítko „Mode/Enter“, dokud se neob-

jeví HI nebo LO. 
- Stiskněte tlačítko „SET“ a držte je stisknuté tak 

dlouho, dokud se neobjeví symbol “- - - -“. 
- Potom stiskněte krátce talčítko „Mode/Enter“.  
Je vhodné paměť vymazat, jakmile přístroj poprvé 
pracuje za normálních provozních podmínek. 

 

Reset průtokoměru 
Po stanoveném časovém úseku se počítadlo automa-
ticky vymaže a začne nový interval počítání. 
Lze nastavit následující časové intervaly: 
• 1h…23h (reset po 1…23 hodinách) 
• 1d…6d (reset po 1…6 dnech) 
• 1w…8w (reset po 1…8 týdnech) 
 
Další možnosti nastavení: 
• OFF = reset po naplnění (přetočení) počítadla (32 

bitový číslicový přeběh, tzn. přeběh při 
4.294.967,295 Nm³). 

• rES = ruční reset: 
Počítadlo se vymaže ručně a začne nový interval 
počítání: 

o Stiskněte tlačítko „SET“ až se objeví 
rES.T. 

o Potom krátce stiskněte tlačítko „Mo-
de/Enter“. 

Ruční reset se může provádět také tehdy, je-li 
nastaven časový interval pro automatický reset. 

 

Nastavení displeje 
Je volitelných 7 nastavení: 
• d1 = aktualizace naměř. hodnoty každých 50ms 
• d2 = aktualizace naměř. hodnoty každých 200ms 
• d3 = aktualizace naměř. hodnoty každých 600ms 
Aktualizace naměřené hodnoty se týká pouze disple-
je. Nemá vliv na výstupy. 
• rd1, rd2, rd3 = zobrazení jako d1, d2, d3; avšak 

otočené o 180° 
• OFF = zobrazení naměřených hodnot je v režimu 

RUN deaktivováno. Při stisknutí jednoho z 
tlačítek se na 15 s ukáže akutální naměřená ho-
dnota. Opakovaným stisknutím tlačítka „Mo-
de/Enter“ se otevře režim displeje. LED-diody 
zůstávají i při deaktivovaném zobrazování 
zapnuty 
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Zobrazované jednotky 
Jsou volitelná 3 nastavení: 
• Lmin = průtok v Nl/min, nebo Nm³/min 
• nm3h = průtok v Nm³/h, nebo Nm³/h x 1000 
• nm3 = průtokoměr v norm. kubických metrech 
Nastavte zobrazovanou jednotku dříve, než nastavíte 
hodnoty pro parametry SPx, rPx, ASP a AEP. 
Zabráníte tím chybě při zaokrouhlování při interním 
přepočítávání na ostatní jednotky a získáte přesnější 
hodnoty. 

 
Funkce hystereze 

 

Hystereze udržuje stav spínání výstupu stabilní, když  
průtok kolísá kolem nastavené hraniční hodnoty. 
Při zvyšujícím se průtoku spíná výstup při dosažení 
bodu (SPx). 
Při následném poklesu průtoku se však kontakt 
spínače přeruší až při dosažení  hodnoty bodu ro-
zepnutí (rPx). 
Hysterezi je možné nastavit: 
Nejprve se určí bod spínání, potom v požadovaném 
intervalu hystereze bod rozpojení. 

  
Funkce okna 

 

Funkce okna dovoluje sledování definované optimální 
oblasti. 
Pohybuje-li se průtok mezi bodem spínání (SPx) a 
bodem rozpínání(rPx), tak je výstup sepnutý (funkce 
okna/spínač), nebo otevřený (funkce okna/rozpínač). 
Šířka okna je nastavitelná intervalem od SPx po rPx. 
SPx = horní hodnota sepnutí;  
rPx = spodní hodnota sepnutí. 

 

6.2.4.1 Škálování měřícího rozsahu 
• Parametrem analogového počátečního bodu (ASP) stanovíte, při které 

naměřené hodnotě má výstupní signál 4mA. 

• Parametrem analogového koncového bodu (AEP) stanovíte, při které 
naměřené hodnotě má výstupní signál 20mA. 

• Minimální interval mezi ASP a AEP = 25% koncové hodnoty měřícího 
rozsahu 

Firemní nastavení Škálovaný měřící rozsah 

 

Hystereze 

Optimální oblast 
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MEW = koncová hodnota měřícího rozsahu 
 
V nastaveném měřícím rozsahu je výstupní signál mezi 4…20 mA. 
Dále je signalizováno: 

• Průtok překročil nastavený měřící rozsah: výstupní signál > 20mA 

• Průtok podkročil měřící rozsah: výstupní signál mezi 3,6 a 4 mA. 

6.2.5 Chybová hlášení 

 

 
Překročení rozsahu měření 
(průtok > 120% koncové hodnoty měř. rozsahu) 
 

 

 
Bliká: zkrat na spínacím výstupu 1* 
 

 

 
Bliká: zkrat na spínacím výstupu 2* 
 

 

 
Bliká: zkrat na obou spínacích výstupech * 
 

 
 
Bliká: chyba měřícího čidla 
 

 
* Příslušný výstup je odpojen, pokud zkrat trvá. 
 
Tato hlášení se zobrazují i při deaktivovaném displeji.  
 

6.2.6 Přehled menu 
V přehledu menu označuje (S) tlačítko Set a (M) tlačítko Mode na modulu 
elektronického senzoru.  
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(Nm³)* = objemový průtok před posledním resetem. 
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6.3 Výměna modulu elektronického 
senzoru (provedení 0699 6446) 
 
Vyjmutí instalovaného modulu elektronického senzoru může být zapotřebí 
pro účely údržby, čištění a kalibrace. 
 
Přesvědčete se, že je potrubí bez tlaku. Odstraňování senzoru z potrubí, 
které je pod tlakem, může být životu nebezpečné. 
 

• Odstraňte elektrický kabel tím, že rukou odšroubujete připojovací 
konektor od senzoru. Chraňte konektor před nečistotami a vlhkem. 

• Stáhněte rukou obě poloviny ochranného krytu podélným směrem od 
senzoru. 

• Plochým klíčem SW 27 povolte senzor v měřícím bloku a ve svislé 
poloze jej vytáhněte nahoru.  
 

Dejte pozor, abyste nepoškodili špičku senzoru. Použijte ochrannou krytku 
pro špičku senzoru, dokud nebude senzor opět namontován do měřícího 
bloku. 
 
Pokud má být potrubí provozováno bez senzoru, použijte uzávěr, který je k 
dostání jako volitelná alternativa ( článek 3.3.1).  
 
 

6.4 Výměna modulu elektronického 
senzoru (provedení 0699 6447) 
 
Vyjmutí instalovaného modulu elektronického senzoru může být zapotřebí 
pro účely údržby, čištění a kalibrace. 
 
Pokud je odstranění modulu elektronického senzoru z výměnné armatury 
provedeno nesprávně a není v poloze CLOSE, může být taková manipulace 
na potrubí pod tlakem životu nebezpečená.  
 

• Odstraňte elektrický kabel tím, že rukou odšroubujete připojovací 
konektor od senzoru. Chraňte konektor před nečistotami a vlhkem. 

• Pomalu a rovnoměrně vyšroubovávejte výměnnou armaturu z potrubí 
výhradně rukou bez nářadí (směrem doleva) ve směru šipky CLOSE. 

• Teprve v okamžiku, kdy jste výměnnou armaturu otočili zcela do pozice 
CLOSE, utěsní O-kroužek modul elektronického senzoru vůči potrubí 
pod tlakem. 

• Pomalu povolte převlečnou matku nahoře na hlavici výměnné armatury. 
Nechte zvolna uniknout vzduch a přesvědčte se, že se jednalo pouze o 
krátké uvolnění tlaku a že výměnná armatura bezpečně těsní. 

• Odstraňte převlečnou matku úplně a sejměte modul elektronického 
senzoru tak, že jej vytáhnete ve svislé poloze nahoru. 
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Dejte pozor, abyste nepoškodili špičku senzoru. Použijte ochrannou krytku 
pro špičku senzoru dokud nebude modul elektronického senzoru opět 
namontován do výměnné armatury. 
 

6.5 Čistění senzoru 
Senzor se čistí poskytovatelem služby/výrobcem před každou kalibrací. 
Přesto se doporučuje, aby provozovatel během provozu senzor pravidelně 
kontroloval z hlediska eventálních nečistot a případně jej očistil. Např. zbytky 
oleje zkreslují výsledky měření. 
Modul elektronického senzoru můžete rozebrat a ručně čistit. U modelu 
0699 6447 lze toto provádět za provozu (montáž/demontáž:  článek 6.1). 
 
• Senzor čistěte vždy pouze povolenými čistícími prostředky ( článek 

Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.). 
• Nepoužívejte drsné (abrazivní) čistící prostředky. Ty mohou způsobit ne-

opravitelné škody na senzoru. 
• Podle potřeby proveďte novou kontrolu v závěru čištění. 

6.6 Čistící prostředky 
K čištění senzoru používejte prostředky obsahující tenzidy (alkalické 
prostředky) nebo oragnická rozpouštědla rozpustná ve vodě (např. etanol). 
Pro čistění různých nečistot, zválště od tuků a olejů, se doporučuje isopro-
panol.  
 
Nepoužívejte organická rozpouštědla obsahující halogen a nepoužívejte     
aceton. Tato rozpouštědla mohou poničit plastové části modulu elektro-
nického senzoru a kromě toho je podezření, že způsobují rakovinu (např. 
chloroform). 
 

6.7 Kalibrace 
Na základě znečištění (např. olej, voda, prachové částice) se doporučuje 
každoroční kalibrace modulu elektronického senzoru, minimálně však 
každých 24 měsíců.  
 
0699 6477: Kalibrace a servisní práce na modulu elektronického senzoru 
jsou díky výměnné armatuře kdykoliv možné i bez přerušení provozu. Dbejte 
však pokynů k obsluze pro bezpečné zacházení za provozních podmínek v 
článku 6.1 a následující. 
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7 Odstranění závad 
7.1 Servisní adresa 

V případě dotazů k výrobku, příslušenství nebo náhradním dílům se prosím 
obraťte na naše oddělení technické podpory: 
Telefon: 00420 257 290 206 
email:      info@testo.cz 

7.2 Výměna poškozených dílů 
 
Závady na měřiči spotřeby stlačeného vzduchu, které mají vliv na be-
zpečnost z hlediska tlaku, smí být odstraněny pouze autorizovaným od-
borným personálem.  
Po každé opravě musí být odborným personálem provedena kontrola dat 
technických specifikací, např. tlaková zkouška (zátěžový test jednotky 
měřícího bloku /modulu elektronického senzoru až po přípustné provozní 
tlaky). 
 
Všechny poškozené díly okamžitě vyměňte. Pro objednání použijte prosím 
údaje v článku 1.3 nebo se obraťte ne svého dodavatele. 
 

7.3 Výměna O-kroužku a těsnění 
• Při montáži a manipulaci udržujte těsnící plochy čisté  
• Usazený povlak čas od času odstraňujte. 
• V případě netěsností se obraťte na svého dodavatele. 
 
Nebezpečí úniku média!  
Výměna těsnění smí být prováděna pouze autorizovaným odborným per-
sonálem. 
 

7.4 Zaslání zpět 
V případě opravy zašlete, prosím, modul elektronického senzoru nebo 
výměnnou armaturu dodavateli. Pro zpětné zaslání použijte originální balení.  
 

7.5 Likvidace 
Měřič průtoku stlačeného vzduchu musí být likvidován podle druhu mate-
riálů. Dbejte místních předpisů. 
 
Design senzoru zohledňuje co možná nejlépe ekologickou bezpečnost. Pod-
le směrnice EU 2002/96/EG musí být měřiče stlačeného vzduchu zavezeny 
na tříděnou skládku pro elektrické a elektronické přístroje nebo mohou být 
zaslány dodavateli k likvidaci. 
Nesmí být odloženy do netříděného komunálního odpadu. 
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Testo, s.r.o. 
Jinonická 80 
158 00  Praha 5 
 
Phone: 222 266 700 
Fax:  222 266 748 
Internet: www.testo.cz 
email : info@testo.cz 

0970.6446/01/T/dr/21.06.2007 


	1 Úvod
	1.1 Pokyny k návodu k obsluze
	Znaky a symboly

	1.2  Kontrola při příchodu zboží doprava, skladování
	1.3  Rozsah dodávky

	2 Záruka
	3 Popis přístroje
	3.1 Zadání a rozsah použití
	Měřící blok s navařovacími přírubami Compac
	Elektronický senzor
	Měřič spotřeby stlačeného vzduchu

	3.2  Technická data
	3.2.1 Měřící blok
	3.2.2 Termický senzor

	3.3 Příslušenství
	3.3.1 Uzávěr (0699 6446/41)
	3.3.2 Napájecí vedení s elektrickým oddělením (0699 6446/42)
	3.3.3 Výměna modulu elektronického sen-zoru (0699 6446/31 nebo 0699 6447/31)
	3.3.4 Dodatečné kalibrační body ISO (0699 6447/22)
	3.3.5 Kalibrace DKD (0699 6447/23)
	3.3.6 Dodatečné kalibrační body DKD (0699 6447/24)


	4 Bezpečnostní opatření
	4.1 Použití
	4.2  Montáž, uvedení do provozu a obsluha

	5 Montáž
	5.1  Popis příruby PBCOmpac®
	5.2 Svařovaný spoj mezi potrubím a přírubou PBCOmpac®
	5.3 Určení místa instalace
	5.3.1  Montážní poloha
	5.3.2 Požadovaná měřící trať
	5.3.3 Směr proudění

	5.4 Instalace modulu elektronického senzoru do měřícího bloku (provedení 0699 6446)
	5.5 Instalace modulu elektronického senzoru do výměnné armatury (provedení 0699 6447)
	5.6 Elektrické zapojení
	5.6.1 4-žilové osazení přívodů
	5.6.1.1 1 x spínací výstup, 1 x analogový výstup (stav při dodání výrobku)
	5.6.1.2 2 x spínací výstupy nebo impulzní výstup

	5.6.2 5-žilové osazení přívodů (příslušenství)


	6 Obsluha
	6.1 Manipulace s modulem elektronického senzoru pod tlakem (pouze 0699 6447)
	6.1.1 Modul elektronického senzoru v pozici měření (OPEN)
	6.1.2 Vyjmutí modulu elektronického senzoru (CLOSE)

	6.2 Termický senzor hmotnostního průtoku
	6.2.1 Ovládací a zobrazovací prvky
	6.2.2 Způsoby provozu
	6.2.2.1 Režim Run
	6.2.2.2 Režim Displej
	6.2.2.3 Režim Programování

	6.2.3 Programování
	6.2.4  Nastavitelné parametry
	6.2.4.1 Škálování měřícího rozsahu

	6.2.5 Chybová hlášení
	6.2.6 Přehled menu

	6.3  Výměna modulu elektronického senzoru (provedení 0699 6446)
	6.4 Výměna modulu elektronického senzoru (provedení 0699 6447)
	6.5 Čistění senzoru
	6.6 Čistící prostředky
	6.7 Kalibrace

	7 Odstranění závad
	7.1 Servisní adresa
	7.2 Výměna poškozených dílů
	7.3 Výměna O-kroužku a těsnění
	7.4 Zaslání zpět
	7.5 Likvidace


