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1 Általános biztonsági tudnivalók
Gondosan olvassa el és tartsa be a következő tudnivalókat.

1.1 Általános tudnivalók
GEMÜ 3030 mFlow átfolyásmérőnk kifogástalan működésének 
a következők a feltételei:

 ● Szakszerű  szállítás és  tárolás.
 ● Betanított szakszemélyzet által végzett felszerelés és 
üzembe helyezés.

 ● Kezelés ezen kezelési utasítás alapján.
 ● Szabályszerű fenntartás.

A GEMÜ 3030 mFlow átfolyásmérőt az üzemeltetőnek 
rendeltetésszerűen kell használni. Figyelembe kell 
venni és alkalmazni kell az ebben a kezelési utasításban 
található összes, az üzemeltetésre, karbantartásra 
és fenntartásra vonatkozó utasítást. Ha ezeket az 
adatokat figyelmen kívül hagyják, az üzemeltető minden 
garanciális igénye érvényét veszíti, valamint a gyártó 
törvényi felelőssége megszűnik.
A gyártó nem vállal semmiféle felelősséget a GEMÜ 3030 
mFlow átfolyásmérővel kapcsolatban, ha a biztonsági 
utasításokat nem veszi figyelembe.

Vegye figyelembe az alábbiakat:
 ● Ennek a kezelési utasításnak a tartalmát.
 ● Az elektromos berendezések létesítésére és 
üzemeltetésére vonatkozó biztonsági előírásokat.

 ● Hogy ezt a készüléket tilos robbanásveszélyes 
környezetben használni.

Az ebben a kezelési utasításban megnevezett rendeletek, 
szabványok és irányelvek csak Németországra érvényesek. 
Ha a GEMÜ 3030 mFlow átfolyásmérőt más országokban 
használja, az ott érvényes nemzeti szabályokat kell 
figyelembe venni. Ha harmonizált európai szabványokról, 
szabályozásokról vagy irányelvekről van szó, azok az EK teljes 
belső piacára érvényesek. A nemzeti előírások az üzemeltetőre 
is vonatkoznak, amennyiben vannak ilyenek.
Az ebben a biztonsági utasításban található leírások és 
instrukciók a standard kivitelre vonatkoznak.

Minden jogot, pl. szerzői jogot és oltalmi jogot 
kifejezetten fenntartunk.

A biztonsági utasítások nem veszik figyelembe a következőket:

 � A szerelés, működés és karbantartás közben esetleg 
bekövetkező véletlenek és események.

 � A helyi vonatkozású biztonsági előírások, amelyek 
betartásáért – az alkalmazott kezelőszemélyzet 
vonatkozásában is – az üzemeltető felel.

Tisztázatlan kérdések esetén:
 � Forduljon a legközelebbi GEMÜ kereskedelmi 

képviselethez.

1.2 Szimbólum és  Megjegyzésmagyarázat
Ebben a kezelési utasításban a fontos információkat a 
következő szimbólumok jelzik:

VESZÉLY

Ez a szimbólum veszélyre utalást jelez. 
Személyek életére vagy egészségére nézve 
veszély áll fenn és/vagy jelentős anyagi károk 
keletkezhetnek, ha nem tartja be az itt megadott 
utasításokat.

Kisebb testi sérülésekhez és anyagi károkhoz 
vezethet, ha nem tartja be ezzel a szimbólummal 
jelzett biztonsági utasításokat.

Ez a szimbólum azokat a tudnivalókat jelzi, 
amelyek fontos információkkal szolgálnak a GEMÜ 
3030 mFlow átfolyásmérővel kapcsolatban.

1.3 A biztonsággal kapcsolatos tudnivalók

VESZÉLY

 ● A GEMÜ 3030 mFlow átfolyásmérőt csak 
képzett és betanított szakszemélyzet szerelheti 
össze, csatlakoztathatja elektromosan, és 
veheti üzembe. A kezelést, karbantartást, 
felülvizsgálatot és szerelést végző személynek 
megfelelő képzettséggel kell rendelkeznie az 
adott munka elvégzéséhez. Az üzemeltetőnek 
pontosan szabályoznia kell a személyzet 
felelősségi körét, illetékességét és ellenőrzését. 
Ha a személyzet nem rendelkezik a szükséges 
ismeretekkel, akkor megfelelő oktatásban és 
képzésben kell részesíteni. Ezt, amennyiben 
szükséges, az üzemeltető megbízásából 
a gyártó/szállító végezheti. Továbbá az 
üzemeltetőnek meg kell bizonyosodnia 
arról, hogy a biztonsági utasítás tartalmát a 
személyzet teljes mértékben megérti.

 ● A tápláló készülékek elektromos biztonságának 
biztosítása.

 ● Gondosan fi gyeljen az elektromos adatok 
betartására.

A biztonsági utasítások fi gyelmen kívül hagyása veszélyezteti 
mind a személyeket, mind pedig a környezetet és a GEMÜ 
3030 mFlow átfolyásmérőt. A biztonsági utasítások fi gyelmen 
kívül hagyása mindennemű kártérítési igény elvesztéséhez 
vezethet.

Tartsa be a törvényi rendelkezéseket.
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1.4 Rendeltetésszerű használat
 � A GEMÜ 3030 mFlow átfolyásmérő az adatlap 
szerinti használatra alkalmas. Termékünk kifogástalan 
működésének eléréséhez feltétlenül vegye figyelembe a 
következőkben felsorolt tudnivalókat. Kiegészítésképpen 
figyelembe kell venni a típustáblákon szereplő adatokat.

 � Ha ezeket és az általános kezelési utasításban szereplő 
tudnivalókat nem veszi figyelembe, megszűnik a GEMÜ 
3030 mFlow átfolyásmérőre vonatkozó garancia, valamint a 
jogi felelősség.

 � A GEMÜ 3030 mFlow átfolyásmérő kizárólag folyékony 
közegek átfolyási mennyiségeinek és áramlási 
sebességeinek a mérésére szolgál, és az adatlap szerint 
kell használni.

 � Minden más, vagy ezen túlmenő használat nem 
rendeltetésszerűnek minősül. Az ezekből eredő károkért a 
GEMÜ nem vállal felelősséget. Minden kockázatot kizárólag 
az üzemeltető visel.

 � A használat megtervezéséhez, valamint a készülék 
üzemeltetése során is vegye figyelembe a vonatkozó, 
általánosan elismert biztonságtechnikai szabályokat. 
A GEMÜ 3030 mFlow átfolyásmérő elhelyezéséért és 
beszereléséért alapvetően a tervező, a berendezésgyártó, 
ill. az üzemeltető felelős.

1.5 Tudnivalók nedves környezetben történő 
használathoz

A GEMÜ 3030 mFlow átfolyásmérő tisztítását 
semmilyen körülmények között nem szabad 
nagynyomású tisztítóval végezni, az IP 65 
védettség ehhez nem elegendő.

A következő információk segítik Önt a GEMÜ 3030 mFlow 
átfolyásmérő nedves környezetben történő szerelése és 
üzemeltetése esetén:

 ● A kábeleket és csöveket úgy helyezze el, hogy a 
csöveken/vezetéken futó kondenzátum vagy esővíz ne 
tudjon befolyni a GEMÜ 3030 mFlow átfolyásmérő M12 
csatlakozódugójának csavarkötéseibe.

 ● Ellenőrizze az M12 csatlakozódugó és a csőszerelvények 
összes tömszelencéjének kifogástalan illeszkedését.

1.6 A beépítéshez és szereléshez szükséges szer-
számok

A beépítéshez és szereléshez szükséges szerszámokat a 
szállítmány nem tartalmazza.

2  Gyártói adatok

2.1  Szállítás
 � Az átfolyásmérőt csak alkalmas szállítóeszközzel szállítsa, 

ne ejtse le, és óvatosan kezelje.
 � A csomagolóanyagot a hulladékkezelési és 

környezetvédelmi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

2.2 Szállítás és teljesítés
 � Kézhez vétel után azonnal ellenőrizze az áru teljességét és 

épségét.
 � A szállítási terjedelem a kísérő dokumentumokból, a kivitel a 

rendelési számból állapítható meg.
 � Az átfolyásmérő működésének ellenőrzése a gyárban 

történik.

2.3  Tárolás
 � Az átfolyásmérőt száraz és porvédett helyen, eredeti 

csomagolásban tárolja.
 � Az UV-sugárzástól és a közvetlen napsugárzástól óvni kell.
 � Maximális tárolási hőmérséklet: 60 °C.

2.4  Funkciók
A GEMÜ 3030 mFlow mágneses induktív átfolyásmérő 
elektromosan vezető közegekhez (vezetőképesség ≥ 20 μS/
cm) megfelelő, és lehetővé teszi semleges és agresszív 
folyadékok áramlási sebességeinek és térfogatáramainak 
pontos mérését.
Az átfolyásmérő működése a legnagyobb mértékben független 
a közeg nyomásától, hőmérsékletétől, sűrűségétől és 
viszkozitásától.
A GEMÜ 3030 mFlow átfolyásmérő 2 relékimenettel, egy RS-
232 interfésszel, valamint egy impulzus és egy belső ellátású 
áramkimenettel (4 - 20 mA) rendelkezik.
A GEMÜ 3030 mFlow átfolyásmérő opcionálisan rendelkezik 
egy infravörös interfésszel és/vagy egy Profi bus DP 
interfésszel, amelyen keresztül a GEMÜ 3030 mFlow 
átfolyásmérő kezelhető.
A GEMÜ 3030 mFlow átfolyásmérő kétsoros kijelzőjén 
lehívhatók a szükséges információk. Kiegészítésképpen 
magától értetődő súgó szövegek úsznak be, amelyek a lehívott 
paraméterek jelentését magyarázzák.
A GEMÜ 3030 mFlow átfolyásmérő kezelése négy gombbal 
történik.

2.5 GEMÜ CONEXO 
Az RFID chipekkel felszerelt szelepkomponensek 
kölcsönhatása és a kapcsolódó informatikai infrastruktúra 
aktívan növeli a folyamatbiztonságot.

Minden szelep és minden lényeges szelepkomponens, 
mint a szeleptest, a meghajtás, a membrán sőt még az 
automatizálási komponensek is, a sorosítás (szerializáció) 
révén egyértelműen nyomon követhetők, és az RFID 
olvasó segítségével, a CONEXO tollal kiolvashatók. A mobil 
terminálra telepíthető CONEXO alkalmazás megkönnyíti 
és javítja a „telepítésminősítés” folyamatát, átláthatóbbá 
és dokumentáltabbá teszi a karbantartási folyamatot. A 
karbantartó szerelőt aktívan vezeti a karbantartási terv, 
és a szelephez hozzárendelt összes információ, mint a 
gyári tanúsítványok, az ellenőrzési dokumentációk és a 
karbantartási előzmények közvetlenül rendelkezésre állnak. 
A CONEXO portállal, mint központi elemmel az összes adat 
összegyűjthető, kezelhető és feldolgozható.
A GEMÜ CONEXO rendszerről további információkat talál 
az alábbi weboldalon:
www.gemu-group.com/conexo

Az RFID transzponder elhelyezése

RFID transponder
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3 A kimenetek sematikus ábrázolása

Az átfolyásmérő további 
funkciója:
• különböző méréstartományok 

választhatók
• különböző felhasználói szintek
• áramlási sebesség vagy 

átfolyási mennyiség mérhető
• többnyelvű súgószövegek
• több paraméterlista menthető 

le
• részletes hibalista
• szervizfunkciók
• szabadon programozható 

riasztási kimenetek

Üzemeltetési paraméterek

Tápfeszültség
24 V DC El

lá
tá

s
Az átfolyásmérő áramkimenete
4 - 20 mA

RS 232

Bináris kimenetek / 
impulzuskimenet
24 V DC

Profi bus DP (opcionális)

Infravörös (előkészületben)

Ki
m

en
et

ek
In

te
rfé

sz
ek

Kezelés

Billentyűzet
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4  Összeszerelés / szétszerelés

4.1 Beszerelés
A GEMÜ 3030 mFlow átfolyásmérő csővezetékbe történő 
beszerelése előtt ürítse ki a csővezetéket, és hűtse le annyira, 
hogy a közeg általi maró hatásokat és a leforrázásokat kizárja.
Minden beépitési lehetöségnél az àtfolyàs irànyànak betartàsa 
kötelezö. A helyes àtfolyàs irànyt egy  nyil jelez mindegyik  
berendezésen.

Az érzékelőt kiváltképpen egy függőleges felszálló vezetékbe, 
az átfolyási iránnyal felfelé kell beszerelni. A leszálló vezetékbe 
történő beszerelést lehetőség szerint kerülni kell. Figyelmet kell 
fordítani a folyamatosan töltött csővezetékekre.

Átfolyás

Vízszintes vezetékbe az érzékelőt úgy kell beszerelni, hogy ne 
keletkezhessenek levegőzárványok, ellenkező esetben hamis 
mérési eredményt kap.

Helyes

Levegőzárványok

Hibás

Levegőzárványok

A GEMÜ 3030 mFlow átfolyásmérő mögött nem lehet szabad 
kifolyás, hogy a csővezeték mindig teljesen töltve legyen.

Helyes
Átfolyás

Hibás
Átfolyás

Kiegészítésképpen az átfolyásmérőt vízszintes beszerelési 
helyzetben oldalt kell elhelyezni a lent megadott tartományban.

Előnyben részesített beszerelési helyzet

Nem ajánlott beszerelési helyzet

Levegőzárványok veszélye

Szilárd lerakódások veszélye

A vezeték görbületei okozta turbulenciák elkerülése 
érdekében, amelyek meghamisíthatják a mérési eredményt, 10 
x DN egyenes befolyási szakaszt és 5 x DN egyenes kifolyási 
szakaszt kell betervezni.

Átfolyás

A kijelzővel ellátott elektronikus ház 370°-kal elfordítható.

X3
1

5
4 3

2

A rendszertől függően potenciálkülönbségek léphetnek fel a 
csővezeték és a referencia földelés között. Ezek kiküszöbölése 
érdekében a következőképpen járjon el:

 ● A csővezetéket földelje le az átfolyásmérő előtt és után.
 ● Az X3 csatlakozódugó 3 érintkezőjét azonos potenciálra 
állítsa be.

A mérési pontosság garantálásához az 
érzékelőnek már 24 órán keresztül (a tápfeszültség 
csatlakoztatása mellett) a mérendő közegben kell 
lennie.



7 / 44 3030 mFlow

4.1.1 Szerelés GEMÜ behegeszthető persellyel

A behegeszthető perselyt ne beszerelt 
átfolyásmérővel hegessze be!

Át
fo

ly
ás

Rögzí-
tőorr

1. ábra 2. ábra

3. ábra

Beszerelési méretek 
táblázat

DN T [mm]

25 4,5

32 6,0

40 7,2

50 8,3

65 10,0

80 12,0

100 14,5

125 17,5

150 20,5

200 27,0

250 33,0

300 39,5

Az L beszerelési mélységet a következő képletből kell 
kiszámítani: 
L = 79 - S - T
S = a csővezeték falvastagsága
T =  a táblázatból kiolvashatók a beszerelési méretek a 

mindenkori csővezetékhez

1. Fúrjon ø 33 mm-es furatot a csővezetékbe.
2. Dugja a behegeszthető perselyt (1. ábra) a furatba.
3. Állítsa be a rögzítőorrt 90°-ra az átfolyási irányhoz képest 

(2. ábra).
4. Hegessze be a névleges átmérőnek megfelelő beszerelési 

méretű behegeszthető perselyt (3. ábra, lásd beszerelési 
méretek táblázat) függőlegesen a csővezeték tengelyére.

5. Húzza fel az átfolyásmérőt (fi gyelje az elfordulás elleni 
rögzítőorrt).

6. Rögzítse az átfolyásmérőt a hollandi anyával (M33x2, 36-
os laptávolság) a behegeszthető perselyen.

4.1.2 Szerelés GEMÜ átmenő persellyel
1. Szerelje be az átmenő házat a vezetékbe.
2. Húzza fel az átfolyásmérőt (fi gyelje az elfordulás elleni 

rögzítőorrt).
3. Rögzítse az átfolyásmérőt a hollandi anyával (M33x2, 36-

os laptávolság) az átmenő házon.

4.1.3 Szerelés GEMÜ közbenső szerelőkarimával
1. Szerelje be a közbenső szerelőkarimát a vezetékbe.
2. Húzza fel az átfolyásmérőt (fi gyelje az elfordulás elleni 

rögzítőorrt).
3. Rögzítse az átfolyásmérőt a hollandi anyával (M33x2, 36-

os laptávolság) a közbenső szerelőkarimán.

4.1.4 Szerelés Tuchenhagen Varivent® soros házzal

Az érzékelő elektródjait mindig pontosan 
keresztben kell beállítani a közeg átfolyási irányhoz 
képest, hogy pontos mérést tegyenek lehetővé.

Zárólap

Az érzékelő 
alsó részé-
nek nézete

Átfolyás

Érzékelő

Elektródok

Jelölések

1. Hegessze be a Varivent® soros házat a csővezetékbe.
2. Helyezze az átfolyásmérőt a ráhegesztett zárólappal a 

házra.
3. Ügyeljen az érzékelő helyes beállítására (elektródok / jelö-

lések 90°-ra az átfolyási irányhoz képest).
4. Rögzítse az átfolyásmérőt a szorítógyűrűvel a házhoz.

4.1.5 Szerelés Neumo BioControl® átmenő házzal

Az érzékelő elektródjait mindig pontosan 
keresztben kell beállítani a közeg átfolyási irányhoz 
képest, hogy pontos mérést tegyenek lehetővé.

Az érzékelő 
alsó részé-
nek nézete

Átfolyás

Érzékelő

Elektródok

1. Hegessze be a BioControl® átmenő házat a csővezetékbe.
2. Helyezze az átfolyásmérőt a ráhegesztett zárólappal a 

BioControl® átmenő házra.
3. Ügyeljen az érzékelő helyes beállítására (elektródok 90°-ra 

az átfolyási irányhoz képest).
4. Csavarozza fel erősen az átfolyásmérőt a házra.
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4.2 Leszerelés

VESZÉLY

Agresszív vegyszerek!
 � Maró hatások.
 ● Egy esetleges szállítás előtt az összes, 
közeggel érintkezett alkatrészt gondosan ürítse 
ki és öblítse le.

 ● Viseljen megfelelő védőfelszerelést.

A GEMÜ 3030 mFlow átfolyásmérő érzékelőrúdján 
vagy csőszerelvényén vegyi anyagok maradványai 
lehetnek, ill. diff undálhatnak be.

5  Elektromos csatlakoztatások
Kábelszakadás veszélye!

 � A készülék károsodása.
 ● Az elektromos 
csatlakozásokat maximálisan 
360°-kal fordítsa el.

1

4

3

2

5

max. 360°

Az átfolyásmérőnek a tápfeszültség megszakadása 
utáni biztonságos újraindítása érdekében a 
tápfeszültséget 3 másodpercnél hosszabb ideig 
meg kell szakítani.

Profibus DP kivitel esetén az RS-232 interfész 
elmarad.

 ● A 24 V DC tápfeszültséget  csatlakoztassa az X1 
csatlakozódugóhoz.

X1 X3

X2

B-coded

1
5

4 3
2 1

5
4 3

2

1
5

4 3
2

Csatlakozó Érintkező A jel neve

X1
M12 

csatlakozódugó
A-kódolású

1 Uv, 24 V DC tápfeszültség
2 Záró, K1 kimenet, 24 V DC
3 GND
4 Záró, K2 kimenet, 24 V DC
5 n.c.

Csatlakozó Érintkező Megnevezés

X2
B-kódolású
M12 
csatlakozódugó

1 n.c.
2 n.c.
3 RXD, RS 232
4 TXT, RS 232
5 GND, RS 232

Csatlakozó Érintkező Megnevezés

X3
A-kódolású
M12 
csatlakozódugó

1 I+, áramkimenet
2 I-, áramkimenet
3 Funkcionális föld
4 24 V DC, impulzuskimenet
5 GND, K3 impulzuskimenet

6  Kezelés

6.1 Kezelőszervek és kijelzők

Vissza gomb

2-soros kijelző

Előre gomb Plusz gomb Mínusz gomb

6.2  Menüszintek
A GEMÜ 3030 mFlow átfolyásmérő két menüszintet foglal 
magába. Ez a munkaszint ( üzemmód) és a konfi gurációs szint 
(beállítás).

6.2.1 Munkaszint (üzemmód)
Automatikusan ezen a szinten található a GEMÜ 3030 mFlow 
átfolyásmérő a tápfeszültség bekapcsolása után. 

6.2.2  Konfi gurációs szint (beállítás)
Ezen a szinten különböző paraméterek állíthatók be, hogy 
a mindenkori üzemeltetési körülményekhez optimális 
hozzáigazítást realizáljon.

7 Paraméterek módosítása
A GEMÜ 3030 mFlow átfolyásmérő esetén a   + ـ   
gombok segítségével különböző menük választhatók ki a 
8. Konfi gurációs menü fejezet szerint.
A kívánt paraméter módosítása az érintett paraméter körüli 
szögletes zárójelekkel történik. 

A  vagy  gombokkal vigye a kurzort az érintett 
paraméterre, és módosítsa a +  vagy ـ  gombbal.

Példa:
A mértékegység (Unit) l/h értékről l/min értékre módosítható.
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8  Üzembe helyezés
A GEMÜ 3030 mFlow átfolyásmérő gyárilag 
kalibrálva van, és így az üzemi feszültség 
létrehozása után azonnal üzemkész.

1. Állítsa be a mértékegységet (SetBasics / Unit).
2. Állítsa be a hálózati frekvenciát (SetBasics / F.Line).
3. Állítsa be az analóg kimenetet (SetFunction / Analog Out-

put).
4. Határozza meg a relékimenetek funkcióját (SetFunction / 

Digital Output).
5. Adja meg a csőszerelvény fajtáját és méretét 

(SetCalibration / Pipe).

9 Üzemeltetés
Az érzékelőrúdra tapadt szennyeződések 
meghamisíthatják a mérési eredményt!
Rendszeresen (az üzemeltetési körülményeknek 
megfelelően) ellenőrizze az érzékelőrudat, és ha 
szükséges, egy puha törlőkendővel távolítsa el az 
érzékelőrúdra tapadt szennyeződéseket.
Az érzékelőnek feltétlenül mentesnek kell lennie 
közegtaszító anyagoktól.
Ügyeljen arra, hogy az érzékelőrúd eközben ne 
sérüljön meg!
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10  Konfi gurációs menü (beállítás)
A konfi gurációs menüben módosíthatók a GEMÜ 3030 mFlow átfolyásmérő különböző paraméterértékei. A kijelző felső sorában 
balra megjelenik a paraméter neve, és jobbra a paraméterérték.
Annak érdekében, hogy a GEMÜ 3030 mFlow átfolyásmérő azonnal használható legyen, a leghasználatosabb értékek gyárilag le 
vannak mentve.

 
 
 
 
 
 
 

Service
1

SetBasics
2

SetFunction       
3

SetCalibration    
4

     Return
6       

SETUP

Communication    
5

Fieldbus
5.2

IR-Port
5.1

A konfi gurációs menü öt almenüből áll, a következő jelentésekkel:

1.  Service
Ebben a menüben kiolvasható az átfolyásmérővel kapcsolatos összes információ/diagnosztika, valamint a hozzácsatolt jelek és a 
fellépett hibák.

2.  SetBasics
A SetBasics konfi gurációs szinten történik a GEMÜ 3030 mFlow átfolyásmérő alapbeállításainak elvégzése, mint például a 
méréstartomány megválasztása, a kijelző-beállítások és a gyári beállítások visszaállítása.

3.  SetFunction
A SetFunction konfi gurációs szinten történik az általános funkciók, mint pl. a digitális kimenetek funkcióinak beállítása, az analóg 
kimenet beállítása stb.

4.  SetCalibration
A SetCalibration konfi gurációs szinten végezhetők el a kalibráláshoz szükséges beállítások, és hajtható végre a GEMÜ 3030 
mFlow átfolyásmérő kalibrálása.

5. Kommunikáció
A kommunikáción belül állítható be a terepi busz, ill. az infravörös interfész.

10.1 Módosítások a konfi gurációs menüben
A gyári beállítások az alábbi menüáttekintés szerint módosíthatók.
A konfi gurációs menü módosítása előtt ismerkedjen meg a GEMÜ 3030 mFlow átfolyásmérő kezelésével (lásd 7. fejezet).
Itt a kis   + ـ   négyzetek a GEMÜ 3030 mFlow átfolyásmérő gombjait ábrázolják, amelyeket meg kell nyomni, hogy eljusson 
a következő menüponthoz vagy a menüben a különböző beállításokhoz. 

Vissza gomb Előre gomb Plusz gomb Mínusz gomb

10.2  Hozzáférési jogosultságok a konfi gurációs menüben
A paraméterértékek nem kívánt módosításának megakadályozása érdekében a GEMÜ 3030 mFlow átfolyásmérő konfi gurációs 
szintje három különböző hozzáférési kóddal van biztosítva.

Gyárilag a következő kódok vannak lementve:
1. kód:  jelszó 0 ( New Code: 1)
2. kód:  jelszó 0 ( New Code: 2)
3. kód:  jelszó 0 ( New Code: 3)
Ezeket a kódokat a gépkezelő a gyárilag beállított kód megadása után bármikor megváltoztathatja.
A konfi gurációs menüben jelölve vannak a menüben mindenkor szükséges hozzáférési prioritások.
Verfahren wie unter 12.1.2. Aktivierung oder Deaktivierung des Benutzerzuganges erläutert, um die Zugangscodes zu 
ändern.
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10.3 1. menüstruktúra  Service
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10.4 2. menüstruktúra  SetBasics
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10.5 3. menüstruktúra  SetFunction
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10.6 4. menüstruktúra  SetCalibration
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11  Paramétertáblázat
Konfigurációs szint Kijelzés Funkciók Értéktartomány Gyári alapbeállítás
1  Service Almenü a be- és kimenetek kijelzéséhez

I /
 O

 á
lla

po
t

v Pillanatnyi áramlási sebesség ± 12,00 m/s
Q Pillanatnyi átfolyási mennyiség ± 90 000 000 l/h
T Pillanatnyi hőmérséklet 0... 100 °C
Min - T - Max Minimális és maximális hőmérsékletérték 0... 100 °C
Reset Min T Max A hőmérsékletértékek visszaállítása
DIR A pillanatnyi átfolyási irányt mutatja pozitív / negatív
Output K1:K2:K3 A K1, K2, K3 kimenetek állapota
I out Az áramkimenet értéke mA értékben 0... 22,0 mA
TQ1 Mode Az 1. összegzőszámláló aktiválása OFF/ON OFF

TQ1 Az 1. összegzőszámláló teljes átfolyási 
mennyiségének kijelzése 90 000 000 000 l

TQ2 Mode A 2. összegzőszámláló aktiválása OFF/ON OFF

TQ2 A 2. összegzőszámláló teljes átfolyási 
mennyiségének kijelzése 90 000 000 000 l

Be
je

le
nt

ke
zé

s

Almenü a hozzáférési jogosultságok beállításához
Kód Jelszó megadása 0...10000 0
Logout Hozzáférés blokkolása OK

 New Code: 1 A legalacsonyabb prioritás 
engedélyezése 0...10000 0

 New Code: 2 A közepes prioritás engedélyezése 0...10000 0
 New Code: 3 A legmagasabb prioritás engedélyezése 0...10000 0

D
ia

gn
os

zt
ik

a Almenü a diagnosztikai üzenetek kijelzéséhez
Error List A hibaüzeneteket mutatja
 hrs Az üzemórákat mutatja 0... 9999 h

 Warnings Az üzemeltetés közbeni 
figyelmeztetések beúsztatása ON / OFF ON

 Clear Error List Hibalista törlése OK

30
30

 je
lle

m
ző

Almenü a készülék azonosításának megjelenítéséhez

Version Készülékverzió

S/N Sorozatszám

Konfigurációs szint Kijelzés Funkciók Értéktartomány Gyári alapbeállítás
2  SetBasics Default A gyári alapbeállítások visz-

szaállítása Yes / No Yes

Display Mode
A kijelzőmegjelenítés kivá-
lasztása normál üzemmód-
ban

Q+v
Q+TQ1
Q+TQ2
v+TQ1
v+TQ2
TQ1+TQ2

Q+v

Unit Az átfolyási mennyiség mér-
tékegysége l/h

Dezimalpoint Meghatározza a megjelenített 
tizedesjegyeket ,x / ,xx / ,xxx / automatikus Auto

Range A méréstartomány kiválasz-
tása

Auto
0 - 4 m/s
0 - 10 m/s

Auto

Low Flow Kúszómennyiség elnyomása 0-10 % 1 %
Filter Jelszűrés 0,1... 99,9 s 0,1 s
F.Line A hálózati frekvencia meg-

adása 50 Hz / 60 Hz 50 Hz
 D.Refresh A kijelzőfrissítés ideje 0,1...1,0 s 0,5 s
DLight A kijelzőmegvilágítás beállí-

tása OnKey / On OnKey

 AutoReturn Az automatikus visszaugrás 
ideje a munkaszinten 1...60 min 5 min

 HelpLanguage A szöveges kimenet nyelve D / GB D
 HelpText Súgószöveg beúsztatása ON / OFF ON



16 / 443030 mFlow

Konfigurációs szint Kijelzés Funkciók Értéktartomány Gyári alapbeállítás
3  SetFunction

An
al

óg
 k

im
en

et Almenü az analóg kimenetek beállításához

Q min Átfolyási érték, amelynél 
4 mA a kibocsátás 0... 90 000 000 l/h l/h

Q max Átfolyási érték, amelynél 
20 mA a kibocsátás 0... 90 000 000 l/h 5000 l/h

D
ig

itá
lis

 k
im

en
et

Almenü a digitális kimenetek beállításához
K1 Switch Definiálja a kimenet típusát NC / NO NO

K1 Fn Meghatározza a K1 kimenet 
funkcióját

OFF
Q min
Q max
Q min/max
T min
T max
T min/max
TQ1 min
TQ1 max
TQ1 min / max
TQ2 min
TQ2 max
TQ2 min / max
Direction
Warning

OFF

AlarmMinK1 Érték a K1 min. riasztáshoz ± 90 000 000 l/h / 
0... 100 °C

0 l/h /
0 °C

AlarmMaxK1 Érték a K1 max. riasztáshoz ± 90 000 000 l/h / 
0... 100 °C

5000 l/h /
100 °C

K1 delay Meghatározza a K1 relé kés-
leltetési idejét 0... 100 s 0 s

K2 Switch Definiálja a kimenet típusát NC / NO NO

K2 Fn Meghatározza a K2 kimenet 
funkcióját

OFF
Q min
Q max
Q min/max
T min
T max
T min/max
TQ1 min
TQ1 max
TQ1 min / max
TQ2 min
TQ2 max
TQ2 min / max
Direction
Warning

OFF

AlarmMinK2 Érték a K2 min. riasztáshoz ± 90 000 000 l/h / 
0... 100 °C

0 l/h /
0 °C

AlarmMaxK2 Érték a K2 max. riasztáshoz ± 90 000 000 l/h / 
0... 100 °C

5000 l/h /
100 °C

K2 delay Meghatározza a K2 relé kés-
leltetési idejét 0... 100 s 0 s

 K3 Switch Definiálja a kimenet típusát NC / NO NO

 K3 Fn Meghatározza a K3 kimenet 
funkcióját

OFF
Q min
Q max
Q min/max
T min
T max
T min/max
TQ1 min
TQ1 max
TQ1 min / max
TQ2 min
TQ2 max
TQ2 min / max
Direction
Warning
Pulse

OFF

 AlarmMinK3 Érték a K3 min. riasztáshoz ± 90 000 000 l/h / 
0... 100 °C

0 l/h /
0 °C

 AlarmMaxK3 Érték a K3 max. riasztáshoz ± 90 000 000 l/h / 
0... 100 °C

5000 l/h /
0 °C

K3 delay Meghatározza a K3 relé kés-
leltetési idejét 0... 100 s 0 s
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Konfigurációs szint Kijelzés Funkciók Értéktartomány Gyári alapbeál-
lítás

4  SetCalibration

C
ső

sz
er

el
vé

ny

Almenü a csőszerelvény megadásához
Type A csőszerelvény típusának 

kiválasztása
GEMÜ, Tuchenhagen, 
Neumo GEMÜ

UnitPipe A Di (belső átmérő) mérté-
kegységének beállítása mm / inch mm

Di A csővezeték belső átmérőjé-
nek megadása 25...300 mm 25 mm

Size A névleges átmérő kiválasz-
tása DN 25 / DN 50 DN 25

Material A cső anyagának kiválasz-
tása Fém / műanyag Fém

Ka
lib

rá
lá

s

Almenü a kalibrálási paraméterek megadásához
CallPointQty A méréstartományonkénti 

kalibrálási pontok száma 1 1

G
oC

al
ib

ra
tio

n

Calibration Reset Az összes kalibrálási érték 
visszaállítása

SetCalDefault A gyári alapbeállítások visz-
szaállítása

ValueRange4 A kalibrálási pont megadása 
a 4. méréstartományhoz

CalRange4 4. méréstartomány 
kalibrálása

ValueRange3 A kalibrálási pont megadása 
a 3. méréstartományhoz

CalRange3 3. méréstartomány 
kalibrálása

CalZero A nullapont kalibrálása 
(0 átfolyás)

Calculate
A nem kalibrált 
méréstartományok 
kiszámítása

CorrFaktor Az átfolyási érték módosítása 0,1... 999,9 100,0 %

Konfigurációs szint Kijelzés Funkciók Értéktartomány Gyári alapbeállítás
5 Communication

IR
 p

or
t

IR port állapot

M
ez
őb

us
z

DP addr Profibus DP cím megadása

W
eb

sz
er

ve
r

Konfigurációs szint Kijelzés Funkciók Értéktartomány Gyári alapbeállítás
3  SetFunction

D
ig

itá
lis

 k
im

en
et

Almenü a digitális kimenetek beállításához

PulseOutput Az impulzuskimenet funkcio-
nális hozzárendelése

impulzus/l
l/impulzus Pulse/l

Output Pulse/l Az impulzus/liter megadása 1...9999 1
Output l/Pulse A liter/impulzus megadása 1...9999 1

ErrorTime Késedelem a hibafelismerés 
és a hibaüzenet között 0,5...100 s 0,2 s

Iout onWar Az áramkimenet állapota
&lt; 4 mA
> 20 mA
Hold
Value

> 20 mA

 CpyParaSet
Paramétereket másol külön-
böző munkamemóriákba (P1/
P2/P3/P4)

OFF
P1&lt;= W
P1>= P2
P1>= P3
P1>= P4
P1>= P2
P1>= P3
P1>= P4

OFF
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12  A paraméterek jelentése

12.1 1 Service

12.1.1 A be- és kimeneti jelek lekérdezése

 

Service
1

SetBasics
2    

SetFunction       
3

SetCalibration    
4

     Return
6       

SETUP

Communication    
5

 I / O Status
1.1

v:
A pillanatnyi áramlási sebességet mutatja. 

 Q: 
A pillanatnyi áramlási mennyiséget mutatja.

 Dir: 
A pillanatnyi átfolyási irányt mutatja.

Output: 
A K1, K2, K3 belső relék pillanatnyi állapotát mutatja (• = relé kapcsolva).

TQ1
Az 1. összegzőszámláló aktiválása.

TQ1
Az 1. összegzőszámláló teljes átfolyási mennyiségének kijelzése.

TQ2
Az 1. összegzőszámláló aktiválása.

TQ2
A 2. összegzőszámláló teljes átfolyási mennyiségének kijelzése.

12.1.2 A felhasználói hozzáférés aktiválása vagy deaktiválása

 

Service
1

SetBasics
2    

SetFunction       
3

SetCalibration    
4

      Return
6       

SETUP

Communication    
5

 I / O Status
1.1

Login
1.2

A GEMÜ 3030 mFlow átfolyásmérő konfi gurációs szintjét bizonyos tartományokban különböző kódok védik a paraméterek 
jogosulatlan megváltoztatásától.
Az összes menüpontot olvasás- és írásvédő szimbólumok jelölik.
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Példa:

Default                No

       Yes...No
  

r3w3

Ekkor a következő szimbólumok érvényesek:
r0: az olvasáshoz nem szükséges jóváhagyás
w0: az íráshoz nem szükséges jóváhagyás

r1: az olvasáshoz a minimális jóváhagyás, 1. kód szükséges
w1: az íráshoz a minimális jóváhagyás, 1. kód szükséges

r2: az olvasáshoz az átlagos jóváhagyás, 2. kód szükséges
w2: az íráshoz az átlagos jóváhagyás, 2. kód szükséges

r3: az olvasáshoz a maximális jóváhagyás, 3. kód szükséges
w3: az íráshoz a maximális jóváhagyás, 3. kód szükséges

A kód a következő menüben módosíthatók, ill. aktiválhatók:
  Service

1

ReturnCode:    0
Active Level:    3

   (0...10000)

Logout?    

    OK

NewCode:1    1
   
 0...10000

NewCode:2    2
   
 0...10000

NewCode:3    3
   
 0...10000

Login
1.2

r1w1 r1w1 r2w2 r3w3

     I/O Status
1.1

 Code:
Kód a felhasználói hozzáférés megadásához. Aktív szint esetén az aktuálisan engedélyezett felhasználói szint jelenik meg.
Példa:
Aktív szint 0 esetén az átfolyásmérő mindhárom felhasználói szintre zárolt.
Csak az r0w0 szimbólummal jelölt paraméterek olvashatók és módosíthatók.

 Logout:
A menü írás- és olvasásvédett tartományaiból történő kijelentkezésre szolgál. Ez a funkció különböző menüket zárol az aktivált 
felhasználói szint szerint.
Az aktív szint paraméterben a 0. felhasználói szint jelenik meg.

NewCode1:
Új kód megadása a legalacsonyabb felhasználói szinthez (1. felhasználói szint) (gyári beállítás 0).

NewCode2:
Új kód megadása a középső felhasználói szinthez (2. felhasználói szint) (gyári beállítás 0).

NewCode3:
Új kód megadása a legmagasabb felhasználói szinthez (3. felhasználói szint) (gyári beállítás 0).

A 0 gyári beállítás azt jelenti, hogy mindhárom kódhoz 0 van hozzárendelve. Ez azt jelenti, hogy az összes 
paramétermenü hozzáférése engedélyezve van.

Példa:
Ha a 2. felhasználói szintet zárolni kívánja, a 2. felhasználói szinthez és a 3. felhasználói szinthez is hozzá kell rendelni egy kódot.

A felhasználói szintek elérhetőségének bekapcsolása vagy zárolása esetén az RS232 interfészen keresztül más 
kódok adhatók meg, mint a GEMÜ 3030 mFlow átfolyásmérő gombjaival történő közvetlen kódmegadáskor.
Ez biztosítja az átfolyásmérő használatának célzott blokkolását a kezelés módjától függően közvetlenül az 
átfolyásmérőn vagy az RS232 interfészen keresztül.

Az RS232 interfészen keresztüli üzemeltetéshez a kódok csak az RS232 interfészen keresztül adhatók meg, aktiválhatók vagy 
deaktiválhatók. Ugyanígy a GEMÜ 3030 mFlow átfolyásmérő gombjaival történő közvetlen kezelés kódjai csak a készülék 
gombjaival adhatók meg, aktiválhatók vagy deaktiválhatók közvetlenül.
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12.1.3 Hibaüzenetek kiolvasása, törlése és deaktiválása

 

Service
1

SetBasics
2    

SetFunction       
3

SetCalibration    
4

      Return
6       

SETUP

Communication    
5

 I / O Status
1.1

Login
1.2

 Diagnosis
1.3

 ErrorList:
Ebben a menüben van tárolva az átfolyásmérő összes hibaüzenet.

 hrs:
Itt történik az átfolyásmérő üzemóráinak számolása.

 Warnings:
A fi gyelmeztető jelzések itt úsztathatók ki a kijelzőről, ill. itt úsztathatók be a kijelzőre.
Az átfolyásmérő a fi gyelmeztetés kiadásakor továbbra is normálisan működik. Az üzeneteket az ErrorList tárolja (lásd 14., 
Hibaüzenetek fejezet).
 
ClearErrorList:
A + gombbal törölhető az átfolyásmérő hibalistája.

12.1.4 Sorozatszám, szoftververzió és azonosító kijelzése és az azonosító címke számának megadása

 

Service
1

SetBasics
2    

SetFunction       
3

SetCalibration    
4

      Return
6        

SETUP

Communication    
5

 I / O Status
1.1

Login
1.2

 Diagnosis
1.3

 Gemü specific
1.4

V:X.X.X.X:
A szoftver aktuális kiadásának megjelenítése.

 S/N:
Az átfolyásmérő sorozatszámának kijelzése.
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12.2 2 SetBasics
 

Service
1

SetBasics
2    

SetFunction       
3

SetCalibration    
4

      Return
6       

SETUP

Communication    
5

12.2.1  Reset végrehajtása
 Default:
Az átfolyásmérő gyári beállításainak visszaállítására szolgál. 
A gépkezelő által módosított összes érték ekkor törlődik.
Azonban csak a munkamemóriába betöltött paraméterkészletet 
állítja vissza a rendszer. A lementett paraméterkészletek 
megmaradnak (lásd 13.3.7 fejezet).

12.2.2 Kijelzőmegjelenítés kiválasztása
Kijelző üzemmód:
A mért értékek kiválasztása, amelyeket a kijelző 1. és 2. 
sorában kíván megjeleníteni a normál üzemmódban.

Q+v 1. kijelzősor, átfolyási mennyiség
2. kijelzősor, áramlási sebesség

Q+TQ1 1. kijelzősor, átfolyási mennyiség
2. kijelzősor, teljes átfolyási mennyiség 1. 
összegzőszámláló

Q+TQ2 1. kijelzősor, átfolyási mennyiség
2. kijelzősor, teljes átfolyási mennyiség 2. 
összegzőszámláló

v+TQ1 1. kijelzősor, áramlási sebesség
2. kijelzősor, teljes átfolyási mennyiség 1. 
összegzőszámláló

v+TQ2 1. kijelzősor, áramlási sebesség
2. kijelzősor, teljes átfolyási mennyiség 2. 
összegzőszámláló

TQ1+TQ2 1. kijelzősor, teljes átfolyási mennyiség 1. 
összegzőszámláló
2. kijelzősor, teljes átfolyási mennyiség 2. 
összegzőszámláló

12.2.3 Mértékegységek beállítása
Unit:
Az átfolyási mennyiség mértékegységének beállítása.

Decimalpoint:
Meghatározza a megjelenített tizedesjegyeket (csak a 
pillanatnyi Q átfolyási mennyiség esetén aktív).

12.2.4 Méréstartomány beállítása
Range:
A szükséges méréstartomány beállítása.
AUTO beállítás esetén a rendszer automatikusan átkapcsol a 
mindenkor szükséges méréstartományra. A méréstartományt 
lehetőleg kicsire kell megválasztani a lehető legnagyobb 
felbontás elérése érdekében.

Low Flow:
A kúszómennyiség elnyomás beállítása a méréstartomány 
%-ában. A beállított tartományban nincs mérési jel.

Filter:
Szűrési időállandó megadása a mért érték simításához.

F.Line:
A hálózati frekvencia megadása.

12.2.5 Kijelzőbeállítások elvégzése
D .Refresh:
A kijelző frissítésének ideje módosítható.

 DLight:
A kijelzőmegvilágítás tulajdonságai a következő beállítások 
között kapcsolhatók át:
 OnKey - A kijelzőmegvilágítás gombnyommással aktiválódik. 
A kijelzőmegvilágítás az utolsó gombnyomás után még addig 
marad aktiválva, ahogyan  AutoReturn alatt be van állítva.
On - A kijelzőmegvilágítás mindig aktiválva marad.

 AutoReturn:
Az automatikus visszaugrás ideje a munkaszinten egy gomb 
utolsó működtetése után állítható be. Ez az idő befolyásolja a 
kijelzőmegvilágítást is ( DLight).

 HelpLanguage:
A szöveges kimenet nyelve német (D) és angol (GB) közül 
választható.

 HelpText:
Az alapértelmezés szerint a második kijelzősorban megjelenő 
súgószövegek kiúsztathatók.
A súgószövegek kiúsztatásakor helyette a gombkiosztások 
jelennek meg.
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12.3 3 SetFunction
 

Service
1

SetBasics
2    

SetFunction       
3

SetCalibration    
4

      Return
6        

SETUP

Communication    
5

12.3.1 Analóg kimenet beállítása
Qmin:
Az átfolyási mennyiség megadása, amelynél 4 mA kibocsátást 
kíván elérni.
Qmax:
Az átfolyási mennyiség megadása, amelynél 20 mA 
kibocsátást kíván elérni.

12.3.2 A kimenetek funkcióinak és kapcsolási pontjainak 
beállítása

 K1 Switch:
Defi niálja a kimeneti érintkező típusát.
NO - záró vagy NC - nyitó

K1 Fn:
Meghatározza a K1 kimenet funkcióját.
OFF Nincs funkció

(Q min) Az  AlarmMinK1 alatt előírt átfolyási 
mennyiség alá lép

(Q max) Túllépi az  AlarmMaxK1 alatt előírt átfolyási 
mennyiséget

(Q min/max) Az előírt átfolyási mennyiség túllépése vagy 
az alá lépés

(TQ1 min) Az  AlarmMinK1 alatt előírt teljes átfolyási 
mennyiség alá lépés

(TQ1 max) Túllépi az  AlarmMinK1 alatt előírt teljes 
átfolyási mennyiséget

(TQ1 min/max) Az előírt teljes átfolyási mennyiség túllépése 
vagy az alá lépés

(TQ2min) Az  AlarmMinK1 alatt előírt teljes átfolyási 
mennyiség alá lépés

(TQ2 max) Túllépi az  AlarmMinK1 alatt előírt teljes 
átfolyási mennyiséget

(TQ2 min/max) Az előírt teljes átfolyási mennyiség túllépése 
vagy az alá lépés

Direction Az átfolyási irány módosítása
Warning Egy figyelmeztetés üzenete

 AlarmMinK1:
Meghatározza azt a riasztási pontot, amelynél a K1 kimenet a 
pont túllépése után bekapcsol.

 AlarmMaxK1:
Meghatározza azt a riasztási pontot, amelynél a K1 kimenet a 
pont túllépése után bekapcsol.

K1 delay:
Meghatározza a K1 relé késleltetési idejét.

K2 Switch:
Defi niálja a kimeneti érintkező típusát.
NO - záró vagy NC - nyitó

K2 Fn:
Meghatározza a K2 kimenet funkcióját.
OFF Nincs funkció

(Q min) Az  AlarmMinK2 alatt előírt átfolyási 
mennyiség alá lép

(Q max) Túllépi az  AlarmMaxK2 alatt előírt átfolyási 
mennyiséget

(Q min/max) Az előírt átfolyási mennyiség túllépése vagy 
az alá lépés

(TQ1 min) Az  AlarmMinK2 alatt előírt teljes átfolyási 
mennyiség alá lép

(TQ1 max) Túllépi az  AlarmMinK2 alatt előírt teljes 
átfolyási mennyiséget

(TQ1 min/max) Az előírt teljes átfolyási mennyiség túllépése 
vagy az alá lépés

(TQ2min) Az  AlarmMinK2 alatt előírt teljes átfolyási 
mennyiség alá lép

(TQ2 max) Túllépi az  AlarmMinK2 alatt előírt teljes 
átfolyási mennyiséget

(TQ2 min/max) Az előírt teljes átfolyási mennyiség túllépése 
vagy az alá lépés

Direction Az átfolyási irány módosítása
Warning Egy figyelmeztetés üzenete

 AlarmMinK2:
Meghatározza azt a riasztási pontot, amelynél a K2 kimenet a 
pont alá való lépés után bekapcsol.

 AlarmMaxK2:
Meghatározza azt a riasztási pontot, amelynél a K2 kimenet a 
pont túllépése után bekapcsol.

K2 delay:
Meghatározza a K2 relé késleltetési idejét.
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K3 Switch:
Defi niálja a kimeneti érintkező típusát.
NO - záró vagy NC - nyitó

K3 Fn:
Meghatározza a K3 kimenet funkcióját.
OFF Nincs funkció

(Q min) Az  AlarmMinK3 alatt előírt átfolyási 
mennyiség alá lép

(Q max) Túllépi az  AlarmMaxK3 alatt előírt átfolyási 
mennyiséget

(Q min/max) Az előírt átfolyási mennyiség túllépése vagy 
az alá lépés

(TQ1 min) Az  AlarmMinK3 alatt előírt teljes átfolyási 
mennyiség alá lép

(TQ1 max) Túllépi az  AlarmMinK3 alatt előírt teljes 
átfolyási mennyiséget

(TQ1 min/max) Az előírt teljes átfolyási mennyiség túllépése 
vagy az alá lépés

(TQ2min) Az  AlarmMinK3 alatt előírt teljes átfolyási 
mennyiség alá lép

(TQ2 max) Túllépi az  AlarmMinK3 alatt előírt teljes 
átfolyási mennyiséget

(TQ2 min/max) Az előírt teljes átfolyási mennyiség túllépése 
vagy az alá lépés

Direction Az átfolyási irány módosítása
Warning Egy figyelmeztetés üzenete
Pulse Az impulzuskimenet aktiválása

 AlarmMinK3:
Meghatározza azt a riasztási pontot, amelynél a K3 kimenet a 
pont alá való lépés után bekapcsol.

 AlarmMaxK3:
Meghatározza azt a riasztási pontot, amelynél a K3 kimenet a 
pont túllépése után bekapcsol.

K3 delay:
Meghatározza a K3 relé késleltetési idejét.

PulseOutput:
Az impulzuskimenet defi níciója 
(csak akkor áll rendelkezésre, ha K3 Fn = impulzusok).

Impulzus/l: Impulzuskimenet ≥ 1 impulzus per liter.

l/impulzus: Impulzuskimenet ≤ 1 impulzus per liter

Output Pulse/l:
Az impulzusok számának beállítása literenként.

Output l/Pulse:
A liter beállítása, amely után egy impulzus keletkezik.

12.3.3 A hibaidő ellenőrzés és a hibafunkció beállítása
ErrorTime:
Meghatározza a hibafelismerés és a hibaüzenet közötti 
késedelmet.

Iour on Err:
Defi niálja az áramkimenet viselkedését hiba esetén. 
< 4 mA Áramkimenet < 4 mA kibocsátás
> 20 mA Áramkimenet > 20 mA kibocsátás

Hold Az áramkimenet a figyelmeztetés 
pillanatában az aktuális értéken marad

Value Az áramkimenet továbbra is kibocsátja 
mérési jelet

12.3.4 Paraméterkészletek lementése
  CpyParaSet:
Az átfolyásmérő pillanatnyi beállításai itt írhatók különböző 
memóriákba, és itt olvashatók ki újra.
Az összes módosított paramétert nem lehet betölteni a 
program memóriájába. Ha egy paraméter nem menthető le, 
akkor ez a paraméter az összes memóriában aktív.
(P1 <= W) W-ből P1-be írás
(P1 => P2) P1-ből P2-be írás
(P1 <= P2) P2-ből P1-be beolvasás
(P1 => P3) P1-ből P3-ba írás
(P1 <= P3) P3-ból P1-be beolvasás
(P1 => P4) P1-ből P4-be írás
(P1 <= P4) P4-ből P1-be beolvasás
(OFF) Memóriafunkció deaktiválva

P1: 1. memória
P2: 2. memória
P3: 3. memória
P4: 4. memória
W: Gyári alapbeállítás
A GEMÜ 3030 mFlow átfolyásmérő az összes paramétert 
automatikusan a P1 munkamemóriába menti le.
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12.4 4  SetCalibration
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12.4.1 Csőszerelvénytípus és névleges átmérő beállítása
Type:
A csőszerelvény típusának kiválasztása

GEMÜ GEMÜ csőszerelvények (pl. közbenső 
szerelőkarima, behegeszthető persely)

Tuchenhagen Tuchenhagen Varivent® soros házban
Neumo Neumo BioControl® átmenő ház

UnitPipe:
A Di (belső átmérő) mértékegységének beállítása.

Di:
Csak GEMÜ csőszerelvénytípusok esetén. A csővezeték belső 
átmérőjének megadása. A kalibrálási értékeket a GEMÜ 3030 
mFlow átfolyásmérő a megváltozott névleges átmérő alapján 
számítja ki (a kalibráció alapja DN 25).

Size:
A csőszerelvény méretének kiválasztása

Material:
A csővezeték anyagának kiválasztása

12.4.2 Kalibrálás elvégzése

A GEMÜ 3030 mFlow átfolyásmérő gyárilag 
kalibrálva van. Az ügyfél részéről a kalibrálás 
általában nem szükséges, és csak akkor végezze 
el, ha behegeszthető persely használata esetén 
a beszereléssel kapcsolatos pontatlanságok 
kompenzálása szükséges. Így kompenzálható az 
átfolyásmérő alacsonyabb mérési pontossága 
behegeszthető persely használatakor.

CalPointQty:
A méréstartományonként kalibrált kalibrálási pontok számának 
megadása.
Minél több pontot kalibrál méréstartományonként, annál 
nagyobb az átfolyásmérő mérési pontossága.

Cal Reset:
A már kalibrált összes pont törlése.
Az egyes kalibrálási pontok előírásait (ValueRange3 és 4) a 
gyári beállításra állítja vissza a rendszer.

ValueRange4 / ValueRange3:
A kalibrálási pont megadása a mindenkori méréstartományhoz.
A kalibrálási pont szabadon beállítható. Azonban a mindenkori 
méréstartományon belül kell lennie.

CalRange4 / CalRange3:
A ValueRange3 és 4 paraméterben beállított kalibrálási pontok 
kalibrálása.

CalZero
A nullapont kalibrálása (0 átfolyás)
Az egyes méréstartományok kalibrálási pontjain kívül a 
nullapontot is kalibrálni kell egyszer.

Calculate:
A nem kalibrált méréstartományok kiszámítása.
Ha nincs kalibrálva az összes méréstartomány, a kalibrált 
méréstartományok kalibrált pontjainak segítségével lehetséges 
a fennmaradó méréstartományok kiszámítása.

Kalibrálási folyamat:
1. A méréstartományonkénti kalibrálási pontok számának 

meghatározása (pillanatnyilag csak 1 lehetséges) (Cal-
PointQty).

2. A kalibrálási menü lehívása (GoCalibration).
3. A korábbi kalibrálás törlése (Cal Reset).
4. Cal Reset infó nyugtázása az OK gombbal.
5. Az egyes méréstartományok kalibrálása:

A méréstartományok kalibrálását a legnagyobbal (4. 
méréstartomány) kell kezdeni.
Ha nem lehet kalibrálni egy méréstartományt, akkor azt ki 
lehet hagyni.
Azonban legalább a 2 lehetséges méréstartomány (3. 
méréstartomány vagy 4. méréstartomány) egyikét kalibrálni 
kell.
• A ValueRange4 menüpontban állítsa be a kívánt 

kalibrálási pontot.
(A kalibrálási pontnak a 4. méréstartományon belül 
kell lennie. A méréstartomány végső értékét gyárilag 
javaslatként adjuk meg. A kalibrálási pontot lehetőleg 
magasra kell választani).

• Az állandó átfolyást a beállított értéknek megfelelően 
írja elő.

• Nyugtázza a beállított kalibrálási pontot a CalRange4 
menüben.

• Várjon, amíg a sávkijelző lefut.
• A ValueRange3 menüpontban állítsa be a kívánt 

kalibrálási pontot.
(A kalibrálási pontnak a 3. méréstartományon belül 
kell lennie. A méréstartomány végső értékét gyárilag 
javaslatként adjuk meg. A kalibrálási pontot lehetőleg 
magasra kell választani).

• Az állandó átfolyást a beállított értéknek megfelelően 
írja elő.

• Nyugtázza a beállított kalibrálási pontot a CalRange3 
menüben.

• Várjon, amíg a sávkijelző lefut.
6. A nullapont kalibrálása:

• Bizonyosodjon meg arról, hogy nem folyik közeg a 
vezetékben (0 átfolyás).

• Nyugtázza a nullapontot a CalZero menüben.
• Várjon, amíg a sávkijelző lefut.

7. A hiányzó kalibrálási értékek kiszámítása:
(Ha nincs kalibrálva az összes méréstartomány, a Calculate 
menüponttal lehetőség van a nem kalibrált méréstartomá-
nyok kiszámítására a rendelkezésre álló kalibrált értékek 
alapján.

A kalibrálási pontokat az állapot függvényében 
eltérő módon jelöljük:
Kalibrált érték: ф
Számított érték (nem kalibrált): #
Ha nincs jelölés, Cal Reset történt.
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13  Hibajelzések
Sz. Hibajelzés 

szövege Leírás A hiba előfordulásának feltétele

000  NO ERROR Nincs hiba

010 Our of Range
Az átfolyási mennyiség / áramlási 
sebesség a Qmax érték felett vagy a 
Qmin érték alatt van (Analog Output).

Igazítsa hozzá a Qmin és Qmax értéket, vagy csökkentse, ill. 
növelje az átfolyást

020 Wrong dir Átfolyás a negatív átfolyási irányban (> 
0,2 m/s) Biztosítsa a kifogástalan átfolyási irányt

Az ErrorList menüpontban (1 Service / 1.3  Diagnosis) kiolvasható az összes hibaüzenet.
A ClearErrorList menüponttal (1 Service / 1.3 Diagnosis) törölhető a belső hibatároló.
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14 Táblázat a gyári beállítás módosításához

Módosított szabályozási paraméterek
Az X-szel jelölt mezők nem írhatók az egyes memóriába, hanem az összes memóriához aktívak.

Konfigurációs 
szint Kijelzés Funkciók P1 P2 P3 P4 Gyári alapbeállítás

1 Service  New Code: 1 A legalacsonyabb felhasználói szint 
engedélyezése X X X 0

 New Code: 2 A középső felhasználói szint engedé-
lyezése X X X 0

 New Code: 3 A legmagasabb felhasználói szint enge-
délyezése X X X 0

 Warnings Figyelmeztetések beúsztatása ON
Clear Error List Hibalista törlése X X X No Error

Konfigurációs 
szint Kijelzés Funkciók P1 P2 P3 P4 Gyári alapbeállítás

2 SetBasics Default Visszaállítás a gyári beállításokra Yes

Display Mode A kijelzőmegjelenítés kiválasztása nor-
mál üzemmódban Q+v

Unit Az átfolyási mennyiség mértékegysége l/h

DezimalPoint Meghatározza a megjelenített tizedes-
jegyeket Auto

Range A méréstartomány kiválasztása Auto
Low Flow Kúszómennyiség elnyomása 1,0 %
Filter Jelszűrés 0,1 s
F.Line A hálózati frekvencia megadása X X X 50 Hz
 D.Refresh A kijelzőfrissítés ideje X X X 0,5 s
 DLight A kijelzőmegvilágítás beállítása OnKey

 AutoReturn Az automatikus visszaugrás ideje a 
munkaszinten 5 min

 HelpText Súgószöveg beúsztatása ON
 HelpLanguage A szöveges kimenet nyelve D

Konfigurációs 
szint Kijelzés Funkciók P1 P2 P3 P4 Gyári alapbeállítás

3 SetFunction Qmin Átfolyási érték, amelynél 4 mA a 
kibocsátás 0 l/h

Qmax Átfolyási érték, amelynél 20 mA a 
kibocsátás 5000 l/h

 K1 Switch Definiálja a K1 kimenet típusát NO
 K1 Fn Meghatározza a K1 kimenet funkcióját OFF
 AlarmMinK1 Érték a K1 min. riasztáshoz 0 l/h / 0 °C
 AlarmMaxK1 Érték a K1 max. riasztáshoz 5000 l/h / 100 °C
K2 Switch Definiálja a K2 kimenet típusát NO
 K2 Fn Meghatározza a K2 kimenet funkcióját OFF
 AlarmMinK2 Érték a K2 min. riasztáshoz 0 l/h / 0 °C
 AlarmMaxK2 Érték a K2 max. riasztáshoz 5000 l/h / 100 °C
K3 Switch Definiálja a K3 kimenet típusát NO
 K3 Fn Meghatározza a K3 kimenet funkcióját OFF
 AlarmMinK3 Érték a K3 min. riasztáshoz 0 l/h / 0 °C
 AlarmMaxK3 Érték a K3 max. riasztáshoz 5000 l/h / 100 °C
PulseOutput Az impulzuskimenet funkciókimenete Pulse/l
Output Pulse/l Az impulzus/liter megadása 1 impulzus/l
Output l/Pulse A liter/impulzus megadása 1 l/impulzus

Error Time Meghatározza a hibafelismerés és a 
hibaüzenet közötti késedelmet 0,2 s

Iout onWar Az áramkimenet állapota > 20 mA
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Konfigurációs 
szint Kijelzés Funkciók P1 P2 P3 P4 Gyári alapbeállítás

4 SetCalibration Type A csőszerelvény típusának kiválasztása X X X

UnitPipe A Di (belső átmérő) mértékegységének 
megadása X X X

Di A csővezeték belső átmérőjének meg-
adása X X X

Size A csőszerelvény méretének megadása X X X
Material A cső anyagának kiválasztása X X X

CalPointQty A méréstartományonkénti kalibrálási 
pontok száma X X X

Calibration Reset Az összes kalibrálási érték visszaállí-
tása

SetCalDefault A gyári alapbeállítások visszaállítása X X X

ValueRange4 A kalibrálási pont megadása a 4. 
méréstartományhoz X X X

CalRange4 4. méréstartomány kalibrálása

ValueRange3 A kalibrálási pont megadása a 3. 
méréstartományhoz X X X

CalRange3 3. méréstartomány kalibrálása
CalZero A nullapont kalibrálása (0 átfolyás)
Calculate X X X
CorrFaktor X X X

15 Ártalmatlanítás
 � Az összes alkatrészt a hulladékkezelési / 

környezetvédelmi előírásoknak megfelelően 
ártalmatlanítsa.

 � Ügyeljen a visszamaradt lerakódásokra és a 
bediffundálódott közegek kigázosítására.

16 Visszaküldés
 � Tisztítsa meg az átfolyásmérőt.
 � Kérjen visszaküldési nyilatkozatot a GEMÜ-től.
 � A visszaküldés csak teljesen kitöltött visszaküldési 

nyilatkozattal lehetséges.

Ellenkező esetben nincs
 � jóváírás, ill. nincs
 � javítás,

hanem költségviselésre köteles az ártalmatlanítás.

Tudnivalók a visszaküldésre vonatkozóan:
A környezet és a személyzet védelmére vonatkozó 
törvényi rendelkezések értelmében a maradéktalanul 
kitöltött és aláírt visszaküldési nyilatkozatot mellékelni 
kell a kísérő dokumentumokhoz. A küldemény 
csak a nyilatkozat hiánytalan kitöltése esetén kerül 
feldolgozásra!

17 Tudnivalók
Tudnivaló a dolgozók képzésére vonatkozóan:
A dolgozók képzésére vonatkozóan lépjen 
kapcsolatba velünk az utolsó oldalon szereplő címen.

Kétség vagy félreértés esetén a dokumentum német változata 
a mérvadó!
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18 Típusáttekintés
GEMÜ behegeszthető persely

Komplett mérőkészülék
3030 ... DH...

Külön mérőkészülék
3030 ... ZH...

Külön csőszerelvény
3030 ... KH Felépítés

GEMÜ átmenő ház

Komplett mérőkészülék
3030 ... DD...

Külön mérőkészülék
3030 ... ZD...

Külön csőszerelvény
3030 ... KD Felépítés

GEMÜ közbenső szerelőkarima

Komplett mérőkészülék
3030 ... DF...

Külön mérőkészülék
3030 ... ZF...

Külön csőszerelvény
3030 ... KF Felépítés

Tuchenhagen Varivent® soros házban

Komplett mérőkészülék
3030 ... DU...

Külön mérőkészülék
3030 ... ZU...

Külön csőszerelvény
3030 ... KU Felépítés

Neumo BioControl® átmenő ház

Komplett mérőkészülék
3030 ... DN...

Külön mérőkészülék
3030 ... ZN...

Külön csőszerelvény
3030 ... KN Felépítés
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19  Műszaki adatok
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Üzemeltetési feltételek
Környezeti hőmérséklet 0 ... +60 °C
Tárolási hőmérséklet 0 ... +60 °C
Közeghőmérséklet Az érzékelő anyaga 1.4435 / PEEK max. 135 °C (lásd nyomás-/hőmérséklet-diagram)*
 Az érzékelő anyaga 1.4435 / TFM1600
    max. 100 °C (lásd nyomás-/hőmérséklet-diagram)*
A közeg fajtája Vezetőképes, folyékony közegek, amelyek a mindenkori ház és az érzékelő anyagának
 fizikai és kémiai tulajdonságait ne befolyásolják negatívan.
 Vezetőképesség ≥ 20 μS / cm
Üzemi nyomás max. 10 bar (lásd nyomás-/hőmérséklet-diagram)*
* lásd a közeggel érintkező anyagok ellenálló-képességi adatait

Elektromos adatok
Feszültségellátás
Feszültségellátás Uv = 24 V DC ± 10%
Teljesítményfelvétel Analóg kivitel típus: 2,4 W (24 V DC esetén)
 Profibus kivitel típus: 3,6 W (24 V DC esetén)
Áramfelvétel Analóg kivitel típus: 100 mA (24 V DC esetén), max. 1,65 A a reléterhelést 
  is beleértve (zárt K1, K2 és K3 esetén egyenként 0,5 A terheléssel)
 Profibus kivitel típus: 150 mA (24 V DC esetén)
Fordított polaritás elleni védelem igen
Bekapcsolási időtartam 100%
Analóg kimenet
kimeneti jel
Áramkimenet 4 - 20 mA (beállítható állapot 2 hibaesemény, ill. 22 mA esetén)
Kimenet típusa aktív
Terhelés max. 400 Ω
Pontosság 1%
Digitális kimenetek
Választható funkció Min., Max. Min./Max., TQ1, TQ2, T, irány, figyelmeztetés vagy impulzus (csak K3)
Beállítható késleltetési idő 0…100 s
K1 és K2 relékimenet
Érintkező típusa záró
Kapcsolási feszültség Uv
Kapcsolási áram max. 500 mA
Áramkorlátozás nem (nem rövidzárlattűrő)
Impulzuskimenet
Érintkező típusa PNP
Kapcsolási feszültség Uv
Drop (százalékos rövidzárási) 
feszültség max. 2 V 500 mA esetén
Kapcsolási áram max. 500 mA
Kapcsolási frekvencia max. 500 Hz
Áramkorlátozás igen
Jellegzetesség impulzus/szünet viszony 1:1

Hőmérséklet   [°C]
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Elektromos adatok
Elektromos csatlakozás 
Analóg kivitel X1 M12 csatlakozódugó, A-kódolású
 X2 M12 csatlakozódugó, B-kódolású
 X3 M12 csatlakozódugó, A-kódolású
Profibus kivitel X1 M12 csatlakozódugó, B-kódolású
 X2 M12 csatlakozódugó, A-kódolású
 X3 M12 csatlakozóaljzat, B-kódolású
Mért adatok
Mért adatok megjelenítése v, Q, TQ1, TQ2, T választható
Mértékegységek (Q) l/h, m³/h, l/min, m³/min, GAL/h, BBL/h, GAL/min, BBL/min, gal/h, bbl/h, gal/min, bbl/min választ-
ható
Átfolyásmérés
Méréstartomány 0,1 - 4 m/s, 0,1 - 10 m/s választható
Méréstartomány átkapcsolás automatikus, kézi
Méréslépcső 0,1 m/s - a méréstartomány végértéke
Pontosság/ismételhetőség
Referenciafeltételek gyári kalibrálás vízzel 25 °C esetén, 0,1 m/s < v < 10 m/s
GEMÜ 3030 GEMÜ átmenő házzal 1%* aktív méréstartomány érték (referenciafeltételek között)
GEMÜ 3030 GEMÜ közbenső szerelőkarimával 1%* aktív méréstartomány érték (referenciafeltételek között)
GEMÜ 3030 Tuchenhagen soros házzal 1%* aktív méréstartomány érték (referenciafeltételek között)
GEMÜ 3030 Neumo átmenő házzal 1%* aktív méréstartomány érték (referenciafeltételek között)
GEMÜ 3030 GEMÜ behegeszthető persellyel 2%* méréstartomány érték helyszíni kiegyenlítés esetén
 5% méréstartomány érték helyszíni kiegyenlítés nélkül
* Sterilizálási ciklusok (RT/135 °C) 1.4435/PEEK érzékelőanyag esetén, ill. hőmérséklet-változás (0/100 °C)
  1.4435/TFM érzékelőanyag esetén, valamint az érzékelő túlnyomása (40 bar) és vákuumterhelései (~0 mbar) akár 2,5%-ot is
  okozhatnak.
Hőmérsékletmérés (opcionális)
Mértékegység °C
Hőmérséklet-tartomány 0…100 °C
Felbontás 0,1 °C
Pontosság/ismételhetőség ±2 °C
Kezelőszervek és kijelzők
Képernyő
Típus alfanumerikus
Karakterek száma 2-soros kijelző, soronként 16 karakterrel
Háttérvilágítás fehér
Gombok
Darabszám 4
Típus fóliával védett gombok
LED (csak Profibus kivitel esetén)
Darabszám 1
Kijelzőtípus fényhullámvezeték-vezetett
Szín piros
Paraméterezés
A készüléken 4 gombbal és kijelzőről; menüválaszték súgószövegekkel vagy kontextusfüggő
PC-vel RS232 kapcsolaton keresztül PPP protokollal: Internet Explorer
Interfészek
PC interfész
Interfész típusa RS232
Protokoll PPP protokoll
Operációs szoftver Internet Explorer
Terepi busz
Terepi busz típusa Profibus DP
Terepi busz változat DPV0
Baudráta max. 12 Mbit/s
Profibus cím 27 (gyári beállítás)
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Általános tudnivalók
Védettség EN 60529 szerint IP 65
Védettségi osztály II
Beszerelési helyzet függőleges felszálló vezeték ajánlott. Szögtartomány vízszintes beszerelési helyzet esetén 
vízszintes ± 45°
Beszerelési utasítás be-/kifolyási szakasz min. 10x / 5x DN
 A csőszerelvényt és a csővezetéket földelje le az átfolyásmérő előtt és után
Jellegzetességek megtelt csővezeték szükséges (főleg felszálló vezeték). Üzembe helyezés előtt az
 érzékelőnek már 24 órán keresztül (a tápfeszültség csatlakoztatása mellett) a mérendő 
 közegben kell lennie. Minimalizálja a lerakódást a mérőszerelvényben,
 a járulékos mérési hibák elkerülése érdekében.
Irányelvek
Alacsony feszültségű irányelv 73/23/EWG
Az elektromágneses összeférhetőségről szóló irányelv 89/336/EWG
Zavartűrés EN 61000-6-2
Zavarkibocsátás EN 61000-6-4

Anyagok
Mérőkészülék ház felső rész PSU
Mérőkészülék ház alsó rész PP30
Elektródok 1.4435
Érzékelőrúd 1.4435 / PEEK, 1.4435 / TFM1600
A ház anyaga csőszerelvény 1.4435
 betételem 1.4571
 hollandi anya 1.4408
Tömítőanyag FPM, EPDM, Isolast J9505

Átfolyási sebesség m/s

Át
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Átfolyási jellemzők
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20  Rendelési adatok

20.1 Komplett mérőkészülék rendelési adatok

K-szám Kód
Ra ≤ 0,8 μm belül/kívül elektro-polírozott, a felület-
adatok közeggel érintkezett felületekre
vonatkoznak (csak DU, DN házforma)  1503

Csatlakozási feszültség Kód
24 V DC C1

Opció Kód
Nincs 00
Profibus DP DP

Készülékkivitel Kód
Mérőkészülék terepi busz interfésszel
(csak DP opcióhoz) M02
Mérőkészülék 4 - 20 mA, 1 impulzuskimenet,
2 relékimenet (nincs DP opcióhoz) M42

Érzékelő anyaga Kód
1.4435 / PEEK C
1.4435 / TFM 16 E

Tömítőanyag Kód
FPM (DH, DD, DF házformához) 4
EPDM 14
FFKM (Isolast J9505) (DH, DD, DF házformához) F5

A ház anyaga Kód
Nemesacél, 1.4435 41

Rendelési példa 3030 000 DH WS 41 4 E M42 00 C1 -
Típus 3030
Névleges átmérő (kód) 000
Ház alakja (kód) DH
Csatlakozás módja (kód) WS
A ház anyaga (kód) 41
Tömítőanyag (kód) 4
Érzékelő anyaga (kód) E
Készülékkivitel (kód) M42
Opció (Kód) 00
Csatlakozási feszültség (kód) C1
K-szám (kód) -

Csatlakozás módja Kód
Szerelvénycsavarzat
betételemmel (Rp menetes karmantyú) 7R
DIN közbenső szerelőkarima (DF házformához) 8
Hegesztett csonk DIN 11850 2. sor
(DU, DN házformához) 17
GEMÜ behegeszthető persely (DH házformához) WS

Ház alakja Kód
Mérőkészülék komplett GEMÜ átmenő házzal DD
Mérőkészülék komplett GEMÜ közbenső 
szerelőkarimával DF
Mérőkészülék komplett GEMÜ behegeszthető 
persellyel DH
Mérőkészülék komplett Neumo BioControl®

átmenő házzal DN
Mérőkészülék komplett Tuchenhagen Varivent®

soros házzal DU

CONEXO Kód
nincs 
integrált RFID chip az elektronikus
azonosításhoz és nyomon-követhetőséghez C
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20.2 Külön mérőkészülék rendelési adatok

A ház anyaga Kód
Nemesacél, 1.4435 41

Rendelési példa 3030 000 ZH 41 4 E M42 00 C1 -
Típus 3030
Névleges átmérő (kód) 000
Ház alakja (kód) ZH
A ház anyaga (kód) 41
Tömítőanyag (kód) 4
Érzékelő anyaga (kód) E
Készülékkivitel (kód) M42
Opció (Kód) 00
Csatlakozási feszültség (kód) C1
K-szám (kód) -

Ház alakja Kód
Külön mérőkészülék GEMÜ átmenő házhoz ZD
Külön mérőkészülék GEMÜ közbenső 
szerelőkarimához ZF
Külön mérőkészülék GEMÜ behegeszthető perselyhez ZH
Külön mérőkészülék Neumo BioControl®

átmenő házhoz ZN
Külön mérőkészülék Tuchenhagen Varivent®

soros házhoz ZU

Tömítőanyag Kód
FPM (ZH, ZD, ZF házformához) 4
EPDM 14
FFKM (Isolast J9505) (ZH, ZD, ZF házformához) F5

K-szám Kód
Ra ≤ 0,8 μm belül/kívül elektro-polírozott, a felület-
adatok közeggel érintkezett felületekre
vonatkoznak (csak ZU, ZN házforma)  1503

Csatlakozási feszültség Kód
24 V DC C1

Opció Kód
Nincs 00
Profibus DP DP

Készülékkivitel Kód
Mérőkészülék terepi busz interfésszel
(csak DP opcióhoz) M02
Mérőkészülék 4 - 20 mA, 1 impulzuskimenet,
2 relékimenet (nincs DP opcióhoz) M42

Érzékelő anyaga Kód
1.4435 / PEEK C
1.4435 / TFM 16 E

CONEXO Kód
nincs 
integrált RFID chip az elektronikus
azonosításhoz és nyomon-követhetőséghez C
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20.3 Külön csőszerelvény rendelési adatok

A ház anyaga Kód
Nemesacél, 1.4435 41

Tömítőanyag Kód
nélkül (KF házformához 00
FPM (KD, KU, KN házformához 4
EPDM (KU, KN házformához 14

Rendelési példa 3030 000 KH WS 41 00 -
Típus 3030
Névleges átmérő (kód) 000
Ház alakja (kód) KH
Csatlakozás módja (kód) WS
A ház anyaga (kód) 41
Tömítőanyag (kód) 00
K-szám (kód) -

Ház alakja Kód
GEMÜ átmenő ház KD
GEMÜ közbenső szerelőkarima KF
GEMÜ behegeszthető persely KH
Neumo BioControl® átmenő ház KN
Tuchenhagen Varivent® soros ház KU

Csatlakozás módja Kód
Szerelvénycsavarzat
betételemmel (Rp menetes karmantyú) 7R
DIN közbenső szerelőkarima (KF házformához) 8
Hegesztett csonk DIN 11850 2. sor
(KU, KN házformához) 17
GEMÜ behegeszthető persely (KH házformához) WS

K-szám Kód
Ra ≤ 0,8 μm belül/kívül elektro-polírozott, a felület-
adatok közeggel érintkezett felületekre
vonatkoznak (csak KU, KN házforma)  1503

20.4 Csatlakozókészlet rendelési adatok

Csatlakozás módja X1* és X3*, 
A-kódolású Kód
Csatlakozóaljzat nélkül, M12 fedelekkel 0000
M12 A-kódolású aljzat, szögletes, összeszerelhető,
szorító csatlakozó 00M0
M12 B-kódolású aljzat, szögletes, árnyékolható,
M12 B-kódolású csatlakozódugó, szögletes, 
árnyékolható, Profibus DP-hez DPM0
M12 B-kódolású aljzat, szögletes, árnyékolható
5 m kábellel, 0,34 mm² PUR kábel 05M0
M12 A-kódolású aljzat, szögletes, árnyékolható
10 m kábellel, 0,34 mm² PUR kábel 10M0

Terepi busz Kód
Csatlakozókészlet S02

Tartozék Kód
Tartozék Z

Rendelési példa 3030 S02 Z 00M0 00M0
Típus 3030
Terepi busz (kód) S02
Tartozék (kód) Z
Csatlakozás módja X1 és X3*, A-kódolású (kód) 00M0
Csatlakozás módja X2**, B-kódolású (kód) 00M0

*  X1 és X3 Profibus DP kivitelnél B-kódolású
** X2 Profibus DP kivitelnél A-kódolású

Csatlakozás módja X2**, B-kódolású Kód
Csatlakozóaljzat nélkül, M12 fedelekkel 0000
M12 B-kódolású aljzat, szögletes, összeszerelhető,
szorító csatlakozó 00M0
M12 B-kódolású aljzat, szögletes, 
összeszerelhető Profibus DP-hez DPM0
Y kábel + 1 x M12 B-kódolású aljzat, szögletes,
összeszerelhető, szorító csatlakozó 00Y0
Y kábel + M12 B-kódolású aljzat, szögletes, 
összeszerelt 5 m kábellel, 0,34 mm² PUR kábel
Sub-D hosszabbítás 5 m kábellel összeszerelve 05Y0
Y kábel + M12 B-kódolású aljzat, szögletes, 
összeszerelt 
10 m kábellel, 0,34 mm² PUR kábel
Sub-D hosszabbítás 10 m kábellel összeszerelve 10Y0
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21 Méretek

21.1 Átfolyásmérő méretek

12
3

10
,5

90

24
,5

42

90
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21.2 Beszerelhető csőszerelvények méretei
G

L1

Ød
1

SW

H

ØD

L

L

DN D

H

GEMÜ közbenső szerelőkarima

GEMÜ átmenő ház

DN H L L1 SW d1 D G
25 87,0 74 130 55 Rp 1 48,5 G 1 1/2
32 89,0 74 140 65 Rp 1 1/4 60,0 G 2
40 91,8 74 142 75 Rp 1 1/2 66,0 G 2 1/4
50 95,8 106 186 90 Rp 2 81,5 G 2 3/4
65 101,5 106 192 110 Rp 2 1/2 101,0 G 3 1/2

DN H L D
25 87,0 49 50
32 89,0 49 60
40 91,8 49 70
50 95,7 49 107
65 101,5 49 100
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ØD
ØU

h

l
Ød

s

D
C

Ø 
D

Ø 
d

K

M33x2

79

ø32,8

Neumo BioControl® átmenő ház

DN øD øU h I s ød
25 90 50,1 60 150 1,5 29
50 90 50,1 84 150 1,5 53

45°-kal 
áthelyezve rajzolva!

Tuchenhagen VARIVENT® soros ház

DN ød øD C D K
25 26 29 90 50 31
50 50 53 90 68 44

GEMÜ behegeszthető persely

45°-kal áthelyezve rajzolva
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Tárgyindex

A
AlarmMaxK1  16, 22, 23, 26
AlarmMaxK2  22, 23
AlarmMinK1  16, 22, 23, 26
AlarmMinK2  22, 23
A paraméterek jelentése  18
AutoReturn  15, 21, 26

C
Clear Error List  15
CpyParaSet  17, 23

D
Default  21
Diagnosztika  25
DLight  21, 26
D.Refresh  15, 21, 26

E
Elektromos csatlakoztatások  8
ErrorList  20
Errors  20

F
Funkciók  4

G
GEMÜ CONEXO  4
Gyártói adatok  4

H
HelpLanguage  15, 21, 26
HelpText  15, 21, 26
Hibajelzések  25
Hozzáférési jogosultságok  10
hrs  15, 20

K
K1 Fn  16, 26
K1 Switch  16, 22, 26
K2 Fn  26
Kezelés  8
Kód  19
Konfi gurációs menü  10
Konfi gurációs szint  8

L
Logout  19

M
Mechanikus kiegészítés  6
Megjegyzésmagyarázat  3
Menüszintek  8
min-Pot-max  18
Műszaki adatok  29

N
NO ERROR  25

O
OnKey  21
OutMinPos  24

P
Paramétertáblázat  15

R
Rendelési adatok  32
Reset  21

S
Service  10, 11, 15
SetBasics  10, 12
SetCalibration  10, 14, 17, 24
SetFunction  10, 13, 15, 16, 17
S/N  20
Szállítás  3, 4

T
Tárolás  3, 4

U
Új kód  10, 15, 26
Üzembe helyezés  9
Üzemmód  8

W
Warnings  15, 20, 26

X
X1 csatlakozódugó  8
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22 Beépítési nyilatkozat

Beépítési nyilatkozat
a 2006/42/EK jelű, gépekről szóló irányelv II. mellékletének 1.B,

a részben kész gépekre vonatkozó pontja szerint

Gyártó:    GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG
    Postfach 30
    Fritz Müller Straße 6–8
    D-74653 Ingelfingen-Criesbach

A részben kész gép leírása és azonosítása:
Gyártmány:   mFlow 3030 G3 mágneses induktív átfolyásmérő
Sorozatszám:  3030 G3
Projektszám:  3030 G3
Kereskedelmi megnevezés: 3030 G3 típus

Kijelentjük, hogy teljesülnek a gépekre vonatkozó 2006/42/EK jelű irányelv következő alapvető követelményei:
1.5.1., 1.5.2., 1.5.5., 1.5.6., 1.5.7., 1.5.16., 1.6.3.

Kijelentjük továbbá, hogy a speciális műszaki dokumentumok a VII. melléklet B részének megfelelően készültek el. 

Kifejezetten kijelentjük, hogy a részben kész gép teljes mértékben megfelel a következő EK irányelvek vonatkozó előírásainak:
2006/42/EK:   (gépekre vonatkozó irányelv) az Európai Parlament és a Tanács 2006/42/EK jelű irányelve (2006.május 17.) a gépek-

ről és a 95/16/EK irányelv módosításáról (átdolgozás) (1)

A gyártó, ill. a meghatalmazott kötelezi magát, hogy az egyes állami hatóságok számára megalapozott kérésre a részben kész gépre vonatkozó spe-
ciális dokumentumokat átadja. Az átadás módja:

elektronikus

Az eljárás az ipari tulajdonjogokat nem érinti!

Fontos tudnivaló! A részben kész gép csak akkor helyezhető üzembe, ha adott esetben megállapításra került, hogy az a gép, amelybe a 
részben kész gép beépítésre kerül, megfelel a jelen irányelv előírásainak. 

Joachim Brien
Műszaki vezető

Ingelfingen-Criesbach, 2020. szeptember
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23 EK megfelelőségi nyilatkozat

Megfelelőségi nyilatkozat

Mi, a  GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG cég
   Fritz Müller Straße 6–8
   D-74653 Ingelfingen

kijelentjük, hogy az alább megnevezett termék megfelel a következő irányelveknek:

   • Az elektromágneses összeférhetőségről szóló 2014/30/EU irányelv

Alkalmazott szabványok:

  • Zavartűrés     EN 61000-6-2

  • Zavarkibocsátás    EN 61000-6-3

  • Általános követelmények   EN 61326-1

Termék:  GEMÜ 3030

Joachim Brien
Műszaki vezető

Ingelfingen-Criesbach, 2020. szeptember



41 / 44 3030 mFlow



42 / 443030 mFlow



43 / 44 3030 mFlow



A 
vá

lto
zt

at
ás

 jo
ga

 fe
nn

ta
rtv

a 
· 0

3/
20

23
 · 

88
73

76
16

  








GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG · Fritz-Müller-Str. 6-8 · D-74653 Ingelfi ngen-Criesbach
Telefon +49(0)7940/123-0 · Telefax +49(0)7940/123-192 · info@gemue.de · www.gemu-group.com


