
Eletta Flow Monitors
Tämä lyhyt käsikirja ei kata koko Eletta-tuotevalikoimaa. Täydelliset tiedot ovat noudettavissa teknisistä 

asiakirjoistamme kotisivultamme www.eletta.com tai soita Elettan numeroon 
+46-8-603 07 80 tai paikallisedustalle.

Huomio, tärkeitä turvaohjeita!!! Kytke virta päältä 
kaikista laitteista ennen minkään asennus- tai kunnossa-
pitotyön aloittamista ja tarkista, että putkistossa ei ole pai-
neistettua nestettä eikä kaasua! Noudata Epsilon X -asen-
nuksissa paikallisia määräyksiä ja kaikkia käsikirjasta löytyviä 
tietoja. Kaikki asennus- ja kunnossapitotyöt tulee teettää 
valtuutetulla ja tehtävään perehtyneellä henkilökunnalla.

Nro 1. Asennuksen valmistelu
Tarkista, että laitekilvessä ovat oikeat, käyttämäsi sovel-
luksen kanssa yhteensopivat tekniset tiedot. Tarkista, että 
monitori asennetaan putkiston matalimpaan kohtaan, jos 
aiot mitata nesteen määrää, ja korkeimpaan kohtaan, jos 
aiot mitata kaasun määrää. Tarkista myös, että järjestel-
män suunniteltu virtaussuunta vastaa putkijärjestelmän 
monitoriosassa nuolella osoitettua virtaussuuntaa. Var-
mista, että monitorin säätöpyörä on, mikäli mahdollista, 
helposti havaittavissa ja käytettävissä huollon jälkeen. Jos 
käytät erillistä ohjausta tai kauko-ohjausta, ts. Putkiosasto 
ja ohjausyksikkö on sijoitettu eri paikkoihin, tarkista lait-
teen mukana toimitetut muoviputket vaurioiden ja reikien 
varalta. Putkia ei tulisi käyttää lämpötiloissa/paineissa, 
jotka ylittävät 90ºC/16 bar (194ºF/232 PSI). Jos lämpötila/
paine ylittää käyttämässäsi sovelluksessa tämän lämpö-
tilan/ paineen, suosittelemme kuparista tai ruostumat-
tomasta teräksestä valmistettujen putkien käyttämistä 
mitattavasta kaasusta tai nesteestä riippuen.

Nro 2. Virtausmonitorin asennus
On hyvin tärkeää, että putkisto asennetaan oikeansuun-
taiseksi. Putkiston tulee olla jäykkä sekä tärisemätön, ja 
muovi/kumiletkujen kytkemistä suoraan monitoreihin tulisi 
välttää niin pitkälle kuin se vain on mahdollista. Tue tarvit-
taessa monitori tukevilla tuilla. Monitoria edeltävät ja sen 
jälkeiset suorat putket eivät saa olla liian lyhyitä eikä niissä 
tulisi olla mutkia eikä venttiileitä yms. Suosittelemme, 
että vähintään 10 -15:tä suoraa läpimittaa ylävirtaan ja 5 
läpimittaa alavirtaan. Laipalla varustetut mallit, FA ja FSS, 
tulee kohdistaa vastalaipalla, eikä niitä tule kuormittaa 
pultit epätasaisesti kiristämällä. Tarkista myös, ettei tiiviste 
jarruta virtausta. Kierteisten putkien sisäläpimittojen ja 
kierteistyksen tulee olla sama niihin liitettävien putkien 
kanssa.
Nro 3. Päällekytkeytymiskohdan säätäminen, V-, S- 

ja A-sarjat (R-sarjassa ei ole hälytyksiä)
Ellei asiakas ole valinnut virtaushälytyksen päällekyt-
keytymiskohtaa, V- ja S-sarjan monitorien mikrokytkin 
asetetaan tehtaalla oletusasetukseen; V-sarja = 50% 
loppuarvosta, ja S-sarjan kaksi hälytystä asetetaan astei-
kon minimi- ja maksimivirtaukseen. A-sarjan relekytkimet 
asetetaan oletusarvoihin L1 = pylväskaavion 3. segmentti 
ja L2 = 17. segmentti. Huomautus!! Olemme kalibroineet 
jokaisen virtausmonitorin omassa virtauslaitteessamme ja 
asettaneet kytkimen laitteistossamme hyvissä olosuhteis-
sa aikaansaamiimme virtausarvoihin. Päällekytkeytymis/
hälytyskohtaa voidaan säätää kenttäkäytössä säätämällä 
relemikrokytkimen asentoa mekaanisesti. Säädön suorit-
tamiseksi uudelleen irrota yläkansi (S-/A-sarja)/etukansi 
(V-sarja), jolloin säätöpyörä/potentiometrit ovat nähtävis-
sä. Säätöpyörät on merkitty samalla tavoin kuin etuosan 
asteikko, ja tätä merkintää voidaan käyttää sunnilleen 
oikean päällekytkeytymis/hälytyskohdan löytämiseen 

käytössä olevalle käyttösovellukselle. Aseta ruuvimeis-
seli (V) /työkalu yläkannen sisäpuolelle (S), säätöpyörän 
aukkoon ja käännä säätöpyörä haluttuun asentoon. 
A-sarja; käännä kannen alapuolella olevia potentiometrejä 
vastapäivään asetetun kytkeytymiskohdan arvon lisäämi-
seksi. D-sarjan osalta katso erillinen ohje.

Nro 4. Ohjausyksikön asennus ja/tai vaihtaminen
Jos käytät putkistoa malliltaan; -FA, sulkuventtiilit löytyvät 
ohjausyksikön putkistoon kytkevän messinkitaitteen ala-
puolelta. Kierrä niitä vastapäivään, jolloin ohjausyksikköön 
menevä paine sulkeutuu, ja voit vaivattomasti irrottaa 
ohjausyksikön ja asettaa uuden sen tilalle. Jos putkiston 
malli on –FSS, voit tilata siihen sulkuventtiileitä (niitä ei 
ole mukana vakiotoimituksessa, kuten –FA-malleissa), ja 
jos sellainen on asennettu käyttösovellukseesi, seuraa 
aikaisemmin annettuja ohjeita. Lue muussa tapauksessa 
kappale nro 5. Kaikki muut putkistot, -GL, -GSS ja –FSS, 
joissa ei ole sulkuventtiiliä, edellyttävät paineistamattoman 
putkijärjestelmän käyttöä, jotta ohjausyksikkö voitaisiin 
vaihtaa. Irrota ohjausyksikön putkistoon kiinnittävät ruuvit 
ja vaihda ohjausyksikkö uuteen tai huollettuun ohjausyk-
sikköön. Älä unohda avata sulkuventtiileitä vaihdon 
jälkeen, jos niitä on käytössä.

Nro 5. Virtaussuunnan muuttaminen
Tyhjennä GL-mallia käytettäessä ensin putkisto, jotta siihen 
ei jäisi painetta eikä virtausta! FA-mallia käytettäessä 
käytä sulkuventtiileitä, lue lisää yllä olevasta kappaleesta 
nro 4. Jos virtausmonitori jostakin syystä toimitettaisiin 
väärällä virtaussuunnalla, virtaussuunnan voi muuttaa 
itse käyttöpaikalla. Virtaussuunta valitaan virtaussuunnan 
valitsimella (käytettävissä vain malleissa -GL ja –FA.), joka 
sijaitsee kalvon rungon ja putkiston välissä. Virtaussuunnan 
valitsinta voidaan käyttää kumpaankin suuntaan. Vaihda 
suunta löysäämällä neljä ruuvia, jotka kiinnittävät  välise-
inän kotelon putkiosioon. Aseta virtaussuunnan valitsin 
haluttuun virtaussuuntaan, vasemmalle tai oikealle. 
Muista  kääntää myös putkiosioon kiinnitettyä punaista 
nuolta. Asenna ohjausyksikkö alkuperäiseen sijaintipaik-
kaansa. Malleissa –FSS ja –GSS virtaussuunnan valitsin 
on integroitu putkistoon, minkä vuoksi koko putkisto on 
vaihdettava virtaussuunnan vaihtamiseksi.

Nro 6. Kaasu/nestevuoto
Jos havaitset, että prosessinestettä/kaasua vuotaa kalv-
opesästä, syynä on mitä todennäköisimmin rikkoontunut 
kalvo tai kalvovipu. Jos monitori on altistunut liian suurelle 
paineelle (yli 16 bar/232PSIstandardi) tai jos prosessi-
neste/kaasu on liian vahvaa tiivisteen kumille, tämä voi 
olla vian syy. Ohjausyksikön sisällä oleva mikrokytkin (tai 
piirikortti) vahingoittuu normaalisti tässä tapauksessa. 
Tarkista ne ja lue tarvittaessa kappale nro 7. Älä vaihda 
ainoastaan kalvoa tai kalvokytkintä, koska tavallisesti 
myös monitori tulee kalibroida uudelleen.

Nro 7. Varaosat
Ota yhteys Elettan edustajaan, www.eletta.com tai Ruotsin 
Elettaan: +46-8-6030780

Nro 8. Käyttölämpötilat
Ohjausyksikkö, V- ja S-sarjat: 0 – 90°C ( 32 – 200°F) 
-standardimalli (120°C/250°F maksimi lisävalintana. 
Korkeammat prosessilämpötilat ovat mahdollisia kau-
ko-ohjausasennuksessa. Ohjausyksikkö, A-, D- ja R-sar-
jat: 0 – 65°C (32 – 150°F) Korkeammat prosessilämpötilat 
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ovat mahdollisia kauko-ohjausasennuksessa. Putkisto: 
Putkistot (GL, kaikki koot ja FA >40 mm <100 mm) on 
varustettu polyamidimuovimateriaalista (PA) valmistetuista 
välilevyistä, jotka kestävät nestettä/ kaasua aina lämpö-
tilaan 120°C (248°F). Korkeampien prosessilämpötilojen 
käyttämiseksi suosittelemme ruostumattomasta teräkse-
stä valmistetun, välilevyttömän putkiston käyttämistä.

Nro 9. Materiaali
Putkisto: Tyyppi -GL; sinkitöntä kupariseosta. Tyyppi GSS; 
merikelpoista ruostumatonta terästä Tyyppi FA;<DN50 
(ANSI 2”) kupariseos >DN50 (ANSI 2”) epoksipolyes-
terimaalattu valurauta. Tyyppi FSS; ruostumaton teräs. 
Kalvo; HNBR; Tekstiilivahvistettu, hydratoitu nitriilikumi on 
vakiovalinta kaikissa malleissa, paitsi ruostumattomasta 
teräksestä valmistetussa. EPDM; tekstiilivahvistettu kumi, 
valinnainen kaikissa malleissa. FPM; Tekstiilivahvistettu 
fluorikumi, vakiona ruostumattomasta teräksestä val-
mistetuissa malleissa, lisävalintana muille. O-renkaat ja 
tiivisteet; Noudata kalvomateriaalien ohjeita.

Nro 10. Sähköliitännät
V-sarja: SPDT -potentiaaliton mikrokytkin, jossa hope-
oidut (standardi) pinnat. Maksimi 460 V AC/15 A. Tarkista 
sähkökaavio laitteen kannen sisäpinnalta. S-sarja: SPDT 
-potentiaalittomat kaksoismikrokytkimet, joissa hopeoidut 
(standardi) pinnat. Maksimi 460 V AC/15 A. Lue tiedot 
sähkökaaviosta liitäntärasian takapaneelista. R-sarja: 
Virtalähde: 24 V DC. Lähtöteho: Eristetty analoginen vir-
ransyöttö 4 – 20 mA/1000 ohmia ja taajuus 200-1000 Hz, 
0-10 V DC tai avokollektori, maksimi 24 V DC. Sähkökaa-
vio on tarkistettavissa laitteen kannen sisäpinnalta. A-sar-
ja: Virtalähde: 24 V DC. Lähtöteho: Kaksi relettä, maksimi 
50 AC/DC minimi. 0,1 V DC, 10 mA virtaushälytystä 
varten ja analoginen virransyöttö 4 – 20 mA/1000 ohmia. 
Irrota liitäntärasia sähkökaavion esiin saamiseksi. D-sarjan 
osalta katso erillinen ohje.

Nro 11. Ex-versiot
Uusien virtausmonitoreidemme Ex-versiot on suunniteltu 
käytettäväksi räjähdysherkässä ilmassa. Monitorit on 
hyväksytty perusolemukseltaan turvallisiksi laitteiksi 
IECEx-sertifiointijärjestelmän standardien IEC 60079-
0:2007, IEC 60079-11:2007 ja IEC 60079-26:2006 
mukaisesti.
ATEX-direktiivin EN 60079-11:2006 (94/9/EC) mukaisesti 
meidän EX-virtausmonitorimme käsitetään olevan ”yks-
inkertaisia laitteita”. Monitorit sisältävät mekaanisia osia, 
jotka liikkuvat hitaasti ja alhaisella tehonsyötöllä, eivätkä 
ne ole kykeneviä muodostamaan kuumia pintoja tai 
muita syttymislähteitä edes harvinaisten toimintavikojen 
sattuessa. ATEX-direktiiviä ei voi soveltaa “yksinkertaisiin 
laitteisiin” tai muihin hitaasti, alhaisella tehonsyötöllä liikku-
viin mekaanisiin osiin. Monitorit on suunniteltu ja testattu 
yksinkertaisina laitteina EN 60079-0:2009:n, EN 60079-
11:2006:n, EN 60079-26: 2007:n ja EN 13463-1:2009:n 
mukaisesti.

Huomaa! Ex-versioiden asennus ja huolto tulee suorittaa 
soveltuvien kansallisten lakien ja säädösten mukaisesti. 
EU:n sisällä direktiivi 1999/92 EC tulisi ottaa huomioon. 
CENELECin alaisissa EU-jäsenmaissa tulisi ottaa huo-
mioon direktiiveihin EN-60079-14 ja EN60079-17 perustu-
vien kansallisten standardien vaatimukset.

Erityistä Ex-versioille
Kukin virtausmonitori, joka on hyväksytty käytettäväk-
si räjähdysherkissä paikoissa, on merkitty keltaisella 
etiketillä, joka sisältää seuraavat tiedot: räjähdyssuojako-
odi, sertifikaattitunnus ja perusolemukseltaan turvallisen 
tuotteen parametrit, jotka koskevat virtausmonitorin 
kytkemistä.
FA- ja GL-putkiosioiden sisällä olevat välikappaleet on tehty 
ruostumattomasta teräksestä. 
Huolto/Asennus/Vaihto
Ohjausyksikkö voidaan toimittaa ilman asennettua 
putkiosiota, mikäli yksikkö täytyy vaihtaa uuteen. Tyyppi-
merkintä tuotteen ohjausyksikön etiketissä koskee sitten 
koko koottua virtausmonitoria (ohjausyksikkö ja putkio-
sio). Ex-version ohjausyksikkö tulee pystyttää ainoastaan 
putkiosion kanssa ja tuotteen etiketissä olevien tietojen 
mukaisesti.

Jännite-eron välttämiseksi putkijärjestelmän ja virtaus-
monitorin välillä, Ex-tuotteiden mukana toimitetaan kaksi 
rengaskaapelikenkää. Rengaskaapelikengät voidaan 
kiinnittää väliseinän kotelon ruuveihin ja niitä voidaan 
käyttää maadoitusterminaaleina varmistamaan maadoitus 
putkiosion ja liittävän putkijärjestelmän välillä.

Erityisehdot turvalliseen käyttöön
1 Ohjausyksikön sininen kotelo ja siniset pinnat on tehty  
 alumiinista. Tähän kevyeen metalliosaan ei saa kohdistua  
 iskuja tai kitkaa kipinöiden välttämiseksi.

2 Prosessiliitäntä virtausmonitoriin täytyy suorittaa siten,  
 että prosessiliitännän sisä- ja ulkopuolen väli on riittävästi  
 tiivistetty.

3 Välttääksesi staattisen sähkön varautumista koteloon,  
 sisäisen maan liitännän tulee olla kytkettynä maahan. 

4 Ilman lämpötilan vaihteluväli laitteelle eroaa normaalista  
 vaihteluvälistä. Laitteen lämpötilaluokka riippuu ilman  
 lämpötilasta. Huomaa! Ilman lämpötila ei saa nousta   
 väliaineen maksimilämpötilan yläpuolelle.


