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1, Áttekintés és figyelem felhívás

Az ultrahangos vízmérő mérési módszere a kétsugaras „Transit time” ultrahangos technológián alapul.
Két ultrahangos adó-vevő pár között terjed az ultrahangos jel a mért folyadékon keresztül. A folyásiránnyal 
megegyező irányban terjedő jel rövidebb idő alatt ér át a vevőhöz, mint a folyással ellentétes. A jel utazási 
idejének különbségéből számolja a mérő a folyadék áramlási sebességét.

Az ultrahangos vízmérők széles körben használhatóak vízelosztó rendszerekben, hűtő rendszerekben és 
egyéb alkalmazásokban.

Gondosan olvassa el az alábbi utasításokat, mielőtt elkezdené a telepítést és mentse el későbbi 
felhasználás céljára is.

A Dynaflox Ultra egy alaposan bevizsgált és tesztelt, precíz mérőműszer. Ezért telepítése és cseréje  
csak szakemberek által javasolt.

A mérő plombája nem távolítható el, nem roncsolható. Ellenkező esetben a garancia a 
készülékre vonatkozóan megszűnik. 
Ez a készülék alkalmas tiszta, homogén víz mérésére telt szelvényű áramlás esetén, de nem alkalmas 
sáros, iszapos víz mérésére.
A felszerelési hely kiválasztásakor az alábbi szempontokat célszerű figyelembe venni:

1. Ne szereljük a készüléket frekvenciaváltós szivattyú, elektromos gép közelébe, illetve egyéb erős 
elektromágneses interferenciának kitett környezetbe.

2. Áramlási turbulenciát okozó csőidomoktól igyekezzünk távol telepíteni a vízmérőt, hogy lamináris 
áramlást biztosítsunk a mérési ponton. Ilyen zavaró idom lehet a szűkítő, a bővítő, az ív, a szelep a 
szivattyú, stb.

3. A legcélszerűbb  felszerelési hely a vízszintes  egyenes csőszakasz, amelyet függőleges 
csőszakasz vagy ferdén felszálló csőszakasz követ, elkerülve a függőlegesen vagy ferdén lefelé 
áramló folyadék esetén a csupán részlegesen telt csövet.

4. Mivel a levegő a csőszakasz legmagasabb pontján gyűlik össze, a készülék felszerelésére a 
legalacsonyabb pont a megfelelő a mérési hibák elkerülése céljából.

A készülék felszerelése előtt győződjünk meg arról, hogy a cirkulációs rendszer tiszta, 
hogy elkerüljük a köveket, homokot és egyéb törmeléket.

Ajánlott elzárószelep beépítése a csőszakaszba a mérő előtt és után, a könnyű karbantarthatóság céljából. 
Miután a mérőt felszereltük és mielőtt a csőben épített elzáró-szelepeket megnyitnánk, ügyeljünk arra, hogy 
ne hozzunk létre negatív nyomást a csőrendszerben a készülék helyén, hogy ezzel elkerüljük a készülék 
meghibásodását.

Miután a készülék felszerelését befejeztük, javasolt a készülék lehajtható fedlapjának 
lehajtása, hogy ezáltal megvédjük azt a nap közvetlen hatásától.
Ha nem használunk kábeles kommunikációt, akkor is hagyjuk meg a kábelt későbbi 
használatra.
Ha kommunikációt használunk, ne tartsuk a készülék kábeleit meleg, vagy hőforrás közelében, hogy 
elkerüljük a kábel szigetelésének károsodását és annak deformációját.
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2, Műszaki Specifikáció:

Maximális Üzemi Nyomás 1.6 MPa  (16 Bar)

Hőmérsékleti osztály T30, T50 (Nagyobb hőmérséklet testre szabható.)

Pontossági Osztály Class 2  (ISO4064 : 2005)

Táplálás Nagy teljesítményű lítium akkumulátor
Külső táplálás: 9 – 28 VDC

Elem élettartama 10 év (20 év egyedi rendelésre)

Védettség IP68

Környezeti Hőmérséklet -20 – 70 °C

Nyomásveszteség ∆p10

Klimatikus és mechanikai környezet Class C

Elektromágneses környezeti osztály E2

Áramlási Profil Érzékenység (Turbulencia 
tűrőképesség.)

U3/D0

Kijelző 9 Digites LCD kijelző + utasítások 
Összegzett mennyiség (m3), Aktuális áramlási 
sebesség (m3/h), Hiba jelzés, Elem töltöttségi 
szintje, kimeneti mód, stb.

Csatlakozások Menetes (DN15-40), Karimás (DN50-300) DIN 
(EN1092-1) szerint Egyéb szabványok teljesítése 
egyedi kérésre.

Adattárolás Tárolja az adatot az utolsó 7 * 24 órára, 365 napra 
vagy 72 hónapra

Kimenőjel (opcionális) RS-485 (Modbus), M-Bus, OCT impulzus, 4-20 mA 
(kétvezetékes)

Kiegészítők IR vezeték nélküli kommunikáció elsősorban mérő 
leolvasásra.
Opcionálisan illeszthető GPRS / GSM, modemhez 
távleolvasás céljából.

Teljesítmény felvétel < 0.5 mW

Kábel hossz Alapértelmezés szerint 1 m (Egyedi rendelésre 
tetszőleges lehet.)

4. oldal



   2.1. Mérési tartomány:

Q1: Még éppen mért átáramló mennyiség 
Q2: Pontosan mért minimális mennyiség 
Q3: Pontosan mért maximális mennyiség
Q4: Még mért maximális mennyiség 

 

csatlakozási
Méret

[mm] 50 65 80 100 125 150 200 250 300

[inch] 2” 2 1/2” 3 4 5 6 8 10 12

Kezdeti áramlás 
m³/óra 0,01 0,013 0,02 0,031 0,048 0,069 0,122 0,191 0,275

 Q1  m³/óra 0,08 0,125 0,1235  0,200 0,200 0,500 0,80 2,00 2,5

 Q2  m³/óra 0.125 0,200 0,200 0,320 0,320 0,800 1,28 3,2 4,0

 Q3  m³/óra 40 63 63 100 100 250 400 1000 1250

 Q4  m³/óra 50 80 80 125 125 313 500 1250 1563

  R = Q3 / Q1 500
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3, Felszerelés

   3.1. Méretek és Felszerelés 

 Mérő 
mérete

 (mm) 15 20 25 32 40

 hüvelyk)   1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2

L - Hossz (mm) 165 195 225 260 300

B - Szélesség (mm) 100 100 100 90 130

H - Magasság (mm) 83 83 83 130 132

H1 - Magasság (mm) 166 166 166 226 225

h- Magasság (mm) 22 22 22 19 20

L1- Magasság (mm) 260 290 345 385 430

DN15 – DN25

DN32-DN40
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DN50-DN300

 

 Méret
 [mm] 50 65 80 100 125 150 200 250 300

 [inch] 2” 2 1/2” 3” 4” 5” 6” 8” 10” 12”

L – Hossz [mm] 200 200 225 250 250 300 350 450 500

B-Szélesség [mm] 152,4 177,8 190,5 228,6 254 279,4 340 395 445

H – Magasság [mm] 204 213 236 256 276 300 342 397 448

h- magasság [mm] 65 68 90 105 117 130 155 194 230

D x n 18x4 18x4 18x8 18x8 189x8 22x8 22x8 22x12 22x12

K [mm] 125 45 160 180 210 240 295 350 400

Nyomás [Bar] 16 16 16 16 16 16 10 10 10

Megjegyzések:

D: A furatok átmérője
n: a furatok száma
K: a furatok központosított átmérője
*Egyéb követelmények igény szerint testre szabhatóak.
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   3.2. Hely és pozíció

Csak a DN50 és DN300 közötti vízmérőkre alkalmazható.

    3.2.1. Ajánlások a legjobb teljesítmény eléréséhez 
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 1. ábra. helyes felszerelés 2. ábra. helytelen felszerelés

 3. ábra. 
3xDN a könyökök 6xDN az elzáró 10xDN szivattyú
előtt és után előtt és után előtt és után



4, Kijelző Leírása
Az összegzett mennyiség, az aktuális áramlási térfogatáram és a státusz állapotjelző megjelenik a kijelzőn. 
Kis kijelző esetén a fényérzékelős „gomb megnyomásával” - light felirat az ábrán lehet léptetni a kiírt 
információt, nagy kijelző esetén minden látszik egyszerre.

   4.1. Digitális Kijelző DN15-25

LCD Kijelző: Az átkapcsolás a képernyők között  egy „light” gombbal  oldható 
meg. A nyomógomb akkor működik, ha a fényerősség megfelel a 
követelményeknek. Sötétben egy lámpa szükséges ahhoz, hogy
megvilágítsuk a „light nyomógombot”.
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 4. ábra 
6xDN a „T” előtt 6xDNszűrő után    3xDN a könyök

csatlakozás előtt és után 
(függőleges felszállás) 

5. ábra



   4.2. Digitális kijelző  DN32-DN300
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 6. ábra 
 

 7. ábra 
 



5, Kimenetek bekötése

6, Modbus Kommunikációs Protokoll

   6.1. Modbus-RTU Protokol  Üzenet keret (kérés)

Start Bit Cím kód Funkció Kód Adat Terület CRC Kód Lezárás

4 karakternyi 
idő 

1 Byte 1 Byte 2 Byte 
(Regiszter 
cím)

2 Byte 
(Regiszterek 
darabszáma)

16 digit 4 karakternyi 
idő

• Start Bit: RTU mód közben az üzeneteket 4 karakternyi időközönként kezdi küldeni.
• Cím kód: Egy Modbus hálózaton belül a cím értéke egyedi és a tartománya 1 – 247. A 0 cím 

broadcast cím (amikor minden hálózaton lévő készüléknek megy az infó.)
• Funkció kód: A vízmérő csak a 03 – as funkció kódot használja, amely a regiszterek kiolvasását 

jelenti.
• Adat terület: megfelel a 03-as Funkció kódnak. Összességében 4 Byte van ezen a területen

2 Byte (Regiszter Cím)  2 Byte ( A Regiszterek
darabszáma)

11. oldal

A+

B-

RS-485 +

RS-485 -

4-20mA +

4-20mA -

tápegység
+12/24VDC

-

Mérő eszköz
+

-

impulzus +impulzus +

impulzus -

+12/24VDC
tápegység

-

Imp. bemenet

GND

5..10kΩ5..10kΩ
ellenállás

Ultrahangos 
vízmérő



  Az első két Byte tartalmazza az első regiszter címét, amit ki szeretnénk olvasni.
  A második két Byte tartalmazza a regiszterek számát, amit ki akarunk olvasni (max. 22)

1 Byte Az adatterületen lévő Byte
– ok száma

 N Bytes Speciális regiszter
adat 

Amikor a készülék válaszol, akkor az első byte az adat területen lévő byte – ok száma (Az első byte-ot nem 
beleszámolva.) Az adat területen található ezt követő byte-ok a regiszterekben lévő kiolvasandó értékek. 
Ezen értékek darabszáma van az első byte-on.

• A CRC kód: 2 Byte – os hiba detektáló kód. Az első a kis helyi értékű byte, a második a nagy helyi 
értékű byte

• Lezárás: Az utolsó karakter átvitelét követően a 4 karakternyi szüneteltetési idő jelenti az üzenet 
végét.

   6.2. Regiszter Lista

Átviteli sebesség 1200 2400 4800 9600

Paritás Bit Nincs (0)

Stop Bit 1

Adat Bit 8

Cím Hossz Adat Adat Tartalom Mértékegység Megjegyzés 

0 2 long Pillanatnyi 
térfogatáram

L / h

2 2 long Pozitív kumulált érték m3

4 2 long Negatív kumulált érték mL

6 2 long Pozitív kumulált érték m3

8 2 long Negatív kumulált érték mL

10 2 long Üzemidő s

12 2 long Hiba állapot idő s

14 2 long Akku feszültség mV

16 1  int Hibakód

17 1  int Nyomás kPa

Historikus adat 
0x9000 1 int Historikus adatok 

száma óránként

0x9001 1 int Historikus adatok 
száma naponta

0x9002 1 int Historikus adatok 
száma havonta
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Óránkénti historikus adatok

0xA000 2 Long Idő 

0xA002 2 Long Pozitív kumulált 
érték 

m3

0xA004 2 Long Pozitív kumulált 
érték 

mL

0xA006 2 Long Negatív kumulált
érték 

m3

0xA008 2 Long Negatív kumulált
érték 

mL

0xA00A 2 Long Idő 

0xA00C 2 Long Pozitív kumulált 
érték 

m3

0xA00E 2 Long Pozitív kumulált 
érték 

mL

0xA010 2 Long Negatív kumulált
érték 

m3

0xA012 2 Long Negatív kumulált
érték 

mL

Napi historikus adatok

0xB000 2 Long Idő 

0xB002 2 Long Pozitív kumulált 
érték 

m3

0xB004 2 Long Pozitív kumulált 
érték 

mL

0xB006 2 Long Negatív kumulált
érték 

m3

0xB008 2 Long Negatív kumulált
érték 

mL

0xB00A 2 Long Idő 

0xB00C 2 Long Pozitív kumulált 
érték 

m3

0xB00E 2 Long Pozitív kumulált 
érték 

mL

0xB010 2 Long Negatív kumulált
érték 

m3

0xB012 2 Long Negatív kumulált
érték 

mL

Havi historikus adatok

0xC000 2 Long Idő 
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0xC002 2 Long Pozitív kumulált 
érték 

m3

0xC004 2 Long Pozitív kumulált 
érték 

mL

0xC006 2 Long Negatív kumulált
érték 

m3

0xC008 2 Long Negatív kumulált
érték 

mL

0xC00A 2 Long Idő 

0xC00C 2 Long Pozitív kumulált 
érték 

m3

0xC00E 2 Long Pozitív kumulált 
érték 

mL

0xC010 2 Long Negatív kumulált
érték 

m3

0xC012 2 Long Negatív kumulált
érték 

mL

Hiba kód  definíció

10 Ultrahang vétel  
nincs

Ellenőrizze az 
üres csövet

1 Sebesség 
tartományon kívül

2 Vízhőmérséklet  
tartományon kívül

7, Kézi kiolvasó készülék leírása

Az összegzett mennyiség, az aktuális mennyiség és a státuszok (állapotjelzők) egy LCD kijelzőn jelennek 
meg minden egyéb beavatkozás nélkül is, de a felhasználók egyedi igényeinek kielégítése céljából a gyártó 
kifejlesztett egy speciális eszközt a mérő konfigurálásához, egy vezeték nélküli kézi kommunikátprt a 
következő funkciókkal:

1. Aktuális adatok kiolvasása, beleértve az összegzett adatokat, aktuális adatokat, az elem 
feszültségszintjét, időt és készülékszámot.

2. Historikus adatok lekérdezése: rekordok száma, historikus összegzett adatok, időpontok. Az 
adatokat csv kiterjesztésű file-okban tárolja a készülék, amelyeket táblázatkezelővel 
megtekinthetünk, ha egy számítógépre exportáljuk az adatokat.
 

3. Paraméter beállítások: beleértve a felhasználói beállításokat, gyári alapbeállítást, impulzus 
beállításokat és az aktuális beállításokat. Az idő, valamint a kulcsszó (password), a műszer 
paraméterek és a kumulált mennyiség is állíthatóak.

4. Paraméter lekérdezés: beleértve a program (SW) verziót, az MBUS, impulzus, a kijelzett 
mértékegységeket, egyebeket. Az infra  kézi vezérlő készülék üzemeltetésével, használatával 
kapcsolatosan lásd annak felhasználói kézikönyvét.

Az infra kézi vezérlő készülék használatakor az alábbiakat kell figyelembe venni:

1. Az infra kézi vezérlőnek az infra szondától  maximum 0.5 méteres távolságban kell lennie, ezen felüli
távolság hibás kiolvasást eredményezhet.

2. Igazítsa úgy az olvasót a vízmérőhöz képest, hogy jól lássák egymást és a jó legyen a kapcsolat.
3. A kézi infra készüléket három 5-ös méretű újratölthető akkumulátor táplálja. Amikor az akkumulátor 
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teljesen fel van töltve, akkor a feszültség általában 4.2 – 5.3 V között van. Amikor az akkumulátor 
feszültség kisebb, mint 3.3 V, az azt jelenti, hogy a feszültség túl alacsony, ezért azt időben újra kell 
tölteni, különben automatikusan leáll, vagy nem tud elindulni.

4. A gyári beállítás elvben csak a gyár által beállítható és kulcsszóval védett. Speciális esetekben, ha a
felhasználónak szükségük van a gyári beállatásokra, kérjük lépjen kapcsolatba a gyártóval, és 
kaphat kulcsszót (password).

8, Akkumulátor

A készülék 3.6 V-os lítium elemet használ, mely több, mint 10 évig működteti.

Amikor az elemfeszültség értéke alacsony, a képernyőn az alábbi kép jelenik meg, mely azt jelzi, hogy az 
akkut cserélni kell:

9, Hibaista

Ha a termék használatakor hibával találkozik, alkalmazza az alábbi megoldási javaslatokat.

Hiba kód Hibarészletek Megoldás

Err 01 Működési hiba Lépjen kapcsolatba a gyártóval

Err 10 1. Üres cső 
2. Mérőműszer hiba 

1. Töltse fel a csövet vízzel
2. Lépjen kapcsolatba a 
gyártóval

A folyadékban túl sok légbuborék van 
vagy egyéb szennyeződés

Engedje ki a levegőt vagy 
távolítsa el a szennyezést

Kijelző Elem feszültség alacsony Cserélje ki az elemet
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