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VIGYÁZAT!

Lehetséges veszélyeztetésre figyelmeztet!
 � Figyelmen kívül hagyásának közepesen súlyos vagy könnyű 
sérülés lehet a következménye. 

FONTOS! 

Anyagi károk megelőzésére hívja fel a figyelmet!
 � Figyelmen kívül hagyása következtében megrongálódhat az 
eszköz vagy a berendezés. 

fontos kiegészítő információkat, tippeket, javaslatokat 
jelöl.

jelen használati utasítás vagy más dokumentumok 
információira hivatkozik.

 → egy elvégzendő munkaműveletet jelöl.

1.2 Az „eszköz“ fogalom 
meghatározása

Jelen útmutatóban az „eszköz” fogalom minden esetben egy 
8006 vagy 8702 típusú Tömegáramlás-mérőt (Mass Flow Meter, 
MFM), illetve egy 8626 vagy 8712 típusú Tömegáramlás-szabá-
lyozót (Mass Flow Controller, MFC) jelöl.

1 HASZNÁLATI UTASÍTÁS
A használati utasítás az eszköz teljes életciklusát ismerteti. Tartsa 
ezt az útmutatót olyan helyen, hogy ahhoz minden felhasználó 
könnyen hozzáférhessen, és adja tovább az eszköz mindenkori új 
tulajdonosának.

A használati utasítást fontos biztonsági információkat 
tartalmaz!
Az utasítások figyelmen kívül hagyása veszélyes helyzeteket 
eredményezhet.
 � A használati utasítást el kell olvasni és meg kell érteni. 

1.1 Alkalmazott jelölések

VESZÉLY!

Közvetlen veszélyre figyelmeztet!
 � Figyelmen kívül hagyásának következménye halál vagy 
súlyos sérülés.

FIGYELMEZTETÉS!

Potenciálisan veszélyes helyzetre figyelmeztet!
 � Figyelmen kívül hagyása súlyos sérüléshez vagy halálhoz 
vezethet. 

magyarmagyar
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2 RENDELTETÉSSZERŰ 
HASZNÁLAT

Az MFC / MFM 8006, 8702, / 8626, 8712 típusok nem ren-
deltetésszerű használata esetén személyekre, a környező 
berendezésekre és a környezetre veszélyes helyzetek áll-
hatnak elő. 
 � A 8006, 8702 típusú Tömegáramlás-mérőkkel kizárólag tiszta 
és száraz gázok tömegáramlása mérhető. 

 � A 8626, 8712 típusú Tömegáramlás-szabályozókkal kizárólag 
tiszta és száraz gázok tömegáramlása szabályozható.

 � Az üzemeltetés során csak a típustáblán és a kalibrálási jegy-
zőkönyvben feltüntetett közegeket használja.

 � Óvja az eszközt az elektromágneses zavaroktól, az UV-su-
gárzástól, valamint kültéri alkalmazás esetén az időjárási 
hatásoktól.

 � A használat során tartsa be a szerződési dokumentumokban 
és a használati utasításban foglalt megengedett adatokat, 
valamint használati és üzemi feltételeket.

 � Az eszköz biztonságos és problémamentes használata érde-
kében a szállítást, a tárolást és a telepítést megfelelő módon 
kell elvégezni, valamint az üzemeltetést és a karbantartást 
gondosan kell végrehajtani.

 � Mindig ügyeljen arra, hogy az eszközt a megfelelő módon 
használja.

 � Az eszköz exportja esetén tartsa be az esetlegesen fennálló 
korlátozásokat.

3 ALAPVETŐ BIZTONSÁGI 
UTASÍTÁSOK

Jelen biztonsági utasítások nem térnek ki 
 � olyan véletlen eseményekre vagy történésekre, amelyek 
a beszerelés, az üzemeltetés és a karbantartás során 
adódhatnak,

 � olyan helyi vonatkozású biztonsági utasításokra, melyek 
betartásáért – a telepítést és a karbantartást végző 
személyzetet illetően is – az üzemeltető felel.

Veszély folyamatos üzem esetén az eszköz forró felülete 
miatt!
 � Tartsa távol az eszközt gyúlékony anyagoktól és közegektől.
 � Csak védőkesztyűvel nyúljon az eszközhöz. 

Veszély a berendezésben uralkodó nagy nyomás miatt!
 � A folyamatcsatlakozások meglazítása, illetve oldása előtt 
nyomásmentesítse a rendszert, és zárja el a gázáramot.

Elektromos feszültség miatti veszély!
 � A munkálatok megkezdése előtt minden esetben kapcsolja 
le a tápfeszültséget, és biztosítsa a véletlen visszakapcsolás 
ellen!

 � Tartsa be az elektromos készülékekre vonatkozó, hatályos 
balesetmegelőzési és biztonsági rendelkezéseket!

magyar



6

Alapvető biztonsági utasítások

8006, 8702 típus

Üzemi közeg szivárgása miatti veszély!
Tartsa be az alkalmazott üzemi közegre vonatkozó, hatályos 
balesetmegelőzési és biztonsági rendelkezéseket. 
Általános veszélyhelyzetek
A sérülések elkerülése érdekében tartsa be a következőket:
 � Akadályozza meg, hogy a berendezést véletlenül működésbe 
lehessen hozni. 

 � Telepítési és karbantartási munkákat csak arra jogosult szak-
ember végezhet, a megfelelő szerszám segítségével.

 � Tartsa távol az eszközt a könnyen éghető anyagoktól és 
közegektől, valamint ne érjen hozzá puszta kézzel.

 � Az elektromos vagy fluidtechnikai tápellátás megszakí-
tása után biztosítsa a folyamat szabályozott vagy felügyelt 
újraindítását.

 � Az eszközt csak kifogástalan állapotban, a használati utasí-
tás betartásával üzemeltesse.

 � Az eszköz használatának megtervezése és működtetése 
során tartsa be az általános műszaki szabályokat.

 � Az MFM / MFC 8006, 8702 / 8626, 8712 típusokat nem szabad 
szemcséket (szemcseméret > 25 µm) tartalmazó közegek tömeg-
áramlásának mérésére és szabályozására alkalmazni.

 � Ne használja az eszközt a gyárilag beépített bemeneti szűrő 
nélkül.

 � Ne használja az eszközt a  kalibrálási körülményektől eltérő 
beépítési helyzetben.

 � Ne használja az eszközt a megadott vizsgálati nyomásnál (MFC) 
vagy kalibrálási nyomásnál (MFM) magasabb üzemi nyomáson.

 � Ne terhelje mechanikusan az eszközt (pl. tárgyakat 
ráhelyezve, vagy azt fellépőnek használva).

 � Ne végezzen semmilyen külső vagy belső átalakítást az 
eszközön. Ne lakkozza vagy fesse át az eszköz egyetlen 
alkatrészét se, és semmilyen más közeget ne vezessen be 
a rendszerbe, csak ami az eszköz típustábláján szerepel. 
Kivétel: Az eszköz tisztítására és fertőtlenítésére szolgáló 
anyagok (lásd még „9.2.1” fejezet). Ennek során vegye 
figyelembe a ház szerkezeti anyagaival való összeférhetőséget 
is. A kémiai összeférhetőségi táblázatot megtalálja 
honlapunkon:  
www.burkert.hu  Szerviz és Támogatás  Szószedet  
Chemical Resistance Chart  
Kétség esetén forduljon a gyártóhoz.

FONTOS!

Elektrosztatikusan veszélyeztetett szerkezeti elemek / 
szerkezeti csoportok!
 � Az eszköz elektronikus szerkezeti elemeket tartalmaz, 
amelyek érzékenyen reagálnak az elektrosztatikus kisülésre. 
Elektrosztatikusan feltöltött személyekkel vagy tárgyakkal 
való érintkezés veszélyezteti ezeket a szerkezeti elemeket. 
Legrosszabb esetben azonnal tönkremennek vagy üzembe 
helyezést követően nem működnek.

 � Egy hirtelen elektrosztatikus kisülés okozta károsodás esé-
lyének minimálisra csökkentése, illetve elkerülése érdekében 
vegye figyelembe az EN 61340-5-1 követelményeit!

 � Továbbá ügyeljen arra, hogy ne érintse meg az elektronikus 
szerkezeti elemeket, ha azok tápfeszültség alatt állnak! 

magyar
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Általános tudnivalók
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4 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

4.1 Gyártó címe és nemzetközi 
kapcsolattartói címek

A gyártó számára az alábbi postacímen küldhet levelet: 
Bürkert SAS  
Rue du Giessen  
F-67220 TRIEMBACH-AU VAL

Nemzetközi képviseleteink címeit az interneten az alábbi oldalon 
találja meg: www.burkert.com

4.2 Szavatosság
A szavatosság előfeltétele az MFM / MFC rendeltetésszerű, a meg-
határozott üzemi feltételek figyelembe vételével történő használata.

4.3 Online információk
Az MFM / MFC eszközökkel kapcsolatos használati utasításokat és 
adatlapokat az alábbi honlapon találja: www.burkert.hu

5 RENDSZERLEÍRÁS

5.1 Általános leírás
 � A 8006, 8702 típusú Tömegáramlás-mérők (MFM) tiszta és 
száraz gázok tömegáramlásának mérésére lettek kifejlesztve. 

 � A 8626, 8712 típusú Tömegáramlás-szabályozók (MFC) tiszta 
és száraz gázok tömegáramlásának szabályozására lettek 
kifejlesztve.

Eszköz típusa Érzékelő típusa
MFM 8006 Inline

8702 MEMS
MFC 8626 Inline

8712 MEMS

5.1.1 A Tömegáramlás-mérő (MFM) 
általános működése

Az MFM-be egy érzékelő van beépítve, amely a tömegáramot méri. 
A tömegáram mért értékét egy szabványos analóg vagy digitális 
kimeneten (terepi buszon) keresztül továbbítják egy kezelőszervhez.

magyar
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5.1.2 A Tömegáramlás-szabályozó (MFC) 
általános működése

Az MFC az alábbi részegységekből áll:
 � egy érzékelőből, amelyik a tömegáramot méri,
 � egy vezérlő elektronikából,
 � egy vezérlőelemből: alacsony súrlódású proporcionális szelep 
nagy válaszérzékenységgel.

5.2 Az MFM vagy MFC érzékelőjének 
működési elve

 � Az integrált tömegáramlás-mérők a termikus mérési elv 
alapján (anemometrikusan és kalorimetrikusan) mérik 
a tömegáramot. Lényegében egy fűtőellenállásból 
és egy hőmérséklet-érzékelőből állnak. Az eszközön 
átáramló gáz megváltoztatja a két ellenállás között mért 
hőmérséklet-különbséget.

 � Az MFC a termikus mérés alapján szabályozni képes 
a szükséges tömegáramlást, függetlenül az adott alkalmazás 
nyomás- és hőmérséklet-változásaitól.

 Ahhoz, hogy dinamikus vagy statikus valós érték 
kimeneti jelet kapjunk, a kimeneti jel csillapítása a „Mass 
Flow Communicator“ szoftverrel módosítható (lásd 
„10.1.4” fejezet).

A 8712, 8702 MFM és MFC típusoknál szennyezett 
közeg esetén az integrált érzékelőtechnológia miatt 
szűrőket kell beépíteni az eszköz elé.

5.3 Tömegáramlás-szabályozó 
(MFC) működése részletesen

w

xout

y

x

xd = w-x

vezérlő 
elektronika

érzékelő vezérlőelem 
(mágnesszelep)kö

ze
g 

be
lé

pé
se

kö
ze

g 
ki

lé
pé

se

1. ábra: A Tömegáramlás-szabályozó (MFC) működési elve

A vezérlő elektronika összehasonlítja a  beépített tömeg-
áram-érzékelő által mért tömegáramot (x) azzal az előírt 
tömegáram-értékkel (w), amit az MFC-hez továbbítottak.  
A vezérlő elektronika ezután kiszámítja a  mágnesszelephez 
továbbítandó állítójelet (y), ami a  szelep nyitását szabályozza.  
A tömegáramot vagy állandó értéken tartják, vagy egy előre megha-
tározott profil szerint változtatják. 

magyar
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A szabályozás függetlenül zajlik a nyomásingadozásoktól vagy az 
áramlási ellenállás esetleges megnövekedésétől, amit egy szeny-
nyezett bemeneti szűrő okozhat. A mágnesszelep gyors reakció-
sebessége és az érzékelő dinamikája lehetővé teszi a szabályozás 
gyors adaptálását.
A tömegáram mért értékét egy szabványos analóg kimeneten (xout) 
vagy egy digitális kimeneten (terepi buszon) keresztül egy külső 
eszközre továbbítják.

5.3.1 Vezérlő elektronika

A vezérlő elektronika:
 � feldolgozza a tömegáram számára előírt és annak mért 
értékeit,

 � ennek megfelelően szabályozza a mágnesszelepet.

Előírt érték 
Az előírt értéket (w) vagy analóg módon továbbítják egy szabványos 
jelbemeneten keresztül, vagy digitálisan a soros interfészen vagy 
a terepi busz interfészen keresztül. Az előírt érték analóg módon 
történő továbbítása esetén a következő kiosztások érvényesek: 

Jeltartomány A tartomány előírt 
minimum értéke

A tartomány előírt 
maximum értéke

4...20 mA 4 mA, w = 0% 20 mA, w = 100%
0...20 mA 0 mA, w = 0% 20 mA, w = 100%
0...5 V 0 V, w = 0% 5 V, w = 100%
0...10 V 0 V, w = 0% 10 V, w = 100%

Olyan berendezéseknél, amelyeknél nem megengedett a  gyors 
tömegáram-változás, a vezérléshez egy rámpa funkció aktiválható. 
Emelkedő és csökkenő előírt értékekhez a paraméterek külön-külön 
szabályozhatók. 

További információ a rámpa funkcióról és minden egyéb 
más funkcióról az MFM / MFC szoftverének műszaki 
dokumentációjában található.

Szabályozási paraméterek
A kiindulási szabályozási paramétereket a gyárban állítják be.
 � Erősítési tényezők:

Az üzembe helyezéstől kezdve a szabályozó olyan erősítési ténye-
zőkkel dolgozik, amelyek a szabályozó kör tulajdonságaitól függnek. 
Ezeket a  tényezőket az autotune-funkció során automatikusan 
állapítja meg. Ennek a funkciónak a segítségével a szabályozási 
paraméterek optimálisan hozzáigazíthatók a berendezés tényleges 
körülményeihez.
 � Dinamikus szabályozási paraméterek:

Az eszköz rendelkezik egy olyan paraméterrel, amely lehetővé teszi 
a dinamikus szabályozás beállítását a „Mass Flow Communicator“ 
szoftverrel (lásd „10.1.4” fejezet). A szélsőértékek a következők:
1. Rendkívül gyors szabályozás túllendülések lehetőségével. 

A szabályozó ekkor a legapróbb eltérésekre is reagál, ami 
nagyon egyenetlen szabályozást eredményezhet.

2. Lassabb szabályozás a tömegáram elérni kívánt szintjére. 
Kevésbé dinamikus alkalmazások esetében a szabályozó visel-
kedése tompítható. A szabályozó ebben az esetben a mért érték 
vagy az előírt érték nagyon kicsi változásaira csak lassan reagál.

magyar
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Nullapont-lekapcsolás
A szelep tömítő-záró funkciójának biztosítása érdekében egy 
nullapont-lekapcsolás van integrálva. Ez akkor válik aktívvá, ha  
a következő feltételek egyidejűleg fordulnak elő:

előírt érték < a névleges 
átfolyás Qnenn 2%-a  
(1:50 skálahossz)

ÉS
mért érték < a névleges 
átfolyás Qnenn 2%-a  
(1:50 skálahossz)

Ha a nullapont-lekapcsolás aktív, akkor a PWM jel 0%-ra 
lesz beállítva, hogy a szelep teljesen zárva legyen.

5.3.2 Az MFC mágnesszelepe

Az MFC-ben alkalmazott mágnesszelep egy direkt vezérlésű, alap-
helyzetben zárt, proporcionális szelep.
A mágnesszelep névleges átmérője a megkövetelt névleges átfo-
lyástól Qnenn, a  folyamat nyomás- és hőmérsékleti viszonyaitól, 
valamint az üzemi gáz sűrűségétől függ.

Ha az eszközt a megadott nyomástartományban hasz-
nálják, akkor a szelep nem csak a szabályozási funkciót 
látja el, hanem a tömítő-záró funkciót is. Korlátozás: 
speciális, kemény anyagokból készült tömítések esetén 
a tömítő-záró funkció nem érvényesül. Az ilyen ese-
tekben javasolt egy kiegészítő elzárószelep (Ki/Be) 
beszerelése is.

magyar
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6 MŰSZAKI ADATOK
VIGYÁZAT!

Sérülésveszély a nagy nyomás és a közeg szivárgása miatt.
A fontos eszközspecifikus műszaki adatok a típustáblán és a kalibrációs táblán vannak feltüntetve (lásd „6.1”. fejezet). 
 � A típustáblán feltüntetett, engedélyezett közeget feltétlenül be kell tartani (a használt tömítőanyagok miatt).
 � Az eszköz kalibrációs tábláján feltüntetett nyomástartományt feltétlenül be kell tartani.

6.1 Jelölések az eszközön

Példák:

8006 35.0 Nm3/h 

 

M
a

d
e

 in
 F

ra
nc

e
00182381 W49MM

24V  DC  13W DP

CH4    

S/N 1004

FKM

Típustábla

Calibration data 00182381 

 

QC passed: 25.11.2011

P1 : 0,800 barg
Medium 1   

Mounting: horizontal upright

Kalibrációs tábla

2. ábra: Típustábla, Kalibrációs tábla

magyar
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Eszköz 
típusa

Névleges átfolyás 
(Qnenn) és egység Üzemi közeg

A tömítés anyaga

Gyártási kódAz eszköz ren-
delési száma

Tápfeszültség 
Maximális teljesít-
ményfelvétel 
Elektromos 
csatlakozás

Sorozat- 
szám

8006 35.0 Nm3/h 

 

M
a

d
e

 in
 F

ra
nc

e

00182381 W49MM

24V  DC  13W DP

CH4    

S/N 1004

FKM

3. ábra: A típustáblán szereplő adatok (példa)

Calibration data   00202378
Medium 1 
P1: 0.700 barg
Mounting: Horizontal mounting

QC passed: 25.11.2011

Kalibrálás 
időpontja

Kalibrációs 
nyomás

Beépítési helyzet 

Az eszköz rendelési 
száma

Kalibrációs közeg

4. ábra: A kalibrációs táblán szereplő adatok (példa)

6.2 Üzemi feltételek
FIGYELMEZTETÉS!

Sérülésveszély időjárási hatások következtében fellépő 
működési hiba esetén!
Az MFM / MFC nem korlátlan kültéri használatra készült.
 � Óvja az eszközt a közvetlen napsugárzástól.
 � Ügyeljen az eszköz számára megengedett környezeti 
hőmérséklet betartására.

 � Óvja az eszközt a nedvességtől.

Funkció Érték
Környezeti hőmérséklet 8702 / 8712 típus: -10 °C – +50 °C  

8006 / 8626 típus: -10 °C – +45 °C 
UL-eszközök: 0 °C – 40 °C

Közeghőmérséklet -10 °C – +70 °C

Oxigén esetén: -10 °C – +60 °C
Páratartalom < 95%, nem kondenzáló

Relatív páratartalom 
UL-eszközök esetén

80% maximum 31 °C hőmérsékletig, 
lineárisan csökkenő 50% relatív pára-
tartalomig 40 °C-nál

Védettségi fokozat 
EN 60529 szerint

Csak akkor, ha az eszközök vezeté-
keltek, és a csatlakozók be vannak 
dugva és meg vannak húzva: IP65

Tengerszint feletti 
magasság UL-eszközök 
esetén

max. 2000 m

Felhasználási terület Zárt helyiségek, 2-es szennyezettség

magyar
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6.3 Szabványoknak és irányelveknek 
való megfelelés

Az MFM/MFC eszközök EK-irányelveknek való megfelelőségét az 
alábbi szabványok teljesítése biztosítja:
 � EMV: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3.

A 94/9/EGK ATEX irányelvvel kompatibilis MFM/MFC eszközök 
megfelelnek az alábbi szabványoknak:
 � EN 60079-15
 � EN 61241-1.

Az UL-irányelveknek való megfelelőséget az alábbi szabványok 
teljesítése biztosítja:
 � UL 61010-1
 � CAN/CSA-C22.2 n° 61010-1.

6.4 Mechanikai adatok
Az alkalmazandó beépítési helyzet a kalibrálási jegyzőkönyvben és 
a kalibrációs táblán van feltüntetve.

Típus Az alapblokk szerkezeti anyaga A ház anyaga
8006,  
8626

1.4305 nemesacél, 1.4404 
nemesacél vagy eloxált alumínium

présöntött alu-
mínium, festett

8702,  
8712

1.4404 nemesacél polikarbonát

A tömítés anyaga: FKM vagy EPDM (lásd a típustáblát).
A proporcionális szelep egyéb alkatrészei, amelyek érintkezésbe 
kerülnek a közeggel: 1.4310, 1.4113 és 1.4305

6.5 Fluidtechnikai adatok

6.5.1 Mérési specifikáció áttekintő 
táblázata

Típus 8006, 8626 8702, 8712

Teljes skála-
tartomány N2-re vonat-
koztatva (lN/min)

16 … 1500 0,01 … 80

Mérési pontosság 
(bemelegedési idő után)

mért érték ± 
1,5% 
mérési tartomány 
vége ± 0,3%

mért érték ± 
0,8% 
mérési tartomány 
vége ± 0,3%

Mérési skálahossz / 
Szabályozási tartomány

1:50 *) 1:50 **)

Szabályozási idő (MFC) 
vagy Válaszidő (MFM)

< 500 < 150

*) :20 függőleges beszerelésnél, áramlási irány lefelé.
**) Nagyobb mérési skálahossz (például 1:100) külön kérésre 
lehetséges.
Megismételhetőség: a mérési tartomány szélső értéke ± 0,1%.

magyar
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6.5.2 Üzemi közegek

 � Üzemi közegek: tiszta és száraz gázok.
 � UL-eszközök üzemi közegei: semleges, nem szennyezett 
gázok. Kérésre más, veszélyes gázok is lehetségesek. 
Normál üzemi körülmények között az eszközökből nem 
lép ki veszélyes gáz. Ha azonban az MFC földgázzal 
üzemel, csak 2875 típusú szelep használható. Ebben az 
esetben az eszközkulcsnak tartalmaznia kell egy D-betűt 
(pl. 8626-0100L-CH4-E-A-GM82-ALFF-D-08,0).

 � Kalibrációs közeg: üzemi gáz vagy levegő.
 � Max. üzemi nyomás: 10 bar (MFC eszközök esetén a szelep 
névleges átmérőjétől függ).

A szükséges mérési vagy ellenőrzési pontosság elérése, valamint 
a biztonsági követelmények teljesítése érdekében a gáznak vagy 
a gázkeveréknek meg kell felelnie az alábbi, ISO 8573-1 szabvány 
szerinti, minimálisan betartandó követelményeknek (sűrített levegő 
– 1. rész: minőségi osztályok):
 � Maximális szemcseméret és -sűrűség: 2. osztály:  
Maximális szemcseméret: 1 µm 1) 
Maximális szemcsesűrűség: 1 mg/m³ 1)

 � Maximális harmatpont nyomás alatt: 4. osztály: 3 °C
 � Maximális olajtartalom: 1. osztály: 0,01 mg/m³ 1)

1) További információkért lásd ISO 8573-1

6.5.3 Nyomásveszteség diagramok

Q [lN/min]

∆p [mbar]

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200

0 100
200

300
400

500
600

700
800

900
1000

1100
1200

1300
1400

1500

1/
4'

' 3/
8''

1/2''

3/4''

1''

5. ábra: Nyomásveszteség diagram (levegővel, 250 µm bemeneti 
szűrőnél), 8006 típus

A diagram a levegő nyomásveszteségét mutatja az eszközben, 
3 különböző alaptest (100 Nl/min-ig, 100-tól 500 Nl/min-ig, 
500-tól 1500 Nl/min-ig) és 5 különböző csatlakozási méret  
(1/4 '', 1/2'', 3/4'', 3/8'' és 1'') esetén.
Másik gáz nyomásveszteségének meghatározásához először 
számítsa át a vonatkozó levegő-átfolyásra.

magyar
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1/4''

6. ábra: Nyomásveszteség diagram (levegővel, 250 µm bemeneti 
szűrőnél), 8702 típus

A görbék a levegő nyomásveszteségét mutatják az eszközben, 
peremes csatlakozóval és ¼ hüvelykes vezeték-csatlakozóval 
szerelt kivitelek esetén.
Másik gáz nyomásveszteségének meghatározásához először 
számítsa át a vonatkozó levegő-átfolyásra, és vegye számításba 
a másik gáznál alkalmazott fluidtechnikai jellemzőket.

magyar
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6.6 Elektromos adatok kerek M16, 8 pólusú csatlakozóaljzattal szerelt 
eszközökhöz

Működési feszültség 24 V DC ± 10%; maradék hullámosság < 2% (5% UL-eszközöknél)

UL-eszközök tápegysége (nem tartozék) 2. osztályra korlátozott tápegység

Teljesítményfelvétel (max. Watt) az eszköz típusától 
függően

8006 8702 8626 8712

12,5 5 36,5 14

Csak MFC: 
Analóg bemenet (konfigurálható)

 � 0/4 – 20 mA  
max. bemeneti impedancia: 300 Ω, felbontás: 5 µA

 � 0 – 5/10 V  
min. bemeneti impedancia: 20 kΩ, felbontás: 2,5 mV

Bináris bemenetek (konfigurálható) 3, alacsony aktivitású 
az aktiváláshoz DGND-hez csatlakoztatni 

Analóg kimenet (konfigurálható)  � 0/4 – 20 mA  
max. terhelés: 600 Ω, felbontás: 20 µA

 � 0 – 5/10 V  
maximális áramerősség: 10 mA, felbontás: 10 mV

Bizonyos kiviteleknél: Terepi busz kommunikáció (az „analóg 
bemenetek és kimenetek“ alternatívájaként)

PROFIBUS DP V1 vagy CANopen

Relékimenetek (konfigurálható) 2 relékimenet 
potenciálmentes váltó 60 V, 1 A, 60 VA 

LED-ek (konfigurálható) 4 LED 
állapotkijelzések: Power, Communication, Limit, Error

Elektromos csatlakozások M16 csatlakozóaljzat, 8 pólusú és Sub-HD csatlakozóaljzat, 15 pólusú

További csatlakozások terepi buszos verziókhoz M12 csatlakozódugó vagy -aljzat, 5 pólusú, vagy D-Sub csatlakozóaljzat, 
9 pólusú

magyar
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6.7 Elektromos adatok D-Sub, 9 pólusú RS485 csatlakozódugóval szerelt 
eszközökhöz

Működési feszültség 24 V DC ± 10%; maradék hullámosság < 2% (5% UL-eszközöknél)

UL-eszközök tápegysége (nem tartozék) 2. osztályra korlátozott tápegység

Teljesítményfelvétel (max. Watt) az eszköz típusától 
függően

8006 8626

12,5 36,5

Bináris bemenetek (konfigurálható) 1, alacsony aktivitású 
az aktiváláshoz DGND-hez csatlakoztatni 

Kommunikációs interfész RS485 teljes- vagy félduplex

RS422, támogatja a MODBUS RTU protokollt
Relékimenetek (konfigurálható) 1 relékimenet, potenciálmentes érintkező, 25 V, 1 A, 25 VA 

LED-ek (konfigurálható) 4 LED 
állapotkijelzések: Power, Communication, Limit, Error

Elektromos csatlakozások D-Sub csatlakozódugó, 9 pólusú

magyar
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7 TELEPÍTÉS ÉS ELSŐ ÜZEMBE 
HELYEZÉS

7.1 Biztonsági utasítások

VESZÉLY!

Sérülésveszély a berendezésben uralkodó nagy nyomás 
miatt!
 � A folyamatcsatlakozások meglazítása, illetve oldása előtt 
nyomásmentesítse a rendszert, és zárja el a gázáramot.

Elektromos feszültség miatti sérülésveszély!
 � A munkálatok megkezdése előtt minden esetben kapcsolja 
le a tápfeszültséget, és biztosítsa a véletlen visszakapcsolás 
ellen!

 � Tartsa be az elektromos készülékekre vonatkozó, hatályos 
balesetmegelőzési és biztonsági rendelkezéseket!

Sérülésveszély üzemi közeg szivárgása miatt!
 � Tartsa be az alkalmazott üzemi közegekre vonatkozó, hatá-
lyos balesetmegelőzési és biztonsági rendelkezéseket.

FIGYELMEZTETÉS!

Szakszerűtlen telepítésből vagy üzembe helyezésből 
adódó sérülésveszély!
 � Fluidtechnikai és elektromos telepítést, valamint üzembe 
helyezést csak arra jogosult szakember végezhet, 
a megfelelő szerszám segítségével!

Sérülésveszély a berendezés véletlen bekapcsolása és 
nem felügyelt, újbóli elindulása következtében!
 � Biztosítsa a berendezést a véletlen bekapcsolás ellen.
 � Az eszközön végzett minden beavatkozás után biztosítsa 
a felügyelt újraindítást.

7.2 A telepítés előtt
 → Az MFM / MFC telepítése előtt távolítson el minden szeny-
nyeződést a rendszer vezetékeiből és fluid közeget szállító 
részegységeiből.
 → Az üzemi közeg tisztaságának biztosítása érdekében szereljen 
be egy megfelelő szűrőt (lyukméret ≤ 25 µm) az eszköz elé.

FONTOS!

 � Használjon megfelelő teljesítményű tápegységet.
 � Tartsa be a működési feszültség számára maximálisan 
megengedett maradék hullámosság mértékét.

magyar
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7.3 Az MFM / MFC leírása

LED-ek

M12 csatlakozódugó vagy -aljzat, 5 pólusú, 
vagy D-Sub csatlakozóaljzat, 9 pólusú 

terepi busz

Sub HD csatlakozóaljzat, 
15 pólusú, A mért tömegáram 

előírt értékének bemenete / 
kimenete / 

Bináris bemenetek / RS232

Földelő-csatlakozó csavar

Kerek M16 csatlakozóaljzat, 
8 pólusú, 

24 V- tápfeszültség / 
Relékimenetek

Csatlakozás 
a vezetékhez

7. ábra: Kerek M16, 8 pólusú csatlakozóaljzattal szerelt  
MFM / MFC leírása

LED-ekD-Sub csatlakozódugó, 
9 pólusú 

Terepi busz /  
24 V- tápfeszültség / 

Bináris bemenet / 
Relékimenet / 

RS485

Csatlakozás 
a vezetékhez

Földelő-csatlakozó csavar

8. ábra: D-Sub, 9 pólusú RS485 csatlakozódugóval szerelt  
MFM / MFC leírása

magyar
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7.4 A végrehajtandó munkalépések 
sorrendje

1. Mechanikai telepítés 
2. Fluidtechnikai telepítés
3. Elektromos telepítés
4. Az eszköz paraméterezése
5. A vezetékek nyomás alá helyezése az üzemi közeggel
6. A vezetékek átöblítése és teljes légtelenítése az üzemi 

közeggel, kalibrációs nyomáson

7.5 Paraméterbeállítások

7.5.1 A busz-cím beállítása

A hibás működés megelőzése érdekében az eszközt 
a beállításhoz újra kell inicializálni az áramellátás 
megszakításával.

Az eszköz busz-címe beállítható a Bürkert „Mass Flow Communi-
cator” szoftverével, a „Views” ablakban → PROFIBUS / CANopen, 
vagy közvetlenül a buszvezérlőn keresztül.
A címet a slave és master minden egyes átállítása után újra kell 
inicializálni. Ennek során, a  busztól függően, esetleg szükséges 
lesz a megfelelő hálózati maszk átadása. 

magyar
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7.5.2 Csatlakozó-kiosztás kerek M16, 8 pólusú csatlakozóaljzattal szerelt eszközöknél

M16 csatlakozóaljzat, 8 pólusú Pin Kiosztás
8

2

13

6

45

7 1 24 V – ellátás +
2 1. relé – középső érintkező
3 2. relé – középső érintkező
4 1. relé – nyugalmi érintkező
5 1. relé – záróérintkező
6 24 V – ellátás GND
7 2. relé – záróérintkező
8 2. relé – nyugalmi érintkező

Sub-HD csatlakozóaljzat, 15 
pólusú

Pin MFC 8626, 8712 típus kiosztása MFM 8006, 8002 típus kiosztása

15
14
13
12
11

5
4
3
2
1

10
9
8
7
6

11) Előírt érték bemenet + nem kiosztott
21) Előírt érték bemenet GND nem kiosztott
32) Mért érték kimenet +
4 2. bináris bemenet
5 12 V-os kimenet (csak gyártói használatra)
6 RS232 T x D (közvetlen csatlakozás PC-hez)
7 1. bináris bemenet
8 DGND (bináris bemenetek esetén)
9 Csak gyártói célokra (ne használja!)
10 12 V-os kimenet (csak gyártói használatra)
11 12 V-os kimenet (csak gyártói használatra)
12 3. bináris bemenet
132) Mért érték kimenet GND
14 RS232 R x D (közvetlen csatlakozás PC-hez)
15 DGND (RS232 interfészhez)

1) Az MFC 8626 / 8712 típusok terepi busz verziójában ezek a pinek nincsenek kiosztva.
2) Az MFC 8626 / 8712 típusok és az MFM 8702 / 8706 típusok terepi busz verziójában ezek a pinek nincsenek kiosztva.

magyar
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Kiosztás a terepi busz verziónál
PROFIBUS-DP-M12-aljzat, 
B kódolású (DP V1 max. 12 MBaud)

Pin Kiosztás

2

1

3

4

5 1 VDD1)

2 RxD / TxD – N (A-vezeték)
3 DGND
4 RxD / TxD – N (B-vezeték)
5 nem kiosztott
1) Ezt a feszültséget csak a PROFIBUS-záróellenállás ellátására használja!

CANopen M12 dugó, A kódolású Pin Kiosztás

1

2

4

3

5 1 Árnyékolás
2 nem kiosztott / 24 V, kiviteltől függően2)

3 DGND
4 CAN_H
5 CAN_L
2) A CANopen csatlakozódugón keresztül történő feszültségellátásnál nem szabad csatla-
koztatni az M16, 8 pólusú csatlakozóaljzat feszültségellátását.

D-Sub csatlakozóaljzat, 9 pólusú Pin Profibus-kiosztás

9
8
7
6

5
4
3
2
1

1 Árnyékolás (FE), funkcionális földelés
2 nem kiosztott
3 RxD/TxD-P B-vezeték
4 RTS-vezérlőjel érzékelőkhöz
5 GND adatátviteli potenciál
6 VDD tápfeszültség + (P5V)
7 nem kiosztott
8 RxD/TxD-N A-vezeték
9 nem kiosztott

magyar
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7.5.3 Csatlakozó-kiosztás D-Sub, 
9 pólusú RS485 
csatlakozódugóval szerelt 
eszközöknél

D-Sub csatlako-
zódugó, 9 pólusú 
RS485

Pin Kiosztás

6
7
8
9

1
2
3
4
5

1 Bináris bemenet
2 GND
3 24 V – ellátás +
4 Relé – záróérintkező
5 Relé – nyitóérintkező
6 1) TX+ (RS485 - Y)
7 1) TX- (RS485 - Z)
8 1) RX- (RS485 - B)
9 1) RX+ (RS485 - A)

1) A félduplex működéshez a 6–9 és a 7–8 érintkezőket át kell 
hidalni.

7.6 Mechanikai telepítés
Vegye figyelembe a  kalibrációs táblán és a  kalibrálási jegyző-
könyvben meghatározott beépítési helyzetet.

7.7 Fluidtechnikai telepítés

VESZÉLY!

Sérülésveszély a berendezésben uralkodó nagy nyomás 
miatt!
 � A folyamatcsatlakozások meglazítása, illetve oldása előtt 
nyomásmentesítse a rendszert, és zárja el a gázáramot.

A fluid-csatlakozásokat a maximális tömegáramnak és az optimalizált 
nyomásveszteségnek megfelelően válassza meg. Bevezető csőszakasz 
kialakítása nem szükséges.
Igény esetén az eszköz kész fluid-csatlakozókkal is szállítható.

FIGYELMEZTETÉS!

Szivárgás miatti veszély!
Alacsony tömegáram és magas nyomás esetén különösen ügyelni 
kell a rendszer kellő tömítettségére, hogy a hibás adagolást vagy 
az üzemi közeg szivárgását elkerüljük.
 � A biztonságos tömítés érdekében kövesse az alább ismer-
tetett eljárásmódot.

A csőcsatlakozásokat feszülésmentesen szerelje össze. Az abszolút 
tömörség biztosításához használjon szorítógyűrűs csavarkötéseket.
Használjon megfelelő átmérőjű és sima felületű csövet.
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 → A csövet derékszögben [1] vágja el és sorjázza le [2].

1 2

 → Tolja fel egymás után a csőre a hollandi anyát [A] és 
a szorítógyűrűt.

A

B
C

szorítógyűrű

 → Helyezze fel a tömítőgyűrűt [C], és csavarozza fel az eszközre 
a csatlakozót [B].

C B

 → Tolja be a vezetéket, és húzza meg kézzel a hollandi 
anyát [A].

A

magyar
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 → Végezetül a hollandi anyát húzza szorosra egy megfelelő 
kulccsal, hogy a csatlakozás tömör legyen.

7.8 Elektromos telepítés

VESZÉLY!

Sérülésveszély áramütés következtében!
 � A munkálatok megkezdése előtt minden esetben kapcsolja 
le a tápfeszültséget, és biztosítsa a véletlen visszakapcsolás 
ellen!

 � Tartsa be az elektromos készülékekre vonatkozó, hatályos 
balesetmegelőzési és biztonsági rendelkezéseket!

FIGYELMEZTETÉS!

Tűz- és gyulladásveszély elektrosztatikus kisülés 
következtében!
Ha az eszköz elektrosztatikusan feltöltődik, akkor egy elekt-
rosztatikus kisülés következtében a gyúlékony gázgőzök 
belobbanhatnak.
 � Az elektrosztatikus kisülések elkerülése érdekében csatla-
koztassa a házat a lehető legrövidebb (és lehető legnagyobb 
keresztmetszetű) vezetékkel a funkcionális földeléshez (FE).

Elektromágneses terek miatti veszély!

Ha az FE-csatlakozó nincs csatlakoztatva, akkor nem telje-
sülnek az EMC irányelv követelményei!
 � Csatlakoztassa a házat a lehető legrövidebb (és lehető leg-
nagyobb keresztmetszetű) vezetékkel a funkcionális földelés-
hez (FE).

FONTOS!

Fontos megjegyzés az eszköz kifogástalan működése 
érdekében:
az MFM / MFC összes jelének GND- vagy testvezetékeit 
minden esetben külön-külön kell bevezetni az eszközbe.
Ha az összes GND-jelet közvetlenül az eszközben áthidalja, és 
csak egy közös vezeték vezet a kapcsolószekrényhez, akkor 
jeleltolódások és interferenciák (impulzusok, rezgések stb.) 
léphetnek fel az analóg jelekben.
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 → Csatlakoztassa a funkcionális földelést (FE) a megjelölt csa-
varhoz, például egy földelőkapoccsal. Használja a lehető 
legrövidebb és lehető legnagyobb keresztmetszetű vezetéket.

8 KEZELÉS ÉS MŰKÖDÉS

8.1 Biztonsági utasítások

FIGYELMEZTETÉS!

Szakszerűtlen kezelésből adódó sérülésveszély!
A nem szakszerű kezelés személyi sérüléshez, valamint az 
eszköz és környezetének károsodásához vezethet. 
 � A kezelőszemélyzetnek ismernie kell a használati utasítás 
tartalmát.

 � Különösen fontos betartani a biztonsági utasításokat és 
a rendeltetésszerű használat előírásait.

 � Az eszközt csak megfelelően képzett személyzet üzemel-
tetheti be.

8.2 Kezelés

8.2.1 Kerek M16 csatlakozóaljzattal 
szerelt eszközök kezelése

A kerek M16 csatlakozóaljzattal rendelkező eszközök működtetése 
analóg szabványos jelekkel vagy terepi busz kommunikációval, 
valamint bináris bemenetekkel történik. Az üzemállapotról 4 LED 
és relékimenetek tájékoztatnak.
A számítógéphez való csatlakozás egy soros interfészen (RS232) 
és a „Mass Flow Communicator“ szoftver segítségével lehetséges.
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LED-ek

Bináris 
bemenetek
Relékimenetek

Terepi busz

 � Szabványos jelek kiválasztása / Bináris bemenetek 
kiosztása

A szabványos jelek típusa és a bináris bemenetek 
kiosztása megadható a rendelésnél és a „Mass Flow 
Communicator“ számítógépes szoftver segítségével 
állítható be (lásd még „10.1.4” fejezet).
 � LED-ek kiosztása / Bináris kimenetek kiosztása

A LED-ek „Communication“ és „Limit(y)“ kiosztása, 
valamint a bináris kimenetek kiosztása a szoftver segítsé-
gével konfigurálható (lásd még „10.1.4” fejezet).

8.2.2 D-Sub, RS485 csatlakozódugóval 
szerelt eszközök kezelése

A D-Sub, 9 pólusú RS485 csatlakozódugóval rendelkező eszközök 
működtetése terepi busz kommunikációval, valamint egy bináris 

bemeneten történik. Az üzemállapotról 4 LED és 1 relékimenet 
tájékoztatnak.
A számítógéphez való csatlakozás egy soros interfészen (RS485), 
egy USB-adapteren keresztül, a  „Mass Flow Communicator“ 
szoftver segítségével lehetséges.

LED-ek

Terepi busz / 
Bináris bemenet/ 
Relékimenet

 � A bináris bemenet kiosztása
A bináris bemenet kiosztása megadható a rendelésnél 
és a „Mass Flow Communicator“ számítógépes szoftver 
segítségével állítható be (lásd még „10.1.4” fejezet).
 � LED-ek kiosztása / A bináris kimenet kiosztása

A LED-ek „Communication“ és „Limit(y)“ kiosztása, 
valamint a bináris kimenet kiosztása a szoftver segítsé-
gével konfigurálható (lásd még „10.1.4” fejezet).
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8.2.3 A LED-ek alapbeállítás szerinti 
kiosztása

LED-ek állapota Jelentés
Power LED (zöld) 
világít

Az eszköz feszültség alatt áll.

Power LED (zöld) villog Az autotune-funkció folyamatban van.

Communication LED 
(sárga) világít

Az eszköz a terepi buszon vagy 
a soros interfészen keresztül kommu-
nikál (RS232 / RS485 / USB).

LED-ek állapota Jelentés
Limit (y) LED (kék) 
világít

MFM: azt jelzi, hogy a mért érték 
majdnem elérte a névleges átfolyást.  
MFC: azt jelzi, hogy a proporcionális 
szelep állítójele majdnem elérte 
a 100%-ot. Működésnél ez azt jelenti, 
hogy a nyomás a szabályozó területén 
túl alacsony a kívánt tömegáramlás 
eléréséhez.

Limit (y) LED (kék) 
villog

Az eszköz valamelyik másik 
üzemmódban van mint az alap 
szabályozási üzem vagy az 
autotune-funkció.

Error LED (piros) világít Kisebb hiba, például: az autotune-
funkció sikertelen volt.

Error LED (piros) villog Súlyos hiba, például sérült érzékelő, 
rossz belső tápfeszültség vagy túlzott 
üzemi nyomás.
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8.2.4 Bemenetek

Analóg bemenet / kimenet
Az analóg bemeneten keresztül (csak MFC) fogadható az előírt 
érték, azaz a vezetékrendszer számára meghatározott tömegáram 
érték.
A mért tömegáram értékét az analóg kimenet segítségével továb-
bíthatjuk a csatlakoztatott eszközre.

Busz-csatlakozó (csak terepi buszos kivitel)
A fogadott előírt érték és a  mért érték digitálisan továbbítódik 
a terepi buszon keresztül. PROFIBUS DP, CANopen vagy Modbus 
RTU között lehet választani (lásd a terepi buszok kiegészítő hasz-
nálati utasítását is).
Bináris bemenetek
A bináris bemenetek aktiválásával különféle funkciók indíthatók 
az MFC-n, vagy az MFC egy adott üzemmódra átkapcsolható. Ez 
a bináris bemenetnek a GND-hez való, legalább 0,5 s időtartamú 
csatlakoztatásával történik.

1. bináris 
bemenet 

aktiválása

2. bináris 
bemenet 
aktiválása

9. ábra: Bináris bemenetek aktiválása kerek M16, 8 pólusú csat-
lakozóaljzattal szerelt eszközöknél

1. bináris 
bemenet 

aktiválása

10. ábra: A bináris bemenet aktiválása D-Sub, 9 pólusú RS485 
csatlakozódugóval szerelt eszközöknél

Bemenet Standard kiosztás
1. bináris 
bemenet

Az autotune-funkció indítása

2. bináris 
bemenet

 � Nem alkalmazzák a kerek M16, 8 pólusú 
csatlakozóaljzattal szerelt eszközöknél.

 � Nincs jelen a D-Sub, 9 pólusú RS485 
csatlakozódugóval szerelt eszközöknél.

3. bináris 
bemenet

1. táblázat: A bináris bemenetek standard kiosztása

Funkció Leírás
Autotune indítása Az autotune-funkció indítása a szabályozási 

paraméterek telepítési feltételek szerinti 
optimalizálásához (lásd „8.3” fejezet).

Átkap-
csolás a 2-es 
jelleggörbére

A Gáz 2 alatt tárolt kalibrációs görbe, 
valamint az ott megadott összes paraméter 
lesz alkalmazva.

Számláló 
nullázása

A beépített mennyiségszámláló (totalizátor) 
nullára lesz visszaállítva.

Előírtérték-profil 
indítása

A tárolt előírtérték-profil indítása (lásd 
„8.3” fejezet).
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Funkció Leírás
Vezérlőüzem A mágnesszelep egy adott értékre történő 

nyitására szolgál (lásd „8.3” fejezet).
Biztonsági érték 
szabályozása*

Az eszközben eltárolt biztonsági érték alkal-
mazása mint előírt tömegáram-érték.  
Ebben az esetben az analóg bemeneten 
vagy a terepi buszon fogadott előírt tömeg-
áram-érték nem lesz figyelembe véve.

Szelep teljes 
zárása*

A szelep teljes lezárása.  
Ebben az esetben az előírt tömegáram-érték 
nem lesz figyelembe véve.

Szelep teljes 
nyitása

A szelep teljes kinyitása.  
Ebben az esetben az előírt tömegáram-érték 
nem lesz figyelembe véve.

2. táblázat: Bináris bemenetek lehetséges funkciói
*  ezeknél a funkcióknál megválasztható a bináris bemenet 
működési módja (a funkció aktiválása a GND-vel való kapcsolat 
nyitásával vagy zárásával történik).

8.2.5 Relékimenetek

Az MFM / MFC eszközök kiviteltől függően 1 vagy 2 relékimenettel 
vannak ellátva, amik az üzemállapotot, a határértékek túllépését 
vagy esetleges hibát jeleznek.

Kimenet Kiosztás
1. relékimenet y2 határérték
2. relékimenet1 Hiba (súlyos hiba esetén, pl. meghibásodott 

érzékelő vagy belső feszültséghiba)

Kimenet Kiosztás
1)Csak a kerek M16, 8 pólusú csatlakozóaljzattal szerelt 
eszközöknél

3. táblázat: A relékimenetek standard kiosztása

Funkció Leírás
Használaton kívül A relékimenethez nincs hozzárendelve 

funkció.
Power be Az eszköz feszültség alatt áll.
Autotune aktív Az autotune-funkció folyamatban van.
Gáz 1 ill. 2 aktív Az 1. vagy 2. kalibrációs görbe van 

használatban.
Ügyfél által meg-
határozott kalib-
ráció aktiválva

Az eszköz egy az ügyfél által beállított kalib-
rációval üzemel.

1. vagy 2. bináris 
bemenet aktív

Az 1. vagy 2. bináris bemenet aktiválva lett.

Relékimenet akti-
válása a terepi 
buszon keresztül

A bináris kimenetek állapota a terepi buszon 
vagy a soros interfészen keresztül van 
meghatározva.

Biztonsági értékre 
szabályozás aktív

A beállított biztonsági érték van haszná-
latban mint előírt érték.

Előírtérték-profil 
aktív

Az eszközben eltárolt előírtérték-profil van 
használatban mint előírt érték.
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Funkció Leírás
Vezérlőüzem aktív A vezérlő üzemmód van használatban, ami 

azt jelenti, hogy a beállított előírt érték köz-
vetlenül a proporcionális szelephez továbbí-
tódik állítójelként.

Szelep teljes 
zárása aktív

Aktiválva lett a szelep teljes zárása funkció.

Szelep teljes 
nyitása aktív

Aktiválva lett a szelep teljes nyitása funkció.

Hibás áramfelvétel Az eszköz áramfelvétele felügyelet alatt áll. 
Ha ez az érték megadott határokon kívül 
esik, akkor ez a funkció aktiválódik. A túl 
magas vagy túl alacsony áramfelvétel az 
eszköz hibájára utalhat.

Hibás belső 
feszültségellátás

Az eszköz üzemi feszültsége felügyelet alatt 
áll. A megadott határok túllépése (felfelé 
vagy lefelé) esetén ez a funkció aktiválódik.

Az érzékelő hibás 
feszültségellátása

Az érzékelő tápfeszültsége felügyelet alatt 
áll. A megadott határok túllépése (felfelé 
vagy lefelé) esetén ez a funkció aktiválódik.

Hibás adatmentés Hiba történt az eszköz tartós tárolóegy-
ségébe történő adatmentés során.

Érzékelőhiba Az eszköz önteszttel képes felismerni az 
érzékelő hibáját.  
Ennek előfordulása esetén aktiválódik ez 
a funkció.

Funkció Leírás
MFI hiba A terepi busz modul (MFI) hibás vagy nem 

megfelelően van szerelve. A terepi busz 
kommunikáció lehetetlen.

x határérték A mért érték egy szabadon beállítható 
határérték fölé, illetve alá került.

w határérték Az előírt érték egy szabadon beállítható 
határérték fölé, illetve alá került.

y2 határérték Az állítójel egy szabadon beállítható határ-
érték fölé, illetve alá került.

Totalizátor 
határérték

A mennyiségszámláló (totalizátor) átlépett 
egy szabadon beállítható határértéket.

4. táblázat: A relékimenetek lehetséges funkciói

magyar



32

Kezelés és működés

8006, 8702 típus

8.3 Az MFC üzemmódjai
Az MFC különböző üzemmódokkal rendelkezik:

Üzemmód LED-ek állapota 
(alapbeállítás)

Üzemmód elérése bináris bemeneten 
keresztül (ha konfigurálva van)

Ezt az üzemmódot megszakíthatja 
vagy leállíthatja a(z)

Alap szabályozási 
üzem  
(lásd „8.3.1” fejezet)

Power LED (zöld) 
világít

-  � Autotune-funkció
 � Biztonsági funkció
 � Előírtérték-profil
 � Vezérlőüzem

Autotune-funkció  
(lásd „8.3.2” fejezet)

Power LED (zöld) villog A bemenet legalább 0,5 s időtartamig 
aktív (állandó foglaltság esetén 
újraindulás)

 � Biztonsági funkció
 � Eszköz-visszaállítás (reset)

Biztonsági funkció 
(lásd „8.3.3” fejezet)

Limit LED (kék) villog Mindaddig, amíg a bemenet aktív -
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Üzemmód LED-ek állapota 
(alapbeállítás)

Üzemmód elérése bináris bemeneten 
keresztül (ha konfigurálva van)

Ezt az üzemmódot megszakíthatja 
vagy leállíthatja a(z)

Előírtérték-profil (lásd 
„8.3.4” fejezet)

Limit LED (kék) villog A bemenet legalább 0,5 s időtartamig 
aktív (állandó foglaltság esetén 
újraindulás)

 � Autotune-funkció
 � Biztonsági funkció
 � Eszköz-visszaállítás (reset)

Vezérlőüzem (lásd 
„8.3.5” fejezet)

Limit LED (kék) villog Mindaddig, amíg a bemenet aktív  � Autotune-funkció
 � Biztonsági funkció
 � Eszköz-visszaállítás (reset)

5. táblázat: Az üzemmódok áttekintő táblázata

8.3.1 Alap szabályozási üzem

A tömegáramot az eszköz ebben az üzemmódban nagy dinamikával, azaz gyorsan szabályozza az előírt értékre.
Miután az MFC-t feszültség alá helyezték, az egy rövid inicializálási szakaszt követően ebben az üzemmódban van. A Power LED (zöld) világít.
Az előírt érték, eszközkiviteltől függően, vagy az analóg bemeneten vagy a terepi buszon keresztül lesz megadva.
A szabályozó paraméterei úgy vannak beállítva, hogy az előírt érték változásai vagy a zavartényezők a lehető leggyorsabban ki legyenek 
szabályozva, anélkül, hogy ennek során komolyabb túllendülések lépnének fel.
A tömegáram mért értéke, eszközkiviteltől függően, vagy az analóg kimeneten vagy a terepi buszon áll rendelkezésre.
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MFC esetében
Ha a kék Limit (y) LED elkezd világítani, akkor a propor-
cionális szelep indítójele közelít a 100%-os határhoz 
(lásd „9.3” fejezet).
Ennek oka általában:
 � túl kis nyomáskülönbség az MFC-n, pl. az elégtelen 
nyomásellátás vagy

 � egy erősen szennyezett szűrő következtében.
Ez ahhoz vezethet, hogy az előírt értéket nem lehet 
elérni, és egy állandósult pozitív szabályozási eltérés 
(w – x) alakul ki.

MFM esetében
Ha a kék Limit (y) LED elkezd világítani, akkor az 
aktuálisan mért tömegáram megközelítette vagy átlépte 
a névleges átfolyás értékét (lásd „9.3” fejezet).
A névleges átfolyás jelentős túllépése esetén ez 
ahhoz vezethet, hogy a tömegáram közölt értéke eltér 
a tényleges tömegáramtól.
Annak érdekében, hogy az eltérésre kívülről reagálni 
lehessen, egy digitális kimenet is bekapcsol.

8.3.2 Autotune-funkció

Az autotune-funkciót a gyárban, a végellenőrzés során, 
üzemi nyomás alatt és a kalibrálási jegyzőkönyvben 
feltüntetett kalibrációs közeggel futtatják. 
Ezért nem feltétlenül szükséges ezt a funkciót újból 
futtatni.
Azonban az autotune-funkciót az alábbi esetekben le kell 
futtatni:
 � Jelentősen megváltoztak a rendszerben uralkodó 
nyomásviszonyok.

 � Az üzemi közeg nem felel meg a kalibrációs közegnek.

Ebben az üzemmódban az eszköz kiszámítja és optimálisan beál-
lítja a szabályozási paramétereket a berendezés körülményeihez. 
A proporcionális szelep működtetése egy előre meghatározott profil 
szerint történik, ami megváltoztatja a  tömegáramlást. Bizonyos 
szabályozási paraméterek így a  helyi körülményekhez lesznek 
hozzáigazítva. Az autotune-funkció sikeres futtatása után ezek 
a paraméterek az eszköz tartós tárolóegységében lesznek elmentve.
Ez az MFC funkció az egyik bináris bemenet (amelyik ehhez a  funk-
cióhoz van konfigurálva) legalább 0,5 s  időtartamú aktiválásával 
indítható el. A Power LED (zöld) villog, ami azt jelzi, hogy ez a funkció 
folyamatban van.
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FIGYELMEZTETÉS!

Az autotune-funkció futása során különféle változások tör-
ténnek a tömegáramlásban. 
 � Ne szakítsa meg az MFC feszültségellátását.
 � Tartsa állandó szinten az ellátónyomást.

 → Az autotune-funkció elindítása előtt a tipikus nyomási feltéte-
leknek kell jelen lenniük.

Az autotune-funkció futása közben az MFC nem szabályoz. 
Az autotune-funkció befejezése után az MFC visszatér az eredeti 
üzemmódba.

8.3.3 Biztonsági funkció

Ebben az üzemmódban az eszköz ugyanúgy működik, mint a sza-
bályozás módban, azzal a különbséggel, hogy a külső előírt értéket 
nem veszi figyelembe, hanem helyette egy előredefiniált biztonsági 
előírt értéket alkalmaz. A  biztonsági előírt érték alapértelmezés 
szerint 0%. Az érték a „Mass Flow Communicator“ számítógépes 
szoftver segítségével változtatható meg.
Ez az MFC funkció, az eszköz konfigurációjától függően, vagy az egyik 
bináris bemenet aktiválásával vagy a terepi buszon keresztül indítható.  
A Limit LED (kék) villog, ami azt jelzi, hogy ez a funkció folyamatban 
van.

8.3.4 Előírtérték-profil

Ebben az üzemmódban az eszköz ugyanúgy működik, mint 
a normál szabályozási módban, azzal a különbséggel, hogy a külső 
előírt értéket nem veszi figyelembe, hanem helyette egy maximum 
30  tömegáramértékből álló, előredefiniált időrendi sorozatot 
alkalmaz (a „Mass Flow Communicator“ számítógépes szoftver 
segítségével konfigurálható).
Ez az MFC funkció az egyik bináris bemenet (amelyik ehhez a funk-
cióhoz van konfigurálva) legalább 0,5 s  időtartamú aktiválásával 
indítható el. A Limit LED (kék) villog, ami azt jelzi, hogy ez a funkció 
folyamatban van.
Ha az előírtérték-profil egy bináris bemeneten keresztül lett akti-
válva, és a bemenet ezután ismét inaktiválva lett, akkor az eszköz 
az előírtérték-profil futásának végeztével az aktiválás előtti üzem-
módba tér vissza.

8.3.5 Vezérlőüzem

Ebben az üzemállapotban az előírt értéket kiindulási értékként alkal-
mazzák a proporcionális szelepet vezérlő kitöltési tényező számára. 
Példa: előírt érték 10% → a szelep kitöltési tényezője = 10%.
Ez az MFC funkció, az eszköz konfigurációjától függően, az 
egyik bináris bemeneten vagy a terepi buszon keresztül indítható 
(a   „Mass Flow Communicator“ számítógépes szoftver segítsé-
gével konfigurálható). A Limit LED (kék) villog, ami azt jelzi, hogy 
ez a funkció folyamatban van. 
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9 KARBANTARTÁS, 
HIBAELHÁRÍTÁS

9.1 Biztonsági utasítások

VESZÉLY!

Sérülésveszély a berendezésben uralkodó nagy nyomás 
miatt!
 � A folyamatcsatlakozások meglazítása, illetve oldása előtt 
nyomásmentesítse a rendszert, és zárja el a gázáramot.

Sérülésveszély áramütés következtében!
 � A munkálatok megkezdése előtt minden esetben kapcsolja 
le a tápfeszültséget, és biztosítsa a véletlen visszakapcsolás 
ellen!

 � Tartsa be az elektromos készülékekre vonatkozó, hatályos 
balesetmegelőzési és biztonsági rendelkezéseket!

FIGYELMEZTETÉS!

Szakszerűtlen karbantartásból adódó sérülésveszély!
 � Ezeket a munkálatokat kizárólag a megfelelő képzettség-
gel és engedéllyel rendelkező munkatársak végezhetik el, 
akik ki vannak képezve robbanásveszélyes környezetben 
történő munkavégzésre, és rendelkeznek erre alkalmas 
szerszámmal.

 � A tápfeszültség megszakítása után biztosítsa a folyamat 
szabályozott és felügyelt újraindítását.

9.2 Karbantartás / újrakalibrálás
Az MFMF / MFC felülvizsgálatának és esetleges újrakalibrálásának 
szükségessége az alkalmazási körülményektől függ, és nem lehet 
általánosságban előírni.
2-évenkénti referencia-összehasonlító felülvizsgálat ajánlott. 
Szükség esetén az újrakalibrálás elvégezhető a Bürkert újrakalib-
rálási rutinjával.
Ettől eltérően bevett gyakorlat, hogy egy vállalat évente felül-
vizsgálja a mérőeszközeit, és szükség esetén újrakalibrálja vagy 
újrahitelesíti.

VIGYÁZAT!

Sérülésveszély az eszköz felnyitása következtében fellépő 
működési zavarok és meghibásodás miatt!
Az eszköz belsejében a tömegáramlás szabályozására és 
mérésére szolgáló részegységek találhatók. Az eszközbe 
történő beavatkozás, például tisztítás céljából, csak a „9.2.1” 
fejezetben leírtaknak megfelelően engedélyezett.
Ennél komolyabb beavatkozások az érzékelő jelének változását 
eredményezik, ami egy gyári újrakalibrálást tesz szükségessé. 
 � Ne nyissa fel az eszközt.
 � Komolyabb tisztítást, ami túlmutat a „9.2.1” fejezetben 
ismertetettnél, valamint a kalibrálást csak a gyártó végez-
heti el.
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9.2.1 Karbantartás erősen szennyezett 
közeggel történő üzemeltetés esetén

Erősen szennyezett közeg használata esetén:
 → rendszeresen ellenőrizze a rozsdamentes acél szűrő elszennye-
ződését [5].
 → Tisztítsa meg a szűrőt vagy szükség esetén cserélje ki.

4 5
7

321
6

1 – csavar
2 – bemeneti peremlemez
3 – O-gyűrű tömítés
4 – O-gyűrű tömítés
5 – rozsdamentes acél szűrő
6 – membráncső
7 – O-gyűrű tömítés

11. ábra: Karbantartás, tisztítás

Eljárásmód:
 → Távolítsa el a bemeneti peremlemezt [2] mindkét csavar meg-
lazításával, hogy hozzáférjen a rozsdamentes acél szűrőhöz 
(lásd „11. ábra”).
 → Vegye ki a rozsdamentes acél szűrőt.
 → A rozsdamentes acél szűrőt [5] vagy desztillált vízzel 
(ne csapvízzel), acetonnal, izopropanollal vagy sűrített 
levegővel tisztítsa. 
 → Tisztítás után szárítsa meg az alkatrészeket.
 → Helyezze vissza az alkatrészeket a megfelelő sorrendben és 
helyzetbe (lásd „11. ábra”). A rozsdamentes acél szűrő [5]  
finomabbik oldalának kell a bemeneti peremlemez [2] felé 
mutatnia.

9.2.2 Gyári tisztítás és újrakalibrálás

Ha az érzékelő a működés során elszennyeződött vagy megsérült, 
akkor az eszköz tömegáram-jele nagyobb eltéréseket mutathat 
a  tényleges tömegáramtól. Ebben az esetben szükségessé válik 
a gyári tisztítása vagy cseréje, valamint az újrakalibrálása.

FONTOS! 

 � Az újrakalibrálást a gyárban kell elvégezni, mivel ehhez nagy 
pontosságú kalibrációs szabványmintákra és egy speciális 
digitális kommunikációs rendszerre van szükség. 
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9.3 Hibaelhárítás

Hiba Lehetséges ok Beavatkozás
A Power LED nem világít Nincs áramellátás. Ellenőrizze az elektromos csatlakozásokat.
A Power LED villog Az autotune-funkció folyamatban van. Lásd a „8.3” fejezetet.

A Power LED 
időszakosan kialszik

A feszültségellátás időszakosan összeomlik – az 
eszköz minden alkalommal visszaállást (resetet) hajt 
végre.

Használjon megfelelő teljesítményű 
feszültségellátást.

A csatlakozókábel feszültségcsökkenése túl nagy. Növelje a kábel keresztmetszetét.
Csökkentse a kábel hosszát.

A Limit (y) LED világít MFC: A proporcionális szelep állítójele (majdnem) 
elérte a 100%-ot. Az előírt értéket nem lehet elérni.

Növelje az üzemi nyomást (tartsa be a megengedett 
legnagyobb ellátónyomást).
Ellenőrizze a csővezeték ellenállását és szükség 
esetén csökkentse. 
Ellenőrizze a rendszer méretezését.
Ellenőrizze a vezetékbe szerelt szűrőket, és szükség 
esetén tisztítsa meg azokat.

MFM: A mért tömegáram megközelítette vagy átlépte 
a névleges átfolyás értékét.

Csökkentse a tömegáramlást.
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Hiba Lehetséges ok Beavatkozás
A Limit (y) LED villog Az eszköz valamelyik másik üzemmódban van mint 

az alap szabályozási üzem vagy az autotune-funkció.
Lásd a „8.3” fejezetet.

Az Error LED világít Kisebb hiba, például: a legutóbbi autotune-funkció 
sikertelen volt.

Indítsa újra az autotune-funkciót, vagy indítsa, ill. 
inicializálja újra az eszközt a hiba nyugtázásához.

Az Error LED villog A tápfeszültség maradék hullámossága túl magas. Használjon simított kimeneti feszültségű tápegy-
séget a szükséges teljesítményhez.

Súlyos hiba történt; Példa: meghibásodott érzékelő 
vagy belső feszültséghiba.

Küldje el az eszközt a gyártónak a hiba 
megszüntetéséhez.

Az érzékelőt a megengedettnél nagyobb üzemi 
nyomás mellett használták.

Csökkentse az üzemi nyomást.
Küldje el az eszközt a gyártónak a hiba 
megszüntetéséhez.

Nincs tömegáramlás Az előírt érték a nullapont-lekapcsolás határa alatt 
van.

Növelje az előírt értéket > a névleges átfolyás 
2%-ára.

Az eszköz valamelyik másik üzemmódban van mint 
az alap szabályozási üzem.

Ellenőrizze az üzemmódot, lásd még „8.3” fejezet.

A vezetékek túl nagyra vannak méretezve, vagy még 
nincsenek teljesen légtelenítve.

Légtelenítse a vezetékeket.
Módosítsa a vezeték átmérőjét.
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Hiba Lehetséges ok Beavatkozás
A mért érték ingadozik A földelés (FE) nincs megfelelően csatlakoztatva. Csatlakoztassa a funkcionális földelést (FE) 

a földelési csatlakozóhoz (a lehető legrövidebb veze-
tékkel, keresztmetszet legalább 2,5 mm²).

A szabályozónak folyamatosan ki kell egyenlítenie 
a közeg egyenetlen nyomását, amit például a sziv-
attyúk okozhatnak.

Építsen be egy megfelelő nyomásszabályozót az 
eszköz elé.
A nyomásingadozások csökkentésére szereljen be 
egy nyomáskiegyenlítő tartályt.

A tápfeszültség maradék hullámossága túl magas. Használjon simított kimeneti feszültségű tápegy-
séget a szükséges teljesítményhez.

Az előírt érték 0%, de 
a közeg mégis folyik

Az üzemi nyomás nagyobb, mint amit a propor-
cionális szelep le tud zárni.

Csökkentse az üzemi nyomást.
Küldje el az eszközt a gyártónak a hiba 
megszüntetéséhez.

Előírt érték = 0%, 
a szelep zárva van, 
nincs tömegáramlás 
a vezetékekben; 
de a mért tömegáram 
nem egyenlő nullával

Az eszköz hibás helyzetben lett beépítve. Az MFC-t a kalibrálási jegyzőkönyvben és a kali-
brációs táblán feltüntetett helyzetben építse be, majd 
futtassa az autotune-funkciót az üzemi körülmé-
nyekhez való hozzáigazításához.

Egy másik közeg van használatban, mint amire a kali-
brálást elvégezték.

 → Használja az eredetileg megállapított üzemi 
közeget,
 → vagy küldje el az eszközt a gyártónak, aki az 
üzemi közeghez az újrakalibrálást vagy átkalib-
rálást elvégzi.

Az előírt érték nem 
teljesül

A bemeneti szűrő eltömődött. Tisztítsa meg vagy cserélje ki a bemeneti szűrőt.
Az előnyomás túl alacsony. Növelje az előnyomást a kalibrációs nyomásra.
Az ellennyomás túl magas. Ellenőrizze a szennyeződés mértékét az eszköz utáni 

szakaszon, és szükség szerint tisztítsa ki.

magyar



41

Tartozékok / pótalkatrészek

8626, 8712 típus

10 TARTOZÉKOK / 
PÓTALKATRÉSZEK

VIGYÁZAT!

Alkalmatlan alkatrészekből eredő sérülésveszély, anyagi 
károk!
Az alkalmatlan tartozékok és a nem megfelelő pótalkatrészek 
személyi sérüléshez, valamint az eszköz és környezetének 
károsodásához vezethetnek.
 � Csak a Bürkert vállalat eredeti tartozékait és eredeti pótalka-
trészeit használja.

10.1 Tartozékok
Az alábbiakban ismertetett Bürkert tartozékok ajánlottak az eszköz 
optimális működéséhez, karbantartásához és javításához.

10.1.1 Elektromos tartozékok kerek M16, 
8 pólusú csatlakozóaljzattal szerelt 
eszközökhöz

Típusok Tartozékok Rendelési 
szám

8006,  
8702,  
8626,  
8712

M16 dugó, 8 pólusú 
(forrasztáshoz)

918 299

M16 dugó, 8 pólusú, 5 
m kábellel, egyik végén szerelve

787 733

M16 dugó, 8 pólusú, 10 
m kábellel, egyik végén szerelve

787 734

D-Sub dugó, 15 pólusú, 5 
m kábellel, egyik végén szerelve

787 735

D-Sub dugó, 15 pólusú, 10 
m kábellel, egyik végén szerelve

787 736

RS232 adapter, számítógép 
hosszabbító kábellel való csat-
lakoztatásához (Rendelési sz. 
917039)

654 757

D-Sub hosszabbító kábel, 
9 pólusú, RS232, 2 m

917 039

RS422 adapter 666 370
USB-adapter 670 696
USB-kábel, 2 m 772 299
Konfigurációs szoftver (Mass 
Flow Communicator)

letölthető: 
www.burkert.
com
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Típusok Tartozékok Rendelési 
szám

Profibus-
kivitel

M12 dugó, egyenes (B kódolású) 918 198
M12 aljzat, egyenes (B kódolású) 918 447
PROFIBUS* Y-elosztó 902 098

PROFIBUS T-darab 918 531
PROFIBUS záróellenállás, dugó, 
B kódolású

902 553

GSD fájl letölthető: 
www.burkert.
com

CANopen-
kivitel

M12 dugó, egyenes (A kódolású) 917 115
M12 aljzat, egyenes (A kódolású) 917 116
DVN /CAN Y-elosztó 772 420

DVN /CAN záróellenállás, 
Dugó, A kódolású
Aljzat, A kódolású

 
772 424
772 425

* A fent felsorolt, testre szabható M12 csatlakozók helyszűke 
miatt nem helyezhetők el közvetlenül egymás mellett. Ezért 
legalább az egyik csatlakozó esetében használjon egy kisebb 
átmérőjű, kereskedelmi forgalomban kapható csatlakozót.

10.1.2 Elektromos tartozékok D-Sub, 
9 pólusú RS485 csatlakozódugóval 
szerelt eszközökhöz

Árucikk Rendelési 
szám

D-Sub aljzat, 9 pólusú (forrasztott csatlakozás) 917 623
USB-adapter 670 693
USB-kábel, 2 m 772 299

10.1.3 Fluidtechnikai tartozékok

Az MFM / MFC eszközök DIN ISO 228/1 szerinti menetes folyamat-
csatlakozó-lemezzel vannak felszerelve.
A tartozékként kapható menetes csatlakozóval csatlakoztatható az 
eszköz egy vezetékhez:
 � az eszköz csatlakozó oldalán egy DIN ISO 228/1 szerinti menet 
található,

 � a vezeték-oldali csatlakozó különböző méretekben kapható.

Minden csavaros csatlakozáshoz tömítőgyűrűt kell 
rendelni!
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Eszközcsat-
lakozó DIN 
ISO 228/1 sze-
rinti menettel

Vezeték 
átmérője

Szorítógyűrűs 
csavarkötés 
rendelési 
szám

Tömítőgyűrű 
rendelési 
szám

G 1/4 6 mm 901 538 901 575
G 1/4 8 mm 901 540 901 575
G 1/4 1/4" 901 551 901 579
G 1/4 3/8" 901 553 901 579
G 3/8 8 mm 901 542 901 576
G 3/8 10 mm 901 544 901 576
G 3/8 1/4" 901 555 901 580
G 3/8 3/8" 901 556 901 580
G 1/2 10 mm 901 546 901 577
G 1/2 12 mm 901 548 901 577
G 1/2 1/2" 901 557 901 581
G 1/2 3/4" 901 558 901 581
G 3/4 12 mm 901 549 901 578
G 3/4 3/4" 901 559 901 582

Az MFM / MFC fluidtechnikai csatlakoztatásához további 
tartozékokat talál a Bürkert tartozék-katalógusban, 
a 1013 típus alatt.

10.1.4 Mass Flow Communicator  
(számítógépes szoftver)

A „Mass Flow Communicator“ számítógépes szoftver lehetővé 
teszi a  kommunikációt a  Bürkert tömegáramlás szabályozó és  
folyadékáramlás szabályozó termékcsaládjainak minden eszkö-
zével .

A szoftver Windows operációs rendszeren futtatható, és 
az MFM / MFC eszközzel egy soros interfészen keresztül 
kommunikál (RS232 / RS485 / USB).

A szoftver lehetővé teszi:
 � egyes specifikus eszközadatok kiolvasását,
 � bináris bemenetek és kimenetek kiosztásának módosítását,
 � a LED-ek kiosztásának módosítását,
 � különböző funkciók aktiválását,
 � egyes dinamikus tulajdonságok módosítását,
 � a felhasználó által meghatározott kalibrációs görbe beállítását,
 � a firmware frissítését,
 � a busz-cím beállítását,
 � ...
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Üzemen kívül helyezés

8006, 8702 típus

10.1.5 További dokumentumok

Megnevezés Rendelési szám
Terepi busz eszközök kiegészítő hasz-
nálati utasítása

804 553

Fertőtlenítési nyilatkozat 806 075
Kiegészítő lap „Konfiguráció PROFIBUS-
on keresztül GSD fájllal“

805 923

10.2 Pótalkatrészek

Megnevezés Rendelési szám
Rozsdamentes acél szűrő, lyukméret 
250 µm, 8626 / 8006 típusokhoz (standard 
alaptest) 

646 808

Rozsdamentes acél szűrő, lyukméret 
250 µm, 8626 / 8006 típusokhoz (alaptest 
nagy tömegáramokhoz)

651 694

Rozsdamentes acél szűrő, lyukméret 
250 µm, 8702 típushoz 

654 733

Rozsdamentes acél szűrő, lyukméret 
25 µm, 8712 típushoz

676 329

11 ÜZEMEN KÍVÜL HELYEZÉS

11.1 Biztonsági utasítások

VESZÉLY!

Veszély a berendezésben uralkodó nagy nyomás miatt!
 � A folyamatcsatlakozások meglazítása, illetve oldása előtt 
nyomásmentesítse a rendszert, és zárja el a gázáramot.

Üzemi közeg szivárgása miatti veszély!
 � Tartsa be az alkalmazott üzemi közegekre vonatkozó, hatá-
lyos balesetmegelőzési és biztonsági rendelkezéseket.

Elektromos feszültség miatti veszély!
 � A munkálatok megkezdése előtt minden esetben kapcsolja 
le a tápfeszültséget, és biztosítsa a véletlen visszakapcsolás 
ellen!

 � Tartsa be az elektromos készülékekre vonatkozó, hatályos 
balesetmegelőzési és biztonsági rendelkezéseket!

FIGYELMEZTETÉS!

Szakszerűtlen leszerelésből adódó sérülésveszély!
 � Karbantartást csak arra jogosult szakember végezhet, 
a megfelelő szerszám segítségével!
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Csomagolás, tárolás, szállítás

8626, 8712 típus

11.2 Az MFM / MFC eszközök 
leszerelése

Eljárásmód: 

B

A

C

 → Csökkentse az üzemi közeg rendszernyomását.
 → Szabályozza a mágnesszelep nyitását.
 → Öblítse át az eszközt semleges közeggel (például nitrogénnel).
 → Csökkentse az öblítőfolyadék rendszernyomását.
 → Szakítsa meg a feszültségellátást [A].
 → Válassza le az elektromos csatlakozásokat [B].
 → Válassza le a fluidtechnikai csatlakozásokat [C].
 → Távolítsa el az MFM / MFC eszközt.

12 CSOMAGOLÁS, TÁROLÁS, 
SZÁLLÍTÁS

12.1 Csomagolás, szállítás

FONTOS!

Szállítás során keletkező károk!
A nem kellő mértékben védett eszközök a szállítás során 
sérülhetnek.
 � Távolítsa el az összes kábelt, csatlakozást, külön szűrőket és 
a szerelési anyagokat.

 � Tisztítsa meg és szellőztesse át a szennyezett eszközöket.
 � A fluidtechnikai csatlakozásokat óvja védősapkával, hogy 
megvédje őket a sérüléstől és biztosítsa a tömítettségüket.

 � Csomagolja be az eszközt 2 arra alkalmas, védőfóliával 
lezárt tasakba.

 � Az eszközt nedvességtől és szennyeződéstől védve, ütésálló 
csomagolásban szállítsa. 

 � Az eszközt ne tegye ki a megengedett tárolási hőmérséklettől 
eltérő hőmérsékletnek.

12.2 Raktározás

FONTOS! 

A helytelen tárolás következtében kár keletkezhet az 
eszközben!
 � Az eszközt szárazon és pormentesen tárolja!
 � Tárolási hőmérséklet: -10 °C – +70 °C.
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Visszaküldés

8006, 8702 típus

13 VISSZAKÜLDÉS

Az eszközön addig nem végeznek munkát vagy elle-
nőrzést, amíg az érvényes Fertőtlenítési nyilatkozat 
nem áll rendelkezésre.
A Fertőtlenítési nyilatkozat letölthető a honlapunkról, vagy 
a területileg felelős Bürkert irodától igényelhető.
www.burkert.hu  Szerviz és Támogatás  Szerviz, 
Karbantartás és Beüzemelés  Return sheet
Egy már használatba vett eszköz visszaküldéséhez elen-
gedhetetlenül szükséges a visszaküldési szám megléte.

Egy már használatba vett eszköz Bürkert számára történő vissza-
küldéséhez a következőképpen járjon el:

 → Töltse ki a Fertőtlenítési nyilatkozatot.
 → Küldje el a Nyilatkozatot az űrlapon megadott címre: a Bürkert 
ezután faxon vagy postai úton elküldi Önnek a visszaküldési számot.
 → Csomagolja be az eszközt a „12.1” fejezetben leírtaknak 
megfelelően.
 → Adja fel az eszközt a visszaküldési számmal és a Fertőtle-
nítési nyilatkozattal együtt a Bürkert számára.

  Cím:
  Bürkert Fluid Control Systems 

Corporate Quality / Complaint Management 
Chr.-Bürkert-Str. 13-17 
D-74653 Ingelfingen 
Tel. + 49 (0) 7940 - 10 91 599 
Fax + 49 (0) 7940 - 10 91 490 
E-mail: service.international@burkert.com

14 AZ ESZKÖZ LESELEJTEZÉSE
 → Szelektálja a használt termékeket jellegük szerint.
 → Az eszközt és a csomagolást környezetvédelmi szempontból 
megfelelően selejtezze le.

FONTOS! 

Környezeti károk a közegek által szennyezett alkatrészek 
miatt!
 � Tartsa be a vonatkozó hulladékkezelési és környezetvédelmi 
előírásokat!

Vegye figyelembe az országban érvényes, helyi hulladék-
kezelési előírásokat.
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