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Čítajte pred použitím zariadenia 
Výstraha! Používanie zariadenia výrobcom nešpecifikovaným spôsobom môže poškodiť zariadenie alebo 
ublížiť osobám. 
 
Technické špecifikácie 
 Elektrické: 230 V∼; - 15% – + 10% 
  50 Hz ± 2% 
  10 VA, MP 603 
  25 VA, MP 603Z 
 Kategória inštalácie: III., 300 V 
 Stupeň znečistenia: 2 
 Maximálna relatívna vlhkosť: 95 % 
 Pracovná teplota: MP603: 0°C až 55°C;  MP603Z: -25°C až 55°C 
 Maximálna nadmorská výška: 2000 m 
 

Symboly 
 

~ striedavé napätie (prúd) N svorka na pripojenie nulového 
vodiča  (bledomodrý vodič) 

L svorka na pripojenie fázy  
(hnedý vodič) PE 

svorka na pripojenie 
ochranného vodiča  
(zelenožltý vodič) 

 
Pozor, nebezpečenstvo. 
Pozri sprievodnú dokumentáciu 

 
Svorka ochranného vodiča 

 
 

1. Účel a použitie 

Indukčný prietokomer MP603 je digitálny prístroj určený na meranie elektricky vodivých kvapalín. Prístrojom je možné 

merať chemicky agresívne látky (kyseliny, lúhy...), potraviny (mlieko, pivo, víno, jogurt, džem, pitná i úžitková voda...) i 

kaly ( čističky odpadových vôd).  

Snímače prietoku v potravinárskom priemysle je možné čistiť ako bežné potrubie.  

 

Upozornenie: Prietokomer nesmie byť použitý na meranie prietoku výbušných a horľavých látok a 

nesmie byť inštalovaný v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu ! 

Prístroj je možné použiť na meranie chemicky agresívnych a abrazívnych médií len po dohode s 

výrobcom.  

2. Popis 

2.1. Názvoslovie 

Názvoslovie zodpovedá platným normám a je rozšírené o tieto pojmy: 

 

Snímač prietoku - pozostáva z meracej trubice s vnútornou dielektrickou výstelkou. Na trubici je umiestnený 

elektromagnet a snímacie elektródy, ktorými je snímané signálne napätie z meranej kvapaliny. 

 

! 

! 

! 
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 Vyhodnocovacia elektronika - elektronická časť indukčného prietokomera, ktorá generuje budenie snímača prietoku a 

spracúva jeho signálne napätie. Ďalej pomocou mikroprocesora vykonáva všetky obslužné funkcie prietokomera.  

 
Rušivé napätia - sú vytvárané elektrochemickými, polarizačnými a ďalšími napätiami na potrubí a striedavých napätí 

indukovaných do kvapaliny alebo vznikajúcich prietokom striedavých prúdov potrubím a kvapalinou z rušivých zdrojov. 

 

Prídavné zariadenia - sú elektrické alebo elektronické meracie, registračné a regulačné prístroje, ktoré sa pripájajú na 

výstupy merača. 

2.2 Popis konštrukčného usporiadania indukčného prietokomera. 

Indukčný prietokomer pozostáva zo snímača prietoku a vyhodnocovacej elektroniky umiestnenej v kovovej skrinke s LCD 

zobrazovačom a dvomi ovládacími tlačidlami.  

Pod vekom skrinky sú umiestnené svorkovnice, na ktoré sa pripája napájacie napätie  

(1, N, PE; 230V,50Hz), indukčný snímač prietoku, impulzný výstup a vstup. 

Výstup prúdovej slučky 0/4 až 20 mA, komunikačné rozhranie (RS485, RS232, M-BUS ... ) sú realizované ako zásuvné 

moduly. Moduly si môže dodatočne osadiť zákazník. 

Snímač prietoku má vnútorný povrch elektricky izolovaný výstelkou, v ktorej sú umiestnené snímacie elektródy. Na 

meracej trubici sú umiestnené budiace cievky, ktorých vodiče spolu s elektródami sú vyvedené do krabičky umiestnenej 

na snímači prietoku. Vyhodnocovacia elektronika na základe indukovaného napätia určí prietok média. 

 Vyhodnocovacia elektronika sa dodáva v dvoch základných vyhotoveniach: 

 

a) Štandardné vyhotovenie MP603 (Ta 0°C až 55°C) 

 

b) Vyhotovenie so zvýšenou klimatickou odolnosťou (Ta -25°C až 55°C) 

MP603Z – má zabudované výhrevné teleso, ktoré sa zapína pri poklese okolitej teploty pod 5°C a vypína pri teplote 

7°C. 

3. Technické údaje 

3.1. Označenie 

V objednávke musia byť uvedené tieto údaje: 

• vyhotovenie elektroniky MP603 (Ta: 0°C až 55°C) alebo MP603Z (Ta: -25°C až 55°C) 

• priemer mernej trubice : DN 15 až DN 300, viď Tab. č.2 

• menovitý tlak v potrubí : PN16 (PN40 na zvláštnu objednávku) 

• počet kusov 

• či osadiť komunikačný modul RS485 ( je ho možné zákazníkom osadiť dodatočne)  

• či osadiť modul prúdového výstupu, ak áno špecifikovať 0 – 20mA alebo 4 – 20mA  

 

• požiadavky na špeciálne úpravy:   

- vyhotovenie s dvomi impulznými výstupmi;  

- modul analógového vstupu 0 – 10V alebo 0 – 20mA;  
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MP603 a spôsob označenia pri objednávke: 

 
                                                                                                                            MP  603X -  X X X,   DN  X,  PN 16 
       Vyhotovenie elektroniky                                 -  Ta:  0°C až 55°C                            
                                                                        Z    -  Ta: -25°C až 55°C      
                                                                         
 
       Materiál výstelky:    1     -  teflon ( PTFE )   
  2     -  polypropylén(PP)      
  3     -  guma (mäkká od DN50) 
         
       Materiál telesa:                                        1     -  štandardné vyhotovenie 
                                                                       2     -  celonerezové vyhodnotenie 
                                                                  
       Vyhotovenie telesa                                  1     -  prírubové 
                                                                       2     -  oblý závit (RD) 
                                                                       3     -  trubkový závit (G) 
 
       Svetlosť v [mm]  
       Menovitý tlak ( PN16 alebo PN40) 
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3.2. Technické parametre 

Tabuľka 1 : Základné parametre MP603 

 

Teplota okolia MP603 : 0° C až 55° C 

MP603Z : -25° C až 50° C 

Vlhkosť max 95 % 

Stupeň krytia  IP 65 

Displej 16 – znakový LCD  

Doba uloženia nameraných údajov Min. 10 rokov 

Napájanie 230 V – 15%,+ 10% ; 50 Hz ± 2%;  

MP603:  10 VA 

MP603Z: 25 VA 

Kategória inštalácie / prepätia III. / 300V 

Stupeň znečistenia 2 

Nadmorská výška 2000m 

Elektromagnetické prostredie odolnosť : Trieda E2 – priemyselné 

prostredie 

vyžarovanie: Trieda E1 – bytové, 

ľahký priemysel 

Klimatické a mechanické prostredie               MP603: 

 

MP603Z: 

Trieda B – pevné meradlá inštalované 

v budove 

Trieda C – pevné meradlá inštalované 

vonku 

Mechanické prostredie M1 – priestor s vibráciami a otrasmi 

malej intenzity 

Rozmery vyhodnocovacej elektroniky, viď príloha č. 2 180 x 170 x 90 mm  

Hmotnosť vyhodnocovacej elektroniky 4 kg 

Max. teplota média  - výstelka teflón 160° C 

Max. teplota média - výstelka guma, polypropylén 60° C 

Vodivosť kvapaliny min. 20µS/cm 

Minimálna ukľudnovacia dĺžka  pred snímačom 5DN  

za snímačom     3DN  
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Tabuľka 2 : Rozsah prietokov v závislosti od DN pre vodu 

Najväčšia dovolená chyba  

 Q1 ≤  Q < Q2  Q2 ≤  Q ≤ Q4 

pre studenú vodu 

t ≤ 30 °C 

max ± 5% ; typicky ± 2% max ± 2% ; typicky ± 1% 

pre teplú vodu 

t > 30 °C 

max ± 5% ; typicky ± 3% max ± 3% ; typicky ± 1,5% 

 

Typové schválenie platí pre pomer Q3 : Q1 =50 ! 

 

Svetlosť DN                      

mm 
80 100 150 200 250 300 

Preťažovací 

prietok    Q4    

m3/h 

125 200 200 312,5 500 787,5 787,5 1250 787,5 1250 2000 1250 2000 3125 

Trvalý prietok             

Q3    m3/h 
100 160 160 250 400 630 630 1000 630 1000 1600 1000 1600 2500 

Prechodový 

prietok   Q2     

m3/h 

6,40 5,12 10,24 8,00 25,60 20,16 40,32 32,00 63,00 64,00 51,20 100,00 102,40 80,00 

Minimálny 

prietok      Q1     

m3/h 

4,00 3,20 6,40 5,00 16,00 12,60 25,20 20,00 39,38 40,00 32,00 62,50 64,00 50,00 

Rozsah   Q3 : 

Q1 
25 50 25 50 25 50 25 50 16 25 50 16 25 50 

Najmenšia 

hodn.imp. výst. 
8 15 15 20 30 50 50 70 50 70 120 70 120 180 

Iné prietoky po dohode s výrobcom. 

Svetlosť DN                      

mm 
10 15 20 25 32 40 50 65 

Preťažovací prietok    

Q4    m3/h 
2 3,13 5 7,88 7,88 12,5 12,5 20 20 31,25 31,25 50 50 78,75 78,75 125 

Trvalý prietok             

Q3    m3/h 
1,6 2,5 4 6,3 6,3 10 10 16 16 25 25 40 40 63 63 100 

Prechodový prietok   

Q2     m3/h 
0,08 0,08 0,20 0,20 0,32 0,32 0,64 0,51 1,02 0,80 1,60 1,28 2,56 2,02 4,03 3,20 

Minimálny prietok      

Q1     m3/h 
0,05 0,05 0,13 0,13 0,20 0,20 0,40 0,32 0,64 0,50 1,00 0,80 1,60 1,26 2,52 2,00 

Rozsah  Q3 : Q1 31,5 50 31,5 50 31,5 50 25 50 25 50 25 50 25 50 25 50 

Najm. h. imp. Výst. 0,2 0,2 0,3 0,5 0,5 1 1 2 2 2 2 3 3 5 5 8 
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Tabuľka 3 : Rozsah prietokov v závislosti od DN pre iné kvapaliny 

Nemá typové schválenie. 

Najväčšia dovolená chyba max. ± 0,5%  pre Q1 ≤  Q ≤ Q4   

 

Svetlosť DN                      

mm 
10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 150 200 250 300 300 

Preťažovací 

prietok    Q4    

m3/h 

3,13 7,88 12,5 20 31,25 50 78,75 125 200 312,5 787,5 1250 2000 3125 1250 

Trvalý prietok             

Q3    m3/h 
2,5 6,30 10 16 25 40 63 100 160 250 630 1000 1600 2500 1000 

Prechodový 

prietok   Q2     

m3/h 

0,2 0,5 0,8 1,28 2 3,2 5,04 8 12,8 20 50,4 80 128 200 80 

Minimálny 

prietok      Q1     

m3/h 

0,13 0,32 0,5 0,8 1,25 2 3,15 5 8 12,5 31,5 50 80 125 50 

Rozsah   Q3 : Q1 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Najm. hodn. imp. 

výst. 
0,2 0,5 1 2 2 3 5 8 15 20 50 70 120 180 70 

 

 

4. Ovládanie prístroja 

Prístroj sa ovláda dvomi tlačidlami pod displejom. Po zapnutí sa prístroj nachádza v pracovnom režime. Stlačením 
tlačidla „doprava“ prístroj prejde do nastavovacieho režimu ( pozri pracovný režim prístroja ). 

Priebehové diagramy v ďalších kapitolách zobrazujú význam stlačenia tlačidiel pri rôznych stavoch prístroja. Tlačidlo 
( elipsa ) bez symbolu označuje stlačenie ľubovolného tlačidla. Šedý obdĺžnik zobrazuje stav displeja prístroja, pričom 
číselné hodnoty sa môžu líšiť podľa aktuálneho stavu.  

4.1. Pracovný režim prístroja 

 

Čítač celkového objemu, pretečeného meradlom. 

Čítač objemu pre odmeriavanie čiastkových objemov a overovanie meradla. 

 

Aktuálny prietok meradlom, stanovený ako priemerný prietok za poslednú 
sekundu. Prietok je aktualizovaný 5 krát za sekundu. 
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Nastavovací ( setup ) režim prístroja 

Parametre prietokomera 11(Prietok Q3) až 
14 (Zosilnenie GK), ktoré ovplyvňujú 
metrologické vlastnosti je možné meniť len 
pri vytiahnutom JUMPERI SERVIS ! 

Prietok Q3 meradla v m3/h. Zmena parametra je 
blokovaná skratovacou prepojkou „Servis“. 

Posun nuly. Zadáva sa ako hodnota na výstupe 
A/D prevodníka delená 100. Zmena parametra 
je blokovaná skratovacou prepojkou „Servis“. 

Automatické nastavenie korekcie nuly. 
Podrobnejší popis je v kapitole „Nastavenie 
nuly“. Položka je blokovaná skratovacou 
prepojkou „Servis“. 

Korekcia zosilnenia prístroja. Udáva sa ako 
relatívna hodnota, ktorou sa násobí výsledný 
prietok po korekcii na nulu. Štandartná hodnota 
je 1. Zmena parametra je blokovaná 
skratovacou prepojkou „Servis“. 

Prah prietoku definuje najmenší akceptovaný 
prietok meračom. Menší prietok nie je 
zobrazovaný ani registrovaný počítadlom 
objemu. Hodnota parametra je rovná podielu 
Q3 a najmenšieho prietoku. Doporučená 
hodnota je 200. 

 

 

Štart hodnota umožňuje nastaviť, aká veličina 
má byť zobrazená po zapnutí prístroja 
v pracovnom režime: 
- Prietok 
- Objem 
- Objem Vp 

Tlmenie udáva počet sekúnd, počas ktorých je 
priemerovaný zobrazovaný prietok. Počítadlo 
prietoku nie je týmto parametrom ovplyvnené. 

Typ udáva spôsob použitia číslicového výstupu: 
- Vypnutý  
- Frekvenčný  
- Impulzný 

Frekvencia [ Hz ] pri prietoku Q3 pri 
frekvenčnom výstupe. Hodnota musí byť 
v intervale od 100 do 10000. Položka sa zobrazí 
ak hodnota parametra „Typ“ je „Frekvenčný“. 

 

Impulzná konštanta [ dm3 ] pri impulznom 
výstupe. Položka sa zobrazí ak hodnota 
parametra „Typ“ je „Impulzný“. Konštanta 
musí byť zvolená tak, aby maximálna 
frekvencia impulzov neprekročila 5 Hz. 
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Typ udáva spôsob použitia analógového 
výstupu: 
- Vypnutý  
- 0-20 mA  
- 4-20 mA 

Imin prietok je hodnota prietoku pri prúde 0 (4) 
mA. Parameter sa zadáva ako % z prietoku Q3 
( 0 – 100 ). 

Imax prietok je hodnota prietoku pri prúde 
20 mA. Parameter sa zadáva ako % z prietoku 
Q3 ( 0 – 100 ). Hodnota Imax musí byť väčšia 
ako hodnota parametra Imin. 

Nastavenie adresy prietokomera  

 

Zobrazí verziu programu merača. Program je 
priebežne výrobcom aktualizovaný. 

Zobrazí všetky segmenty displeja aktívne. Slúži 
na kontrolu displeja. 

Zobrazí počet výpadkov napájacieho napätia. 
Hodnota môže byť vynulovaná podržaním 
tlačidla „Vpravo“ 3 sekundy. 

Zobrazí celkový čas chodu merača. Zobrazená 
hodnota má formát: 
Počet dní, hodiny : minúty 
Hodnota môže byť vynulovaná podržaním 
tlačidla „Vpravo“ 3 sekundy. 
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Teplota na riadiacom obvode merača v °C. 

Rozdielové napätia na vstupe prevodníka 
riadiaceho obvodu merača. 

Napätie na vstupe prevodníka riadiaceho 
obvodu merača pri kladnom napätí budenia. 

 

Napätie na vstupe prevodníka riadiaceho 
obvodu merača pri zápornom napätí budenia. 
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4.1.1 Nastavenie nuly 

Pred automatickým nastavením nuly prístroja sa ubezpečte, že snímač je zaplavený vodou a zároveň je prietok vody 
nulový. 

 

 

Program zobrazuje aktuálnu hodnotu na výstupe A/D prevodníka, 
nekorigovanú aktuálnou hodnotou korekcie nuly 

Prebieha meranie strednej hodnoty na vstupe A/D prevodníka. 
Prístroj vykoná desať meraní za sekundu, takže celý proces ( 500 
meraní ) trvá necelú minútu. Meranie je možné predčasne ukončiť 
stlačením klávesy. 

 

Po ukončení merania program zobrazí strednú hodnotu na výstupe 
A/D prevodníka a po potvrdení ju uloží do svojej pamäti. 

 

4.1.2 Zmena parametra 

Kapitola popisuje spôsob zmeny parametra v prístroji, ktorý je vyvolaný zvolením zodpovedajúcej položky v menu 
prístroja v kapitole „Nastavovací režim prístroja“. 

Parametrom je číslo, ktoré môže mať desatinnú čiarku a znamienko, ak môže byť jeho hodnota záporná. 

 

 

Aktuálna hodnota vybraného parametra 

V prípade, že hodnota vybraného parametra môže mať iba kladné 
hodnoty, tento krok program preskočí. 

Kurzor sa automaticky posúva po jednotlivých číslicach zľava 
doprava. Po stlačení tlačidla pre posun kurzoru na poslednej 
pozícii kurzoru sa parameter zapíše do pamäti prístroja a program 
ukončí režim zmeny parametra. 
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5. Podmienky činnosti prietokomera  

Nakoľko snímač pracuje na princípe Faradayovho zákona o elektromagnetickej indukcii, indukčným prietokomerom je 

možné merať len elektricky vodivé kvapaliny. Minimálna vodivosť potrebná na meranie závisí od konštrukcie snímača, 

pre MP603 je 20µS/cm. 

Na dodržanie deklarovanej presnosti sa nedoporučuje merať prietok pod Q1  a nad Q4. 

Pri meraní musí byť zaplnený celý prietočný profil kvapalinou. Plynové bubliny znižujú presnosť merania a môžu ho úplne 

znemožniť. V prípade nerovnosti potrubí je potrebné použiť ukl'udňovacie potrubie pred snímačom dĺžky 5DN a za 

snímačom dĺžky 3DN. Redukcia so sklonom 8° a menším sa nezapočítava do ukl'udňovacieho potrubia. 

Dodržaním týchto podmienok pri použití indukčného snímača sa získajú viaceré výhody: 

• prístroj pracuje s veľmi vysokou presnosťou 

• viskozita a hustota kvapaliny, obsah pevných látok a ich zrnitosť nemajú vplyv na presnosť merania 

• v meracej trubici nedochádza k poklesu tlaku  

• snímač nespôsobuje hromadenie častíc alebo upchatie prierezu 

• snímač pracuje v ľubovolnej polohe  

• potrubie je možné čistiť bez demontáže snímača. 

6. Výstupy prietokomera 

Svorkovnica prietokomera: 

           J1          
                      
                     

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ 
                        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  PE N L 

S1
 

S2
 

G
N

D
 

   24
 V

F 

I o
ut

 

O
VF

 

A
 

B
 

O
VF

 

O
ut

 

O
VF

 

In
 

O
VF

 

B
2 

B
1     

 

Popis svoriek: 

S1, S2, GND – pripojenie snímacích elektród a zeme telesa  

4, 5  – rezerva 

24VF  – galvanicky oddelené napájacie napätie prúdovej slučky (floating) 

Iout  – svorka prúdového výstupu (prúd tečie zo svorky Iout do svorky 0V) 

0VF  – 0V galvanicky oddeleného napätia 

A; B  – svorky sériového rozhrania  

Out  – svorka frekvenčného (impulzného) výstupu 

In  – impulzný vstup prietokomera (po dohode s výrobcom) 

B1; B2  – pripojenie budenia telesa 
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6.1. Výstup prietokomera 

V menu prístroja sa nastavuje typ výstupu, frekvenčný alebo impulzný.  

Výstup ( Open colector MOSFET tranzistora) je vyvedený na svorky: 

č.12 ( kolektor ) 

č13 (0VF-emitor). 

Aktívny výstup (5V impulzy) zaistíme zasunutím jumpera J1. Tým privedieme cez rezistor 4K7   napätie +5VF na svorku 

č. 12 (kolektor). 

6.1.1 Impulzný výstup 

Hodnota impulzu je nastaviteľná v rozsahu 1 imp/1 liter až 1 imp/10 000 litrov. 

Maximálna frekvencia impulzného výstupu je 5Hz. Tabuľka 2 a 3 udáva najmenšiu hodnotu impulzného výstupu, pri ktorej 

nedôjde ku prekročeniu 5Hz. 

6.1.2 Frekvenčný výstup 

Frekvencia výstupu je úmerná okamžitému prietoku. Frekvenciu zodpovedajúcu  prietoku Q3 môžeme nastaviť v rozsahu 

100 až 10 000 Hz. Továrne nastavenie 1000Hz.  

Impulzy sú generované zo striedou 1:1 (duty cycle 50%). 

 Počet impulzov na liter Kc [ imp / l ] určíme výpočtom : 

Kc = 3,6 x f / Q3  [ imp / l ; Hz  m3 /h ],  

Q3 - max. prietok [m3 /h]; f – frekvencia zodpovedajúca Q3 [Hz]; 

Napr. pre prietokomer DN20,  Q3 = 10 m3 /h, f= 1000Hz  je Kc = 360 imp / l .  

6.2. Externý vstup 

Funkciu externého vstupu je možné naprogramovať po dohode s výrobcom. 

Vstup je možné aktivovať spojením svorky č. 14 ( In ) so svorkou č. 15 (0VF). 
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6.3. Zásuvné moduly 

Prietokomer je možné vybaviť týmito zásuvnými modulmi: 

MI603 – modul prúdovej slučky 4 – 20mA 

MRS485 – modul sériového rozhrania RS485 

Po dohode s výrobcom, je možné vybaviť prietokomer ďalšími druhmi modulov sériového rozhrania.  

Modul zasunieme do príslušných konektorov, viď obrázok.  

 

Modul zasúvame pri odpojenom prietokomery od siete !!! 

Pri manipulácii s modulom dodržiavame zásady práce s elektrostaticky citlivými súčiastkami.  

 

 
 

 

 

6.3.1 Sériové rozhranie RS 485 

Sériové rozhranie RS485 je vyvedené na svorky č.9 (A) č.10 (B) a č.11 (0VF).  

Podrobný popis protokolu komunikácie po RS485 tvorí samostatnú prílohu, ktorá sa dodáva len na vyžiadanie.  

Poznámka : na adresu “0” pri komunikácii odpovedajú všetky prietokomery. 

Modul sériovej komunikácie RS485 Modul prúdového výstupu 4 – 20mA 

! 
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6.3.2 Prúdový výstup 

Prúdový výstup je realizovaný modulom MI603. 

Prúdový výstup je vyvedený na svorky č. 8 ( 0V ) a č.7 ( Iout ). 

Prúdový výstup je aktívny, t.j. prúd vyteká zo svorky č.7 ( Iout ) do svorky č. 8 ( 0V ). 

Rozsah prúdu je 4 až 20 mA / 0-500 Ω  (zvláštne vyhotovenie 0 až 20 mA / 0-500 Ω ). 

Prúdovému výstupu je priradený okamžitý prietok.  

Poznámka: Po prekročení Qm  zostáva prúd nastavený na hodnote 20 mA a ďalej sa nezvyšuje úmerne s prietokom. 

7.  Základné vybavenie, doplnkové vybavenie 

7.1. Základné vybavenie prietokomera MP603 obsahuje: 

• elektronika (podľa objednávky bod 2.2.2)                                                                               1ks 

• snímač prietoku (podľa objednávky bod 3.1.1)                                          1ks 

• šnúra na pripojenie budenia HO3VV-F 2 x 0,5                                                                  5m 

• šnúra na pripojenie snímacej časti LiYCY 3 x 0,5       5m 

• záručný list 

• návod na montáž a obsluhu                                                                           

7.2. Doplnkové vybavenie dodávané po dohode s výrobcom na zvláštnu objednávku : 

• modul sériového rozhrania RS485 

• modul prúdového výstupu MI603;  4 až 20mA, po dohode 0 až 20mA 

• zemniaca vložka 

• po dohode s výrobcom je možné dodať inú dĺžku šnúr na pripojenie snímača prietoku (max. 25m) 

• iné vyhotovenie snímača prietoku po dohode s výrobcom. 

8. Zostavenie a montáž 

Prietokomer je nutné umiestniť v priestore zodpovedajúcom technickým parametrom, viď čl. 3.2 . 

8.1. Zásady pre elektrickú montáž 

Pri zapájaní je nutné dodržať nasledujúce obecné zásady:  

a) vzdialenosť vyhodnocovacej časti od snímača prietoku maximálne 25 m, 

b) smer prietoku meraného média snímačom zhodný so smerom šípky na štítku snímača,  

c) dôkladné zemnenie snímača a kvapaliny je dôležitým predpokladom presného a spoľahlivého merania. 

Zemnenie sa vykonáva priamo na snímači na pripojovaciu svorku zemnenia (odpor zemnenia nesmie 

presiahnuť 10 ohm). Zemnenie musí byť bez rušivého potenciálu. Pri zapojení snímača do potrubia z 

elektricky nevodivých materiálov je nutné zaradiť do prírubových spojov kovové zemniace vložky. Príklady 

zemnenia sú v prílohe č.4. 

d) prídavné zariadenia - meracie, registračné a regulačné prístroje sa zapájajú podľa schémy zapojenia, 

výstupy MP603 sú galvanicky oddelené od zeme - pracujú s plávajúcou zemou, 

! 
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e) vyhodnocovacia časť má vlastné istenie realizované tavnou poistkou T160mAL250V (MP603Z : 

T200mAL250V), ktorá je umiestnená v blízkosti svorkovnice na pripojenie napájacieho napätia.  

f) signálny kábel musí byť medený 3-žilový tienený, vodiče lankové s medeným opleteným tienením 

potiahnuté izolačným povlakom. Doporučené typy signálnych vodičov: LiYCY 3x0,5 

g) sieťové napájacie napätie musí byť privedené 3-žilovou šnúrou napr. H05VV-F 3G1.  

Inštalácia musí byť vyhotovená v súlade s príslušnými bezpečnostnými predpismi a normami. 

 

Pred prietokomer musí byť zaradené odpojovacie zariadenie, ktoré v prípade potreby súčasne odpojí  

fázový a nulovací vodič. 

Odpojovacie zariadenie musí byť súčasťou inštalácie budovy, musí byť v bezprostrednej blízkosti 

prietokomera a na ľahko dosažiteľnom mieste. Odpojovacie zariadenie musí montážna firma v zapnutom 

stave zabezpečiť plombou, aby nepovolaná osoba nemohla vypnúť prietokomer. Výrobca doporučuje použiť 

ako odpojovacie zariadenie  istič s odpojovaním nulovacieho vodiča napr. typ LSN B6/1+N .  

Inštalácia musí byť prevedená v súlade s príslušnými bezpečnostnými predpismi a normami.  

 

Upozornenie: 

Tienenie signálneho vodiča musí byť po celej dĺžke bezpečne izolované proti spojeniu so zemou. Tienenie 

sa pripája na svorku GND na oboch koncoch, t.j. v snímači prietoku a aj vo vyhodnocovacej elektronike, viď 

prílohu. 

8.2. Montáž snímača prietoku do potrubia 

Snímače sa upevňujú do potrubia pomocou prírub a skrutiek, prípadne pomocou presuvných matíc. Poloha snímača v 

potrubí môže byť ľubovoľná vertikálna, horizontálna, resp. šikmá. V prípade horizontálnej polohy snímača doporučuje 

výrobca vodorovnú rovinu elektród. 

Zásady pri montáži: 

- pre zaplnenie celého prierezu meraným médiom je nutné umiestnenie do tzv. "sifónu" alebo na výtlak čerpadla, 

- dodržanie symetrie prietočného profilu,  

- výrobca doporučuje ukl’udňovacie potrubie dĺžky 5DN pred a 3DN za snímačom, 

- pre zabránenie vzniku vírov je nutné redukcie urobiť tak, aby uhol zúženia (rozšírenia) steny k osi potrubia bol menší 

alebo rovný 8 °, 

- snímač prietoku (v prípade, že sa montuje spolu s kalorimetrickým počítadlom) sa umiestňuje do potrubia podľa 

vyhotovenia kalorimetrického počítadla ! 

8.3. Montáž vyhodnocovacej časti 

Vyhodnocovacia časť prietokomera MP603 pracuje v ľubovoľnej polohe, pre jednoduchosť odčítania údajov výrobca 

doporučuje montáž vo zvislej polohe. Podľa potreby je možné pripojiť externé počítadlá alebo zapisovacie zariadenia na 

záznam sledovanej veličiny.  

Po nainštalovaní prietokomera je nutné zabezpečiť miesta na to určené montážnou plombou. 

! 

! 

! 

! 
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9. Uvedenie do prevádzky 

9.1. Všeobecné zásady 

Meradlo uvádza do prevádzky pracovník, ktorý má oprávnenie túto činnosť vykonávať . 

Prietokomer je možné uviesť do prevádzky po riadnej montáži a utesnení potrubia, prepojení elektrických obvodov a 

zaplavení vnútra snímača v celom profile. 

9.2. Zapnutie a prevádzka 

Ďalší postup uvádzania prietokomera do činnosti:. 

- Skontrolovať správnosť zapojenia a plombovania všetkých pripojených častí. 

- Pripojiť sieťové napätie, pripojenie je signalizované činnosťou LCD displeja. 

- Skontrolovať či nie je indikovaná chyba, ak merač hlási chybu, treba ju odstrániť. 

- Pri prepínaní funkcií postupne skontrolovať správnosť a úplnosť zobrazovaných údajov. 

- V prípade pripojenia impulzného výstupu, prúdového výstupu alebo sériového rozhrania RS485 skontrolovať ich 

správu funkciu. 

- Zaznamenať výrobné číslo, počiatočný údaj pretečeného objemu a dátum uvedenia do prevádzky. 

- Vystaviť protokol o uvedení meradla do prevádzky. 

9.3. Poruchy a ich odstránenie 

 

Ak na zobrazovači prístroja je v sekundových intervaloch menený údaj o chybe Err1, Err2 je potrebné uvedenú chybu 

odstrániť. Err1 je prekročený maximálny prietok, Err2 je opačný prietok. Ak prístroj nereaguje na ovládacie tlačidlá, je 

potrebné ohlásiť poruchu autorizovanému servisu, prípadne výrobcovi zariadenia. 

10. Obsluha výrobku, údržba, čistenie 

Obsluha výrobku je veľmi jednoduchá a pozostáva z odčítavania nameraných hodnôt v stanovených intervaloch, pričom 

prepínanie zobrazovania jednotlivých údajov na LCD displeji sa vykonáva ľavým tlačidlom. 

Ak sa prietokomer používa ako určené meradlo, musí byť podľa zák. 210 / 2000 Zb. overený. Akýkoľvek zásah do 

prístroja je preto neprípustný. Porušenie ochrannej plomby sa postihuje v zmysle platných predpisov. V prípade 

nepoužitia zariadenia ako určené  meradlo sa na porušenie plomby vzťahuje strata záruky výrobcu. 

11. Záručný a pozáručný servis zabezpečuje: 

 Justing s.r.o. 

Nám. Dr. A. Schweitzera 180 

 916 01 Stará Turá 

 tel: ++421 32 771 06 38 

 tel/fax: ++421 32 771 50 44   

             e.mail: justing@justing.sk 
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Príloha č.1 : Rozmery snímacích telies 

 

Rozmery prírubového snímača prietoku: 

 

 

 

Skrutka Počet skrutiek 
DN L 

PN16 PN40 PN16 PN40 
Váha 

10 154±2 M12x50 M12x50 8 8 3,5 

15 154±2 M12x50 M12x50 8 8 5 

20 194±2 M12x55 M12x55 8 8 6 

25 194±2 M12x55 M12x55 8 8 7 

32 195±2 M16x60 M16x60 8 8 8 

40 207±2 M16x60 M16x60 8 8 9 

50 207±2 M16x60 M16x60 8 8 10 

65 207±2 M16x60 M16x60 8 16 12,5 

80 237±3 M16x70 M16x70 16 16 15 

100 257±3 M16x75 M20x80 16 16 17 

150 310±3 M20x80 M24x90 16 16 28 

200 450±4 M22x90 M27x110 24 24 44 

250 510±4 M30x100 M30x120 24 24 50 

300 510±4 M30x110 M30x130 24 32 55 
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Rozmery snímača prietoku s trubkovým závitom: 

 

 
 

DN L H G 

10 150±2 108 3/8" 

15 150±2 108 1/2" 

20 190±2 113 3/4" 

25 190±2 128 1" 

32 190±2 138 1 1/4" 

40 200±2 148 1 1/2" 

50 200±2  2“ 
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Rozmery snímača prietoku s oblým závitom: 

 

 
 

DN L H Rd x S 

20 190±2 108 44 x 1/6" 

25 190±2 113 52 x 1/6" 

32 190±2 120 58 x 1/6" 

40 200±2 134 65 x 1/6" 

50 200±2 143 78 x 1/6" 

65 200±2 181 95 x 1/6" 

80 225±3 195 110 x 1/4" 
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Príloha č.3 : Prepojenie snímača a vyhodnocovacej jednotky 

 
Úprava konca šnúry, pripojenie S1 - hnedý, S2 - biely, GND – zelený,  

tienenie je pripojené do kostry  vyhodnocovacej elektroniky pomocou prechodky: 

    
Úprava konca šnúr, pripojenie snímacieho telesa: 
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Príloha č.4 : Použitie zemniacej vložky pri nevodivom potrubí : 

 
  

Príloha č.5 : Doporučená inštalácia indukčného snímača prietoku 

 
 

 
 

! 

Doporučená 

Nedoporučená 

Zakázaná 

Voľný výtok 

Doporučená 
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DODATOK 

 

Prietokomer MP603 môže byť inštalovaný aj v potrubiach väčšieho priemeru ako je priemer indukčného snímača 

prietoku, preto je pri návrhu, projektovaní a montáži sústav pre správnu voľbu meracieho miesta a priemeru snímača 

prietoku MP603 potrebných niekoľko ďalších údajov uvedených v prílohe č.6 a č.7. 

 

Príloha č.6 : Graf tlakovej straty indukčného snímača prietoku pri redukcii prietočného prierezu   
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Príloha č.7 : Graf rýchlosti média v závislosti od prietoku a svetlosti 

 
 

 

Poznámky, výpočty: 
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