
Kommunikation RS485 Modbus ◊
Statistik: Realtid, dygn, månad, år samt summering ◊
Hög noggrannhet och repeterbarhet ◊
Utgångar: puls, relä samt analog 4-20mA ◊
Energiflödesmätning som option (Pt100 givare) ◊
3 st analoga ingångar 4-20mA ◊
Snabb och enkel installation ◊
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Egenskaper

För alla typer av vätskor och flytande gaser ◊
Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på  ◊

flödet
Kompakt format ◊
Kapsling IP65 ◊
Temperaturområde -30 - 160 ◊ °C
För rör DN15 mm till DN6000 mm ◊
Noggrannhet  ◊ ±1% av uppmätt värde
Integrerad logger som option ◊

Nyhet!

Nu med integrerad kraftfull logger

Datalogger

Sparar mätvärde på ett SD kort. Loggningsintervall 1-60 sekunder. Loggern genererar *.txt 
filer som enkelt kan läsas i Excel eller liknande program.
*.txt filerna innehåller informationen:
- Datum och tid   - Aktuellt flöde och summerat flöde
- Flödeshastighet   - Energiflöde
- Signal styrka och kvalité - Värde från dom 3 integrerade analoga ingångarna
- Temperaturer från T1 & T2 som används vid energiflödesmätning

Sensorerna monteras på utsidan på röret 
“Clamp On” teknik

Inget ingrepp i rörledningen, inget tryck-
fall!
Ingen beläggning på sensorerna, inget 
underhåll!



Flödeshastighet: -32 till 32 m/s
Noggrannhet: ± 1% av uppmätt värde
Repeterbarhet: 0.2%
Dimensioner rör: DN15mm till DN6000mm avser innerdiameter
Media: Alla typer av rena vätskor och flytande gaser
Material rör: Rostfritt stål, svart stål, pvc, koppar, gjutjärn, aluminium, mfl.
Känslighet: 0.003m/s
Ingångar: 2 st Pt100 för energiflöde, 3 st analoga ingångar 4-20mA
Utgångar: Puls, relä samt analog utgång 4-20mA
Kommunikation: Modbus RS485
Matningsspänning: 230VAC eller 24VDC
Knappsats: 16 knappar
Display: 40 tecken på 2 rader. Bakgrundsbelyst LCD
Temperaturområde: Elektronik -10 till +50°C. Sensorer -30-160°C
Skyddsklass: IP65
Sensorkabel: 5m som standard

Applikationer:

Vatten (varmvatten, kylvatten, saltvatten, avsaltat vatten)• 
Diesel och eldningsolja• 
Alla typer av kemikalier och oljor• 
Luftkonditionering• 
Livsmedel• 
Vattenverk och reningsverk• 
Energiverk• 
Hydrauliska applikationer• 
Läckageövervakning• 
Energiflödesmätning• 
Alla typer av rena vätskor och flytande gaser• 

Teknisk information

Utanpåliggande sensorer:

Storlek S TS-2  för DN15 - 100 mm  -30-110°C
Storlek M TM-1  för DN50 - 1000 mm  -30-110°C
Storlek L TL-1  för DN300 - 6000 mm  -30-110°C
Storlek S THS-1  för DN15 - 100 mm  -30-160°C
Storlek M THM-1  för DN50 - 1000 mm  -30-160°C
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Utanpåliggande sensorer:

Storlek S TS-2 för DN15 - 100 mm  -0-90°C
Storlek M TM-1 för DN50 - 1000 mm  -0-90°C
Storlek L TL-1 för DN300 - 6000 mm  -0-90°C

Storlek S THS-1 för DN15 - 100 mm  -0-160°C
Storlek M THM-1 för DN300 - 1000 mm -0-160°C
 

www.wallox.se

walloxFlödesmätare LRF-2000MW
Ultraljud med utanpåliggande sensorer

Wallox AB     Kungstorpsv. 10B            Telefon: 040 152525 
E-post: info@wallox.se    236 32 Höllviken                                       Telefax: 040 151472
www.wallox.se
    

RS485 Modbus

Ingångar:
2 st Pt100 för energiflöde
3 st analoga ingångar för exempelvis 
tryckgivare och nivågivare 
Utgångar: 
1 st analog utgång 4-20mA
1 st pulsutgång
1 st pulsutgång/reläutgång

Utanpåliggande sensorer

Inskruvningsbara sensorer

Mätrör med sensorer
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Anslutningar
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Dimensioner
Bredd: 170mm
Höjd: 180mm
Djup: 56mm

Flödesmätare LRF-2000S Ultraljud med utanpåliggande sensorer

                                                    www.ultrasonicscn.com 

6

2. Installation and Measurement 

2.1 Wiring diagram 
 

 
 
 
 
 

2.2 Keypad 
 
The keypad for the operation of the flow meter is as  
shown by the right picture. 
 
Keys  0  -  9  and  .   are keys to enter numbers  
Key /+ is the going UP key, when the user wants to go to the 
upper menu window. It also works as the “+” key when entering 
numbers  
Key /- is the going DOWN key, when the user wants to go 
down-sided menu window. It also works as the “–” key when 
entering numbers. 
Key    is backspace key, when the user wants go left or wants backspace the left character that is 
located to the left of the cursor.  
Key ENT is the ENTER key for any inputting or selections. 
Key MENU is the key for the direct menu window jump over. Whenever the user wants to proceed to a 
certain menu window, the user can press this key followed by 2-digit numbers. 
The MENU key is shortened as the ‘M’ key afterward when referring to the menu windows. 
 

 • 

/+

/-

Kablage för anslutning av 
datalogger

SD kort och läsare

Indikator status

Distanser

Process Center AB

Datalogger monterad i flödesmätaren
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Snabbstartsguide
MENY 10 Mata in rörets yttre omkrets (endast om rörets yttre diameter är okänd – annars 
MENY 11)
MENY 11 Mata in rörets ytterdiameter (om den är okänd – MENU 10).
MENY 12 Mata in rörets godstjocklek.
MENY 13 Inner diametern beräknas automatiskt av enheten.
MENY 14 Välj rörmaterial från listan.
MENY 16 Välj liner. Välj ev. linermaterial.(M18). Saknas liner; låt >0. No Liner < stå kvar.
MENY 20 Välj typ av media.
MENY 23
Välj sensorer för aktuell mätning:
     2. Clamp-on TM 1 = för rör DN 50-1000mm
     7. Clamp-on TS-2 = för rör DN 15-100mm
     15. Clamp-on TL-1 = för rör DN 300-6000mm

MENY 24 Monteringsmetod för sensorerna: Z, V eller W, se nedan bild.
MENY 25 Kontrollera sensorernas avstånd. Avståndet beräknas automatiskt utifrån de data 
som matats in!
MENY 31 Välj enhet för volymflödet
MENY 32 Välj enhet för summaverket
MENY 55 Välj analog utsignal
MENY 56 Mata in min flöde för 4 mA
MENY 57 Mata in max flöde för 20 mA
MENY 26 Välj alternativ 1 = >SOLIDIFY SETTINGS< Och tryck ENTER

Montering av sensorer
Använd monteringstillbehören eller komplettera med t.ex. straps i lämplig längd. Innan slutlig 
fixering skall sensorernas anliggningsyta bestrykas med kontaktfett! Detta för att säkerställa 
att ultraljudet ostört kan gå igenom röret.

Placera sensorerna på exakt det avstånd som angetts i meny 25 och var uppmärksam
på upp- respektive nedströms sensor!

Diagnostik
MENY 90
Kontrollera signalstyrka (%) och kvalitet (Q). Signalkvaliteten bör vara mellan 60 och 100.

MENY 91
Kontrollera att TOM/TOS parametern är nära 100% (±3%). Om värdet är utanför
toleransen, pröva att flytta EN av sensorerna fram eller tillbaka.Pr
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