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ver 4.1

Micafl ex PD ver 4.1 
Differenstryckgivare med display för 
mätning av låga tryck
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Manual
[Dok. id: mi-334se_220404]

OBS!
Läs igenom hela instruktionen innan du påbörjar in-
stallation och programmering.

ANVÄNDNING
Micafl ex PD (MF-PD) är en differenstryckgivare för 
luft avsedd att mäta låga under-, över- och differens-
tryck.

MONTAGE
MF-PD är avsedd att placeras lodrätt på vägg eller 
infälld i vägg eller skåpdörr. Vid infällt montage an-
vänds montagesatsen MFM-PANEL. 
MF-PD skruvas fast på väggen med hjälp av fyra 
skruvar, max 4 mm. Placeringen av skruvhålen fi nns 
på baksidan av kapslingen. 

TRYCKANSLUTNING
Tryckanslutning kan göras med impulsledningssats 
VR-DR eller HT-plastslang 8/6 mm till övriga mätut-
tag. Se fi gur på sidan 5 för korrekt anslutning.

VAL AV UTSIGNAL
Volt och mA signal har olika inkopplingsplintar. 
Kontrollera att korrekt plint är ansluten.

JUSTERING AV NOLLPUNKT
Koppla på spänningen och vänta minst 60s. Ställ in 
blockventilen i läge kalibrering (om blockventil ej fi nns 
lossas tryckslangarna från MF-PD). Skruva av locket 
på kapslingen för att komma åt tangenten för noll-
punktsjustering på moderkortet. Kontrollera att minia-
tyromkopplare nr 2 står i läge ”OFF”. 

Nollpunktsjustera genom att hålla ned tangenten för 
nollpunktsjustering tills lysdioden slocknar. Släpp där-
efter tangenten och nollpunktsjusteringen är utförd..

INSTÄLLNING AV DÄMPNING
På MF-PD fi nns möjlighet att ställa olika dämpning 
(tidskonstant). Vid leverans är MF-PD inställd på 1,5 
sekunders dämpning. Omställningen sker med minia-
tyromkopplare nr 4 och 5 (omkopplaren är placerad i 
nedre vänstra hörnet på moderkortet).

HALVERING AV MÄTOMRÅDE
Sätt miniatyromkopplare nr 1 i läge ”OFF” för hela 
mätområdet (100%) eller i läge ”ON” för halva mät-
området (50%).
Noggrannheten gäller för hela mätområdet.

TVÅNGSKÖRNING AV UTSIGNAL
Maximal utsignal (10 Volt och 20 mA) erhålles med 
 miniatyromkopplare nr 3 i läge ”ON”. Denna funktion 
kan användas för kontroll av mottagande system.

Miniatyromkopplare nr 1...5

Nollpunktsjustering

Lysdiod

Programmeringstangenter

Justertangenter ▼▲
Används ej.
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DISPLAYENHET
MF-PD är utrustad med en 4-siffrig display samt 
 minustecken [-] för visning av undertryck.
Programmering av samtliga parametrar sker med fyra 
tangenter på displaykortet.

PROGRAMMERING
MF-PD är programmerbar och innehåller följande pa-
rametervärden som kan påverkas:

Nr Beskrivning Min Max Förinställt
P01 Alarmnivå [Pa] Mintryck Maxtryck 0000
P02 Tidsfördröjning [s] 000 600 000
P03 Alarmfunktion

off = Avstängd
Hi = Höglarm
Lo = Låglarm

off Lo off

P04 Visning av undertryck
Pos = Positiv visning
Neg = Negativ visning

Pos Neg Pos

P08 SW version moderkort X.XX

P09 SW version displaykort X.XX

P14 Kalibreringstabell oFF uSr5 oFF
OBS! För givare med nollgenomgång är P04 EJ åt-
komlig.
Håll PGM tangenten nedtryckt tills P visas i displayen. 
Bläddra med piltangenterna ▼▲ till önskad parame-
ter. Tryck därefter PGM tangenten för att öppna vald 
parameter för läsning.
P01 & P02:
För att ändra paramatervärdet tryck åter på PGM 
tangenten och första displaysegmentet börjar blinka 
vilket indikerar att siffran för det segmentet kan änd-
ras. Ändra siffervärdet med piltangenterna och kvitte-
ra varje siffra genom att trycka in PGM tangenten. Då 
sista displaysegmentet är programmerat och kvitterat 
med PGM tangenten blinkar hela displayen snabbt 
varefter programmerad parameter åter visas.
P03 & P04:
För att ändra paramatervärdet tryck åter på PGM 
tangenten och hela displayen börjar blinka vilket in-
dikerar att värdet för parametern kan ändras. Ändra 
värdet med piltangenterna och kvittera genom att 
trycka på PGM tangenten. Hela displayen blinkar 
snabbt varefter programmerad parameter åter visas.
För att återgå till normal tryckvisning, tryck ned ESC 
tangenten.
Efter 5 minuter, utan att någon tangent har använts, 
så avbryts programmeringen automatiskt.

Programmeringstangenter

Minustecken

LARMFUNKTION
MF-PD indikerar larm genom blinkande display om 
denna funktion är aktiverad. Med larmmodul MFM-L1 
kan en potentialfri kontaktanslutning erhållas.
P01, Alarmnivå [Pa]
Parameter för vid vilket tryck larmet ska lösa ut. Låg-
larm är alltid larm för lägsta tryck mot atmosfär.
Exempel 1:
P01 = 0010 Pa
P02 = 030 s
P03 = Lo
P04 = Pos
Larm erhålles när trycket är under 10 Pa (ex. 9 Pa) i 
mer än 30 sekunder.
Exempel 2:
P01 = -0025 Pa
P02 = 015 s
P03 = Lo
P04 = Neg
Larm erhålles när trycket är under -25 Pa (ex. -26 Pa) 
i mer än 15 sekunder.
Larmet återställes automatiskt vid normalläge.
P02, Tidsfördröjning [s]
Parameter för inställning av tidsfördröjning i sekunder 
innan alarm utlöses.
P03, Alarmfunktion
Parameter för val av larm vid stigande tryck (hög-
larm), sjunkande tryck (låglarm) eller avstängt alarm.

NEGATIV TRYCKVISNING
P04, Visning av undertryck
Parameter för val av positiv eller negativ visning av 
trycket. Om givaren alltid mäter ett undertryck kan mi-
nustecken tändas i displayen genom att programmera 
P04 till Neg.
OBS! För givare med nollgenomgång är P04 EJ åt-
komlig.
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ANVÄNDARJUSTERING
Användarjustering av MF-PD i fem punkter:
MF-PD är kontrollerad och fabriksjusterad vid leve-
rans. För användare med krav på periodvisa refe-
rensmätningar fi nns funktionen användarjustering i 
fem punkter. För detta ändamål behövs en tryckkali-
brator (eller annat referensinstrument samt en tryck-
källa) med högre noggrannhet än MF-PD. Fabriksjus-
teringen kan enkelt återställas när som helst. 

Användarjustering i fem punkter går att utföra på 
MF-PD med mjukvaruversion 4.20 eller senare för 
I/O-kort (P08) och 4.10 eller senare för displaykortet 
(P09). Mjukvaruversion visas i parameter P08 respek-
tive P09. Vid tidigare mjukvaruversioner gäller manu-
al Mi-336 som fi nns att hämta på www.micatrone.se. 
De fem justeringspunkterna lagras i en separat tabell 
och är angivna i procent av det totala mätområdet.  
För givare med positivt mätområde motsvarar noll 
procent noll Pascal. För givare med nollpunktsge-
nomgång motsvarar noll procent ett negativt tryck.

Exempel Positivt
mätområde

mätområde med 
nollgenomgång

Justerpunkt 0...500 Pa -100...+100 Pa

0 % 0 Pa -100 Pa

25 % 125 Pa -50 Pa

50 % 250 Pa 0 Pa

75 % 375 Pa 50 Pa

100 % 500 Pa 100 Pa

Justering – steg för steg:
Användarjusteringen lagras i en tabell med använ-
dardata. Påbörjad justering går inte att ångra. Ha 
därför referensinstrument och tryckkälla tillgänglig 
innan processen påbörjas. Om uppmätningen av nå-
gon punkt skulle misslyckas måste hela proceduren 
startas om från början. Detta görs genom att antingen 
ställa miniatyromkopplare nr 2 i läge ”OFF” och sedan 
ställa den i läge ”ON” igen, eller genom att stega ige-
nom hela processen och därefter börja om. 

1. Lossa slangarna från givaren

2. Notera hur dämpningen är inställd 
(miniatyromkopplare nr 4 och 5) och ställ dem 
därefter i läge ”OFF”.

3. Nollpunktsjustera genom att hålla ned 
tangenten för nollpunktsjustering tills lysdioden 
slocknar. Släpp därefter tangenten och 
nollpunktsjusteringen är utförd. 

4. Ställ miniatyromkopplare nr 2 i läge ”ON” för att 
sätta givaren i programeringsläge. 

5. Tryck PGM i mer än tre sekunder så att P01 
visas i displayen.

6. Bläddra med ▼▲ till parameter P14 visas. 
I denna parameter fi nns fabriksjusteringen 
lagrad under läge ”oFF” och den senaste 
användarjusteringen lagrad under ”uSr5”. Tryck 
PGM och kontrollera att läge ”uSr5”  är inställt. 
Om inte, tryck PGM igen till displayen blinkar och 
välj ”uSr5” med ▼▲. Spara inställningen med 
PGM.

7. Bläddra vidare med ▼▲ till register P15 visas. I 
register P15 genomförs och sparas den senaste 
användarjusteringen. 

8. Tryck PGM. P000 skall visas. Anslut 0 procent 
tryck av givarens område (se exempeltabell) 
enligt fi gur på sidan 5.

9. Tryck PGM igen för att påbörja 
justeringsprocessen. P000 börjar att blinka. (Om 
justeringen har startats av misstag kan den nu 
avbrytas genom att trycka på ESC.) Vänta några 
sekunder för att få ett stabilt referenstryck och 
tryck PGM för att spara mätningen. P000 blinkar 
tre gånger och P15 visas.

10. Tryck PGM och nästa justeringsvärde visas, 
Lägg på 25 procents tryck i referensinstrumentet. 
Invänta stabilt referenstryck och spara 
mätpunkten med PGM. Upprepa dess steg för 
alla fem justeringspunkterna P000, P025, P050, 
P075 och P100.

11. När den sista punkten P100 är justerad, 
tryck PGM ytterligare en gång. ”Done” visas i 
displayen.

12. Efter avslutad justering sätt tillbaka 
minatyromkopplare nr 2 i läge ”OFF” och återställ 
dämpningen med miniatyromkopplare nr 4 och 5 
(se punkt 2). 

13. Tryck ESC för att återgå till normal tryck eller 
fl ödesvisning.

14. MF-PD arbetar nu enligt den senaste 
användarjusteringen. 

15. Återgång till fabriksjusterad inställning görs 
genom att programmera parameter P14. Tryck 
ned PGM i 3 sek, bläddra med ▼▲ till parameter 
P14 visas, tryck PGM tills displayen blinkar och 
välj ”oFF” med ▼▲. Bekräfta valet med PGM.
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TEKNISKA DATA

Matningsspänning: 24 ± 15% VAC, 20...32 VDC
24, 115, 230 VAC (med trafo)
50/60 Hz

Effektförbrukning: Max 4 VA (24 VAC)
Max 2 W (24 VDC)
Max 8 VA (230 VAC)

Mätområde: -50...+50 (-25...+25) Pa
0...50 (0...25) Pa 
0...100 (0...50) Pa
0...200 (0...100) Pa
0...500 (0...250) Pa
0...1 (0...0,5) kPa
0...2 (0...1,0) kPa
0...5 (0...2,5) kPa
Andra områden kan beställas. 
Mätområde inom parentes vid 
halvering av mätområde.

Överlast: Max 50 kPa
Noggrannhet: < ± 0,5 % av mätområdet plus 

± 0,5 Pa (Min. ± 1 Pa)
Temperaturdrift: < ± 0,5 % /10 °C
Dämpning: Valbara tidskonstanter på 

0.05, 0.7, 1.5 och 2.2 s.
Utsignal: 4...20 mA max RL = 400 Ohm

0...10 Volt Ri = 0 Ohm
Både mA och Volt signal kan 
användas samtidigt.
0...20 mA kan beställas.
Inverterad signal kan beställas.

Omgivningstemp: 0...50°C
Kapslingsgrad: IP 65, ABS plast
El-anslutning,
- styv kabel:
- fl exibel kabel:

1 x 2,5 mm2 / terminal
1 x 1,5 mm2 / terminal

Kabelgenomföring: 2 st gängade hål M16x1,5
(kabelför skruvning ingår ej)

Tryckanslutning: 8/6 mm HT-plastslang
Dimensioner: BxHxD = 122x120x90 mm
Vikt: 0,77 kg

CE OCH UKCA KONFORMITET
AB Micatrone försäkrar under eget ansvar att denna 
produkt överensstämmer med de krav som anges i 
CE och UKCA direktiven vid tidpunkt för dess försälj-
ning. Den kompletta deklarationen fi nns tillgänglig på 
Micatrones hemsida.

SKÖTSEL
MF-PD behöver normalt ingen service, men vi rekom-
menderar att nollpunkten kontrolleras en gång per år.

RENGÖRING
MF-PD bör rengöras med en mjuk trasa och ett milt 
rengöringsmedel. Använd inte repande skurmedel el-
ler lösningsmedel.

TRANSFORMATOR MFM-TX (TILLBEHÖR)
Utsignalen är som standard ej galvaniskt skild från 
matningsspänningen. Om galvanisk separation öns-
kas på apparat med 24 VAC matning skall detta ske 
med en transformatormodul 24 VAC. Transformator-
modul kan även erhållas för 115 eller 230 VAC.

LARMMODUL MFM-L1 (TILLBEHÖR)
Apparaten kan kompletteras med larmmodul. Modu-
len innehåller en potentialfri växlande reläutgång som 
kan belastas med 48 Volt / 5 A.
Bilden visar strömlöst läge, lika med larmläge.

MODBUS RTU (TILLBEHÖR)
MF-PD kan utrustas med ett tilläggskort för att kunna 
kommunicera med en dator via RS-485 seriell anslut-
ning. Se separat instruktion för Modbus RTU.
Modbus RTU kan EJ användas tillsammans med 
Larmmodul eller Transformator.
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TRYCKANSLUTNING

INKOPPLING 24 VAC / 20...32 VDC
(Utan transformator)

INKOPPLING 24 / 115 / 230 VAC
(Med inbyggd transformator)

INKOPPLING LARMMODUL MFM-L1
(Larmmodul och inbyggd transformator 
kan inte kombineras.)



AB Micatrone     Telefon: 08-470 25 00
Åldermansvägen 3    
171 48 SOLNA     Internet: www.micatrone.se
SVERIGE      E-post: info@micatrone.se
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DENNA SIDA ÄR AVSIKTLIGT LÄMNAD TOM


