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Kuva 2 
 
Käytä etulevyn alimpia ruuveja (A) kiinnittääksesi etule-
vy kotelon yläreunaan asennuksen ajaksi 

 
PERUSOHJELMOINTI 
Kun syöttöjännite on kytketty, käynnistysvalikko il-
mestyy. Painikkeilla ∇ ∆ päästään liikkumaan valikos-
ta toiseen. Saadaksesi aina saman käynnistysvalikon 
on valinta tehtävä ”System settings” valikosta. Pai-
namalla ESC pääset muista valikoista takaisin ohjel-
moitavaan valikkoon. 
 
OHJELMOINTI 
Paina PGM kunnes näytön teksti katoaa. Näkyviin 
tulee parametriryhmä (katso taulukko sivulla2). 
Painikkeiden ∇ ∆ avulla pääset liikkumaan alla olevi-
en parametriryhmien välillä. 
 
1. Current values 
2. System settings 
3. Outputs 
4. Pressure 
5. Flow 
6. 3PC controller 
7. Communication 
8. Internals 
 
Kun näytössä on parametriryhmä, jota haluat ohjel-
moida, paina PGM. 
Parametrit ovat nyt näkyvissä. Paina ∇ ∆ valitaksesi 
haluamasi parametrin ja paina PGM. 

HUOM! 
Lue koko ohje huolellisesti ennen aloitusta. 
 
KÄYTTÖ 
MF-PFCP on paine- ja virtaussäädin sisäänraken-
netulla paineanturilla. Painikkeiden ∇, ∆, PGM ja 
ESC avulla valitaan halutut funktiot, asetukset ja 
skaalaus. Kaksirivinen näyttö esittää selkeästi vali-
tut funktiot. 
 
ASENNUS 
MF-PFCP on suunniteltu asennettavaksi seinälle tai 
upotettavaksi seinään tai paneeliin. Upotettaessa 
käytetään MFM-PANEL asennussarjaa. Laite asen-
netaan seinälle neljän ruuvin avulla, max. 4 mm.  
 
Avaa neljä ruuvia laitteen edestä ja käytä kahta 
alinta ruuvia kiinnittääksesi laitteen etukannen ala-
reuna laitteen takaosan yläreunaan (katso kuva 2). 
Tämä tekee asennuksen ja sähkökytkentöjen teke-
misen helpommaksi. 
Kytke syöttöjännite kytkentäohjeen mukaisesti. 
 
Keskusyksikkö sijaitsee laitteen etukannessa. Kos-
ka emolevyn I/O kalibrointi on tallennettu keskusyk-
sikkökortille, ei etukansia voida vaihtaa kahden lait-
teen välillä. 
. 
 
LÄHTÖVIESTI 
MF-PFCP:ssä on kaksi analogista lähtöä joita voi-
daan käyttää paine- tai virtausarvojen lähetykseen. 
VDC tai mA lähtöviesti valitaan DIL-kytkimien avul-
la. Sama valinta on tehtävä myös ”Outputs” valikos-
ta. 
 

 
Kuva 1 

 
DIL1: 1 ”ON”, 2 ”OFF”  Voltti lähtö 1 
 3 ”ON”, 4 ”OFF”  Voltti lähtö 2 

1 ”OFF”, 2 ”ON”  mA lähtö 1 
 3 ”OFF”, 4 ”ON”  mA lähtö 2 
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Kirjaa ylös ohjelmoitujen parametrien arvot! 
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NUMEROIDEN OHJELMOINTI 
Jokainen numero syötetään erikseen. Paina ∆ saa-
daksesi numerot 1…9, ja 9:n jälkeen, jos negatiivi-
set arvot hyväksytään: –9…0. Numero jota muute-
taan, vilkkuu. Kun kaikki numerot on syötetty, paina 
PGM ja koko rivi vilkahtaa. Lopettaaksesi virheelli-
sen ohjelmoinnin, paina ESC ja sen jälkeen BGM, 
suorittaaksesi ohjelmoinnin uudelleen. 
 
YKSIKÖN TAI ARVON OHJELMOINTI 
Paina ∇ ∆ valitaksesi yksikön/arvon (unit/value). 
Valinnan jälkeen paina BGM ja koko rivi vilkkuu. 
Paina ESC palataksesi parametriryhmään. Paina 
uudelleen ESC palataksesi käynnistysvalikkoon. 
HUOM! Voit aina peruuttaa virheellisen ohjelmoin-
nin painamalla ESC, ellet ole ehtinyt painaa BGM
viimeisen syötetyn numeron tai unit/value valinnan 
jälkeen. 
 
OHJELMOINTI OHJEET 
Kun jokin käynnistysvalikoista on näkyvissä, paina 
BGM kunnes teksti katoaa. 
 
1. Current values (Oloarvot) 
 

 
Näyttää oloarvot. 
 
2. System settings (Järjestelmän asetukset) 
 

 
Valitse käynnistysvalikko jonka haluat näkyvän näy-
töllä. Valitse aikariippuvainen vaimennus paine- ja 
virtausmittaukselle 0…9,9 sekuntiin, normaalisti 
1…3 s. 
 

3. Outputs (Lähtöviestit) 

 
Valitse lähde kahdelle analogiselle ulostuloviestille. 
Valittavana on oloarvo paineelle tai virtaukselle. 
HUOM! Piirilevyn DIL-kytkimet on myös asetettava 
em. valintoja vastaavasti. 
On myös mahdollista valita toiseksi ulostuloviestiksi 
mA ja toiseksi VDC. 
 
4. Pressure (Paine) 

 
Laite on tehtaalla kalibroitu tietylle painealueelle, joka 
on merkitty kotelon oikealle sivulle (yksikkö Pa). 
Kalibrointialueen löydät myös ”Pressure” valikosta, 
”Min Cal” ja ”Max Cal”. 
Nämä arvot ovat siis laitekohtaisia eikä niitä voi muut-
taa. Jos haluat muuttaa yksikköä, ohjelmoi ”Unit dP”. 
Valitse Pa, Pa Dec (Pa desimaaleilla), mbar tai iwc 
(tuumaa vesipatsasta). 
Uutta yksikköä ohjelmoitaessa todellinen alue näkyy 
kohdista ”Min range” ja ”Max range”. Arvoja ei voida 
muuttaa. 
 
Ulostuloviestin aluetta muuttaaksesi ohjelmoi ”Min 
output” ja ”Max output”. Ohjelmoitavat arvot tulee olla 
samoja kuin valitut yksiköt (Pa, Pa Dec, mbar, iwc). 
Huomioi, että skaalattaessa laitteen epätarkkuus on 
% tehtaan kalibroimasta alueesta. 
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 dP:n etumerkki 
Negatiivista painetta mitattaessa MF-PFT normaa-
listi näyttää saman arvon kuin positiivista painetta 
mitattaessa (ei etumerkkiä). Kun ohjelmoidaan 
”Sign dP” NEG, saadaan negatiivinen (-) etumerkki 
ennen arvoa. 
 
5. Flow (Virtaus) 

 
Jos laitetta käytetään paineen mittaukseen, ei tässä 
valikossa tarvitse tehdä muutoksia. 
 
6. 3PC controller (3-piste säätö) 

 
MFPFC:ssä on erityisesti paineen ja virtauksen 
säätöön kehitetty 3-piste säädin. 
Säätimellä on analoginen sisääntulo SPC (Voltti tai 
mA) ja digitaalinen sisääntulo SPD joka aktivoidaan 
potentiaalivapaalla koskettimella. SPC ja SPD toi-
mintoja voidaan käyttää yhdessä. Tällöin suljetulla 
kontaktilla SPD toiminto on ensisijainen. 

 
SPC 
SPC toimintoa käytetään kun ulkoinen Voltti/mA viesti 
ohjaa asetusarvoa.  
Asetusarvo muuttuu  kahden valitun asetusarvon vä-
lillä portaattomasti V tai mA viestin mukaan. Valinta 
V/mA välillä tehdään DIL-kytkimillä nr 2 ja vastaavasti 
valitaan SPC TYPE 0/2…10 VDC / 0/4…20 mA tai 
Off. 
 
SPD 
SPD toiminto aktivoidaan potentiaalivapaalla kosket-
timella. SPD MODE valikossa valitaan SP2, mikäli
asetusarvoa halutaan vaihtaa kahden arvon välillä, 
INC/DEC jos halutaan käyttää pakotettua toimintoa. 
Mikäli ei haluta lainkaan ulostuloviestiä valitaan 
FROZEN tai OFF mikäli SPD toimintoa ei haluta käyt-
tää. 
 
Ohjelmointi 
 
Valitse lähde: OFF, dP tai FLOW 
Valitse tila: AUTO tai HAND (normaalisti AUTO) 
 
Ohjelmoi laitteeseen sama yksikkö kuin on valittu 
”Pressure/Flow” Aseta neutraalialue ”NZ” välille 
1…50 % valitusta paine tai virtausalueesta, normaa-
listi 1…5 %. Puolikas neutraalialueesta on asetusar-
von molemmin puolin. 
 
Säädin toimii kasvavalla tai vähenevällä signaalilla.
Ohjelmointitasolla ”BZ” ohjausviesti voidaan antaa 
pieninä pulsseina, jotta vältettäisiin heilahtelu neut-
raalialueen yli. 
Pulssin pituus ”Pulse BZ” ja pulssien väli ”Pause” 
ovat ohjelmoitavissa. 
 
Kun oloarvo on ohjelmoitavan neutraalialueen ”NZ” 
sisällä, pulssit lakkaavat. 
Myös ”BZ” arvojen ulkopuolella oltaessa on mahdol-
lista pulssittaa ohjausviestiä. Tämä tapahtuu para-
metrin ”Pulse” avulla. 
Normaalisti aika asetetaan niin pitkäksi, että saavute-
taan jatkuva signaali. 
 
”Hand”-asento 
Palaa käynnistysvalikkoon ja valitse tämä valikko. 
 
Flow / dP 
Auto 
 
Paina BGM ja ”Auto”-asento vaihtuu ”Hand”-
asennoksi. Voit nyt asettaa ulostulon INC/DEC ∇ ∆
näppäimillä. Palataksesi ”Auto”-asentoon paina 
BGM. Palataksesi käynnistysvalikkoon paina ESC. 
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Painelähettimen nollakohdan asetus 
Irrota paineyhteet tai aseta venttiili kalibrointiasen-
toon. Paina käynnistysvalikossa samanaikaisesti pai-
nikkeita ∇ ∆ kunnes näyttöön ilmestyy: 
ZERO OFFSET 
 
Vapauta painikkeet, kun näyttöön ilmestyy: 
ZERO OFFSET 
ADJUSTING 
 
Kun nollakohta on asetettu, laite siirtyy automaatti-
sesti takaisin käynnistys valikkoon. 
 
Huolto: 
Tarkista nollakohta kerran puolessa vuodessa 
 
TEKNISET TIEDOT 
Näyttö:   Aakkosnumeerinen, kaksi- 

rivinen, 32-merkkiä 
Mittausalue, 
Paine:   Katso merkintää laitteessa 
Virtaus:  0…30.000 
Epätarkkuus:   0,5 % 
Lämpövaikutus:  ± 0.5 % / 10 °C  
Vaimennus:   0…9,9 s 
Lähtöviesti:   Kaksi analogista ulostuloa 

0/2…10 VDC, 0/4…20 mA 
valittavissa ja skaalattavissa 

Sisääntulo:  SPD potentiaalivapaa sulku 
   SPC 0/2…10 VDC, 

0/4…20 mA 
Ohjausulostulo: Kaksi potentiaalivapaata 

relekontaktia 48 VAC – 5 A / 
48 VDC – 1,5 A 

Ympäristön 
lämpötila:   0...50 °C 
Syöttöjännite:  24 VAC ± 15% 

20...32 VDC 
Tehontarve:   3 VA 
Kotelointiluokka:  IP 65 
Sähköliitäntä: 
-jäykkä johdin  1 x 2,5 mm2 / liitäntä 
-joustava johdin  1 x 1,5 mm2 / liitäntä 
Sähköliitäntä:  3 kierrereikää M16 x 1,5 
Mitat:    LxKxS = 122 x 120 x 87 mm
 

 
Sähköliitännät: 


