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1. Bevezetés 
A Coriolis tömegárammérő rendszerek általában két fő egységből állnak: 

 Csővezetékbe építhető érzékelő egység, 

 Az érzékelő jelét feldolgozó elektronikus egység 

Jelen műszerkönyv ez utóbbival, a mérőrendszer elektronikus részével foglalkozik. Az elektronikus egység 
rendeltetése a CORIOLIS erőhatás elvén működő érzékelő vezérlése és az érzékelőn elhelyezett induktív 
jeladók és a hőmérséklet érzékelő által szolgáltatott jelek feldolgozása. 

A tömegárammérő érzékelők többsége a mérőcső saját rezonanciafrekvenciáján működik, ami lehetővé teszi 
mérendő közeg sűrűségének mérését. Ezáltal mód nyílik a térfogatáram számítására is. Az érzékelőbe épített 
ellenállás hőmérő segítségével a közeg hőmérsékletét lehet mérni. Összefoglalva a tömegárammérő körök 
alkalmazásával mérhetjük az áramló közeg tömegét, sűrűségét, hőmérsékletét és ezekből az adatokból 
számítható a térfogat, valamint egyes speciális esetekben az oldatok és emulziók koncentrációja 
(alkoholtartalom, cukortartalom, víztartalom) is. 

 

FIGYELEM! 

Amennyiben az érzékelőt robbanásveszélyes környezetben kell működtetni, akkor meg kell akadályozni a 
gyújtószikra keletkezését. A jelfeldolgozó egység kivitelétől függően erre két lehetőség van: 

 

Normál tokozású (C-MASS-021) jelfeldolgozó alkalmazása esetén az érzékelő egység és a biztonságos (nem 

robbanásveszélyes) zónában felszerelt jelfeldolgozó közé egy un. Biztonsági Gyújtószikragát Egységet (BGE) 
kell iktatni. Az így kialakított rendszer robbanásbiztonsági védelmi fokozata az ATEX 94/9EC; EN 60079-
0:2006; EN 60079-1:2004; EN 61241-0:2006; EN 6024-1:2004 szabványok előírásainak megfelelően az alábbi 
lesz: 

II 2G Ex ib IIB T6 
Robbanásbiztos tokozású (C-MASS-021-D) jelfeldolgozó alkalmazása esetén az érzékelő egység és a 

jelfeldolgozó egyaránt felszerelhető a robbanásveszélyes zónában. A Gyújtószikragát egység ebben az esetben 
gyárilag be van építve a C-MASS-021-D jelfeldolgozó robbanásbiztos kivitelű tokozatába. 

Az így kialakított rendszer robbanásbiztonsági védelmi fokozata az ATEX 94/9EC; EN 60079-0:2006; EN 
60079-1:2004; EN 61241-0:2006; EN 6024-1:2004 szabványok előírásainak megfelelően az alábbi lesz: 

II 2G Ex d IIB T6 

 

A mikroprocesszoros vezérlésű elektronikus egység kialakítása lehetővé teszi, hogy a mérési eredmények 
számítógépes feldolgozását is megvalósíthassa a felhasználó. Az elektronikus egység által mért adatok a 
készülék kijelzőjén keresztül leolvashatók, ill. továbbíthatók szabványos villamos kimenőjelek segítségével. 

2. Típusválaszték 
A készülék lehetséges típusait az alábbi táblázát tartalmazza: 

2.1 Normál tokozású (C-MASS-021) készülék esetén 

C-MASS-021- 

 

 

 

 

 

 CMM-160 és ennél kisebb méretű érzékelőkhöz 

P CMM-300 és ennél nagyobb méretű érzékelőkhöz 
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2.2 Nyomásálló tokozású (C-MASS-021-D) készülék esetén 

 

C-MASS-021-D 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. A készülék üzembe helyezése 

3.1 Felszerelés, rögzítés 

A jelfeldolgozó felszerelési helyének megválasztásánál figyelembe kell venni a környezeti viszonyokat, a 
kezelhetőséget és a kijelző leolvashatóságát. 

3.1.1 Normál tokozású (C-MASS-021) jelfeldolgozó esetén 

Ha a CMM tömegáram érzékelő egység robbanásveszélyes térségben van felszerelve, akkor a 
C-MASS-021 és az érzékelő egység közé fel kell szerelni a 3694-0-100-0 típusú Biztonsági 
Gyújtószikragát Egységet (BGE) a 3. ábra szerinti kapcsolásban. A gátegységet a robbanásveszélyes tér 

határához minél közelebb kell felszerelni a biztonságos oldalon. 
A készülékek (C-MASS-021 és BGE) falra szerelhetőek (5. és 6. ábrák). A felszerelési művelet során 
kövesse az alábbi instrukciókat: 
o Készítse elő a furatokat és a csavarokat a készülék felerősítéséhez, 
o Távolítsa el a készülék fedelét. 
o Rögzítse a készülék alsó részét a falra, majd szerelje vissza a fedelet. 

 
A normál tokozású C-MASS-021 jelfeldolgozó RS485 soros vonali kimenettel rendelkezik MODBUS-RTU 
szabványos protokol szerinti kommunikációhoz. Amennyiben HART kommunikációs lehetőséget is rendelt 
a felhasználó, akkor a készülék tartozékát képezi egy MODBUS/HART konverter is. Ennek méreteit és 
rögzítési módját a 7. ábra mutatja. 

3.1.2 Robbanásbiztos tokozású (C-MASS-021-D) jelfeldolgozó esetén 

Ezt a kivitelt akkor kell használni, ha nemcsak a CMM érzékelőt, hanem annak jelfeldolgozóját is a 
robbanásveszélyes térben kell elhelyezni. A C-MASS-021-D gyárilag beépítve tartalmazza a CMM 
érzékelő gyújtószikramentesítéséhez szükséges gyújtószikragát egységet. 
A felszerelésnél ügyelni kell arra, hogy a CMM érzékelőt a C-MASS-021-D jelfeldolgozóval összekötő 
kábel normál esetben 5m hosszúságú. Ennél hosszabb érzékelő kábel igényét a megrendelésnél jelezni 
kell.  
A C-MASS-021-D falra szerelhető az öntvény hátlapján lévő rögzítő fülek furatába helyezett 6 mm 
átmérőjű rögzítő csavarok segítségével (8. ábra). A rögzítő csavaroknak legalább 10 N erőhatást minden 
irányban el kell viselniük elmozdulás nélkül.  
A felszerelés helyének megválasztásakor a leolvashatóságot, a kezelhetőséget és a készülék fedelének 
lecsavarhatóságát egyaránt figyelembe kell venni. A fedél eltávolításához a doboz hátlapjától számítva 
arra merőleges irányban legalább 380 mm szabad hely szükséges. 

3.2 Kábelezés 
Általános figyelmeztetések 

 A mérőkörben használt minden kábelt rögzíteni kell egy stabil szerkezeti elemhez (falhoz, 
tartóelemhez, stb.) a kábelcsatlakozó aljzattól vagy tömszelencétől maximum 300 mm-re 
felszerelt kábelbilincs segítségével. 

 Be kell tartani a kábelekre megadott minimális hajlítási sugárra vonatkozó előírásokat. 

3.2.1 Normál tokozású (C-MASS-021) jelfeldolgozó esetén 

C-MASS-021 két kábelcsatlakozó aljzattal rendelkezik (5 ábra): 

o Érzékelő kábel csatlakozó aljzat 
o Kimeneti kábel csatlakozó aljzat 

H HART kimenettel szerelve 

M RS485 kimenettel szerelve 

N CMM-160 és ennél kisebb méretű érzékelőkhöz 

P CMM-300 és ennél nagyobb méretű érzékelőkhöz 
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3.2.1.1 Nem robbanásveszélyes környezetben működő CMM érzékelő csatlakoztatása 

Ha az érzékelő normál (nem robbanásveszélyes) térben került felszerelésre, akkor azt közvetlenül 
lehet csatlakoztatni a C-MASS 021 elektronikus egységhez a 2. ábra szerinti kapcsolásban. Használja 
a készülék tartozékaként szállított gyárilag szerelt csatlakozókkal ellátott érzékelő kábelt. Alapesetben 
az érzékelő kábel 5m hosszú. Más kábelhossz (max. 300m) is lehetséges, ha rendelésnél ezt jelezték. 

3.2.1.2 Robbanásveszélyes térségben felszerelt CMM érzékelő csatlakoztatása 

Ha a CMM érzékelőt robbanásveszélyes térben szerelték fel, akkor az érzékelő és a C-MASS 021  
közé be kell iktatni egy erre a célra készült 3694-0-100-0 típusú Biztonsági Gyújtószikragát 
Egységet is a 3. ábra szerinti kapcsolásban. Használja a készülék tartozékaként szállított gyárilag 

szerelt csatlakozókkal ellátott érzékelő kábelt. Alapesetben az érzékelő kábel 5m hosszú. Más 
kábelhossz (max. 300m) is lehetséges, ha rendelésnél ezt jelezték. 

3.2.1.3 Különálló meghajtó kábel csatlakoztatása 

A CMM-300 és annál nagyobb érzékelők rezgetéséhez nagyobb energiájú meghajtó tekercsek 
szükségesek. Ezek meghajtására az érzékelőbe egy külön meghajtó kábelt kell bevezetni. Ekkor a 

készülék C-MASS-021-P típusváltozatát kell alkalmazni, ami külön kábelkivezetést tartalmaz a 

meghajtó tekercs számára (11. ábra). 
 

Normál (nem robbanásveszélyes) alkalmazás esetén a kábelelosztó közvetlenül az érzékelő 

mellé is felszerelhető. Igény esetén a kábelelosztó doboz és a meghajtó kábel is a mérőkör 
tartozékaként kerül leszállításra. 
 

Robbanásveszélyes alkalmazás esetén a nagyteljesítményű meghajtó tekercs meghajtó kábele 

páncélozott kivitelű, melyet ki kell vezetni a robbanásveszélyes térből és a Biztonsági Gyújtószikragát 
Egység mellett felszerelt kábelelosztóba csatlakoztatni (11. ábra). Igény esetén a kábel-elosztó, 
valamint a C-MASS-021 közötti kábel szintén a mérőkör tartozékaként kerülnek leszállításra. 

3.2.1.4 Kimeneti jelek és a táplálás csatlakoztatása 

A kimeneti csatlakozóhoz egy 7 eres kábel csatlakoztatása javasolt (4. ábra). A kábel másik végére 
általában egy kábelelosztót célszerű csatlakoztatni, mivel ide egynél több készülék is csatlakozhat 
(tápegység, kijelző, számláló, PLC, számítógép, stb.). Igény esetén a kimeneti csatlakozóra szerelt 7-
eres kábel is tartozékkén kerül leszállításra. 
FONTOS megjegyzések: 

 Az áram és a frekvencia kimenet negatív pólusa azonos a táplálás negatív pólusával (GND). 

 A 7. sz. kimeneti csatlakozón lévő +5V tápfeszültséget kizárólag a MODBUS/HART 
konverter táplálására szabad használni. Egyéb készülékekhez történő csatlakoztatása 
működési zavart eredményezhet. 

3.2.2 Robbanásbiztos tokozású (C-MASS-021-D) jelfeldolgozó esetén 

C-MASS-021-D három kábelcsatlakozással rendelkezik (8 ábra): 

3.2.2.1 Érzékelő kábel 

Az 5m hosszúságú érzékelő kábel a mérőkör tartozéka. Mindkét végén ipari csatlakozóval van 
felszerelve, tehát erenkénti bekötésre nincs szükség. Amennyiben a kábel erenkénti ellenőrzésére, 
vagy a kábel-erek újbóli bekötésére lenne szükség, akkor azt a 2. ábra jelölései szerint kell elvégezni. 

3.2.2.2 Különálló meghajtó kábel 

Erre a kábelre csak a CMM-300 és ennél nagyobb érzékelők esetén van szükség, mivel ezek nagyobb 
energiájú meghajtó tekercseket igényelnek. A kábel adatai és bekötési módja a 11. és 12. ábrákon 
látható. Igény esetén a meghajtó kábel is a mérőkör tartozékaként kerül leszállításra. 

3.2.2.3 Kimeneti jelek és a táplálás csatlakoztatása 

Erre a célra egy 6 eres páncélozott kábel csatlakoztatása javasolt A kábel adatai és bekötési módja a 
12. ábrán látható. A kábel másik végére általában egy kábelelosztót célszerű csatlakoztatni, mivel ide 
egynél több készülék is csatlakozhat (tápegység, kijelző, számláló, PLC, számítógép, stb.).  
FONTOS megjegyzés: Az áram és a frekvencia kimenet negatív pólusa azonos a táplálás negatív 

pólusával (GND). 

4. A készülék használata 

4.1 Memóriahelyek (Items) 

A készülék legfontosabb építőelemei a memóriahelyek, amelyek a mérési folyamat során keletkezett primer 
információkat, valamint  azok feldolgozásához, továbbításához és kijelzéséhez szükséges adatokat tárolják. 
A tárolt információ jellege szerint a memóriahelyeket az alábbi csoportokba sorolhatjuk: 

o Numerikus memóriahelyek tárolják a mért és számított adatokat, a számítások állandóit 

(paramétereit), valamint minden adatot, amely a mérési folyamatot és a kimenő jeleket befolyásolja. 
o Azonosító memóriahely egy másik memóriahely azonosítóját tárolja (pl. egy kimenőjel számára 

azonosítja azt a memóriahelyet, amelyben tárolt adat értékével arányos kimenőjelet kell előállítani). 
o Állapotjelző memóriahely tárolja egy folyamat aktuális állapotát, vagy egy rendszerparamétert, 

vagy egy kiadott parancs hatását (pl. hibajelzés, határérték túllépés jelzése, adagvezérlés állapota, 
tárázási folyamat állapota, jelszavak használatának állapota stb.) 
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A készülékben tárolt memóriahelyek jelölései, funkcióinak meghatározásai a 8. fejezetben találhatók. 
 
Memóriahelyek rövidített azonosítására ebben a műszerkönyvben az alábbi forma használatos: 

{XXX:YYY} 

Ahol  XXX  a memóriahely sorszáma  
 YYY a memóriahely neve  

 
Például: {029:MfM} A 4.7 fejezet szerint ez a memóriahely tartalmazza a tömegáram maximális értékét, amely a 

csatlakoztatott tömegáram érzékelő felső méréshatára. 
 

4.2 Kijelző 

A készülék kijelzője 122x32 pontból álló grafikus LCD, amely három részre van osztva (1. ábra): 

Analóg sor:  

Ez a sor egy122 pont felbontású vízszintes bárgráf, amelynek hossza a tömegáram aktuális 
értékével arányos. A bárgráf hossza maximális, ha az aktuális tömegáram az érzékelő felső 
méréshatárával azonos. Ezt az adatot a {029:MfM} memóriahely tárolja. 

Kezelői sor: 

Figyelmeztető karakter(.!.) 

A mérőrendszer működési rendellenességére, vagy különleges állapotára figyelmeztető jelzéseket 
tartalmaz sötét háttérrel kiemelve. A jelzések jelentése: 

 E. A mérés nem működik, alapvető hiba van a rendszerben 

 .!. Valamelyik mért adat kilépett a határértékek közül 

 b. Adagolás van folyamatban 

 z. Nulla kalibrálás van folyamatban 

Ha egyszerre több figyelmeztetés van érvényben, akkor azok folyamatosan egymás után jelennek 
meg. Hibamentes állapotban ez a karakter üres. az E. és .!. jelzések részleteit a Diagnostic 

menüben található adatok tartalmazzák (4.2.1 fejezet) 

Memóriahely tartalma (-1234.56) 

Ezen a helyen a kezelő tetszőleges memóriahely tartalmát megjelenítheti, és módosíthatja anélkül, 

hogy a mérési folyamatot megzavarná. A megjelenítés és módosítás részletei a 5.1 fejezetben 

találhatók. A megjelenített memóriahely sorszáma (SSZ), neve (NÉV), és mértékegysége (DIM) 

szintén megjelennek. 

Egyéb információk: 

A. Közvetlenül a bekapcsolás után ebben a sorban megjelenik az Initialization felirat, jelezve, hogy a 

készülék előkészíti a működést. Néhány másodperc múlva e felirat eltűnik, és megjelenik annak a 
memóriahelynek a tartalma, amelynek sorszámát a {170:I10} memóriahely tartalmazza. E 

memóriahely tartalmát a kezelő választhatja meg a. 
B. Adatcsoport (menü) neve. (Részletek a 4. fejezetben)  
C. Ebben a sorban jelenik meg minden olyan parancs, melynek végrehajtását a kezelő jóváhagyja (ENT 

nyomógombbal), vagy elveti (ESC nyomógombbal). 

Nagyméretű sor: 

Ez a sor arra szolgál, hogy a működés során leggyakrabban szükséges adat nagyobb 

karakterekkel legyen megjeleníthető a távolabbról történő leolvashatóság érdekében. Az adatot 

a kezelő választhatja meg a 5.1.2 fejezetben írtak szerint. 

LED lámpák: 

Az előlapon három db háromszínű LED lámpa helyezkedik el az alábbi jelzési funkciókkal: 

FLOW (Áramlás) 

piros: mérési hiba* 

zöld: hibátlan működés alacsony áramlással ( {027:%Mf} < {028:%M0} ) 

villogó zöld: nulla kalibrálás zajlik 

sárga: hibátlan működés áramlással ( {027:%Mf} > {028:%M0} ) 

LIMIT (Határérték túllépés) 

piros: egy, vagy több WAR figyelmeztető jelzés aktiválva (További részletek a 

Diagnostic almenü adatainak elemzésével tudhatók meg) 

zöld: nem használt 

sárga: nem használt  
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BATCH (Adagolás vezérlő) 

piros: adagolás zajlik 

zöld: nem használt 

sárga: nem használt 

4.3 Kezelőszervek 

4.3.1 Normál tokozású (C-MASS-021) jelfeldolgozó esetén 

A készülék 8 nyomógombbal rendelkezik. A nyomógombok a kijelzőnek csak a Kezelői sorában 
(1. ábra) hatásosak. A nyomógombok funkciói az alábbiak: 

► és ◄ 

 Ha a kijelzett adat egy menü neve, akkor a menütérképen (4. fejezet) tőle jobbra, ill. balra lévő 
menü kerül a kijelzőre. 

 Ha a kijelzett adat egy menün belüli memóriahely tartalma, akkor a sorrendben következő, 
vagy megelőző memóriahely tartalma kerül a kijelzőre. 

▲ és ▼ 

 A kijelzett adat mértékegységének megváltoztatása (ha lehetséges) 

 Adatmódosítás (5.2.1 fejezet utasításai szerint). 

DSP (DISPLAY) 

 Ha a kijelzett adat egy menü neve, akkor ennek a gombnak a megnyomásával beléphetünk a 
menübe és megtekinthetjük az abban lévő memóriahelyek tartalmát. 

 Az adatmódosítási folyamatban (5.2.1 fejezet) a tizedespont kijelölése módosításra.  

ESC (ESCAPE) 

 Ha a kijelzett adat egy memóriahely tartalma, akkor annak a menünek a neve kerül a 
kijelzőre, amelyben a kijelzett memóriahely van. 

 Ha a kijelzett adat egy menü neve, akkor a menütérképen (4. fejezet) feljebb lépünk a menük 
hierarchiájában. Többször megnyomva ezt a gombot végül a főmenü kerül a kijelzőre. 

 Visszalépés az adatmódosítási folyamatból (5.2.1 fejezet). 

ENT (ENTER) 

 Belépés az adatmódosítás folyamatába, amennyiben módosítható adat van a kijelzőn. 

 A módosított adat beírásának jóváhagyása  

 Folyamatot indító parancs (Batch-start?, Zero-start?, TOTAL-reset?) jóváhagyása. 

MOD (MODIFY) 

 Belépés a kezelői parancsba (Batch, TOTAL és Calibration menü estén) 

 Nyomógombok funkcióinak kiterjesztése: 

MOD + ▼ 

A kezelői sorban megjelenített adat betöltése a Nagyméretű sorba. A kijelzés a Nagyméretű 
sorban is követi az adat változásait. Ez az állapot automatikusan tárolódik, tehát a 
tápfeszültség kikapcsolásával sem veszik el. 

MOD + ► 

Numerikus adat kijelzése esetén jobbra tolja a tizedespontot (csökkenti a tizedespont utáni 
számjegyek számát). 

MOD + ◄ 

Numerikus adat kijelzése esetén balra tolja a tizedespontot (növeli a tizedespont utáni 
számjegyek számát). 

MOD + DISP 

Új memóriahely beiktatását kezdeményezi az adott menü adatlistájába. Csak memóriahely 
kijelzése esetén hatásos a Kezelői sorban. A folyamat részletes leírása az 5.1.1 fejezetben 
található. 

MOD + ESC 

Meglévő memóriahely törlése az adott Menü adatlistájából. Csak memóriahely kijelzése 
esetén hatásos a Kezelői sorban. 

▼ + ▲ 

A kiválasztott memóriahelyben tárolt adat értékének 0-ra állítása. Amennyiben szöveg típusú 
memóriahelyről van szó, akkor üres karakterekkel történő feltöltést eredményez. Csak az 
adatmódosítási folyamatba történő belépést követően érvényes (5.2.1 fejezet).  

4.3.2 Nyomásálló tokozású (C-MASS-021-D) jelfeldolgozó esetén 

A C-MASS-021-D jelfeldolgozó nyomógombok helyett mágnessel vezérelhető kezelő szervekkel 
rendelkezik. Ez lehetővé teszi, hogy a nyomásálló tokozat megbontása nélkül a nyomógombok 
megnyomásával azonos hatást lehessen elérni külső kezelő mágnesek segítségével. A kezelő 
mágnesek (2 db) a tokozat tartozékai. Elvesztésük megakadályozására láncon vannak rögzítve a 
tokozat adattáblájának tartó lemezéhez. A 9. ábra mutatja a kezelő szervek elhelyezkedését. A kezelő 
szervek jelölése és funkciói mindenben megegyeznek az előző fejezetben leírtakkal. 
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A kezelő mágnesek használata: 

Helyezze a mágnes vastagabb homlokfelületét rövid ideig az üvegablakra, a működtetni kívánt 
nyomógomb-jelölés fölé, mintha meg akarná nyomni vele az üvegablak alatti képzeletbeli 
nyomógombot. Ennek hatása egyenértékű lesz a nyomógomb megnyomásával. Ha a mágnest 
hosszabb ideig tartja egy nyomógomb-jelölés felett, akkor az egyenértékű a nyomógomb nyomva 
tartásával. Ennek csak a görgető funkciójú nyomógomboknál van jelentősége. 
Amennyiben két gombot kell egyszerre nyomva tartani, használja a másik mágnest is. 
A használaton kívüli mágneseket célszerű a fedél palástján elhelyezni az üvegablak alatti részen, ahol 
az üvegablakot belülről rögzítő fémgyűrű vonzása rögzíti azokat. 

5. Menü rendszer 
C-MASS 021 memóriahelyei a jobb áttekinthetőség és könnyebb kezelhetőség érdekében adat-csoportokba un. 
Menükbe vannak rendszerezve. Egy menüben azonos funkcióhoz tartozó adatok kerülnek. A gyárilag beállított 
Menürendszer „térképe” az alábbi ábrán látható. a Menük közötti „közlekedés” a nyilakkal jelzett nyomógombok 
segítségével valósítható meg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A menük neve a kijelző Kezelői sorában jeleníthető meg. Ha ott éppen egy adat szerepel, akkor megnyomva az 
ESC gombot az adathoz tartozó menü neve kerül a kijelzőre. A menük között a fenti térkép szerint lehet 

„közlekedni” a nyilakkal jelzett nyomógombok segítségével. A kijelzőn kiválasztott Menüben lévő adatok 
megtekintéséhez a DSP nyomógombot kell megnyomni. A Menün belüli adatok között a ► vagy ◄ gombok 

segítségével lehet “közlekedni”. Néhány adatnak többféle mértékegysége is lehet. A kívánt mértékegység 
kiválasztása a ▲ vagy ▼ gombok segítségével lehetséges. 

5.1 Initialization 
Initialization felirat közvetlenül a bekapcsolás után, vagy a Software Reset parancs kiadását 

követően jelenik megy a kijelző Kezelői sorában, jelezve, hogy a program alaphelyzetbe állította 
magát. A Software Reset parancsot a {013:RST} választható tartalmú memóriahely módosításával 

lehet kiadni. A program alaphelyzetbe állításával annak a memóriahelynek a tartalma fog megjelenni a 
Kezelői sorban, amelynek a sorszámát a {170:I10} memóriahelyen előzetesen beállítottunk. Gyárilag 
ez a tömegáram aktuális értékére (020) van programozva. 

5.2 Főmenü 

A Főmenü neve tartalmazza a készülékben működő software azonosítóját. 

A Menübe lépve (DSP) az alábbi memóriahelyek találhatók a gyári beállítás szerint: 

SSZ:NÉV Meghatározás Dim. Módosítás 

030:M Összegzett bruttó tömeg kg nem lehet 

031:M1 Az 1. összetevő összegzett tömege kg nem lehet 

032:V Összegzett üzemi térfogat m
3
 nem lehet 

033:Vn Összegzett normál térfogat m
3
 nem lehet 

085:M2 A 2. összetevő összegzett tömege kg nem lehet 

A fenti memóriahelyek választéka bővíthető és szűkíthető a 5.1.1 fejezet utasításainak alkalmazásával. 

5.2.1 Diagnostic almenü 

A készülék kétszintű önellenőrzést valósít meg: 

 Error memóriahelyek olyan hibákat jeleznek, melyek közül akár egy is a mérőrendszer helyes 

működését lehetetlenné teszi. Ilyen típusú hibajelzés esetén a mérés leáll, az összegzett 

mennyiségek nem változnak, adagolási és Zero kalibrálási folyamatok indítása is tiltva van. A 

mérőrendszer ilyen jellegű hibás állapotáról a kijelző Kezelő sorában lévő un. Figyelmeztető 

karakterben  E jelzés jelenik meg (3.2 fejezet). 

 
MSP V-2.100 System setup Measurement Inputs Outputs Constants 

Diagnostic Normalize Driver Current Frequency 

TOTAL 

Batch Calibration 
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 Warning memóriahelyek nem hibát jeleznek, hanem csak figyelmeztetést adnak arról, hogy 

bizonyos mért, vagy számított értékek kívül esnek a beállított alsó és felső határértékek által 

meghatározott tartományból. A kijelző kezelő sorában lévő un. Figyelmeztető karakterben 

ilyenkor .!. jelzés jelenik meg (3.2 fejezet). 

A Diagnostic almenüben tíz figyelmeztető memóriahely foglal helyet, melyek mindegyike csak egy-egy 

byte –ot (8 bitet) tartalmaz. A kijelzőn a nyolc bit helyén nyolc betűkarakter jelenik meg. A betűk a hiba 

helyére utalnak. A 0 bit hibátlan, az 1 bit hibás állapotot jelent. A bitek helyén megjelenő karakterek 

hibás esetben nagybetűk, hibátlan esetben kisbetűk. A nem használt bitek helyén üres karakterek 

jelennek meg. Az alábbi táblázatok részletesen ismertetik a hibabitek jelentését és a kijelzőn történő 

megjelenítésük formáját. 
 

Error memóriahelyek 

SSZ:NÉV Meghatározás Dim. Módosítás 

000:Err Összefoglaló hibajelzés  Kijelzőn: F..DT..Y 

 Memóriában: 10011001 

F Fourier számítási hiba f   hibamentes állapot 

D Sűrűség számítási hiba d   hibamentes állapot 

T Hőmérséklet számítási hiba t   hibamentes állapot 

Y Memória hiba y  hibamentes állapot 

- nem lehet 

 002:ErF Fourier számítási hiba Kijelzőn: FR.A.TMD 

 Memóriában: 11010111 

F Nincs bemenő jel  f   hibamentes állapot 

R Rezonancia fr. túl kicsi, v. túl nagy  r   hibamentes állapot 

A Kicsi a bemenő jel  a   hibamentes állapot 

T D vagy M hiba hosszan fennáll  t   hibamentes állapot 

M Túl nagy tömegáram  m   hibamentes állapot 

D Túl gyors tömegáram változás d   hibamentes állapot 

- nem lehet 

 003:ErD Sűrűség számítási hiba Kijelzőn: LH...... 

 Memóriában: 11000000 

L De<0  l   hibamentes állapot 

H De>2500 g/lit  h   hibamentes állapot 

- nem lehet 

 004:ErT Hőmérséklet számítási hiba Kijelzőn: LH...... 

 Memóriában: 11000000 

L T<-50 
o
C  l   hibamentes állapot 

H T>+250 
o
C  h   hibamentes állapot 

- nem lehet 

012:ErY Memória hiba Kijelzőn: X....... 

 Memóriában: 10000000 

X Memória hiba  x   hibamentes állapot 

- nem lehet 
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Warning memóriahelyek 

SSZ:NÉV Meghatározás Dim. Módosítás 

 005:War Összefoglaló figyelmeztetés Kijelzőn: MDT....O 

 Memóriában: 11100001 

M Tömegáram határokon kívüli m   hibamentes állapot 

D Sűrűség határokon kívüli d   hibamentes állapot 

T Hőmérséklet határokon kívüli t   hibamentes állapot 

O Kimenőjel határokon kívüli  o   hibamentes állapot 

- nem lehet 

 006:WaD Sűrűség határokon kívüli Kijelzőn: LH...F.. 

 Memóriában: 11000100 

L De<DeL  l   hibamentes állapot 

H De>DeH  h   hibamentes állapot 

F Összetétel számítási hiba  f   hibamentes állapot 

- nem lehet 

 007:WaT Hőmérséklet határokon kívüli Kijelzőn: LH...... 

 Memóriában: 11000000 

L T<TLo  l   hibamentes állapot 

H T>THi  h   hibamentes állapot 

- nem lehet 

 008:WaM Tömegáram határokon kívüli Kijelzőn: LH...... 

 Memóriában: 11000000 

L Mf<MLo  l   hibamentes állapot 

H Mf>MHi  h   hibamentes állapot 

- nem lehet 

 009:WaO Kimenőjel hibája Kijelzőn: SF....C. 

 Memóriában: 1100001 

S hibás üzenet a soros vonalon s   hibamentes állapot 

F Frekvencia kimenet hibás  h   hibamentes állapot  

C Áram kimenet hibás c   hibamentes állapot 

- nem lehet 

Normál tokozású (C-MASS-021) jelfeldolgozó esetén az OC1, vagy OC2 digitális kimenetek (4.5 fejezet) közül 

bármelyikhez hozzárendelhető a {000:Err}, vagy a {002:War} hibajelzés. A kimenet 0-vá válik, ha a 

hozzárendelt memóriahely bármelyik bitje 1 állapotba (hibajelzésbe) kerül. 

5.2.2 Batch (adagolás) almenü 

A készülék alkalmas adagvezérlési feladatok ellátására is. Az adagot akár tömegben, akár térfogatban 

meg lehet határozni. Normál tokozású (C-MASS-021) jelfeldolgozó esetén bármelyik digitális kimenetet 

(OC1 vagy OC2) lehet programozni adagvezérlő kimenetként. (4.5 fejezet). A kimenet az adag 

indításakor 0 állapotba kerül, majd automatikusan 1 (open) állapotot vesz el, amint az átfolyt 

mennyiség eléri a {091:XbM} memóriahelybe előzetesen beállított értéket.  

Az adagolás állapotát a b megjelenése jelzi a kijelző Kezelői sorában lévő Figyelmeztető karakternél 

(3.2 fejezet). 

A Menübe lépve (DSP) az alábbi memóriahelyek találhatók a gyári beállítás szerint: 

 

SSZ:NÉV Meghatározás Dim. Módosítás 

091:XbM Az adag értéke - lehet 

092:Xb Batch-START parancs kiadása óta átfolyt mennyiség kg vagy m
3
 nem lehet 

093:XbI Az adagvezérléshez rendelt összegző számláló 
memóriahelyének sorszáma. 

{030:M},{031:M1},{032:V}, {033:Vn}, {085:M2} 

- lehet 

 

Adag indítása a készülék nyomógombjával: 

Állítsa be a {093:XbI} és a {091:XbM} memóriahelyeket az adagolási funkciónak megfelelően 

Jeleztesse ki Batch. menü nevét (4. fejezet). A MOD gomb megnyomásával a Batch START? kérdés 

jelenik meg a kijelzőn. Az ENT gomb megnyomására elindul az adagolás, a kijelzőn ismét a Batch 

menü neve jelenik meg. Az adagolás leállítható a beállított adag elérése előtt is a MOD gomb újbóli 

megnyomásával. Ekkor a kijelzőn megjelenik a Batch STOP? kérdés, melyre az ENT gombbal igen, 

az ESC gombbal mégsem választ lehet adni.  

A DSP nyomógombbal belépve a Batch menübe, figyelemmel lehet kísérni az adagolás folyamatát a 

{092:Xb} memóriahely kijeleztetésével. Az adagolás automatikusan leáll, ha Xb értéke eléri XbM 

értékét. Az adagolás alatt is lehetséges a memóriahelyek módosítása. 
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Adagolás indítása soros vonalon keresztül: 

Erre a célra a {090:bMo} memóriahely szolgál. Ez egy választható tartalmú memóriahely: 

0 adagolás leállítva (Kijelzőn: NoBatch) 

1 adagolás indítása (Kijelzőn: StartB), 

2 adagolás folyamatban (Kijelzőn: BATCH). 

Az adagolás indításához írja át a {090:bMo} memóriahely tartalmát 1 -re.  

Az adagolás bármikor leállítható {090:bMo} memóriahely tartalmának 0 –ra írásával.  

Az adagolás automatikus leállásakor (Xb = XbM) a {090:bMo} memóriahely értéke automatikusan 0 –

ra áll. 

5.2.3 TOTAL (nullázható számlálók) almenü 

A készülék rendelkezik három nullázható számlálóval, melyeknek a forrásadata és számlálási módja 
egymástól függetlenül programozható.  
A számlálók nullázása a MOD nyomógomb megnyomásával is történhet, ha a kijelzőn a TOTAL 

menünév látszik. A MOD gomb megnyomására a {038:0F} memóriahely tartalmától függően a 

kijelzőn különböző számlálók nullázását ajánlja fel a készülék: 
 

Nullázáskor a kijelzőn megjelenő szöveg 
{038:0F} beállítása 

Kijelzőn Soros vonalon 

NoClear NoClear 0 

Clear? 1 Clr(1) 1 

Clear? 2 Clr(2) 2 

Clear? 1,2 Clr(12) 3 

Clear? 3 Clr(3) 4 

Clear? 2,3 Clr(23) 5 

Clear? 1,3 Clr(13) 6 

Clear? 1,2,3 Clr(123) 7 

 

A számlálók nullázása soros vonalon keresztül is lehetséges a {040:00} vezérlő típusú memóriahely 

tartalmának beállításával az alábbi táblázat szerint: 

Soros vonalon 
keresztül 

Kijelzőn 
keresztül 

Funkció 

0 NoClear Nincs nullázás 

1 Clr#1 1X nullázása 

2 Clr#2 2X nullázása 

3 Clr#3 3X nullázása 

4 ClrALL A készülék összes számlálója nullázódik  

(M, V, Vn, 1X, 2X, 3X) 

Figyelem! a ClrALL parancs kiadását követően a készülék un. „elektronikus pecsétzárja” {152:CNo} 

visszaállíthatatlanul megváltozik (pecsétzár sérülés). 

A Menübe lépve (DSP) az alábbi memóriahelyek találhatók a gyári beállítás szerint: 

SSZ:NÉV Meghatározás Dim. Módosítás 

041:1X Nullázható számláló 1. * nem lehet 

042:2X Nullázható számláló 2. * nem lehet 

043:3X Nullázható számláló 3. * nem lehet 

044:1I 
 Kijelzőn Memóriában 

 >  M 030 

          Forrásként >  V 032 

          megjelölhető >  Vn 033 
          számlálók >  Xb 092 

 >  M1 031 

 >  M2 085 

 >  Xb 092 

- lehet 

045:2I - lehet 

046:3I - lehet 

047:1s 
A számlálás módja Kijelzőn Memóriában 
Előjelhelyes összegzés Normal 0 

Csak pozitív változás engedélyezett PosInc 1 

Csak negatív változás engedélyezett NegInc 2 

A változás abs. értéke a növekmény AbsInc 3 

- lehet 

048:2s - lehet 

049:3s - lehet 
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SSZ:NÉV Meghatározás Dim. Módosítás 

038:0F 

A nullázás módja (MOD gombbal) Kijelzőn Memóriában 
Egyik sem nullázódik NoClear 0 

Csak 1X nullázódik Clr(1) 1 

Csak 2X nullázódik Clr(2) 2 

Csak 1X és 2X nullázódik Clr(12) 3 

Csak 3X nullázódik Clr(3) 4 

Csak 1X és 3X nullázódik Clr(13) 5 

Csak 2X és 3X nullázódik Clr(23) 6 

Mindhárom nullázódik Clr(123) 7 

- lehet 

039:0P Számlálók nullázás-védelme Kijelzőn Memóriában 
Nincs védelem NoPsw 0 

Csak jelszóval lehet nullázni PSW 1 
- lehet 

* kg, vagy m
3
 a forrásszámlálótól függően  

5.3 Measurement menü 

Ebben a menüben a legfontosabb számított adatok és azok határértékei szerepelnek. 

A Menübe lépve (DSP) az alábbi memóriahelyek találhatók a gyári beállítás szerint: 

SSZ:NÉV Meghatározás Dim. Módosítás 

 020:Mf Tömegáram kg/s nem lehet 

 023:MLo Tömegáram alsó határa kg/s lehet 

 024:MHi Tömegáram felső határa kg/s lehet 

 025:Vf Aktuális térfogatáram m
3
/s nem lehet 

 027:%Mf Relatív tömegáram a felső méréshatár százalékában % nem lehet 

 029:MfM Tömegáram felső méréshatára kg/s nem lehet 

 051:De Sűrűség kg/m
3
 nem lehet 

 052:DLo Sűrűség alsó határa kg/m
3
 lehet 

 053:DHi Sűrűség felső határa kg/m
3
 lehet 

 130:T Hőmérséklet °C nem lehet 

 131:TLo Hőmérséklet alsó határa °C lehet 

 132:THi Hőmérséklet felső határa °C lehet 

A táblázatban szereplő mértékegységek a memóriában tárolt adatok mértékegységei, amelyet a soros 
vonalon történő kiolvasás eredményez. A kijelzőn más mértékegységen is ki lehet jelezni az adatokat 
(3.3 fejezet): 

Mf, MLo, MHi, MfM g/s, kg/s, kg/h, t/h. 
Vf l/s, m

3
/s, m

3
/h. 

De, DLo, DHi kg/l, g/l 

5.3.1 Calibration almenü 

Ebben a menüben a nulla áramlás mellett végzendő kalibrálási folyamat állandói és mérési 

eredményei találhatók. 

A Menübe lépve (DSP) az alábbi memóriahelyek találhatók a gyári beállítás szerint: 

SSZ:NÉV Meghatározás Dim. Módosítás 

 101:zdt {105:dt} értéke nulla áramlás mellett s Psw 

 102:zN A zero-start parancs óta végzett mérések száma [-] nem lehet 

 103:zNM A nulla kalibrálás alatt végzendő összes mérések száma [-] Psw 

 104:zdM A nulla kalibrálás elfogadásának határértéke (nulla 
kalibrálás csak akkor indítható, ha dt < zdM) 

s Psw 

 105:dt A rezgésérzékelők jelei közötti időeltolódás  s nem lehet 

A táblázatban szereplő mértékegységek a memóriában tárolt adatok mértékegységei, amelyet a soros 
vonalon történő kiolvasás eredményez. A kijelzőn más mértékegységen is ki lehet jelezni az adatokat 
(3.3 fejezet): 

zdt, zdM, dt  s, ms, s. 
 
A nulla kalibrálás előkészítése: 

A nulla-kalibrálás folyamata csak akkor indítható, ha biztosak vagyunk benne, hogy az érzékelőn 
keresztül nincs áramlás. Csak a tökéletesen működő elzáró szelepek biztosítják a tökéletesen nulla 
áramlást. 
A nulla kalibrálás alatt különösen kerülni kell az érzékelőre gyakorolt mechanikai behatásokat (ütés, 
rezgés, stb.). 
Ha nulla áramlás mellett meg akarunk győződni arról, hogy a kijelzett áramlás értéke nem nagyobb-e a 
megengedett nulla eltérésnél, akkor jeleztessük ki a tömegáram relatív értékét {027:%Mf}, mivel 
egyedül erre nincs hatással az un. nulla körüli érzéketlenségi sáv {028:%M0}. Állítsuk be a kijelzés 

érzékenységét a tizedespont balra tolásával (5.2.1 felezet) úgy, hogy az utolsó számjegy a század 
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százalékokat mutassa. Nem kötelező nulla kalibrálást végezni, ha a kijelzett szám abszolút értéke 
kisebb mint 0.05 %.  
A nulla-kalibrálás hosszát az un. nullázási szám {103:zNM} határozza meg, amely beállítható. Értékét 

az alábbi szempontok alapján kell meghatározni: 

 Ha a mérőrendszer nullponti pontossága kritikus (pl. többnyire alacsony áramlási 
tartományban dolgozik a mérő), akkor ezt a számot javasolt nagyobbra választani (300-400). 

 Ha viszont a nulla áramlás állapota nem tartható fenn sokáig (pl. gázbuborékok keletkeznek a 
mérőben, vagy a hőmérséklete gyorsan változhat a környezet intenzív hűtő, vagy fűtő hatása 
következtében), akkor ezt a számot javasolt kisebbre (50-100) állítani. 

Ha az érzékelő tökéletesen fel van töltve és az áramlás tökéletesen nulla, akkor a nulla kalibrálás 
folyamata elindítható. 
 
A nulla kalibrálás indítása és leállítása a készülék előlapján lévő nyomógombokkal 
Jeleztesse ki kijelzőn a Calibration menünevet (4 fejezet), majd nyomja meg a MOD gombot. A kijelzőn 
megjelenő kérdésre (Start Zero?) az ENT gomb megnyomásával „igen”, az ESC gombbal „mégsem” 

választ adhatunk. A folyamat elindítása esetén a kijelző Figyelmeztető karakterében megjelenik a 
nullázási folyamatot jelző .z. betűjel. A folyamat automatikusan leáll, amint a mérések száma eléri a 
beállított értéket {103:zNM}. 

Ha valamiért meggondolta magát és le akarja állítani a nulla kalibrálási folyamatot, akkor nyomja meg 
újból a MOD gombot. A kijelzőn megjelenő kérdésre (Stop Zero?) az ENT gomb megnyomásával 
„igen”, az ESC gombbal „mégsem” választ adhatunk. Ekkor a készülékben {101:zdt} helyen eddig 

tárolt nulla értéke változatlan marad. 
Ha kivárja a nulla kalibrálás végét, (a .z. betű eltűnését) akkor a nulla új értéke automatikusan beíródik 
a {101:zdt} memóriahelyre. 
A nulla kalibrálás indítása és leállítása soros vonalon keresztül 

Erre a célra a {100:zMo} memóriahely szolgál. Ez egy választható tartalmú vezérlő memóriahely: 

0 nincs nulla kalibrálás (Kijelzőn: NoZero) 

1 nulla kalibrálás indítása (Kijelzőn: StartZ), 

2 nulla kalibrálás folyamatban van (Kijelzőn: ZeroCAL). 

A nulla kalibrálás indításához írja át a {100:zMo} memóriahely tartalmát 1 -re.  

A nulla kalibrálás bármikor leállítható a {100:zMo} memóriahely tartalmának 0 –ra írásával.  

A nulla kalibrálás automatikus leállásakor (zN = zNM) a {100:zMo} memóriahely értéke visszavált 0 –ra 
és az új nulla új értéke automatikusan beíródik a {101:zdt} memóriahelyre. 

 

5.3.2 Normalize almenü 

A Normalize almenü tartalmazza a készülék által mért alapmennyiségek (tömegáram, sűrűség, 

hőmérséklet) felhasználásával kiszámítható egyéb mennyiségeket, valamint a számításukhoz 
szükséges állandókat.  
 
A megfelelő számítás kiválasztása a {060:12D} adat beállításával történik. Az adatot soros vonalon 

keresztül 0, 1, 2 és 3 értékűre lehet beállítani. A beállítástól függően az alábbi számításokat fogja 
végezni a készülék: 

 
 0 = NoCalc A program semmilyen normalizáló számítást nem végez  
 1 = BRIX Oldatok frakció számítására szolgál. Ebben az esetben a frakciószámításhoz szükséges 

állandókat az oldat sűrűségét a tömegarány és hőmérséklet függvényében tartalmazó 
táblázat alapján a felhasználónak kell megadni. 

 2 = Alcohol Etilalkohol vizes oldatának számítása. A számításhoz szükséges állandókat a készülék 

programja tartalmazza. A Vn adatban a szeszgyártásban megszokott ún. hektoliterfokot 
is számítja. 

 3 = NetOil A vizes kőolaj tiszta (nettó) olaj tartalmának számítása. A programban tárolt állandókkal 

771 - 981 [kg/m3] normál sűrűségű nyers kőolajok esetén alkalmazható. 
 4 = API->D1c Ásványolaj származékok normál sűrűségének és normál térfogatának számítása  

 
A beállítást a nyomógombok és a kijelző segítségével is el lehet végezni a 12D adat editálásának 
kezdeményezésével (ENT), majd a megfelelő funkció kiválasztásával (▼▲) 

 
A Normalize almenüben lévő állandók és számítások részletes leírását az ezt igénylő felhasználók külön 

kérésére iktatjuk be a műszerkönyvbe. 
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5.4 Inputs menü 

Ebben a menüben az érzékelőről érkező jelek közvetlenül mért adatai szerepelnek. 

A Menübe lépve (DSP) az alábbi memóriahelyek találhatók a gyári beállítás szerint: 

SSZ:NÉV Meghatározás Dim. Módosítás 

 105:dt A rezgésérzékelők jelei közötti időeltolódás  s nem lehet 

 106:Adt A tömegáramal arányos időeltolódás szűrt értéke  s nem lehet 

 170:rT Pt100 ellenállás hőmérő ellenállása  nem lehet 

 050:fRe Mérőcső rezonancia frekvenciája Hz nem lehet 

A táblázatban szereplő mértékegységek a memóriában tárolt adatok mértékegységei, amelyet a soros 
vonalon történő kiolvasás eredményez. A kijelzőn más mértékegységen is ki lehet jelezni az adatokat 

(3.3 fejezet):   Adt  s, ms, s. 

5.4.1 Driver (rezgetés) almenü 

Ebben a menüben a mérőcsövek rezgetésével kapcsolatos adatok szerepelnek. 

A Menübe lépve (DSP) az alábbi memóriahelyek találhatók a gyári beállítás szerint: 

No:Név Meghatározás Dim. Módosítás 

112:EfA "A" jel effektív értéke V nem lehet 

113:EfD Driver jel eff. értéke V nem lehet 

114:DDA Driver szorzó D/A kód [-] nem lehet 

115:DA1 Driver elektr. erősítés [-] mPw 

116:DAP Driver P-tag erősítése [-] mPw 

117:DTI Driver I-tag időállandó s mPw 

111:E0A “A” érzékelő alapjele V mPw 

5.5 Outputs menu 

A készülék két programozható kimenettel (OC1 és OC2) és egy soros vonali kimenettel rendelkezik. 
Ezek bekötését a normál tokozás (C-MASS-021) esetén a 4. ábra, a nyomásálló tokozás (C-MASS-
021-D) esetén pedig a 12. ábra mutatja. 
A kimeneteket (OC1, OC2) az alábbi táblázat alapján lehet beállítani: 

 

Normál tokozású (C-MASS-021) jelfeldolgozó esetén 

 

SSZ:NÉV Meghatározás Dim. Módosítás 

 166:OC1 Beállítható kimenetek Kijelzőn Memóriában 
Frekvencia kimenet FrqOut 0 

Adagvezérlő kimenet BATCH 1 

Hibajelzés  ALARM 2 

Teszt pont (csak szerviz célokra) TstHDT 3 

- lehet 

167:OC2 Beállítható kimenetek Kijelzőn Memóriában 
Frekvencia kimenet FrqOut 0 

Adagvezérlő kimenet BATCH 1 

Hibajelzés  ALARM 2 

Analóg áram kimenet 4-20mA 3 

- lehet 

Ha az OC2 a 4-20mA áram kimenetre van beállítva, akkor a “J” jelű kapcsolót. (5 ábra) ON helyzetbe 
kell állítani. Minden más esetben a kapcsolóknak OFF helyzetben kell lennie. 

 

Nyomásálló tokozású (C-MASS-021-D) jelfeldolgozó esetén 

 

SSZ:NÉV Meghatározás Dim. Módosítás 

 166:OC1 Beállítható kimenetek Kijelzőn Memóriában 
Frekvencia kimenet FrqOut 0 

Adagvezérlő kimenet BATCH 1 

Hibajelzés  ALARM 2 

Teszt pont (csak szerviz célokra) TstHDT 3 

- lehet 

167:OC2 4-20mA analóg áram (a kimenet funkciója nem változtatható) - nem lehet 

 

5.5.1 Frequency almenü 

A készülék frekvencia kimenetét az OC1 és az OC2 nevű kimenetek bármelyikéhez hozzárendelhetjük 
a {166:OC1} vagy a {167:OC2} memóriahelyek értékének FrqOut választásával, vagy soros vonalon 
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keresztül 0-ra állításával (4.5 fejezet). Az alábbi memóriahelyek beállításával meghatározhatjuk a 
frekvencia kimenet jellemzőit: 

 

SSZ:NÉV Meghatározás Dim. Módosítás 

 200:Fq A frekvencia kimenet aktuális frekvenciája  Hz nem lehet 

 202:FqM A frekvencia kimenet maximális értéke  Hz nem lehet 

 204:fvM Frekvencia kimenethez rendelt adatnak a maximális 
kimeneti frekvenciához tartozó értéke  

* lehet 

 205:FqI A kimenethez rendelt adatot tároló memóriahely sorszáma - lehet 

 
Tömegáram hozzárendelése esetén a frekvencia kimenet egy impulzusához tartozó tömeget (Mi) az 

alábbi egyenlet alapján kell kiszámítani: 

3600)( FqM

)/( FvM

)( FqM

)/( FvM
)/(Mi




Hz

hkg

Hz

skg
impkg  

 

Térfogatáram hozzárendelése esetén a frekvencia kimenet egy impulzusához tartozó térfogatot (Vi) az 

alábbi egyenlet alapján kell kiszámítani: 
 

3600)( FqM

)/( FvM

)( FqM

)/( FvM
)/(V

33
3

i



Hz

hm

Hz

sm
impm  

5.5.2 Current almenü 

Analóg áram kimenetet csak az OC2 kimenethez lehet hozzárendelni a {167:OC2} memóriahely 

értékének 4-20mA választásával, vagy soros vonalon keresztül 4-re állításával (4.5 fejezet). 
A nyomásálló tokozású (C-MASS-021-D) jelfeldolgozó esetén az OC2 kimenet funkciója nem 
változtatható, mindíg 4-20 mA analóg áram jelenik meg ezen a kimeneten. 
 
Az alábbi memóriahelyek beállításával meghatározhatjuk az áram kimenet jellemzőit: 

SSZ:NÉV Meghatározás Dim. Módosítás 

 210:Cu Az áramkimenet aktuális értéke  mA nem lehet 

 211:Cuc A kimeneti áram minimális értéke mA nem lehet 

 212:CuC A kimeneti áram maximális értéke mA lehet 

 213:Cuv Az áram kimenethez rendelt adatnak a minimális kimeneti 
áramhoz tartozó értéke 

* lehet 

 214:CuV Az áram kimenethez rendelt adatnak a maximális kimeneti 
áramhoz tartozó értéke 

* lehet 

 215:CuI A kimenethez rendelt adatot tároló memóriahely sorszáma - lehet 

5.6 System setup menü 

Ebben a menüben a jelfeldolgozó és az érzékelő általános adatai szerepelnek. Ezek egyrészt a 
jelfeldolgozó azonosítására szolgálnak, másrészt a soros vonali kommunikáció szempontjából 
lényeges adatok. 

A Menübe lépve (DSP) az alábbi memóriahelyek találhatók a gyári beállítás szerint: 

SSZ:NÉV Meghatározás Dim. Módosítás 

 153:NrE C-MASS 021 gyári száma  - Psw 

 154:NrS CORI-FORCE tömegáram érzékelő gyári száma  - Psw 

 160:COM Kommunikációs protokoll választó 
 

- lehet 

 162:Adr Kommunikációs cím - lehet 
 163:Bd Kommunikációs sebesség - lehet 
 166:OC1 OC1 kimeneti jelválasztó - lehet 
 167:OC2 OC2 kimeneti jelválasztó  

(csak normál tokozású (C-MASS-021) jelfeldolgozó esetén 
állítható a jel kimeneti funkciója) 

- lehet 

 245:DIM Mértékegység változtatás engedélyezése/tiltása - lehet 
 



Műszerkönyv / C-MASS-021 18/42 

5.7 Constants menü 

Ebben a menüben találhatók az érzékelő és a jelfeldolgozó azon paraméterei, melyek a mérőrendszer 
pontosságát és hitelességét garantálják. Ezen adatok többsége ezért jelszóval védhető. 

A Menübe lépve (DSP) az alábbi memóriahelyek találhatók a gyári beállítás szerint: 

SSZ:NÉV Meghatározás Dim. Módosítás 

 015:FF Mérőrendszer kalibrációs állandója - Psw 

 016:FA Kalibrációs állandó szorzó tényezője - Psw 

 017:aT Kalibrációs állandó hőmérsékleti tényezője - Psw 

 019:TB Kalibrációs állandó referencia hőmérséklete 
o
C Psw 

028:%M0 A tömegáram nulla körüli érzéketlenségi sávja a felső 
méréshatár (MfM) százalékában. 

% Psw 

 029:MfM Tömegáram felső méréshatára kg/s Psw 

 054:DeA Állandó a sűrűség számításához (eltolás) kg/m
3
 Psw 

 055:DeB Állandó a sűrűség számításához - Psw 

 056:DeC Állandó a sűrűség számításához - Psw 

 057:T0D Sűrűség állandók referencia hőmérséklete 
o
C Psw 

 107:Kdt Tömegáram aktuális értékének szűrőállandója - Psw 

 138:rTC Pt100 ellenállás hőmérő korrekciós tényezője - Psw 

 152:CNo Elektronikus pecsétzár - nem lehet 

 159:PSW Adatvédelmi jelszó 
Csak a K/2 kapcsoló ON állásában hatásos. (5.3 fejezet)  

- lehet 

6. Beállítások 

6.1 A menük és a kijelző beállításai  

6.1.1 Menük tartalmának módosítása: 

Amennyiben a felhasználónak nem felel meg egy adott menüben a kijelzett adatok elosztása, tehát 

valamelyik másik adatot is látni kívánja a menüben, vagy valamelyik adatnak a kijelzését feleslegesnek 

tartja, lehetősége van arra, hogy a menübe "beépítsen", vagy a menüből "kiiktasson" adatokat. A 

módszer a következő: 

 Ha egy adat kijelzését be akarja építeni a menübe, keresse ki a 7. fejezetben található 
táblázatból a beépíteni kívánt adat sorszámát. 

 Lépjen be a módosítani kívánt menübe. 

 Nyomja meg a DSP nyomógombot. A kijelzőre a menü első adata kerül. 

 Nyomja meg a MOD gombot és tartsa nyomva. Nyomja meg a DSP nyomógombot is. A 

kijelzőn annak az adatnak a sorszáma jelenik meg, amelyik a gombok megnyomása előtt volt 
kijelezve. A harmadik karakter villog, jelezve, hogy módosítható az érték. A ▲ gomb minden 
megnyomása 1-el növeli, a ▼ nyomógomb minden megnyomása 1-el csökkenti a számjegy 
értékét. Állítsa be az adat sorszámának egyes utolsó számjegyét 

 A ◄ gomb hatására a második számjegy kezd villogni. Állítsa be a középső számjegyet, majd 
újra balra lépve az elsőt. 

 Nyomja meg az ENT gombot. A továbbiakban ez az adat ebben a menüben megjelenik. 

 Ha egy adat kijelzését ki akarja iktatni a menüből, a menübe lépve jeleztesse ki a kérdéses 
adatot. Nyomja meg a MOD gombot, és tartsa benyomva! Nyomja meg egyidejűleg az ESC 

gombot! Az adat eltűnik a kijelzőről, és a továbbiakban ebben a menüben nem "látszik". A 
kiiktatott adat kijelzését természetesen az előbb ismertetett módon bármikor vissza lehet 
építeni a menübe. 

6.1.2 A Nagyméretű sorban kijelzett adat megváltoztatása 

A nagyméretű sorban állandóan az az adat van kijelezve, amelyiket a kezelő előzőleg kijelölt erre. 

Célszerű az alkalmazás szempontjából a legfontosabb adatot választani. A kijelölés menete: 

 Jeleztesse ki a Kezelői sorban a kívánt adatot. 

 Nyomja be a MOD nyomógombot és tartsa megnyomva. 

 Nyomja meg a ▼ nyomógombot. A kiválasztott adat ettől fogva -állandóan frissítve- a 
Nagyméretű sorban marad, bármit is jeleztetünk ki később a Kezelői sorban. 

 Ha meg akarja változtatni a kiválasztást, a fenti eljárást ismételje. 

6.2 Az adatok módosítása, adatvédelem 

A készülékben tárolt azon adatok módosítása, amelyek átírása engedélyezett, kétféle módon 
lehetséges: 

 Kezelői nyomógombok segítségével 

 Soros adatátviteli vonalon keresztül.  
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Ebben a fejezetben csak az első lehetőséget tárgyaljuk, mert a soros vonali kommunikációval külön 
fejezet foglalkozik. A nyomógombokkal csak a kijelzőn kijelzett adat írható át. A menükben kijelezhető 
és módosítható adatok három típusba sorolhatók: 

 Numerikus adatok 

 Karaktersor jellegű adatok 

 Választható tartalmú adatok 

6.2.1 Numerikus adatok módosítása 

A készülékben tárolt adatok, melyek nem mért vagy számított értékek, jelszó (ld. alább) helyes 
megadása esetén átírhatók. Az átírás menete a következő: 

 A kijelzőn a módosítani kívánt adatnak kell lenni. 

 Nyomja meg az ENT gombot. Ha az adat módosítása engedélyezve van, az adat balról első 

számjegye villogni kezd, jelezve, hogy az adat értéke módosítható. 

 A számjegy értéke a ▲ nyomógombbal egyesével növelhető, a ▼ nyomógombbal egyesével 
csökkenthető. Amennyiben a ▲ és ▼ nyomógombot egyidejűleg nyomja meg, akkor az 
összes számjegy 0 lesz. A kívánt érték beállítása után lépjen a következő számjegyre. 

 A ► gomb minden egyes lenyomása egy jobbra lépést, a ◄ gomb pedig egy balra lépést 
jelent. Így a kijelzett szám bármelyik számjegyét kiválaszthatja. A kiválasztott számjegy villog, 
jelezve, hogy értéke módosítható. 

 A szám előjelének módosítása ugyancsak lehetséges. Ha kiválasztja az előjel karaktert, a ▲ 
vagy a ▼ gombok minden egyes lenyomása ellenkezőjére váltja az előjelet. 

 A tizedespont helyének kiválasztásához nyomja meg a DSP nyomógombot. A tizedespont 

villogni kezd. A ► gombbal jobbra, a ◄ gombbal pedig balra lehet léptetni. Ha a tizedespont 
a helyén van, ismét nyomja meg a DSP gombot. Ezzel visszatér a számjegyek 

változtatásának üzemmódjába. 

 Adatbeírás exponenciális alakban: ha a beírni kívánt érték olyan nagy, vagy olyan kis érték, 
hogy 6 számjegyes fixpontos alakban nem írható be a kellő pontossággal, akkor lehetőség 
van a szám exponenciális (normál) alakban történő beírására. A MOD gomb benyomásának 

hatására a kijelző utolsó   négy karakterhelyén az exponens értéke jelenik meg (pl. E-06). Az 
exponens előjele és számértéke ugyanúgy módosítható, mint a mantissza előjele és 
számjegyei. Ha beállította az exponens értékét, ismét nyomja meg a MOD gombot. Ezzel 

visszatér a számjegyek változtatásának üzemmódjába. 

 A módosított érték akkor válik érvényessé, és íródik át a készülék memóriájába, ha ismét 
megnyomja az ENT gombot. 

 Ha a számérték átírása közben bármit elrontott, és a régi értéket vissza akarja állítani, az 
ESC gomb lenyomásának hatására visszatér az eredeti érték. (Természetesen ez csak abban 

az esetben van így, ha még nem tárolta el az adatot.) 

 Akár az ESC, akár az ENT gombot nyomta meg a változtatás végén, a készülék "kilép" az 

adatváltoztatás üzemmódból. Újabb változtatáshoz a leírtakat elölről kell kezdeni. 

6.2.2 Karaktersor jellegű adatok módosítása 

A készülékben tárolt és módosítható karaktersor jellegű adatok a következők: 

 Jelszó    (Psw) 

 A készülék gyári száma  (NrE, NrS) 
A karaktersor jellegű adatok módosítása ugyanúgy történik, mint a numerikus adatoké, azzal a 
különbséggel, hogy az egyes karakterhelyek nem csak számjegyek lehetnek, hanem a teljes szűkített 
ASCII karakterkészlet (ékezet nélküli kis és nagybetűk, számjegyek és speciális karakte-rek). Az állítás 
itt is karakterhelyenként történik. Ha az érték állításakor a ▲ vagy ▼ gombot folyamatosan lenyomva 
tartjuk, akkor a készülék ezt ismételt megnyomásnak veszi, és a karakter értékét másodpercenként kb. 
5-el növeli. Ez meggyorsítja a beállítást. A kívánt karaktert megközelítve a gombot felengedjük és 
azután egyenként lépkedve a kívánt értéket beállítjuk. Amennyiben a ▲ és ▼ nyomógombot 
egyidejűleg nyomja meg, akkor a kiválasztott karakter ”0” lesz. 

6.2.3 Választható tartalmú adatok módosítása 

A készülék olyan adatokat is tartalmaz, amelyeket a felhasználó az üzemeltetés során 
megváltoztathat, beállíthat. Ilyen adatok például: kimeneti adatok hozzárendelése, soros vonali 
kommunikáció sebessége, zéró kalibrálás állapota, adagvezérlés állapota, adagvezérlő bemenet 
típusa stb. 
A módosítás kezdeményezése az előzőekhez hasonlóan az ENT nyomógomb megnyomásával 

történik. A módosítás azonban nem karakterenként lehetséges. A kijelzőn az adat összes karaktere 
egyszerre villog, a ▲ illetve a ▼ nyomógombokkal a lehetséges változatokat "lapozhatjuk" (pl. a Bd 
esetén sorban 600, 1200, 2400, 4800, 9600 és ismét 600 kerül a kijelzőre). Amennyiben a ▲ és ▼ 
nyomógombot egyidejűleg nyomja meg, akkor a lista első adata jelenik meg. A kiválasztott értéket az 
ENT nyomógombbal lehet beírni. 
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6.2.4 Adatvédelem 

A készülék az összes adatot EEPROM -ban tárolja, ezért az adatokat csak a kezelői nyomógombbal, 
vagy a soros vonalon keresztül történő véletlenszerű vagy illetéktelen átírás ellen kell védeni. 
 

Nem módosítható adatok: 
A mért és számított adatok nem módosíthatóak. 

Jelszó megadásával módosítható adatok 
A helyes jelszó {159:PSW} beírása engedélyezi a nem átírható adatok kivételével az összes többi adat 

átírását. A helyes jelszótól eltérő jelszó beírása után a mérés pontosságát befolyásoló adatok (8. 
fejezetben szereplő listán „m” jelzésű adatok) védetté válnak az új jelszót nem ismerő kezelővel 

szemben. A jelszóval történő védelem a K/2 kapcsoló beállításával aktiválható, ill. feloldható (5.3 
fejezet) 
További védelmet nyújt még az a körülmény, hogy mérés pontosságát befolyásoló adatok 
megváltoztatása az un. elektronikus pecsétzár {152:CNo} visszaállíthatatlan megváltozását 

(„feltörését”) is eredményezi, így ezen adat megváltozása illetéktelen adatmódosítás nyoma lehet. 

6.3 Hardware beállítások 

6.3.1 Normál tokozású (C-MASS-021) jelfeldolgozó esetén 

A készülék fedele alatt (5 ábra) található egy kapcsolósor (K) és egy áthelyezhető rövidzár (J) 
Ezek funkcióit az alábbi táblázat tartalmazza: 
 

Kontaktus ON OFF 

K/1 Nem használt 

K/2 

Ha a {159:PSW} memóriahely tartalma 

eltér az átírást engedélyező értéktől (159), 
akkor az un. “fontos” adatok 
megváltoztatásához jelszó beállítása 
szükséges.  
 

A tápfeszültség bekapcsolását követően 
a {159:PSW} memóriahelybe újból az 

engdélyező érték (159) kerül.  

K/3 

A tápfeszültség bekapcsolását követően a 
kommunikációs paraméterek az alábbiak 
lesznek: 
{160:COM}→C-BIN 
{162:Adr}→1 
{163:Bd}→9600 

A tápfeszültség bekapcsolását követően 
a kommunikációs paraméterek a 
kikapcsoláskor meglévőkkel azonosak 
lesznek.  

K/4 Nem használt 

J 
4-20mA áram az OC2.kimenetre 
kapcsolódik. Ez esetben {197:OC2} → 3 

beállítás szükséges. 

Nincs áram kimenet, OC2 kimenetet más 
célra lehet használni {197:OC2} → 0, 1, 2 

 

6.3.2 Nyomásálló tokozású (C-MASS-021-D) jelfeldolgozó esetén 

Ebben a készülékben nincs lehetőség hardware beállításra. Az előző fejezetben tárgyalt beállítások 
közül az alábbiak érvényesek: 
K/2 ON 
K/3 OFF 
J ON 

6.4 Software beállítások 

A software beállítás alapja a készülékben tárolt memóriahelyek listája. (Item list) A készülék fontos 
tartozéka a gyári beállítást tartalmazó Item lista, melyet minden készülékhez kinyomtatott formában 
mellékel a gyártó.  

7. A mérőrendszer üzembe helyezése. 

7.1 Az érzékelő feltöltése 

A mérőrendszer bekapcsolása előtt gondoskodni kell arról, hogy a mérendő közeg teljesen kitöltse az 
érzékelő mérőcsöveit. Folyadék mérése esetén a légbuborékok eltávolítása érdekében létesítsen 
áramlást a rendszerben a maximális áramlás 50% -a környékén. Ezalatt az un. “feltöltő áramlás” alatt 
az érzékelő hőmérséklete is stabilizálódjon az üzemi hőmérséklet közelében. Gáz mérése esetén is 
szükséges az un. “feltöltő áramlás”, hogy az érzékelőben az üzemi nyomás és hőmérséklet uralkodjon. 
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7.2 Tápfeszültség rákapcsolása 

Csatlakoztassa a tápfeszültséget a kimeneti csatlakozó 1-es és 4-es jelű pontjai közé (4. ábra). A 
mérőrendszer helyes, vagy helytelen működésére elsősorban a kijelző Figyelmeztető karakterének 
jelzéséből (3.2 fejezet) és a Diagnostic almenü adataiból (4.2.1 fejezet) lehet következtetni. 

7.3 Kimeneti jelek beállításának ellenőrzése 

Általában a gyártó a megrendelő kívánságainak megfelelően állítja be a kimenő jeleket. A gyári 
beállításokat a készülékkel szállított un. “Item-lista” tartalmazza, amely a szállított dokumentumok 
egyik legfontosabbika. Ellenőrizze ezeket a beállításokat a 4.5 fejezetben leírtak szerint. Szükség 
esetén változtasson a beállításokon az 5. fejezet utasításait követve. 

7.4 A mérőrendszer nullájának kalibrálása 

A mérőrendszer bekapcsolása utáni első lépés a nulla kalibrálás. A tömegmérő rendszer un. “élő 
nullával” rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy a nulla áramlás is mért érték. A nullázási folyamat  során a 
mérőrendszer automatikusan kalibráló méréseket végez nulla áramlás mellet, majd eltárolja a mért 
eredményt, amelyet a továbbiakban az “élő nulla” automatikus kompenzációjára használ.  
Figyelem! 

A nulla kalibrálás kötelező az első üzembe helyezést követően, az érzékelő átszerelését követően, 
valamint rögzítésének bármilyen megváltoztatását követően. A nulla kalibrálás helyes végrehajtásához 
kövesse pontosan az alábbi alfejezetek utasításait. 

7.4.1 Nulla áramlás előállítása 

A nulla kalibrálást megelőzően az áramlás értékét nullára kell állítani. Javasolt erre a célra jó minőségű 
elzáró csapokat felszerelni lehetőleg közvetlenül az érzékelő be és kimeneti csatlakozó csöveinél. 
Ezeknek a csapoknak nem lehet szivárgása, mert az zéro hibát fog eredményezni. Ha a csapok nem 
közvetlenül az érzékelőre vannak szerelve, akkor a rugalmas elemek (műanyag tömlők) alkalmazását 
kerülni kell az elzáró csapok és az érzékelő közötti csőszakaszban. 

7.4.2 Nulla kalibrálás indítása 

Kövesse a 4.3.1 fejezet utasításait 
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8. Soros vonali kommunikáció 
A C-MASS-021 szabványos RS232 vagy RS485/422 soros vonali kommunikációs portja biztosítja a 
számítógéphez való csatlakoztatás lehetőségét. Az alábbi fejezet részletesen ismereti a soros vonali 
adatforgalom formátumát, a C-MASS-021 számára érthető, valamint a válaszul küldött üzenet szerkezetét. 
Ennek alapján a felhasználó a saját számítógépére a kommunikációs, illetve adatfeldolgozó programot meg 
tudja írni.  
A beállítható értékek felsorolásában az aláhúzással jelöltek a hidegindítási állapotban a érvényes értékek. 

8.1 A soros vonal  beállítása 
600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 bit/s   ( a 163:Bd adat határozza meg), 

8 adat bit, 
Nincs paritásbit, 
2 stop bitet ad (de csak egyet vár). 

8.2 A soros vonali protokoll  

A System setup menüben megjelenő 160:COM adat állapotától függően különböző kommunikációs 
protokoll használható a készülék adatainak olvasására, módosítására. 
Az adat beállítható értékei:   0 = C-BIN 
      1 = C-ASC 
      2 = M-ASC 
      3 = M-RTU 

8.2.1 C-FLOW karakteres protokoll (C-ASC) 

A 160:COM választó C-ASC (1) állapotában az üzenetek mindig kettőspont (:) karakterrel kezdődnek és 
kocsivissza (CR) soremelés (LF) karakterpárral fejeződnek be. Az üzenet egy-egy byte-ja két 
hexadecimális karakterrel van ábrázolva. Elsőként a 7..4 biteket ábrázoló karakter, majd a 3..0 biteket 
ábrázoló karakter szerepel az üzenetben. 
Az üzenet byte-ok szerkezete ugyanaz, mint a C-BIN protokoll esetében, annyi eltéréssel, hogy elmarad 
az adás kezdetét jelző 01H értékű byte. 
A 160:COM választó C-BIN (0), vagy  C-ASC (1) állapotában az üzenet byte-ok jelentése egyezik, ezért 
az alábbi leírás mindkét esetre vonatkozik. 

8.2.2 C-FLOW kommunikációs protokoll (C-BIN) 

A kapott parancsra a készülék csak akkor válaszol, ha az üzenetben szereplő Eszközcím byte értéke 00, 
vagy megegyezik a 162:Adr adat értékével, valamint az ellenőrző összeg értéke megegyezik az üzenet 
byte-okból képezett értékkel. 
Üzenet szerkezet adás vagy vétel esetén: 
 

Üzenet kezdet jel 01H  

Üzenet hossz byte N ( = n+3 )  

Eszközcím a 162:Adr adattal kell egyeznie 1. 

Üzenet típus Parancs, ERROR, vagy STATUS byte 2. 

1. info byte  3. 

2. info byte  4. 

   

n. info byte  (n+2). 

CSUM ellenőrző összeg byte (n+3). 

 
Az ellenőrző összeget számító algoritmus: 

1a; CSUM := 0 

1b; mutató az üzenet hossz  byte-ra 
2a;  CSUM := CSUM + (mutatott üzenet byte) 

2b;  üzenet byte mutató növelése 
2c;  ha van még üzenet byte, akkor ismétlés a 2a ponttól 
3 ; CSUM := 100H - (CSUM  AND    0FFH) 

8.2.3 A C-MASS-021 felé adott parancs felépítése 

Eszközcím:  

  Meghatározza, hogy a számítógép melyik készüléknek küldi a parancsot. A C-MASS-021 csak akkor 
értelmezi a parancsot, ha  a 162:Adr adat értéke megegyezik ezzel a byte-tal. Ha a byte értéke = 00H, 
akkor a parancsot a készülék a 162:Adr adat értékétől függetlenül végrehajtja. 
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Üzenet típus: 
   56H - "V" készülék szoftver verzió lekérdezés. Info byte nincs. 
   44H - "D" adat definíció kiolvasása. 

Info byte = az adat (item) sorszáma. 
   52H - "R" adat értékének kiolvasása. 

Info byte = az adat (item) sorszáma. 
   57H - "W" adat értékének módosítása. 

1. Info byte = az adat (item) sorszáma 
További info byte-ok típustól függően: 

- bitsor: 1 byte-ban a bitek. 
- byte: 1 byte-os egész szám 
- választó:  1 byte, a kiválasztott elem sorszáma 
- karaktersor:  10 byte, legelső byte az első karakter kódja. 
- lebegőpontos:  4 byte, IEEE egyszeres pontosságú (PASCAL 

single típus) szám, elsőként a mantissza LOW byte.  
   49H - "I" a készülék újraindítása, mintha ki-be kapcsolás lett volna. 

Info byte-ok: 
Cold karaktersorozat esetén az újraindítás egyben 

hidegindítást is jelent. 
Adr=1 karaktersorozat esetén az inicializálással egyidőben a 

162:Adr adat értéke 01 lesz.  

8.2.4 A C-MASS-021 által kiadott válaszüzenet felépítése 

Eszközcím: 
Mindig megegyezik az Adr nevű adat értékével. 

Üzenet típus: 
ERROR ( 00..1FH ): 

0 = hibamentes állapot 
 Ebben az esetben az ERROR byte-ot a kapott parancstól függő info byte-ok követik. Leírásuk  a 

STATUS byte-tal kezdődő válaszüzenetnél olvasható.  

1 = a parancs kód nem definiált 
 Info byte = a kapott parancs kód 
2 = nem használt adatra vonatkozik a parancs 
 Info byte = az adat (item) sorszáma 
3 = a adat értéke nem módosítható 
 Info byte = az adat (item) sorszáma 
4 = az üzenet hossz illegális 
 Info byte = a vett hossz byte 
5 = az adatra várni kell 
 Info byte = az adat (item) sorszáma 
6 = az adat nem hozzáférhető  
 Info byte = az adat (item) sorszáma 

STATUS byte: 

  bit(7..4) = 0010B 

 bit(3) = 1, ha a 000:Err adat bármelyik bitje 1 

  bit(2) = 1, ha adagolás történik 
 bit(1) = 1, ha zéró kalibrálás történik 
 bit(0) = 0 

 
A STATUS byte-ot a kapott parancstól függő info byte-ok követik 

"V" parancs esetén a készülék azonosítója: 

1. info byte: 00H 
2 - 15. info byte: " cMASS v6.98x" x = a program verzió száma. 

16. info byte: 00H 
"D" parancs esetén az adat definíciója: 

1.info byte: az adat (item) sorszáma 
2.info byte: az adat típus jelző: 

=   1 : egy byte-os egész 
=   2 : választó 
=   3 : bitsor 
=   4 : karakterfüzér 
=   5 : az adat mutató 
=   6 : remote adat 
 (lebegőpontos típusok:) 
= 100 : arány, mértékegység: [%] 
= 101 : impulzusszám. mértékegység: [imp] 
= 102 : idő, mértékegység: [s] 
= 103 : térfogat, mértékegység: [m

3
] 

= 104 : tömeg, mértékegység: [kg] 
= 105 : térfogatáram, mértékegység: [m

3
/s] 
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= 106 : tömegáram, mértékegység: [kg/s] 
= 107 : frekvencia, mértékegység: [Hz] 
= 110 : mértékegység nélküli érték:  [-] 
= 111 : hőmérséklet, mértékegység: [°C] 
= 112 : (nem használt) 
= 113 : sűrűség, mértékegység: [g/l] 
= 119 : feszültség, mértékegység: [V] 
= 120 : szög, mértékegység: [rad] 

= 121 : ellenállás. mértékegység: [] 
= 150 : relatív, mértékegység: [-] 
= 151 : mértékegység nélküli. 

  3.info byte: adat módosítási jogok bitsora 
ha 0 értékű, akkor az adat csak olvasható 

  4,5,6.info byte: három karakteres azonosító 
A kijelzőn is megjelenő azonosító, annyi eltéréssel, hogy az üres 

karakter helyett az info byte-ok aláhúzás (_) karaktert tartalmaznak. 
  7. info byte-tól... 

- ha választó (2) típusú az adat, akkor a 7. info byte-tól a mintaszövegek 
karaktersora  adja meg az egyes értékek jelentését. A mintákat egymástól "$" 
karakter választja el a mintasor végén pedig 00H byte áll. 
A 7. info byte az adat 00 értékéhez rendelt karaktersor első karakterét 
tartalmazza.  

- ha bitsor (3) típusú az adat, akkor a 7 - 14. info byte adja meg a bitekhez rendelt 
nyolc karaktert. A 7. info byte a legnagyobb helyiértékű bithez rendelt karakter 
kódját tartalmazza.  

- ha az adat típusa (150) relatív, akkor a 7., 8. byte mutatja az adat 0 %  és 100 
%-hoz tartozó adat (item) sorszámát, más lebegőpontos típus esetében ez a 
két byte a felhasználó számára nem hordoz információt.  

- egyéb típusoknál csak hat info byte-ot tartalmaz a "D" parancsra adott válasz. 
"R", vagy "W" parancs esetén az adat (VÁLTOZÓ) értéke  : 

1. Info byte = az adat (item) sorszáma 
További info byte-ok típustól függően: 

- bitsor: 1 byte-ban a bitek. 
- byte: 1 byte-os egész szám 
- választó:  1 byte, a kiválasztott elem sorszáma 
- karaktersor:  10 byte, legelső byte a első karakter kódja. 
- lebegőpontos:  4 byte, IEEE egyszeres pontosságú (PASCAL 

single típus) elsőként a mantissza LOW byte-ja.  
"I" parancsra a készülék nem válaszol, de végrehajtja az újraindítást. 

8.3 A MODBUS  üzenet felépítése 

A 160:COM választó M-ASC (2), vagy  M-RTU (3) állapotában az üzenet byte-ok jelentése egyezik, 
ezért az alábbi leírás mindkét esetre vonatkozik. 
A kapott parancsra a készülék csak akkor válaszol, ha az üzenetben szereplő Eszközcím byte értéke 
megegyezik a 162:Adr adat értékével, valamint az ellenőrző (LRC, vagy CRC) kód értéke egyezik az 
üzenet byte-okból képezett értékkel. 
A MODBUS protokoll szerint egy regiszter két byte hosszúságú adatot tartalmaz. A C-MASS-021 adatait 
tároló CMOS RAM terület felfogható ilyen két byte-onként címezhető regisztertömbnek. Az egy byte-os 
(bitsor, byte, választó, mutató) adatok egy teljes regisztert foglalnak el, mégpedig  annak mindkét byte-
ján megjelennek kiolvasáskor. Ennek oka az, hogy az adatmódosítás esetén külön lehessen kezelni az 
egymást követő adatokat. A lebegőpontos (négy byte-os) adatok kiolvasásához két regiszter kiolvasása 
szükséges. A sztring típusú adatok (hosszuk 10 byte) öt regiszternyi területen helyezkednek el. 
Kiolvasáskor (és adat módosítás esetén is) ügyelni kell arra, hogy a több regisztert "lefedő" adatok csak 
az összes hozzájuk tartozó regiszter kijelölésével kezelhetők. 
 
A C-MASS-021 adatok a 0000 regiszter címtől kezdődően érhetők el. 

  R[0000H] 000:Err (két byte-on megismételve)  

  R[0001H] 001:ErD (két byte-on megismételve)  

  R[0009H] 009:WaO (két byte-on megismételve) 

  R[000AH] 013:ErY (két byte-on megismételve) 

  R[000BH] 014:MLi (két byte-on megismételve) 

  R[000CH] 015:FF  SignExp, M22..16 

  R[000DH] 015:FF  M15..08, M07..00 

  R[000EH] 016:FA  SignExp, M22..16 

  R[000FH] 016:FA  M15..08, M07..00 

Az adat (item) sorszámok és a MODBUS regiszter címek közti összerendelés a kézikönyv végén 

szereplő táblázatban megtalálható, de lekérdezhető a  Regiszter cím kiolvasása funkció használatával is. 
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8.3.1 MODBUS  karakteres formátum (M-ASC) 

A 160:COM választó M-ASC (2) állapotában az üzenetek mindig kettőspont (:) karakterrel kezdődnek és 
kocsivissza (CR) soremelés (LF) karakterpárral fejeződnek be. Az üzenet egy-egy byte-ja két 
hexadecimális karakterrel van ábrázolva. Elsőként a 7..4 biteket ábrázoló karakter, majd a 3..0 biteket 
ábrázoló karakter szerepel az üzenetben. 
Az üzenetet záró CR LF előtt az egy byte-os ellenőrző összeg (LRC) található, amely az üzenet byte-
okhoz hasonlóan két hexadecimális karakterrel van ábrázolva. 
 
Az LRC-kódot számító algoritmus: 
 

  1a; LRC := 0 

  1b; mutató az üzenet első byte-jára 
  2a;  LRC := LRC + (mutatott üzenet byte) 

  2b;  üzenet byte mutató növelése 
  2c;  ha van még üzenet byte, akkor ismétlés a 2a ponttól 
  3 ; LRC := 100H - (LRC  AND 0FFH) 

8.3.2 MODBUS bináris formátum (M-RTU) 

A 160:COM választó M-RTU (3) állapotában az üzenet byte-ok további kódolás nélkül binárisan alkotják 
az üzenetet. Az üzenet végén az M-ASC protokolltól eltérően nem ellenőrző összeg (LRC) byte, hanem 
két byte-os CRC kód áll. 
A CRC-kódot számító algoritmus: 

  1a; CRC := 0FFFFH 

  1b; mutató az üzenet első byte-jára 
  2a;  CRC_low := CRC_low  XOR  (mutatott üzenet byte) 

  2b;  sh_Cntr := 8 
  3a;   az CRC jobbra léptetése 1 bittel 
  3b;   ha a kilépett bit = 1, akkor:  
     CRC := CRC  XOR     0A001H 

  3c;   sh_Cntr := sh_Cntr -1 
  3c;   ha az sh_Cntr > 0, akkor ismétlés a 3a ponttól 
  4a;  üzenet byte mutató növelése 
  4b;  ha van még üzenet byte, akkor ismétlés a 2a ponttól 
 
Az üzenet byte-ok után először a CRC_low byte következik, az üzenetet a CRC_high byte zárja. 

8.3.3 Hibajelzés válaszok 

A későbbiekben ismertetendő parancsok hibás felépítése esetén (ha a parancs a készüléknek címzett) 
az alábbi két válasz valamelyikét küldi vissza a készülék. 
Válasz ismeretlen parancs  esetén: 

Eszközcím az Adr adat értéke 

Funkció kód 80H + parancs funkció kód 

Hibakód 01H 

Válasz regiszter cím hiba esetén: 

Eszközcím az Adr adat értéke 

Funkció kód 80H + parancs funkció kód 

Hibakód 02H 

8.3.4 Regiszterek olvasása funkció ( 03  Read Holding Registers ) 

Parancs: 

Eszközcím az Adr adattal kell egyeznie 

Funkció kód 03H 

Reg.cím felső byte  
Reg.cím alsó byte  

Reg.szám felső byte 00H 
Reg.szám alsó byte N 

 
Válasz hibátlan parancs esetén: 

Eszközcím az Adr adat értéke 

Funkció kód 03H 

további byte-ok száma 2 * N 

1. Reg  felső byte adat tömb 1.byte 
1. Reg  alsó byte adat tömb 2.byte 

  

N. Reg  felső byte  adat tömb (2*N-1). byte 
N. Reg  alsó byte adat tömb (2*N). byte 
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Az egyszerre kiolvasható regiszterek száma (N) legfeljebb 120 lehet. Amennyiben a megadott regiszter 
tartomány nem adat határon kezdődik, vagy végződik, akkor hibajelzés választ ad a készülék. 

8.3.5 Regiszterek módosítása funkció ( 16  Preset Multiple Registers ) 

Parancs: 

Eszközcím az Adr adattal kell egyeznie 

Funkció kód 10H 

Reg.cím felső byte  
Reg.cím alsó byte  

Reg.szám felső byte 00H 
Reg.szám alsó byte N 

további byte-ok száma 2 * N 

1. Reg  felső byte adat tömb 1.byte 
1. Reg  alsó byte adat tömb 2.byte 

  

N. Reg  felső byte  adat tömb (2*N-1). byte 
N. Reg  alsó byte adat tömb (2*N). byte 

 
Válasz hibátlan parancs esetén: 

Eszközcím az Adr adat értéke 

Funkció kód 10H 

Reg.cím felső byte a parancsban szereplő 
Reg.cím alsó byte a parancsban szereplő 

Reg.szám felső byte 00H 
Reg.szám alsó byte N 

8.3.6 Készülék azonosítása ( 17  Report Slave ID ) 

Parancs: 

Eszközcím az Adr adattal kell egyeznie 

Funkció kód 11H 

 
Válasz hibátlan parancs esetén: 

Eszközcím a 162:Adr adat értéke 

Funkció kód 11H 

további byte-ok száma n 

azonosító 1. karakter 1. byte 
azonosító 2. karakter 2. byte 

  
azonosító n. karakter n. byte 

 

A funkcióra adott válaszban szereplő azonosító sztring megegyezik a főmenü szövegével, azaz 
tartalmazza a készülék típus, és a szoftver verziószám meghatározását. A funkció a C-BIN (C-ASC) 
protokoll “V” parancsának megfelelő. 

8.3.7 Regiszter cím kiolvasása 

A C-MASS-021 adatok (itemek) sorszáma és a MODBUS regiszterek címe közötti összerendelés nem 
lineáris, az adathoz rendelt  regiszterek  kezdőcímét ezzel a funkcióval lehet lekérdezni. A parancsra 
adott válasz tartalmazza az adat típusát definiáló byte-ot, valamint az adat hosszát byte-okban. 
 
Parancs: 

Eszközcím az  Adr adattal 
kell egyeznie 

Funkció kód 41H ('A') 

Item szám felső byte 00H 
Item szám alsó byte C-MASS-021 item sorszám 

 
Válasz hibátlan parancs esetén: 

Eszközcím az Adr adat értéke 

Funkció kód 41H ('A') 

Reg.cím felső byte  
Reg.cím alsó byte  

az Item típusa  

item byte-ok száma  
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8.3.8 Adat (item) definíció olvasása 

Parancs: 

Eszközcím az Adr adattal kell egyeznie 

Funkció kód 44H ('D') 

Item szám felső byte 00H 
Item szám alsó byte adat sorszáma 

 
Válasz hibátlan parancs esetén: 

Eszközcím az Adr adat értéke 

Funkció kód 44H ('D') 

byte-ok száma n 

az Item típusa 1. byte 

Item módosítási jog 2. byte 

azonosító 1. karakter 3. byte 
azonosító 2. karakter 4. byte 
azonosító 3. karakter 5. byte 

= (7. info byte) 6. byte 

  

= (utolsó info byte) n. byte 

A funkció a C-BIN (C-ASC) protokoll “D’ parancsának felel meg, az ott leírtak tartalmazzák a válaszban 
szereplő byte-ok jelentését. 

8.4 IEEE lebegőpontos szám leírása 

A készülék aritmetikai programja az egyszeres pontosságú (4 byte-os) IEEE szabvány szerint dolgozik, 
amely az alábbi formátum szerint tárolja a lebegőpontos számokat: 

 
1.BYTE:  M07 M06 M05 M04 M03 M02 M01 M00 
2.BYTE:  M15 M14 M13 M12 M11 M10 M09 M08 
3.BYTE:  E00 M22 M21 M20 M19 M18 M17 M16 
4.BYTE:  SGN E07 E06 E05 E04 E03 E02 E01 

ahol: 
SGN: A mantissza előjel bitje (1 = -, 0 = +) 
M07-00: A mantissza BYTE0 bitjei 
M15-08: A mantissza BYTE1 bitjei 
M22-16: A mantissza BYTE3 bitjei. Az M23 mindig 1, így azt nem is tároljuk. Ez azt jelenti,  hogy a 

mantissza mindig nagyobb, egyenlő mint 1.0 illetve kisebb mint 2.0. 
E07-00: Az exponens bitek.  
Figyelem ! Az E00 bit a 3.BYTE legfelső bitje. Az exponens 127DEC (7FH)-val el van tolva. Ez azt jelenti, 

hogy ha a tényleges exponens 4 (2
2
), akkor a valóságban azt 27+4=131DEC (83H)-ként tároljuk, de nem 1 

BYTE -on, hanem az E00 -t (1) a 3.BYTE legfelső bitjén, míg a maradékot eggyel jobbra léptetve (41H) a 

4.BYTE alsó 7 bitjén. Ha a mantissza negatív, akkor ehhez még hozzá kell adni 128 (80H) -at. 
 
Példák: 

Decimális szám 1.BYTE 2.BYTE 3.BYTE 4.BYTE 

-1  00H 00H 80H BFH 
0  00H 00H 00H 00H 
1  00H 00H 80H 3FH 
2  00H 00H 00H 40H 
4  00H 00H 80H 40H 

10  00H 00H 20H 41H 
100  00H 00H C8H 42H 

 

8.5 HART kommunikáció 

8.5.1 Normál tokozású (C-MASS-021) jelfeldolgozó esetén 

A készülék alkalmassá tehető Hart kommunikációra, amennyiben a megrendelés során igényelték ezt 
a kommunikációs formát is. Ebben az esetben a készülék tartozékaként szállításra kerül egy külön 
készülék, amely a C-MASS-021 alapkiépítéseként meglévő MODBUS soros vonali keimenetet 
átalakítja HART kommunikációra alkalmas 4-20 mA –es áram kimenetté. Az átalakítást végző 
MODBUS/HART konverter típusa: NCS-MH105. Mechanikai méretei és felszerelése a 7. ábrán, 

összekapcsolása a C-MASS-021 kimenetével pedig a 4. ábrán látható.  
A konverter 4-20 mA –es HART kimenete passzív, tehát működtetéséhez külső tápfeszültség 
szükséges. Mivel a külső tápfeszültség negatív pólusa és a C-MASS-021 készüléket tápláló 
tápfeszültség (24VDC) negatív pólusa azonosak, azaz az NCS-MH105 konverteren belül össze 
vannak kötve egymással, ezért célszerűen ugyanazt a tápfeszültséget lehet használni mindkét 
készülék táplálására. 
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A HART kommunikáció megvalósításához szükséges beállítások az un. Item-lista (7.6 fejezet) részét 
képezi. 

8.5.2 Nyomásálló tokozású (C-MASS-021-D) jelfeldolgozó esetén 

A készülék alkalmassá tehető Hart kommunikációra, amennyiben a megrendelés során ezt a 
kommunikációs formát igényelték. Ebben az esetben a készülék nyomásálló tokozatába gyárilag be van 
építve a HART kimenetet szolgáltató modul. A készülék kimeneti csatlakozóit ebben az esetben a 12. 
ábra szerint kell bekötni.  
A 4-20 mA –es HART kimenet passzív, tehát működtetéséhez külső tápfeszültség szükséges. Mivel a 
külső tápfeszültség negatív pólusa és a C-MASS-021-D készüléket tápláló tápfeszültség (24VDC) 
negatív pólusa azonosak, ezért célszerűen ugyanazt a tápfeszültséget lehet használni mindkét feladatra 
 
Fontos! A kommunikációs protokolt beállító itemet {160:COM} ebben az esetben mindíg M-RTU –ra kell 

állítani, mivel a HART kimenetet szolgáltató modul egy MODBUS/HART konverter. 
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8.6 A készülékben tárolt adatok listája 

Item  
No 

MODBUS 
Jelö- 
lés 

Véde- 
lem 

Definíció Dim. Típus 

000 [0000H] [40001] Err   A hibabitek összesítése   bitsor 
002 [0001H] [40002] ErF   Fourier számítás hibabitjei   bitsor 
003 [0002H] [40003] ErD   Sűrűségmérés hibabitek   bitsor 
004 [0003H] [40004] ErT   Hőmérsékletmérés hibabitek   bitsor 
005 [0004H] [40005] War   Figyelmeztető jelzések összesítése   bitsor 
006 [0005H] [40006] WaD   Sűrűségmérés figyelmeztető jelzései   bitsor 
007 [0006H] [40007] WaT   Hőmérséklet határérték túllépés figyelmeztető jelzései   bitsor 
008 [0007H] [40008] WaM   Tömegáram határérték túllépés figyelmeztető jelzései   bitsor 
009 [0008H] [40009] WaO   Kimeneti jelek figyelmeztető jelzései   bitsor 
010 [0009H] [40010] SYS (PSW) Mérőrendszer típusa   választó 
012 [000AH] [40011] ErY   Rendszer hibabitek   bitsor 
013 [000BH] [40012] RST (PSW) Újraindítási parancs vezérlője   választó 
015 [000CH] [40013] FF  (PSW) Kalibrációs szám -   
016 [000EH] [40015] FA  (PSW) Kal. szám szorzó tényező -   
017 [0010H] [40017] aT  (PSW) Kal. szám hőm. tényezője -   
018 [0012H] [40019] Kd  (PSW) Kal. szám sűrűség tényező -   
019 [0014H] [40021] TB  (PSW) Kal. szám vonatk. hőm. °C   
020 [0016H] [40023] Mf    Tömegáram kg/s   
021 [0018H] [40025] Mf1   Frakció 1 tömegáram kg/s   
022 [001AH] [40027] Mf2   Frakció 2 tömegáram kg/s   
023 [001CH] [40029] MLo (:) Tömegáram alsó határérték kg/s   
024 [001EH] [40031] MHi (:) Tömegáram felső határérték kg/s   
025 [0020H] [40033] Vf    šzemi térfogatáram m3/s   
026 [0022H] [40035] Vnf   Normál térfogatáram m3/s   
027 [0024H] [40037] %Mf   Tömegáram százalékban *100%   
028 [0026H] [40039] %M0 (PSW) Tömegáram érzéketlenségi sáv *100%   
029 [0028H] [40041] MfM (PSW) Tömegáram MAXIMUM kg/s   
030 [002AH] [40043] M    Összegzett tömeg kg   

031 [002CH] [40045] M1   Frakció 1 összegzett tömeg kg   

032 [002EH] [40047] V    Összegzett üzemi térfogat m3   

033 [0030H] [40049] Vn   Összegzett normál térfogat m3   

034 [0032H] [40051] Mo   Összegzett tömeg túlcsordulás kg   

035 [0034H] [40053] Vo   Összegzett üzemi térfogat túlcs. m3   

036 [0036H] [40055] OVM (PSW) Tömeg számláló átfordulás konstans kg   
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037 [0038H] [40057] OVV (PSW) Térfogat száml. átfordulás konstans m3   
038 [003AH] [40059] 0F (:) A MOD nyomógombhoz rendelt funkció a SUMMA menüben   választó 

039 [003BH] [40060] 0P (:) Nullázható összegzők védeleme   választó 

040 [003CH] [40061] 00 (:) Vezérlő az összegző számlálók nullázására   választó 

041 [003DH] [40062] 1X   1. nullázható számláló kg   

042 [003FH] [40064] 2X   2. nullázható számláló kg   

043 [0041H] [40066] 3X   3. nullázható számláló kg   

044 [0043H] [40068] 1I (:) 1. null. számláló forrása - mutató 

045 [0044H] [40069] 2I (:) 2. null. számláló forrása - mutató 

046 [0045H] [40070] 3I (:) 3. null. számláló forrása - mutató 

047 [0046H] [40071] 1s (:) 1. növekmény felhasználása   választó 

048 [0047H] [40072] 2s (:) 2. növekmény felhasználása   választó 

049 [0048H] [40073] 3s (:) 3. növekmény felhasználása   választó 

050 [0049H] [40074] fRe   Rezonancia frekvencia Hz   
051 [004BH] [40076] De    Számított sűrűség g/l   
052 [004DH] [40078] DLo (:) Sűrűség alsó határérték g/l   
053 [004FH] [40080] DHi (:) Sűrűség felső határérték g/l   
054 [0051H] [40082] DeA (PSW) Sűrűség eltolás  [kg/m^3] g/l   
055 [0053H] [40084] DeB (PSW) Sűrűség konstans [kg/m^3/s^2] -   
056 [0055H] [40086] DeC (PSW) Sűrűség hőm. tényező  [1/°C] -   
057 [0057H] [40088] T0D (PSW) Sűrűség vonatk. hőmérséklete °C   
058 [0059H] [40090] fR0 (PSW) Minimális rezonancia frekvencia Hz   
059 [005BH] [40092] fRM (PSW) Maximális rezonancia frekvencia Hz   
060 [005DH] [40094] 12D (PSW) Frakció típus választó   választó 
061 [005EH] [40095] a1D (PSW) BRIX frakció konstans -   
062 [0060H] [40097] a2D (PSW) BRIX frakció konstans -   
063 [0062H] [40099] a3D (PSW) BRIX frakció konstans -   
064 [0064H] [40101] b1D (PSW) BRIX frakció konstans -   
065 [0066H] [40103] b2D (PSW) BRIX frakció konstans -   
066 [0068H] [40105] b3D (PSW) BRIX frakció konstans -   
067 [006AH] [40107] c1D (PSW) BRIX frakció konstans -   
068 [006CH] [40109] c2D (PSW) BRIX frakció konstans -   
069 [006EH] [40111] c3D (PSW) BRIX frakció konstans -   
070 [0070H] [40113] De1   Frakció 1 üzemi sűrűség g/l   
071 [0072H] [40115] D1n (:) Frakció 1 normál sűrűség g/l   
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072 [0074H] [40117] K10 (:) Frakció 1 konstans -   
073 [0076H] [40119] K11 (:) Frakció 1 konstans -   
074 [0078H] [40121] D1b (:) Frakció 1 konstans -   
075 [007AH] [40123] De2   Frakció 2 üzemi sűrűség g/l   
076 [007CH] [40125] D2n (:) Frakció 2 normál sűrűség g/l   
077 [007EH] [40127] K20 (:) Frakció 2 konstans -   
078 [0080H] [40129] K21 (:) Frakció 2 konstans -   
079 [0082H] [40131] D2b (:) Frakció 2 konstans -   
080 [0084H] [40133] TDn (PSW) Normál állapot hőmérséklete °C   
081 [0086H] [40135] %M1   Frakció 1 tömegarány *100%   
082 [0088H] [40137] %M2   Frakció 2 tömegarány *100%   
083 [008AH] [40139] %V1   Frakció 1 térfogatarány (alkoholnál nem működik) *100%   
084 [008CH] [40141] %V2   Frakció 2 térfogatarány (alkoholnál nem működik) *100%   
085 [008EH] [40143] SM2   Frakció 2 összegzett tömeg kg   
086 [0090H] [40145] sVn (PSW) API normál sűrűség forrásadat   választó 
087 [0091H] [40146] D1c   API korrigált sűrűség g/l   
088 [0093H] [40148] K12 (:) API sűrűség konstans -   
089 [0095H] [40150] CTL (:) API korrekciós tényező -   
090 [0097H] [40152] bMo (:) Az adagolás állapota   választó 
091 [0098H] [40153] XbM (:) Az adag maximális értéke kg   
092 [009AH] [40155] Xb    Az adag aktuális értéke kg   
093 [009CH] [40157] XbI (:) Az adagolás növekmény választó   mutató 
100 [009EH] [40159] zMo (:) Zéro kalibrálás státusza   választó 
101 [009FH] [40160] zdt (PSW) dt, ha nincs áramlás s   
102 [00A1H] [40162] zN    Zéro kal. minták száma -   
103 [00A3H] [40164] zNM (PSW) Zéro Kal. max. mintaszám -   
104 [00A5H] [40166] zdM (PSW) dt zéró elfogadási határ s   
105 [00A7H] [40168] dt  (PSW) "A"-"B" jel időkülönbség s   
106 [00A9H] [40170] Adt (PSW) Sz-rt delta-t érték s   
107 [00ABH] [40172] Kdt (PSW) Delta-t sz-rő tényező -   
108 [00ADH] [40174] dtd (PSW) Elfogadható dt változás s   
109 [00AFH] [40176] dtM (PSW) Elfogadható dt érték s   
110 [00B1H] [40178] DMo (PSW) Driver vezérlés módja   választó 
111 [00B2H] [40179] E0A (PSW) "A" jel alapjel értéke V   
112 [00B4H] [40181] EfA   "A" jel effektív értéke V   
113 [00B6H] [40183] EfD   Driver jel eff. értéke V   
114 [00B8H] [40185] DDA (PSW) Driver szorzó D/A kód -   
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115 [00BAH] [40187] DA1 (PSW) Driver elektr. erősítés -   
116 [00BCH] [40189] DAP (PSW) Driver P-tag erősítése -   
117 [00BEH] [40191] DAI (PSW) Driver I-tag időállandó s   
118 [00C0H] [40193] DAD (PSW) Driver D-tag időállandó s   
119 [00C2H] [40195] SkA (PSW) "A" bemenet skála V   
120 [00C4H] [40197] EAL (PSW) "A" jel érvényesség alsó határ V   
121 [00C6H] [40199] SkB (PSW) "B" bemenet skála V   
122 [00C8H] [40201] chB (PSW) B-csatorna jel típusa    választó 
123 [00C9H] [40202] GAB (PSW) (B-A) jel erősítése -   
130 [00CBH] [40204] T     Mért hőmérséklet °C   
131 [00CDH] [40206] TLo (:) Hőmérséklet alsó határérték °C   
132 [00CFH] [40208] THi (:) Hőmérséklet felső határérték °C   
134 [00D1H] [40210] rT    Mért "r" ellenállás -   
135 [00D3H] [40212] rT0 (PSW) Az "r"-mérés nullpontja (konstans) ohm   
136 [00D5H] [40214] rTS (PSW) Az "r"-mérés skálája  (konstans) ohm   
137 [00D7H] [40216] rXD   Pt100 A/D kód ohm   
138 [00D9H] [40218] rTC (PSW) Platina korrekciós tény. -   
140 [00DBH] [40220] rMo (PSW) Ellenállásmérés állapota   választó 
141 [00DCH] [40221] rDA (PSW) r-mérés D/A kód -   
142 [00DEH] [40223] rCh (PSW)  0:{r1R}  1:{r2R}  2:{rEXT}   választó 
143 [00DFH] [40224] rCo   r-mérés komparátor állapot   választó 
144 [00E0H] [40225] rWt (PSW) r-mérés várakozási idő s   
145 [00E2H] [40227] r1D   R100 A/D kód -   
146 [00E4H] [40229] r2D   R150 A/D kód -   
147 [00E6H] [40231] r1R (PSW) R100 etalon érték ohm   
148 [00E8H] [40233] r2R (PSW) R150 etalon érték ohm   
150 [00EAH] [40235] Sts   Az állapotjelző bitek   bitsor 
151 [00EBH] [40236] CSu   PROGRAM ellenőrző összeg   sztring10 
152 [00F0H] [40241] CNo   A védett adatok változását jelzi -   
153 [00F2H] [40243] NrE (PSW) Elektronika azonosító   sztring10 
154 [00F7H] [40248] NrS (PSW) Érzékelő azonosító   sztring10 
155 [00FCH] [40253] Pct   Program ciklusidő s   
156 [00FEH] [40255] FuT   Funkció végrehajtás időtartama s   
158 [0100H] [40257] SW4   DIP kapcsolók állapota   bitsor 
159 [0101H] [40258] PSW (:) Adatmódosítás jelszó -   
160 [0103H] [40260] COM (:)  0:{C-BIN}  1:{C-ASC}  2:{M-ASC}  3:{M-RTU}   választó 
161 [0104H] [40261] CtM (:) Várakozási idő egy üzeneten belül s   
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162 [0106H] [40263] Adr (:) Kommunikációs cím   byte 
163 [0107H] [40264] Bd  (:)  0:{600}  1:{1200}  2:{2400}  3:{4800}  4:{9600}  5:{19200}   választó 
164 [0108H] [40265] CtW (:) Kommunikáció várakozási idő s   
165 [010AH] [40267] RSx (:)  0:{COMM}  1:{zSTART}   választó 
166 [010BH] [40268] OC1 (:)  0:{FrqOut}  1:{BATCH}  2:{ALARM}  3:{tstHDC}   választó 
167 [010CH] [40269] OC2 (:)  0:{FrqOut}  1:{BATCH}  2:{ALARM}  3:{4-20mA}   választó 
168 [010DH] [40270] KBM (:)  0:{DIS}  1:{Keyb}  2:{Item}  3:{Full}   választó 
169 [010EH] [40271] KBI (:) Billentyűzet bemeneti adata   sztring10 
170 [0113H] [40276] I10 (:) Kijelző 1.sor kezdeti adata bekapcsoláskor (item sorszám)   byte 
171 [0114H] [40277] I20 (:) Kijelző 2.sor kezdeti adata bekapcsoláskor (item sorszám)   byte 
172 [0115H] [40278] DSM (:) Kijelző használata   választó 
173 [0116H] [40279] L1S   Kijelző 1.sor állapot karakterek   sztring10 
174 [011BH] [40284] L1P   Kijelző 1.sor villogás mutató   byte 
175 [011CH] [40285] L10   Kijelző 1.sor 1..10. karakter   sztring20 
176 [0126H] [40295] L20   Kijelző 2.sor 1..10. karakter   sztring20 
177 [0130H] [40305] BgV (:) Bargraph aktuális érték   byte 
178 [0131H] [40306] BgL (:) Bargraph alsó határérték   byte 
179 [0132H] [40307] BgH (:) Bargraph felső határérték   byte 
180 [0133H] [40308] LSi (:) A bargraph helyén kijelzendő sztring típusú adatsorszáma   byte 
181 [0134H] [40309] s20 (PSW) 20 karakter hosszú karakterfüzér   sztring20 
182 [013EH] [40319] LED (:) A kijelző kétszinű ledjeinek kódja   byte 
184 [013FH] [40320] frI   Impulzusszám a rezonancia frekvencia méréshez imp   
185 [0141H] [40322] frT   Időtartam a rezonancia frekvencia méréshez s   
186 [0143H] [40324] frq   Szűretlen rezonancia frekvencia mért érték Hz   
187 [0145H] [40326] fFN (PSW) Szűrő hossz a rezonancia frekvencia számításhoz -   
188 [0147H] [40328] fT0 (PSW) Minimális időtartam a frekvencia méréshez, konstans s   
189 [0149H] [40330] fTM (PSW) Jelkimaradás időtartam a frekvencia méréshez, konstans s   
190 [014BH] [40332] D$0 (:) Diagnózis sztring   sztring10 
191 [0150H] [40337] D$1 (:) Diagnózis sztring   sztring10 
192 [0155H] [40342] D$2 (:) Diagnózis sztring   sztring10 
193 [015AH] [40347] D$3 (:) Diagnózis sztring   sztring10 
194 [015FH] [40352] D$4 (:) Diagnózis sztring   sztring10 
195 [0164H] [40357] X$0 (:) Diagnózis szám -   
196 [0166H] [40359] X$1 (:) Diagnózis szám -   
197 [0168H] [40361] X$2 (:) Diagnózis szám -   
198 [016AH] [40363] LDC (PSW) A XILINX LDC lábára kivezetett tesztjel sorszáma   byte 
199 [016BH] [40364] HDC (PSW) A XILINX HDC lábára kivezetett tesztjel sorszáma   byte 
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200 [016CH] [40365] Fq  (PSW) Kimenő frekvencia számolt értéke Hz   
202 [016EH] [40367] FqM (:) Maximális kimenő frekvencia (FvM-hez tartozó érték) Hz   
204 [0170H] [40369] FvM (:) A maximális kimenő frekvenciához rendelt fizikai érték kg/s   
205 [0172H] [40371] FqI (:) A kimenő frekvenciához rendelt fizikai adat sorszáma   mutató 
208 [0173H] [40372] FqN   Frekvencia kimenet osztószám -   
209 [0175H] [40374] FqE (PSW) A kimenő frekvencia előosztó választója - byte 
210 [0176H] [40375] Cu  (PSW) A kimenő áram értéke mA   
211 [0178H] [40377] Cuc (:) Kimenő áram minimum mA   
212 [017AH] [40379] CuC (:) Kimenő áram MAXIMUM mA   
213 [017CH] [40381] Cuv (:) Áramki.min-hoz rendelt érték kg/s   
214 [017EH] [40383] CuV (:) Áramki.MAX-hoz rendelt érték kg/s   
215 [0180H] [40385] CuI (:) Az áramkimenet forrásadat   mutató 
216 [0181H] [40386] CuS (PSW) Áramkimenet skála mA   
217 [0183H] [40388] Cu0 (PSW) Kimenő áram minimum mA   
218 [0185H] [40390] CuN   Az áramkimenet D/A kód -   
220 [0187H] [40392] plM (:) A fáziszárt hurok működési módja   választó 
221 [0188H] [40393] pll (PSW) A fáziszárt hurok osztójának osztószáma -   
222 [018AH] [40395] dtX   Az FFT számítás eredményeként kapott nyers dt érték s   
223 [018CH] [40397] A1M (PSW) Az A szenzor jel csúcsértéke, számított érték V   
224 [018EH] [40399] A2M (PSW) A felerősitett különbségi jel csúcsértéke, számított érték V   
225 [0190H] [40401] FFi (PSW) Az FFT számításhoz felhasznált periódusok száma, konstans   byte 
226 [0191H] [40402] tEM (PSW) Hibaállapot elnyomási idő konstans s   
230 [0193H] [40404] PID   A PID szabályozó kimeneti értéke -   
231 [0195H] [40406] CiI (:) A PID szabályozó forrásadata   mutató 
232 [0196H] [40407] Ci0 (:) A PID szabályozó alapjel értéke -   
233 [0198H] [40409] CPA (:) A PID arányos tagjának erősítése -   
234 [019AH] [40411] CIT (:) A PID integráló tag időállandója s   
235 [019CH] [40413] CDT (:) A differenciáló tag időállandója s   
240 [019EH] [40415] tim (PSW) Aktuális dátum, időpont   sztring20 
245 [01A8H] [40425] DIM (:) Mértékegység váltás engedély   választó 

A hiányzó item számokhoz tartozó memóriahelyek üresek. 

Jelmagyarázat: (PSW) jelszóval védhető tartalmúmemóriahely 

 (:) jelszóval nem védett tartalmú memóriahely 
  nem módosítható tartalmú memóriahely 
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1. ábra Kijelző felépítése normál tokozású jelfeldolgozó esetén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ábra Érzékelő csatlakozó bekötése normál (nem robbanásveszélyes) esetben  
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3. ábra Robbanásveszélyes térben működő érzékelő bekötése normál tokozású jelfeldolgozó esetén 
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4. ábra Kimeneti csatlakozó bekötése normál tokozású jelfeldolgozó esetén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

5. ábra Geometriai méretek és kezelőszervek normál tokozású jelfeldolgozó esetén 

1 Kimeneti csatlakozó (4. ábra) 
2 Érzékelő csatlakozó (2. és 3. ábra) 
3 Működésjelző lámpák (3.2. fejezet) 
4 Nyomógombok (3.3 fejezet) 
K Funkció kapcsolók (5.3 fejezet) 
J Kimeneti áram kapcsoló (4. ábra) 
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6. ábra Biztonsági gátegység méretei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ábra Különálló MODBUS/HART konverter méretei 
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8. ábra C-MASS-021-D felszerelése, rögzítése, méretei 
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Jelmagyarázat: 
A. Tömszelence páncélozott kábelhez (2db) 
B. Adattábla  
C. Csatlakozó aljzat az érzékelő kábelhez 
D. Kezelő mágnesek 
E. Külső földelő csavar 
F. Fedél rögzítő csavar 

Ø 110 

B 

2x M6 

1
9
0
 

227 

C-MASS-021_D 

FLOW      LIMIT    BATCH 

A 
A 

D D 
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Tömszelence felépítése: 
 
 
 
 
 
 
 

1. O-gyűrű 
2. Kábel- bevezető 
3. Tömítő gyűrű 
4. Köpeny rögzítő 
5. Köpeny szorító 
6. Közdarab 
7. Tömítő gyűrű 
8. Szorító anya 

8       7         6      5     4     3          2         1 
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9. ábra C-MASS-021-D kijelzője 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

10. ábra Kábelezési változatok robbanásveszélyes alkalmazás esetén 
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beépített biztonsági gátegységgel 
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Normál tokozású jelfeldolgozó esetén 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

Nyomásálló tokozású jelfeldolgozó esetén 

11. ábra Különálló meghajtó tekercs kábelezése 

 

 

Biztonságos  

zóna 
Robbanásveszélyes 

zóna 

D(-) 

D(-) 

D(+) D(+) 

Páncélozott kábel ATEX ömszelence 

Normál tömszelence 

Normál kábelkötő doboz 

Normál tokozású jelfeldolgozó 

(C-MASS-021) 

C-MASS-021 

Fekete 

Piros 

Érzékelő kábel- 

csatlakozó (3.ábra) 

Kimeneti kábel- 

csatlakozó (4. ábra) 

Meghajtó kábel (1m) 

 

 

CMM 300 és ennél nagyobb érzékelő 
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Ø
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Ø
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Páncélozott kábelvég kiképzése a meghajtó oldalon 
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Páncélozott kábelvégek kiképzése 
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Nyomásálló tokozású jelfeldolgozó 

(C-MASS-021-D) 

Meghajtó oldalon 
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CMM 300 és ennél nagyobb érzékelő 

meghajtó tekercsének nyomásálló 

kábelcsatlakozó doboza  
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F1 F2 

F1 315 mA táplálás (24V) biztosítéka 

F2 250 mA különálló meghajtó biztosítéka 
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12. ábra C-MASS-021-D kimeneti kábelének bekötése 

A Data(+) és Data(-) kimenetek funkciója a 

készülék típusától függ: 
 
C-MASS-021-D█H típusjelölés esetén a készülék 

HART modult tartalmaz, ekkor 
Data(+)  =  HART (+) 
Data(-)  =  HART (-) 

 
C-MASS-021-D█M típusjelölés esetén a készülék 

RS485 kimenettel rendelkezik, ekkor 
Data(+)  =  Data (+) 
Data(-)  =  Data (-) 

 

F1 315 mA táplálás (24V) biztosítéka 

F2   50 mA normál meghajtó biztosítéka (CMM 80-ig) 
 250 mA különálló meghajtó biztosítéka (CMM-80-tól) 

 

Nyomásálló tokozású jelfeldolgozó 

(C-MASS-021-D) 
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