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Pozor! 

Pošiljko takoj preverite glede eventualnih poškodb in v primeru poškodbe odprite embalažo 

v prisotnosti dostavljača. Vse poškodbe morajo biti potrjene s strani dostavne službe in 

prijavljene v predpisanem roku. V nasprotnem primeru tovrstne reklamacije ne moremo 

upoštevati. Embalažo shranite za primer pošiljanja po pošti! 

Ob neupoštevanju teh navodil garancije ne moremo priznavati! 

Produkti opisani v tem priročniku so predmet nenehnega razvoja in izboljšav. Veseli bomo 

vsakršnih vaših pripomb, predlogov, komentarjev in vsega, kar lahko karkoli pripomore k 

izboljšanju samega proizvoda, servisa in dokumentacije. 

Dosegljivi smo na naslovu: 

MRU d.o.o. 

Zaloška cesta 147 

SI-1000 LJUBLJANA 

Tel: +386 590 22 472 

GSM: +386 41 606 594 

Email: info@mru.si 

Domača stran: www.mru.si 

 

Ta priročnik je namenjen uporabi proizvoda, za katerega je napisan. MRU d.o.o. ne prevzema 

nikakršne odgovornosti za škodo in druge poškodbe nastale vsled napačnega tolmačenja oz. 

interpretacije informacij iz tega priročnika oz. navodil. 

  

http://www.mru.si/
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1 Uvod 
Ultrazvočni merilnik pretoka HUF2000-H deluje na principu merjenja hitrosti pretoka z 

meritvijo razlike potovalnih časov ultrazvočnega signala v smeri pretoka in v smeri proti 

pretoku. S podatkom o izmerjeni hitrosti pretoka in podatkom o velikosti cevi se nato izračuna 

volumenski pretok tekočine v cevi, ki se prikaže na zaslonu merilnika. Merilnik je primeren za 

praktično vse materiale cevi in tekočine, pomembno je le, da je cev popolnoma zapolnjena z 

merjeno tekočine (brez zračnih mehurčkov).  

 

Merilnik HUF2000-H se upravlja s pomočjo 4 vrstičnega LCD zaslona in številčne tipkovnice. 

Intuitivni meniji omogočajo preprosto uporabo. Uporabnik mora za uspešno meritev v 

merilnik vnesti minimalno podatke o cevi (premer, debelina stene, material), morebitni 

izolaciji na cevi (debelina), načinu montaže akustičnih pretvornikov (V, Z ali W metoda) in 

merjenem mediju (voda, slana voda, bencin, ...). Po vnosu teh podatkov merilnik izračuna 

potrebno razdaljo med akustičnimi pretvorniki. Po namestitvi pretvornikov na dano razdaljo 

je merilnik pripravljen na uporabo. 

V merilniku so že prednastavljeni parametri za večino bolj pogosto uporabljenih materialov 

cevi/izolacije in merilnih medijev. Možna pa je tudi meritev na kateremkoli drugem 

materialu/mediju - za to je potrebno vnesti parametre ročno. Potrebni parametri so: 

1. Material cevi / izolacije: Hitrost zvoka v danem materialu 

2. Merilni medij: Hitrost zvoka v dani tekočini in njena viskoznost 
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2 Uporabniški vmesnik 

2.1 Tipkovnica 
Tipkovnico sestavlja 18 tipk. Njihove vloge so sledeče: 

Tipka Namen 

0..9 in . Vnos številk 

▲ / + Premik navzgor pri premikanju po menijih, + pri 
vnosu številk 

▼ / - Premik navzdol pri premikanju po menijih, - pri 
vnosu številk 

◄ Premik levo oz. brisanje znaka (backspace) 

ENT Tipka za potrditev vnosa 

MENU Premik po menijih. Po pritisku se vnese še 
številko menija v katerega želite vstopiti. 

ON in OFF Vklop in izklop merilnika 

 

 

2.2 Menijska okna 
Uporabniški vmesnik je razdeljen v posamezna menijska okna, ki so označena s številkami 

(M00, M01, M02, … , M99). Premikanje med okni je možno na dva načina in sicer: 

1. Zaporedno premikanje. S tipkama ▲ in ▼ se premikamo po 1 okno navzgor / navzdol. 

2. Direktni vstop. S pritiskom na tipko MENU in nato vnosom 2 mestne številke menija 

se pomaknemo direktno v ta meni.  Naprimer za vstop v meni za vnos premera cevi 

M11 bi uporabnik pritisnil zaporedje tipke MENU, 1, 1. 

Menijska okna so 3 različnih tipov in sicer: 

1. Okna za vnos številk (naprimer M11 – vnos premera cevi). Pri teh oknih s številčnico 

vnesem želeno številko in potrdimo s tipko ENT. 

2. Okna z izbiro možnosti (naprimer M14 - vnos materiala cevi). Pri teh oknih najprej 

pritisnemo tipko ENT, da vstopimo v način izbiranja in nato s tipkami + / - izberemo 

želeno vrednost. Na koncu potrdimo izbiro s tipko ENT. Izbiro lahko opravimo tudi s 

pritiskom številke, ki se prikaže ob vsaki izbiri. 

3. Okna samo s prikazom (naprimer M00 – prikaz merjenih vrednosti) 

Merilnik omogoča tudi zaščito dostopa z geslom. V tem primeru je pred spreminjanem 

nastavitev potrebno vstopiti v okno M47 in vnesti PIN kodo. 
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3 Nastavitev parametrov 
Za pravilno meritev je potrebno vnesti sledeče parametre: 

1. Zunanji premer cevi (okno M11) 

2. Debelina stene cevi (okno M12) 

3. Material cevi (okno M14). Za nestandardne materiale je potreben tudi vnos hitrosti 

zvoka v tem materialu (okno M15). 

4. Material izolacije (okno M16). V primeru, da izolacije na cevi ni izberite "No Liner".V 

primeru, da izolacije je vnesite tudi njeno debelino (okno M18). Za nestandardne 

materiale je potreben tudi vnos hitrosti zvoka v tem materialu (okno M17). 

5. Tip tekočine (okno M20). Za nestandardne tekočine vnesite tudi hitrost zvoka v le-te 

(okno M21) 

6. Tip akustičnega pretvornika (okno M23). Ponavadi tip TS-2 ali TM-1. 

7. Način montaže pretvornikov (okno M24) 

Po končanem vnosu parametrov odčitajte potrebno razdaljo med akustičnimi pretvorniki v 

meniju M25. 
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4 Montaža akustičnih pretvornikov 

4.1 Lokacija na cevovodu 
Ultrazvočna meritev pretoka zahteva čim bolj laminaren pretok tekočine, zato je pomembno, 

da akustične pretvornike namestimo na del cevi, kjer ne pričakujemo turbulenc. Priporoča se, 

da je prvi akustični pretvornik postavljen vsaj 10 premerov cevi za zadnjim zavojem v cevi, 

drugi pretvornik pa naj se postavi vsaj 5 premerov cevi pred naslednjim zavojem. Skupaj torej 

potrebujemo raven odsek dolžine vsaj 15 premerov cevi. 

 

Za uspešno in natančno meritev je bistvenega pomena tudi, da je cev popolnoma 

zapolnjena z vodo (brez mehurčkov) in ima čim nižjo vsebnost trdnih delcev. 

Ko ste določilo optimalno merilno točko na cevovodu je potrebno namestiti akustične 

pretvornike. Mesto montaže naj bo čim bolj čisto, brez rje, prahu in drugih nečistoč. Po 

potrebi cev na tem mestu tudi očistite.  

V primeru, da je cevovod horizontalen se priporoča, da se pretvornike montira ob strani (in 

ne zgoraj / spodaj), saj se v zgornjem delu cevi lahko nabirajo mehurčki. 

Pri montaži uporabite zadostno količino priložene ultrazvočne paste, ki zagotavlja nemoten 

prenos ultrazvočnih valov. 

Potrebno razdaljo med akustičnimi pretvorniki odčitajte v oknu M25. Prikazana razdalja 

predstavlja notranjo razdaljo med pretvornikoma. Natančnost tega razmika je ključnega 

pomena za točno meritev. 
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4.2 Metode montaže 

4.2.1 V metoda 
Je najbolj pogosta metoda za vsakodnevne meritve. Primerna je za premere cevi med 15 in 

400 mm. Pri tej metodi se akustični signal enkrat odbije od stene cevi. Njena prednost je v 

preprostosti montaže, saj sta pretvornika nameščena na isti strani cevi, tako da je določitev 

razdalje med njima preprosta. 

 

4.2.2 Z metoda 
Ta metoda je najbolj primerna za velike cevi s premeri nad 200 mm. V tem primeru signal 

potuje direktno od prvega do drugega pretvornika brez vmesnih odbojev. 

 

4.2.3 W metoda 
Ta metoda je najbolj primerna za manjše cevi s premeri do 50 mm. Pri tej metodi se signal 3x 

odbije od stene cevi. Tako kot pri V metodi sta oba pretvornika nameščena na isti strani cev. 
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5 Moč in kvaliteta signala 
V merilnih oknih M00..M05 sta prikazana parametra S in Q. 

Parameter S predstavlja moč sprejetega signala v območju 0..1000. Merilnik deluje dobro, ko 

je moč signala vsaj 500, za zanesljive meritve pa se priporoča moč signala 700 ali več. V 

primeru, da je je moč signala prenizka sledite spodnjim korakom: 

1. Dobro očistite mesto montaže pretvornikov in ga namažite z ultrazvočno pasto 

2. Prepričajte se, da se razdalja med pretvornikoma ujema z razdaljo prikazano v meniju 

M25. Pretvornika pokusite premaknite, in spremljajte moč signala. 

3. Zamenjajte metodo montaže za bolj direktno z manj odboji (na primer V-metoda 

namesto W-metode). 

Parameter Q predstavlja kvaliteto sprejetega signala (razmerje signal/šum – SNR) v območju 

0..100. Zaželena je čim višja vrednost Q. Priporočena vrednost je vsaj 60. Razlogi za nizek Q 

ali nestabilen so lahko sledeči: 

1. Visok nivo šuma iz okolice 

2. Nečistoče med akustični pretvornikom in cevjo ali premalo ultrazvočne paste 

3. Slaba izbira merilnega mesta na cevovodu (veliko turbulenc, mehurčkov). 

Pomemben podatek o kvaliteti meritve dobimo tudi v meniju M91. Prikazana vrednost 

prestavlja razmerje med izmerjenim in izračunanim potovalnim časom signala. Ta vrednost 

mora biti znotraj meja 100 % ±3 %. V kolikor pride do večjih odstopanj je potrebno preveriti 

montažo pretvornikov in / ali vnesene parametre tekočine in cevi. 
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6 Tehnični podatki 
Merilno območje 0..±10 m/s 

Natančnost ± 1 % m.v. pri > 0,2 m/s 

Linearnost 0,5 % 

Ponovljivost 0,2 % 

Dolžina kabla pretvornika 5 m 

Merjeni mediji Voda, slana, voda, alkohol, bencin, dizel, ... 
Praktično vse tekočine (ob vnosu 
parametrov) 

Zaslon 4 vrstični LCD, osvetljen 

Enota prikaza Volumen: liter (l), ameriška galona (gal), 
imperialna galona (igl), milijon ameriških 
galon (mgl), kubični čevelj (cf), ameriški sod 
(bal), imperialni sod (ib), naftni sod (ob) 
Čas: sekunda, minuta, ura, dan 
Prikaz volumenskega pretoka na enoto časa 
je lahko v katerikoli kombinaciji zgornjih 
enot (skupaj 36 različnih enot pretoka) 

Pomnilnik Do 2000 podatkovnih točk 

Izhodi RS232, frekvenčni izhod (FO), odprti 
kolektor (OCT) 

Baterija Vgrajena NiMH 3,6 V, do 12 ur delovanja 

Material ohišja ABS 

Masa 500 g (ročna enota) 

Dimenzije 210 x 90 x 30 mm 
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7 Izjava o skladnosti CE 

 

 


