FA5950TEST

Manual
PFM Flex 3
Det nya och unika PFM FLEX konceptet omfattar 4 olika instrumentalternativ för
flödes- och differenstrycks-mätning. Från det enklaste FLEX1 till det mest
avancerade Flex4 -alternativet
Skillnaden mellan alternativen är baserat på antalet funktioner för respektive
alternativ.

Uppgradering från Flex1 till Flex2 eller till Flex3 eller från Flex2 till Flex3 görs enkelt
tack vare byte av minneskortet i Handterminalen. Uppgradering till Flex4 kan
innebära att ändringen måste göras hos Smart Balancing. Vänligen kontakta din
leverantör.
Som standard levereras Flex3 med en Handterminal med installerat Balance
program för Flex3. Balancerings programmet finns också för PC, Notebooks etc
men även för vissa Smartphones. Kontakta din leverantör för ytterligare info.
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1. Produktbeskrivning
1.1 Allmänt
PFM Flex 3 (PFM = Pressure Flow Meter) är ett instrument avsett för
mätning och dokumentering av flöden av vatten i värme- och
kylsystem. PFM Flex 3 består huvudsakligen av en Mätsensor samt en
Handterminal som hanterar Balance Flex3 mjukvara. Mätsensorn
mäter differenstryck över exempelvis en Injusteringsventil och
kommunicerar via Blåtand med Handterminal. Mätsensor kan även
mäta temperatur (option). Som Handterminal kan förutom HP114 (som
levereras som standard) även vissa Smart Phones samt PC/Netbook
användas.
Flex3 Balance mjukvara innehåller Kv – Positions data på de flesta på
marknaden förekommande Injusteringsventiler. För att komma fram till
ett korrekt KV-värde så anges Injusteringsventilens tillverkare, modell,
dimension samt slutligen position, i Handterminalen. Detta Kv-värde
tillsammans med det differentialtryck som Mätsensor mäter och
förmedlar via Blåtanden till Handterminalen, utgör indata för beräkning
av flödet över ventilen. Beräkningen sker i Handterminalens Balancemjukvara och visas i Handterminalens mätfönster.
Värden som visas i mätfönster tillsammans med angiven ventildata kan
sparas i Handterminal. Om man ansluter Handterminal med PC samt
om Balance support (CD i väska) samt Active Sync finns installerad på
PC så kan alla sparade värden visas på PC i form av
Injusteringsrapport.
Handterminalen har ett uppladdningsbart batteri av typ Litium-Jon samt
ett system batteri. Laddning sker med hjälp av bifogad laddare.
Mätsensor har två anslutningar för mätslangar som ansluts via
Mätnålar till mätobjekt. På ovansidan av Mätsensor finns bl.a.ventilvred
för att stänga och öppna mätcellen.
Mätsensor har uppladdningsbara batterier på totalt 6.600 mAh.
Laddning sker med bifogad Sensorladdare.

3

Produktbeskrivning, forts.

1.2 Uppackning.
En komplett PFM Flex3 består av::
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

Bärväska
Mätsensor
Laddare till Mätsensor
2 st Mätslangar
2 st Mätnålar
Insexnycklar
Manual
CD med Manual samt mjukvara
Balancing Mätprogram, Ventil
data, Rapport data samt länkar
till andra användbara program
Kalibrerings protokoll
Handterminal med aktiverad
licens för Flex3.
Laddare till Handterminal
Datakabel; Handterminal – PC.
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1.3

Teknisk specifikation, PFM FLEX Koncept.
Mätområden
- Totalt tryck: max 2500kPa
- Differenstryck: 0-1000kPa.
Tillval: 0 - 2000kPa
- Statiskt tryck: <1000kPa
Tillval: <2000kPa
- System Temp T1: -30 - +120°C
- System Temp T2: -30 - +120°C
Mätavvikelser
- Differenstryck: <0,1% av fullt mätutslag
- Flöde: som för Differenstryck + ventilavvikelse
- Temperatur: <0,2°C
Batteri kapacitet, drifts- och laddningstider
Handterminal
- Batterikapacitet: 1200mAh.
Tillval: 3900mAh.
- Driftstid: 8 timmar, kontinuerligt
Tillval: 24 timmar, kontinuerligt
- Laddningstid: 1,4 timmar.
Mätsensor:
- Batterikapacitet: 6.600mAh
- Driftstid: 35 timmar, kontinuerligt
- Laddningstid: >90% 4 timmar
Instrumentets omgivningstemperatur:
- Under drift och laddning: 0 – +40°C
- Lagring: -20°C – +60°C
Fuktighet:
Omgivande luftfuktighet max 90%RH
Vikt:
Mätsensor: 540gr
Komplett instrument: 2,8kg
Blåtandsräckvidd vid fri sikt: >200m. >500m med antenn (tillval)
IP-klass Mätsensor: IP65
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2.

Hantering
PFM Flex3 är robust och lätt att
hantera men ska för den skull inte
utsättas för ovarsam hantering. Tänk
på att det är ett avancerat
mätinstrument med datorelektronik.
Undvik att utsätta instrumentet för
frysgrader om det finns vatten i
Mätsensorn. Risk finns då för
frysskador av mätceller.
För att tömma Mätsensor på
eventuellt vatten, öppna ventilvredet
på ovansidan av Mätsensor (by-pass
position) och skaka ut vattnet.
Även om instrumentet inte används
rekommenderar vi återkommande
underhållsladdning.
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3.

Förberedelser - mätning
3.1

Mätsensor.

Tryck på On/Off knappen för att starta
Mätsensorn. En grön LED indikerar
att Sensor med dess Blåtand är
igång. Blåtandsanslutning till ett
annat Blåtandsobjekt såsom
Handterminalen indikeras av den blå
LED lampan på Sensor.

Innan man ansluter Sensorn till ett
flödessystem eller injusteringsventil
ska Offset Kalibrering genomföras.
Se 3.2.4.2. Sida 15.
Anslut slangar till Sensors tryck uttag.
Blå till blå och röd till röd. Anslut
mätnålar till slangar. Anslut nålar till
tryckuttag på ventiler. Mätnål med röd
slang till rött tryckuttag (det högre
trycket) och nål med blå slang till blått
uttag. Efter avslutad mätning stängs
Sensor av med hjälp av tryck på
On/Off knappen.
Om Sensor av någon anledning
“hänger sig” eller det inte går att få
kontakt med den via Blåtand så
används Reset knappen. Tryck på
knappen och en Soft Reset
genomförs.
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3.2

Handterminal.
För komplett info avseende
Handterminal, se separat Manual
för HP (bifogad I väska).
Starta Handterminal med On/Off
knappen på högra sidans kant.
Den blå LEDen uppe till vänster
indikerar Blåtandsfunktionen.
Uppe till höger finns en lampa
som indikerar rött/orange när
Handterminal laddas.

Start Menu ses efter att
Handterminalen är påslagen.
Uppe till höger, på baksidan finns
pekpenna nerstucken vilken
underlättar vid knapptryckningar
på Handterminalens skärm.
N.B.

På Handterminalens högra sida
finns en Soft-reset knapp som
man bara kan nå m.h.a.
pekpennan (att jämföra med en
PCs Soft-restart). Kör Soft-reset
om problem uppstår avseende
BT-kommunikationen, hastighet
etc).
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Peka på ”Start” uppe till vänster på
Handterminalens skärm för att rulla ner program
listan. Peka på “BalanceFlex” för att starta
programmet. (För info om andra program och
funktioner v.v. se bifogad HP Manual).När
BalanceFlex startas så söker Handterminalen
automatiskt efter Blåtandsobjekt. När kontakt har
etablerats med Mätsensor hörs en signal samtidigt
som Mätsensors serienummer syns ovanför den
gröna batteriindikatorn. Se även ”Browser”,
3.2.1.2, sida 10.
BalanceFlex menu-sida ses nu. Se bild till höger

Den gröna batteriindikatorn visar Sensorns
batteristatus. Om indikatorns fält är helt grönt så
är Sensor fulladdad. Om batterinivån är låg så ska
Sensorn laddas.
Sensorns serienummer som framträder i fältet
ovanför batteriinidaktor finns också på dekal som
sitter på baksidan av Sensor.
.
Innan val av mätmetod (representerat av “1” resp.
“2” under “Mätmetod”) kan “Inställningar” kollas,
speciellt första gången man använder sig av
instrumentet då man här kan ändra dels språk,
dels enheter för differenstryck, flöde etc.
Enheter och språk kan även ändras under
pågående mätning m.h.a. ikoner nere i det vänstra
hörnet.
Innan mätning ska också Offset Kalibrering
utföras. Se 3.2.4.2 sid 15.
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3.2.1

Inställningar.
Huvud menyns Inställningar omfattar 4
undermenyer (tabs).
Dels den första undermenyn “Inställningar”
samt Browser, Ventil Data samt Licens. I
normalfallet så är det bara Inställningar samt
Ventil Data som används.

3.2.1.1 Inställningar.
Fem inställningar kan göras. Språk, val av
enheter för Difftryck, Flöde, Statiskt tryck
samt Temperatur. Peka på respektive pil till
höger i varje box så visas tillgängliga och
möjliga val. Peka på ditt val och rullgardinen
försvinner men visar enbart ditt val. Både
språk och enheter kan ändras under
pågående mätning m.h.a. ikoner nere till
vänster. Ändrar man enheter under
pågående mätning så räknar instrumentet
automatiskt om motsvarande siffervärden.

3.2.1.2 Browser
Denna flik används då man vill initiera
uppsökning av alla Blåtandsobjekt som
Handterminalen kan känna av. Se även
“6. Användning av flera Mätsensorer”.
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3.2.1.3

Ventil Data.

Under denna flik ger du de ventiler som du
avser att injustera en symbol eller benämning.
Symbolen kopplas sedan automatiskt till de
injusteringar du önskar spara. Den första
injusteringen du sparar kommer då att tilldelas
symbolen du valt samt ett löpnummer. Sparad
injustering nr 1 kommer då att benämnas rv0
(om du valt rv som symbol), nr 2 som rv1 etc.
Se mer under ”Mätning”, Spara.
Val av symbol kan ske på två sätt. Antingen
väljer du en av de redan befintliga symbolerna
genom att peka på den (den valda symbolen
blir blå markerad) och sedan OK uppe till höger
för att lämna denna flik. Du kan också välja en
egen symbol genom att peka på ”Lägg till
symbol”. Peka på ”lägg till symbol” och med
hjälp av det nu synliga tangentbordet kan du
själv välja symbol. Skapa din symbol genom att
peka på tangentbordets bokstäver och siffror.
När du valt ny symbol pekar du på ”Ok”,
tangentbordet försvinner och den symbol du
nyss skapat finns med i listan över symboler.
Peka på denna symbol såsom ovan och sedan
på ”ok”.
3.2.1.4

License.

Denna flik behöver man normalt sett inte kolla.
Här finns info om Handterminalens serie
nummer samt också numret på den licens som
just denna Handterminal använder sig av. Gå
nu tillbaka till Huvudmenyn genom att peka på
”Ok” uppe till höger.
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3.2.2

Ventil Data.
På huvudmenysidan pekar du nu på ”Ventil
Data”. Här presenteras nu alla sparade
mätningar som gjorts vid olika ventiler samt
datum när man sparade dem. Har man valt
exempelvis rv som symbol och gjort fem
sparade mätningar med denna symbol så
framträder rv0, rv1, rv2, rv3 samt rv4. Om du
pekar på en ventilsymbol så presenteras just
den ventilens kompletta data med de
injusterade värdena. Längst ner till höger
finns en ”Tillbaka” symbol. Peka på den och
du kommer tillbaka till listan av sparade
ventiler.
Om du av någon anledning vill radera en
ventil med dess data så pekar du på ventilen i
c:a 2 sekunder. En ljusblå cirkelindikering
syns och sedan rullas en hanteringsmeny
upp. Peka på ”Delete” och följ den kommande
anvisningen. För att sedan lämna denna
undermeny och komma tillbaka till
huvudmenyn så pekar du på ”Ok”.
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3.2.3

Media
Olika media och deras korrektions
faktorer specificeras av ventiltillverkare. I
brist på dessa anges här allmänt vatten.
När spec finns tillgänglig, peka på pilen
till höger och välj media från
rullgardinsmenyn. Korrektionsfaktorn
avser specifika ventil tillverkare.
Media menyn inkluderar också 2
temperatur visningar ; T1 och T2.
På vänster sida av Mätsensor finns 2
anslutningar för Tempprobe. Om du vid
flödesmätning använder dig av en
Tempprobe (tillval), ansluten till T1 eller
T2, så kan du m.h.a. denna även se
temperatur på flödet i mätfönstret.
Anledningen till att det finns 2 temp
anslutningar är att Sensor är förberedd
för Flex4 versionen där man m.h.a.
differenstemperatur och flöde även kan
mäta effekt och energi.
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3.2.4

Funktion
Denna meny består av tre flikar:
Funktion, Offset kailbrering samt
Service.

3.2.4.1

Funktion

Fliken Funktion presenterar
mätsensorns data samt batteristatus.
Mätsensorns batteristatus samt ”Namn”
(serienummer) visas även uppe till
vänster i mätprogrammets huvudmeny.
Offset spänning (mV) sätts automatikst
till noll. (inget värde visas).
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3.2.4.2

Offset kalibrering.

Offset kalibrering görs för att ge en
korrekt mätning av ett systems
statiska tryck. Kalibreringen medför
också ökad noggrannhet vid mätning
av difftryck och flöde. Offset
kalibreringen skall göras när
handterminalen och Mätsensor har
kontakt med varandra. Mätsensorn
skall befinna sig i atmosfärstryck,
d.v.s. den ska inte vara ansluten
till någon injusteringsventil eller
flödessystem. Starta kalibreringen
genom att peka på ”Starta
kalibrering”. Efter några sekunder
anges status i rutan nedanför ”Offset
spänning”.

3.2.4.3

Service.

Denna flik är endast tillgänglig för
behörig servicetekniker och behöver
således aldrig nyttjas av användare.
Klicka på ”ok” för att komma tillbaka
till huvudmenyn.
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4.

Mätning

Vi har nu gått igenom samtliga
funktioner och inställningar av
Handterminalen och kommer nu till
själva mätförfarandet.
I Flex3 finns 2 olika mätmetoder,
representerade av 1 och 2 under
”Mätmetod”.
Mätmetod 1 karaktäriseras av att
med given ventil position (Kv-värde)
så mäts differenstrycket över
injusteringsventilen och flödet
beräknas.
Mätmetod 2 karaktäriseras av att
man anger ett ”börvärde” för flödet
för specificerad ventil så beräknar
och föreslår Balance en ventilposition
för att uppnå önskat flöde.

I den vänstra nedre delen av fönstret
finns snabbikoner för språk, enheter
för DP samt flöde och temperatur
vilka kan ändras under pågående
mätning.
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4.1 Mätmetod 1.
Peka på ”Mätmetod 1” på Balance
Mätprograms huvudmeny. Ny sida
visas.
Peka på nedåtpilen till höger i fälten
för ”Tillverkare”, ”Modell”, ”Storlek”
(DN) samt ”Position” och gör dina
respektive val. När ”Position”
slutligen har angivits letas
motsvarande Kv värde fram ur
ventilbiblioteket. Detta KV-värde
används sedan vid
flödesberäkningen.
Om du vill ange Position med andra
värden än de du finner i rullgardinen
för Position så kan du använda dig
av Knappsatsen vars ikon du finner
längst ner till höger.
När dina val nu är gjorda så pekar du
på ”Nästa”. Se nästa sida.

17

Mätning – forts.

Nollställning
Följ instruktionen d.v.s. Öppna
Mätsensorns ventil. Nollställning
genomförs nu över injusteringsventilen
eller mätobjektet. Peka på ”Nästa” och följ
den nya instruktionen d.v.s. Stäng
Mätsensorns ventil och peka på ”Nästa”.

18

Mätning – forts.

När nollställningen är genomförd och du
har pekat på “Nästa” så ska mätsidan nu
vara uppe. Överst ser du “Flöde” vilket är
beräknat från uppmätt difftryck samt
angiven position (Kv) för den aktuella
ventilen. Statiskt tryck är uppmätt och sker
vid nollställningen över ventilen (se
föregående). Om man skulle vilja mäta om
det Statiska trycket går man till
huvudmenyn genom att peka på “Avsluta”
och börjar om med Mätmetod 1 eller 2.
I fälten för Position och Kv så ser du de
värden som du angav i fönstret för “Välj
ventil”. Om visade värden är acceptabla
så pekar du bara på “Spara”.
I den blå rutan nere till vänster ser du alla
värden som du la in under “Välj ventil”.
Om du istället vill justera flödet så vrider
du på ventilen till en ny position. I och
med att du ändrat på positionen så har
även KV värdet ändrats vilket måste
anges för programmet så att nytt flöde kan
beräknas. Till höger om “Position” finns en
ventil-ikon. Peka på den. I det nya fönstret
anger du den nya positionen (Kv) och
pekar på “ok”.
Det nya flödet syns nu i fältet för “Flöde”.

När justeringen är avslutad pekar du på
“Spara”.
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Mätning – forts.
Fönstret ”Spara som” kommer upp
efter det att du pekat på ”Spara”. I
”Spara som” kompletterar du
mätvärden från föregående fönster
med vad du vill kalla ventilen för.
Ventil ID tar automatiskt den symbol
som du valt under ”Ventil Data”
(undermenyn till ”Inställningar”, sid
12) och kompletterar med
löpnummer. Vill du använda en
annan benämning på ventilen så
pekar du på pilen vid ”Ventil ID” och
väljer någon av de standard
benämningar som då finns
tillgängliga alternativt väljer fritt från
knappsats.
Vill du använda dig av ”Kategori” och
"Anmärkningar" så pekar du på detta
fälts pil och anger med hjälp av
knappsats vad du vill att det ska stå
här. Ikon för att ta fram och ta bort
knappsats finns nere till höger på
skärmen.
Peka nu på “Spara” längst ner och
“Spara som”-sidan finns nu sparad i
Handterminalen. Allt “Spara som”
finns tillgängligt under huvudmenyns
“Ventil data”. Om du inte vill spara
mätningen pekar du på “Avbryt”.
Oavsett om man pekat på “Spara”
eller “Avbryt”så visas “Mätning” och
en ny mätning kan påbörjas. Om
nästa mätning ska ske över en
annan ventil än tidigare så måste du
“tala om det” för Handterminalen
genom att peka på “ok” följt av
Mätmetod 1 etc.
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4.2 Mätmetod 2.
Peka på “Mätmetod 2” och välj
tillverkare, modell etc på samma sätt
som för Mätmetod 1. Följ
instruktionerna på skärmen och gör
nollställning på samma sätt som för
Mätmetod 1.

När nollställningen är klar ser du ett
nytt fönster: “Flödes beräkning”.
Ange önskat flöde m.h.a. knappsats
och peka på “Nästa”.
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Peka på ventil ikonen till höger om
postions-fältet.
Ett “Beräknad Postions”- fönster
visas.
Justera ventilens position till det
beräknade positionsvärdet som
föreslås.

Peka på “OK” och mätfönstret syns
igen. Kolla det nya flödet och om du
är nöjd så sparar du enligt tidigare
beskrivning. Om flödet eventuellt
behöver justerars ytterligare så
repeterar du proceduren till önskat
flöde är uppnått.
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Mätning – forts, Grafisk Visning
BalanceFlex3 mätprogram inkluderar även Grafisk
visning av aktuell mätning
I Mätfönstret finns två genvägs-ikoner vilka öppnar
Grafisk Visning.

Ovanför grafen ses det kontinuerligt mätta
differenstrycket. Den angivna ventilpositionen anges på
x-axeln, motsvarande Kv-värde ses på den vänstra yaxeln och flödet på den högra y-axeln. När Grafisk
Visning öppnas från Mätfönstret så följer det Kv-värde
och motsvarande ventilposition som anges i Mätfönstret
med in på grafens respektive axlar. Med det uppmätta
differential trycket så beräknas flödet anges på den
högra y-axeln. Om ventilen justeras till en ny position
så kommer även diff. trycket att ändras. Använd
terminalpennan för att med hjälp av “drag and drop”teknik, flytta på det gula fältets ventilposition (x-axlen)
till den nya positionen. Finjustering kan göras m.h.a.
vänster/höger pilarna.
Nytt Kv-värde visas på den vänstra y-axeln och nytt
kalkulerat flöde på den högra y-axeln.
Peka på “Spara Position” ikonen uppe i det högra
hörnet av skärmen för att spara den valda positionen
med motsvarande flöde, in till Mätmenyn.
Om man istället pekar på OK i det övre högra hörnet så
kommer man också tillbaka till mätmenyn, men utan att
spara den nya positionen etc.
Den grafiska visningen kan användas även utan att
diff.tryck är uppmätt. Använd Handterminalens
tangentbord för att ange ett teoretiskt diff.tryck. Ventil
karaktäristik hämtas via Välj ventil menyn.
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5.

Överföring av mätdata mellan
Handterminal och PC.
Data som har sparats i Handterminal finns tillgängligt under huvudmenyns Ventil
Data.
Ventil Data kan lätt överföras till PC för ytterligare hantering såsom utskrift i en
injusteringsrapport.
Till varje Flex3 bifogas en CD som bl.a. innehåller “Support”.
”Support” innehåller 2 olika program; Valve Browser och Report Viewer (RV).
Programmen laddas till PC som vanligt d.v.s. stoppa in CDn i PCs CD uttag. Klicka
på Support och följ instruktionerna. Genvägar skapas automatiskt på skärmen till
Report Viewer, Valve Browser samt Projects (mapp för sparade mätningar).
Valve Browser är ett program för grafisk visning av ventiler och är som sådant ett
unikt verktyg för att visa förväntade flöden m.h.a. teoretiska värden av difftryck och
ventilposition. Här visas Position – KV grafer för ett antal ventiler från olika
tillverkare.
Programmet har 3 fönster. I Ventiler (Valves) väljer man tillverkare, modell och
storlek. Till höger syns grafen för den valda ventilen. Ovanför grafen finns en ruta där
man kan lägga in ett teoretiskt värde på difftrycket. M.h.a. av “drag and drop” utmed
kurvan så visas här flöde, position samt KV i de gula rutorna. Flödet på den högra yaxeln, position på x-axeln samt Kv på den vänstra y-axeln. Man kan spara en
position genom att peka på Save to History. Den sparade ventilen med värden listas
i fönstret under grafen..

Report Viewer (RV) är programmet som används för att skapa och spara
injusteringsrapporter. Till vänster finns visas alla ventilmätningar som har blivit
överförda från Handterminal till RV (IN-data). Till höger visas komplett data på en av
vänstra sidans ventilmätningar. Peka på en ventilmätning i det vänstra fältet och
kompletta data visas i det högra fältet. Det vänstra fältets ventilmätningar är
upplagda som ett Windows träd vilket innebär att de kan hanteras via vanliga
Windows kommandon (om du t.ex. har markören i detta fält och högerklickar så kan
du skapa en ny mapp).
Övriga ikoner beskrivs på följande sidor.
Ett villkor för att Handterminal och PC kan kommunicera är att Microsoft ActiveSync
finns installerad. Om inte, ladde ner programmet via Get Microsoft ActiveSync som
finns på CDn.
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Set Value (Börvärde) &
Balanserings Projekt
Börvärde-funktionen är ett annat exempel
på hur Smart Balancing förenklar
injusteringsjobb.
Börvärde-funktionen medför att man i
Handterminalen kan lagra projekts försatta
(börvärden) värden innan man går ut på
själva injusteringsjobbet. När man väl är
ute i en fastighet t.ex. så kan lagrade
börvärden visas I Handterminalen för att
exempelvis jämföras med uppmätta
värden.

Börvärden hämtas från VVS-ritningar eller
projekt-listor och kan inkludera parametrar
såsom Ventil ID, Tillverkare, Position, Kv
och Flöde.

Installera support programmet i PC enligt
förra sidan. Självklart ska din
Handterminal eller Smartphone ha Flex3
Balance installerat.
Installationen skapar tre ikoner på PC
skärmen:
1.
Report Viewer (Rapport Data)
2.
Projects
3.
Valve Browser. (Ventil Browser)
Peka på Rapport Data ikonen.
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Set Value (Börvärde) & BalanseringsProjekt, forts.

Peka på Skapa projekt och ange ett projekt namn. Peka på OK. En Excel
rapport/dokument öppnas.

26

Set Value (Börvärde) & BalanseringsProjekt, forts.

Ange relevant info för balanserings projektet. Kan vara komplett som för ID 1-3 i
ovanstående exempel eller delar därav såsom för ID 4-6 ovan.
Informationen hämtas från installations dokumentationen och ritningar.

Ventil ID måste alltid anges! Starta alltid på översta raden (rad 10). Klicka på Arkiv och
Spara i Excel verktygs fält och Projektet är sparat I Projekt-mappent.
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Set Value (Börvärde) & BalanseringsProjekt, forts

Synkronisera din Handterminal med din PC.
Peka på den högra Synk Ikonen (PC till Handterminal). Välj och markera det Projekt
som ska överföras till Handterminalen. Peka på öppna och alla Set Values (Börvärden)
som finns angivna för det valda projektet överförs till Handterminalen.
Öppna BalanceFlex i din Handterminal.
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Set Value (Börvärden) & BalanseringsProjekt Forts.

1

2

3

4

På nedre delen av Handterminalens skärm, bland övriga genvägs-ikoner, finns den röda
Projekt-ikonen.
Peka på ikonen, välj Projekt och de Ventil ID-nummer som tidigare blev överförda till
Handterminalen syns nu (1). Om man pekar på Ventil ID-numret så ses i nytt fönster
information för den valda ventilen (den info som man tidigare la in Excel rapporten för just
den här ventilen) (2). Stäng detta visningsfönster genom att peka på OK i det högra övre
hörnet.
Om man öppnar detta informationsfönster i “Välj Ventil”-menyn så öppnas detta
informationsfönster men med en knapp “Indata Ventil”(3).
Om info om Ventilmodell, Storlek och position etc har blivit överfört till Handterminalen,
peka på “Indata Ventil” och motsvarande data överförs automatiskt till Välj Ventil-menyn(4).
Fortsätt som vanligt till Mätning.
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Set Value (Börvärden) & BalanseringsProjekt, forts.

1

2

3

Det finns 2 scroll-knappar under Avsluta-knappen.
Välj Projekt och Ventil ID. Man kan använda “steg upp/steg ner”-knappen för att förflytta
markören. Lagrade Börvärden (Set Values) för flöde, position, DP och Kv visas i den blå
rutan nere till vänster (1).
Justera ventilen till önskat värde och peka på Spara. Ventil ID och Projekt namn är
skrivskyddade och förs automatiskt över till “Spara som” menyn (2). I “Spara som” kan du
under Anmärkningar göra flera noteringar m.h.a. Handterminalens tangentbord (3).
Mätningen är lagrad i Ventil Data (på huvudmeny sidan) och anges med Projekt ID
benämning.
När injusteringen är klar så synkroniseras Handterminalen med PC. Öppna därefter
Rapport Data (Report Viewer).
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Set Value (Börvärde) & BalanseringsProjekt

2

1

Peka på den vänstra Synk-knappen, Handterminal till PC (1).
Välj “Kategori” i Visningsmenyn uppe till vänster (2).
Peka på den gröna Excel ikonen för att öppna den kompletta (börvärden samt
injusterade värden) Injusteringsrapporten med.
.
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Set Value (Börvärde) & BalanseringsProjekt, forts.
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Set Value (Börvärden) & BalanseringsProjekt, forts.

Klicka på de individuella mätningarna.
Klicka på Rapport för att skapa en rapport utan Börvärden.
Högerklicka på Mapp menyn för att skapa en ny mapp eller en under mapp.
Bocka för de individuella mätningarna. Klicka och dra ventil paketet till en annan mapp.
Se utseendet på rapporten på nästa sida.
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6.

Användning av flera
mätsensorer.
En stor fördel med Flex3 är att man kan använda
flera Mätsensorer med en Handterminal, vilket
kan vara fallet när man injusterar via en partner
ventil.
Grundläggande om Browser. Browser funktionen
(på Huvudmeny-sidan, Inställningar) används för
att hitta Blåtandsobjekt. Browser söker upp
sändande Blåtänder och visar dessa i en lista på
Handterminalens Browser-sida. Operatören väljer
ett Blåtandsobjekt från listan som exempelvis den
Mätsensor som ska avläsas. Operatören
“informerar” Handterminalen vilken Mätsensor
som ska användas. När en Flex3 kommer från
fabrik så är Blåtands-sammanläkningen mellan
levererad Handterminal och Mätsensor redan
markerad så man behöver då alltså inte använda
Browser för att upprätta kontakten. Men om
ytterligare en Mätsensor ska användas så måste
Browser funktionen användas för att initiellt hitta
den alternativa Mätsensorn.

Starta Handterminalen som tidigare beskrivits och
peka sedan på Inställningar. Peka på Browser och
programmet listar alla funna Blåtandsobjekt. För
att ansluta till det objekt som du vill ansluta till så
bockar du för detta och pekar på OK uppe till
höger. Huvudmeny sidan ska nu visas och
Blåtands-anslutningen till det valda objektet
bekräftas med ljud samt att Mätsensors
serienummer samt dess batterikapacitet visas
uppe till vänster på Handterminalens skärm. Om
även “Auto Connect” i det förra fönstret var
förbockad så kommer Handterminalen att alltid
koppla upp sig mot den Mätsensor som också var
förbockad enligt ovan. Detta sker då så snart man
sätter på Mätsensor och startar upp
Handterminalens Balance program. Reset
används för återstart av Browser.
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Switchmode
Switchmode funktionen innebär att hel Browsing bara behöver genomföras en
gång. Detta är fördelaktigt när man använde just flera Mätsensorer och man
snabbt vill växla mellan dessa.
Peka på Inställningar på Huvudmenyn och sedan Browser.
Bocka för Sensor1 (0023 i exemplet nedan) och peka sedan på OK.
Huvudmenyn ses nu. Innan val av Mätmetod så genomförs Offset Kalibrering (se
sid 15).
Välj Mätmetod etc enligt tidigare och genomför mätningen.
Justera flödet och peka sedan på Switchmode ikonen.
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Switchmode, forts
Nu ses Browser fönstret igen. Bocka för Sensor2 (0073 i exempel nedan) och
sedan OK. Genomför Offset Kalibreringen och välj Mätmetod 1.
Välj ventil etc och fortsätt till Mätmenyn för denna Mätsensor (0073).
I den blå boxen nere till höger ser du det kompletta serienumret för den anslutna
Mätsensorn.
Justera flödet och peka sedan på Switchmode ikonen.
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Switchmode
Nu ser du Browser fönstret igen. Bocka för Sensor1 (0023) och peka på ok. Då
ventildata redan har lagts för denna Mätsensor1 så kopplar programmet
automatiskt från Mätsensor2 till Mätsensor1s mätfönster.
Om nödvändigt så kan nu ytterligare justeringar göras på Mätsensor1s ventil.
Koppla tillbaka till Mätsensor2 enligt ovan.
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7, 8 Handterminaler och tillbehör.
7.

Användning av flera Handterminaler
(Smartphones).
Flera Handterminaler som har ett
laddat BalanceFlex program kan
använda en och samma Mätsensor.
Detta kan vara en fördel i
organisationer som har
Injusteringpersonal med egna
Handterminaler (Smartphones).
Villkoret är att varje Handterminal
(Smartphone) har sitt eget program
med giltig licens.
Det är inte möjligt att köra flera
Handterminaler (Smartphones) på en
Mätsensor, samtidigt.
Vid behov av flera BalanceFlex
program, kontakta din leverantör.

8.

Tillbehör.
Smart Balancing erbjuder extra
tillbehör. V.v. kontakta din leverantör
för mer info.
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