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1.0 Beskrivning 
Höntzsch TA10 är en insticksgivare för 
mätning av massflöde på luft (och gas) i rör, 
ledningar och kanaler. Givaren ger en signal 
som är proportionell mot "normalflödet", dvs 
flödet omräknat till +21 C och 1014 mbar. 
Omräkning till andra tryck och temperaturer 
kan enkelt göras via allmänna gaslagen. 
Mätprincipen bygger på hur mycket en 
upphettad kropp kyls ner av flödet. Höntzsch 
TA10 använder en tunn film-sensor för att 
mäta detta, varför svarstiderna kan hållas låga 
(ca 1 sek vid 5 Nm/s). 

1.1 Typbeteckning 
Typbeteckningen anger givarens storlek, typ 
och kalibreringsdata.  
 
Exempel: TA10-265 G E 40m/s 140 p10 ZG2b 
 
10 står för givarens diameter, 265 står för dess 
längd, G för media (G= luft/gas), E står för 
material (E= syrafast stål 1.4571). Därefter 
anges mätområde (40 m/s), max temperatur i 
grader C (140) och maxtryck i bar (p10) samt 
ev. specialdesign (ZG..). 
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Måttexempel 
Modell "2b"

 

2.0 Placering 
Höntzsch TA10 mäter flödeshastigheten i en 
enda punkt, och beräknar med hjälp av detta 
värde det totala flödet i ledningen. För att 
kunna göra denna beräkning på ett riktigt sätt 
bör givaren placeras i en rak, ostörd sträcka 
utan inverkan från böjar, reduceringar, påstick 
eller andra komponenter. Följande minimimått 
kan ses som en allmän rekommendation, med 
några exempel på vanligt förekommande 
störningar. Måtten avser avståndet mellan 
störningen och givaren. (Di= ledningens 
innerdiameter). EFTER givaren 
rekommenderas en fri ostörd sträcka på ca 5 
gånger Di (t. ex. 500mm i ett rör med 
innerdiameter 100mm). 
 
Efter en.... 
· nerkoning: min 15 X Di 
· uppkoning: min 18 X Di 
· 90-graders böj: 20 X Di 
· 2 st 90-graders böjar: 25 X Di 
· 2 st 90-graders böjar i olika plan: 40 X Di 
· flödesriktare: 8 X Di 
 

15 D.  

18 D.

20 D.

25 D.

40 D.
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Då dessa mått ej är möjliga att uppnå, 
rekommenderas i första hand en flödesriktare. 
I andra hand bör givaren monteras så att 
tillgänglig sträcka fördelas med 2/3 uppströms 
och 1/3 nerströms. Mer information om 
flödesriktare finns att läsa i ISO-guide 5167-1. 
För större gasledningar, med okänd 
flödesprofil, kanske givarens bästa placering 
kan tas fram experimentellt. I princip bestäms 
ledningens flödesprofil genom ett stort antal 
mätningar, utspridda över ledningens tvärsnitt. 
Givaren placeras sedan i en position med ett 
representativt flöde. Mer information om detta 
finns bl. a. i VDI/VDE 2640-3. 
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2.1 Media 
Givaren är kalibrerad för att mäta luft. Även 
andra gaser kan mätas, men med en viss 
avdrift i mätresultat. Flöden under 0,1 m/s 
rekommenderas ej. Vid mätning i ledningar 
med övertryck kan nollpunkten flyttas med ca 
0,025 Nm/s per bar övertryck. Vid flöden över 
1 Nm/s är avdriften försumbar. 

2.2 Flödesprofil - omräkningsfaktor 
Givaren är inställd för mätning i olika kanaler 
och rör. Omräkningsfaktorn "PF" som används 
för beräkning av genomsnittsflöde skall 
normalt vara 1.00 vid mätning i stora kanaler, 
rör och vindtunnlar. I cirkulära rörledningar bör 
faktorn ändras till 0.84. 

3.0 Montering 
VARNING! Tillse att ledningen är trycklös 
innan givaren monteras eller demonteras. 
 
Montaget skall vara sådant att 
· pilen på givaren riktas i flödesriktningen 
· givaren skyddas från partiklar, droppar och 

kondens 
· givaren ej utsätts för starka vibrationer 
· givaren skyddas för extrema temperaturer 
· givaren skyddas från starka 

elektromagnetiska fält 

3.1 Nippel 
Två olika montagenipplar finns att välja mellan. 
Typ SFB med o-ringstätning används vid låga 
tryck (max 3 bar). Typ SFS har en 
klämringskoppling och klarar högre tryck. Båda 
är försedda med 1/2" rörgänga.  

4.0 Underhåll 
I ledningar där smuts kan fastna på givaren, 
bör en regelbunden kontroll genomföras. Vid 
behov rengöres givaren med t.ex. destillerat 
vatten och alkohol. Undvik mekaniska, 
slipande rengöringsmedel. 
 

5.0 Elinstallation 
Givaren är försedd med en omvandlare U10a, 
vilken gör om mätsignalerna till en analog 
utsignal 4- 20 mA. 
Matning: 24 VDC +/. 5% 
Utsignal: 4- 20 mA. Maxlast 400 ohm. 
Mätområde: 0- 40 m/s 
Tidskonstant: 1- 20 sekunder 
Kompensationsfaktor (PF): 0.001- 9.999 
 

 
 

6.0 Felsökning 
Ingen utsignal   
· Fel på anslutningskablaget 
· Fel på matningsspänningen 
 
För låg utsignal  
· Felaktig strömmningsprofil/ placering 
· Skruvflöde 
· Givaren ej inriktad (se pil) 
· Givaren smutsig 
· För stor elektrisk impedans 
· Fel media (annat än luft) 
 
För hög utsignal  
· Felaktig strömmningsprofil/ placering 
· Fel media (annat än luft) 
 
Ostabil utsignal  
· Ostabilt flöde (se tidskonstant) 
· Elektriska störningar (EMI)
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