
Kortfattad bruksanvisning 

KROHNE 

OPTIFLUX IFC 050 

Detta är en kort sammanfattning av "IFC 050 Handbook" 
(08/2013). För djupare och fullständig information hänvisas till 
detta dokument. 

Översikt 
KROHNE OPTIFLUX IFC 050 är en 
signalomvandlare för induktiva flödesmätare.  
IFC 050 finns i två utföranden, för väggmontage 
(W) eller i kompakt utförande (C). IFC 050 är
avsedd att användas tillsammans med givare av
typen KROHNE OPTIFLUX. IFC 050 kan även
levereras utan display och knappsats, all
programmering görs då via PC eller handterminal.

Versioner/ utföranden 
(1) kompaktmontage "C"
(2) givare/sensor med kopplingsbox
(3) Väggmontage "W"

Installation 

Placering 
Placera mätaren på en plats fri från starka 
vibrationer samt skyddad från direkt solljus och 
hög omgivningstemperatur. IFC 050 W monteras 
med hjälp av medföljande montageplatta. Om 
flera enheter monteras sida vid sida, tänk på att 
lämna plats för kablage och åtkomst från sidan. 

Signalomvandlare och givare/mätrör är 
”samprogrammerade” vid leverans, och paren ska 
därför monteras tillsammans. I annat fall måste 
programmering av mätrörsdata göras på plats i 
respektive signalomvandlare.  

Nollpunktsjustering 
Vi rekommenderar att mätarens nollpunkt 
kontrolleras när installationen är klar. Normalt 
behövs ingen förändring, men vid behov kan ny 
nollpunktsjustering göras via funktion C1.1.1. 
Tänk på att givaren skall vara fylld med helt 
stillastående vätska och så nära normala 
driftsförhållanden (tryck och temperatur) som 
möjligt. 

När det gäller mätrörets installation i 
rörledningen - se separat montageanvisning! 

Elektrisk anslutning 
Följ alltid elsäkerhetsverkets föreskrifter. Använd 
alltid separata kabelgenomföringar för varje kabel. 

  Kompakt mätrör/givare
Matning och signalöverföring är 
redan kopplat internt inne i 
mätaren.  



 

Separat mätrör/givare 

När signalomvandlaren 
monteras separat på vägg 
behövs två kablar för 
anslutningen mellan 
mätröret och IFC 050. En 
specialkabel (dubbel-
skärmad två-ledare av typ 
”DS”) medföljer. Dessutom behövs en skärmad 
standardkabel  
(2 x 0,75 mm2). Denna medföljer inte. 
 

 
 
Anslutningsplintarna är av ”klämtyp”. Tryck ner en 
skruvmejsel så som visas på bilden och anslut 
ledaren till plinten. När mejseln tas bort kläms 
ledaren fast av en fjäder. 

 
Maximal kabellängd beror på mätrörstyp och 
vätskans ledningsförmåga, men är i alla lägen 
över 10 meter. 
 

 
 

 
 

 

 

Matning 

Observera märkskylten! IFC 050 kan fås i två 
olika versioner för olika matningsspänning! 

 
 
 
 
 
 
 
Effektförbrukning: 15 VA (AC) / 5,6 W (DC) 
Anslut via en säkerhetsbrytare. 
 

Utsignaler 
Utsignalerna är galvaniskt skilda från jord men 
inte från varandra (plint A- och D- är internt 
sammankopplade). IFC 050 kan vara bestyckad 
och konfigurerad på flera sätt (se märkskylt). I 
basutförande ("Basic I/O") finns;  

• aktiv/passiv analogutgång (samt HART) 
• aktiv/passiv puls- eller status- (larm-) utgång  

 
Som alternativ finns IFC 050 med modbus-
anslutning vilken då ersätter övriga anslutningar. 

 
 

 
 
 

Anslutning av mätrör/givare 
1. IFC 050 2. Signalkabel, typ DS 
3. Skärmad installationskabel (2 x 0,75 mm2) 
4. Mätrör  5. Jordanslutning  
10. Inre skärm 60. Yttre skärm 
 
 
 

Signalkabel typ ”DS” 
1. Inre skärm 4. Hölje 
2. Signalledare 3. Signalledare 
5. Isolering 6. Yttre skärm 

1. Kabelförskruvning för matningsspänningskabel 
2. Skyddad del av kopplingsplintarna 
3. Jordningklämma 
4. Skyddsjord (PE), för matning 100…230 VAC 
5. Funktionsjord (FE), för matning 24 VDC 
 
 
 

1. Kabelförskruvning för signalkabel (delad mätare) 
2. Kabelförskruvningar för signalkabel (kompakt mätare) 
3. Signalplintar 
 
 



 

Kopplingsexempel -  
aktiv analogutgång (med HART) 

 

 
 
 
 
 
 

passiv analogutgång (med HART) 
 

 
 

 
         
 
 
 

passiv pulsutgång  
 

 
 
 

Programmering 
MFC 400 kan styras och programmeras via fyra 
tryckknappar och en display. I mätläge, tryck >2,5 
sek på ˃ för att komma till programmeringsläge. 
 

 
 
1. Indikerar status-/ felmeddelande  
2. Tag / pos. nummer 
3. Indikerar tangenttryckning  
4. Mätvärde (numeriskt) 
5. Mätvärde (grafiskt) 
6. Tryckknappar (mekaniska, används med avtaget lock)  
7. Sensorer för magnet (används med locket monterat) 

 
De fyra knapparna har följande funktion; 
 
▼▲ Val av data, meny eller funktion. 
 
˃ Flyttar fram till nästa position eller in i vald 
funktion i menysystemet. I mätläge, tryck >2,5 sek 
för att komma till programmeringsläge. 
 
◄┘ Enter, bekräftar gjorda val och ändringar, 
backar i menysystemet. 

 
˃ + ▲ Ångra ("Esc"). Backar UTAN att spara ev. 
ändringar. 
 
Om ingen knapptryckning görs inom 5 minuter 
återgår omvandlaren till mätläge utan att några 
ändringar sparas. 
 
Magnet för att programmera utan att ta av locket 
medföljer. 
 

 
 
IFC 050 kan också programmeras via HART-dosa 
(1). Anslutningen görs då via plintarna A och A+ 
eller A och A-.  
 
 

 Alternativt kan mätaren programmeras via 
PC med PACTware eller liknande. 

Uint: 20 VDC 
Max ström: 22 mA 
Max RL: 750 ohm 

Uext: Max 32 VDC 
U0: ca 2 V vid 22 mA 
Max ström: 22 mA 
Max RL: 750 ohm 

 

Max spänning: 32 VDC 
Max ström:  

• 100 mA vid frekvens < 100 Hz 

• 20 mA vid frekvens < 10 kHz 
För läckströmmar och spänningsfall över 
sluten kontakt – se huvudmanualen. 

 



 

Programmerbara funktioner 
Här beskrivs de funktioner som IFC050 erbjuder. 
 

Meny A - Quick Setup Snabbstart 
Meny A innehåller ett urval av alla de 
inställningsmöjligheter som finns i meny C. 

 
A1 – Language Språk 
Välj språk för menyer och hjälptexter 
 
A2 - HART 
A2.1 tag 
Ange ett tag- / positionsnummer för mätaren 
 
A3 – RS 485 / Modbus 
A3.1 tag 
Ange ett tag- / positionsnummer för mätaren 
 
A3.2 slave address – slav adress 
Ange ett tag- / positionsnummer för mätaren 
 
A4 - Reset - Nollställning/ kvittering 
A4.1 reset errors – kvittera fel 
Kvittera felmeddelanden 
 
A4.2 reset counter 1 – räknare 1 
Nollställ totalräkneverk 1 
 
A4.3 reset counter 2 – räknare 2 
Nollställ totalräkneverk 2 
 
A5 - Analogue outputs – Analoga utgångar 
A5.1 range - mätområde 
Ange önskat mätområde 
 
A5.2 time constant - tidskonstant 
Ange önskad tidskonstant/ dämpningsfilter 
 
A5.3 low flow cutoff - lågflödesgräns 
Ange värde för lågflödesundertryckning och 
hysteres för analogutgången. 
 
A6 – Digital outputs – Digitala utgångar 
A6.1 max pulse rate – max pulstal 
Ange önskad utfrekvens vid 100% mätområde 
 
A6.2 pulse value unit – pulsvärde enhet 
Ange önskad enhet för pulsutgången 
 
A6.3 value per pulse - pulsvärde 
Ange önskad volym per puls 
 
A7 – Process input – Processingång 
A7.1 device serial no. – instrument serie nr. 
Serienummer 
 
A7.2 zero calibration - nollpunkt 
Nollpunktsjustering. 
 

A7.3 size - storlek 
Storlek / dimension. 
 
A7.4 GKL  
Givarkonstant (GKL), se märkskylt. 
 
A7.5 field frequency - fältfrekvens 
Magnetfältsfrekvens. 
 
A7.6 flow direction - flödesriktning 
Flödesrikting (ange “backwards“ om mätröret 
monterats bakvänt). 
 
 

Meny B - Test 
B1 - Simulation - Simulering 
B1.1 volume / mass flow 
Simulerar angivet flöde och genererar 
motsvarande utsignaler. 
 
B1.2 current output A 
Genererar angiven mA-utsignal. 
 
B1.3 pulse/freq/limit/status output D 
Genererar angiven puls-utsignal, beroende på 
vilken funktion som valts för utgång D. 
 
 
B2 - Actual Values - Aktuella värden 
B2.1 operating hours 
Visar mätarens totala drifttid (avsluta med ◄┘ ). 
 
B2.2 act. flow speed 
Visar aktuellt flöde i m/s. 
 
B2.3 electr. temperature 
Visar aktuell temperatur i elektronikenheten. 
 
B2.4 coil resistance 
Visar aktuell resistans i mätrörets magnetspolar. 
 
 
B3 - Information 
B3.1 C number 
Visar versionsnummer för hårdvara. 
 
B3.2 Electronic Revision (ER) 
Visar version och produktionsdatum. 
 
B3.3 device serial no. 
Visar systemets serienummer. 
 
B3.4 electronic serial no. 
Visar elektronikenhetens serienummer. 
 



 

Meny C – Setup Inställning 
C1 - Process Input - Mätfunktioner 
C1.1 calibration 
C1.1.1 zero calibration 
Välj "yes" på frågan "calibrate zero" för att starta 
nollpunktsjusteringen. Nollpunkten kan justeras 
automatiskt eller manuellt. Man kan också välja 
att återgå till ursprunglig fabriksinställning. Återgå 
med ◄┘. Tänk på att inte starta en automatisk 
nollpunktsjustering utan att först kontrollera att 
mätröret är fyllt med vätska och att flödet genom 
mätaren verkligen är noll! 
 
C1.1.2 size 
Ange mätarens nominella rördimension (DN). Rätt 
värde (se mätrörets märkskylt) väljs i en tabell. 
 
C1.1.3 GKL 
Ange mätarens givarkonstant (GKL). Se mätrörets 
märkskylt. 
 
C1.1.4 measurement 
Välj funktion; volymflöde (standard) eller 
massflöde (visas med fast angiven densitet). 
 
C1.1.5 range 
Ange mätområde för utgångarna (mA, 
puls/frekvens och display). 
 
C1.1.6 density 
Ange densitet för massflödesvisning (om sådan 
väljs i fkt. C1.1.4). 
 
C1.1.7 target conductivity 
Ange referensvärde för lokal kalibrering av 
konduktivitetsmätningsfunktionen. 
 
C1.1.8 E F eletr. factor 
Kalibrering av mätarens inbyggda 
konduktivitetsmätningsfunktion. Om ”automatic” 
väljs refereras mätningen till det värde som anges 
i fkt. C1.1.7. ”standard” återställer till 
fabriksinställning och ”break” avbryter funktionen. 
 
C1.1.9 field frequency 
Justering av mätarens magnetfältsfrekvens. Se 
mätrörets märkskylt. Inställning avser delar av 
aktuell nätfrekvens (dvs 1/2 = 25 Hz). 
 
C1.1.10 select settling 
Specialfunktion för justering av magnetfältets 
mättningstid. Skall i normalfall stå på ”standard”. 
 
C1.1.11 settling time 
Används när ”manual” valts i fkt C1.1.10. 
 
C1.1.12 line frequency 
Ange aktuell nätfrekvens (normalt 50 Hz). 
 
C1.1.13 act coil resistance 
Visar aktuell resistans i mätrörets magnetspolar. 

 
C1.2 Filter 
C1.2.1 limitation 
Gränsvärden för filtrering av mätsignalen, sätts i 
form av två flödeshastigheter (i m/s). Värde 1 
avser ”negativa” spänningstoppar och värde 2 
positiva. Max 100 m/s. 
 
C1.2.2 flow direction 
Ange normal flödesriktning, välj ”backwards” om 
normal riktning är mot pilen (på mätröret). Om 
mätröret har en ”dubbelpil” avser pilens ”+” sida 
den normala flödesriktningen. 
 
C1.2.3 time constant 
Tidskonstant, för dämpning av utsignalerna. 
 
C1.2.4 pulse filter 
Filtrerar bort elektriska störningar på mätrörets 
elektroder. Välj ”off”, ”on” eller ”automatic”. 
“On” innebär filtrering av större signalförändringar 
(dvs. tidskonstanten för mindre flödesförändringar 
berörs ej). ”Automatic” anpassar själv (statistiskt) 
filtreringen efter mängden störningar och passar 
där störningar uppkommer pga partiklar, bubblor 
eller snabba pH-variationer inne i mätröret. 
 
C1.2.5 pulse width 
Tidskonstant för filterfunktionen i C1.2.4 (i läge 
”on” eller ”automatic”) 
 
C1.2.6 pulse limitation 
Begränsning för filterfunktionen i C1.2.4 (i läge 
”on”) 
 
C1.2.7 low flow cutoff 
Lågflödesundertryckning 
Sätter ett lägsta flöde (i m/s) under vilket ingen 
utsignal visas. Andra värdet anger hysteres. 
 
 
C1.3 empty pipe detection /tomrörsdetektering 
C1.3.1 empty pipe detect 
Välj "off", [F], [S] eller [I]. Utsignaler visar noll flöde 
när tomt rör detetkteras. 
 
C1.3.2 – limit empty pipe 
Gränsvärde för konduktivitet. Värdet är valbar 
efter att C1.3.1 aktiverats. 
 
C1.3.3 – act. conductivity 
Aktuell konduktivitet visas. Värdet är valbart efter 
att C1.3.1 aktiverats. 
 
C1.3.4 – time constant 
Tidskonstant för tomrörsdetektering. Värdet är 
valbar efter att C1.3.1 aktiverats. 
 
 



 

C1.4 information  
Data i funktion C1.4 gäller bara om mätaren 
levererats samtidigt (inklusive mätrör) från fabrik! 
C1.4.1 – liner 
C1.4.2 – electr. material 
C1.4.3 – calibration date 
C1.4.4 – serial no. sensor 
C1.4.5 – V. no. sensor 
C1.4.6 – sensor electr. info 
 
C1.5 simulation/ simulering 
C1.5.2 volume / mass flow 
Simulerar angivet flöde och genererar 
motsvarande utsignaler. 
 
 

C2 – I/O (input/output) – Signalutgångar 
C2.1 Hardware – Hårdvara 
C2.1.1 terminal A 
Välj ”off” eller ”current output” (mA-utgång) 
 
C2.1.2 terminal D 
Välj ”off”, ”frequency”, ”pulse”, ”status” eller ”limit 
switch” (digital-utgång) 
 
C2.2 current output – mA-utgång 
C2.2.1 range 0-100% 
Ange mätområde och motsvarande mA-värden. 
 
C2.2.2 extended range  
Ange hur långt utanför det normala mätområdet 
mA-signalen tillåts gå (normalt 3,5 – 21,5 mA). 
 
C2.2.3 error current 
Ange den mA-signal som ska signalera fel/larm. 
 
C2.2.4 error condition 
Ange de fel som ska generera fel/larm signal. 
 
C2.2.5 polarity 
Ange den flödesriktning som ska generera mA-
utsignal. ”Positive polarity” visar flöde i 
framriktningen, ”Negative polarity” flöde i 
backriktningen. Med ”both polarities” visas flöde i 
backriktningen med minustecken på mätarens 
display. Med ”absolute value” visas positivt flöde 
oavsett riktning. 
 
C2.2.6 low flow cutoff 
Ange värde för lågflödesundertryckning (och 
hysteres) för analogutgången. 
 
C2.2.7 time constant 
Välj tidskonstant för dämpning av 
analogutgången. 
 
C2.2.8 information 
Visar serie- och versionsnummer på I/O kretsar 
och programvara. 
 

C2.2.9 simulation 
Gå in här för att simulera/ generera en signal på 
mA-utgången. 
 
C2.2.10 4 mA trimming 
Justerar mA-utgången. Sätt till 4 mA för att 
återställa till fabrikskalibrering.  
 
C2.2.11 20 mA trimming 
Justerar mA-utgången. Sätt till 20 mA för att 
återställa till fabrikskalibrering.  
 
C2.3 frequency out D – frekvensutgång 
C2.3.1 pulse shape 
Välj pulsformat (pulslängd). Alternativ; 
symmetrisk, automatisk (anpassad till aktuell 
maxfrekvens) eller fast (tid anges i fkt. C2.3.2). 
 
C2.3.2 pulse width 
Välj pulslängd; 0,05 – 500 ms. Tänk på maximal 
frekvens vid val av pulslängd! 
 
C2.3.3 100 % pulse rate 
Ange frekvens vid 100 % av mätområdet; område 
1 – 10 000 Hz. Tänk på maximalt strömbelastning 
vid val av frekvens! 
 
C2.3.4 polarity 
Ange den flödesriktning som ska generera mA-
utsignal. ”Positive polarity” visar flöde i 
framriktningen, ”Negative polarity” flöde i 
backriktningen. Med ”both polarities” visas flöde i 
backriktningen med minustecken på mätarens 
display. Med ”absolute value” visas positivt flöde 
oavsett riktning. 
 
C2.3.5 low flow cutoff 
Ange värde för lågflödesundertryckning (och 
hysteres) för digitalutgången. 
 
C2.3.6 time constant 
Välj tidskonstant för dämpning av 
analogutgången; 0,1 - 100 s. 
 
C2.3.7 invert 
Inverterar utgångens funktion, läge ”on” innebär 
att utgången är sluten då pulssignalen är ”aktiv”. 
 
C2.3.8 information 
Visar serie- och versionsnummer på I/O kretsar 
och programvara. 
 
C2.3.9 simulation 
Gå in här för att simulera/ generera en signal på 
frekvensutgången. 
 
C2.3 pulse output D – pulsutgång 
C2.3.1 pulse shape 
Välj pulsformat (pulslängd). Alternativ; 
symmetrisk, automatisk (anpassad till aktuell 
maxfrekvens) eller fast (tid anges i fkt. C2.3.2). 
 



 

C2.3.2 pulse width 
Välj pulslängd; 0,05 – 500 ms. Tänk på maximal 
frekvens vid val av pulslängd! 
 
C2.3.3 max pulse rate 
Ange maximal frekvens för mottagande 
instrument/ räknare. Utsignalen kommer att 
begränsas vid 120 % av inställt värde. 
 
C2.3.4 pulse value unit 
Ange måttenhet för pulsvärde. 
 
C2.3.5 value p. pulse 
Ange värde för pulsutgången, i volym (eller 
massa) per puls. T.ex. 250 liter/puls. 
 
C2.3.6 polarity 
Ange den flödesriktning som ska generera mA-
utsignal. ”Positive polarity” visar flöde i 
framriktningen, ”Negative polarity” flöde i 
backriktningen. Med ”both polarities” visas flöde i 
backriktningen med minustecken på mätarens 
display. Med ”absolute value” visas positivt flöde 
oavsett riktning. 
 
C2.3.7 invert 
Inverterar utgångens funktion, läge ”on” innebär 
att utgången är sluten då pulssignalen är ”aktiv”. 
 
C2.3.8 information 
Visar serie- och versionsnummer på I/O kretsar 
och programvara. 
 
C2.3.9 simulation 
Gå in här för att simulera/ generera en signal på 
pulsutgången. 
 
 
C2.3 status output D – status-/ larmutgång 
C2.3.1 mode 
Välj funktion. Alternativ; felindikering, 
flödesriktning, utanför mätområdet, 
förvalsräkneverk, tomt mätrör mm. 
 
C2.3.6 polarity 
Ange den flödesriktning som ska generera mA-
utsignal. ”Positive polarity” visar flöde i 
framriktningen, ”Negative polarity” flöde i 
backriktningen. Med ”both polarities” visas flöde i 
backriktningen med minustecken på mätarens 
display. Med ”absolute value” visas positivt flöde 
oavsett riktning. 
 
C2.3.2 invert signal 
Inverterar utgångens funktion, läge ”on” innebär 
att utgången är sluten då pulssignalen är ”aktiv”. 
 
C2.3.8 information 
Visar serie- och versionsnummer på I/O kretsar 
och programvara. 
 
C2.3.9 simulation 

Gå in här för att simulera/ generera en signal på 
statusutgången. 
 
C2.3 limit switch D – gränsvärdeslarm 
C2.3.1 threshold 
Gränsvärde för aktivering av utsignal. 
 
C2.3.2 polarity 
Ange den flödesriktning som ska generera mA-
utsignal. ”Positive polarity” visar flöde i 
framriktningen, ”Negative polarity” flöde i 
backriktningen. Med ”both polarities” visas flöde i 
backriktningen med minustecken på mätarens 
display. Med ”absolute value” visas positivt flöde 
oavsett riktning. 
 
C2.3.3 time constant 
Välj tidskonstant för dämpning av 
analogutgången. 
 
C2.3.4 invert signal 
Inverterar utgångens funktion, läge ”on” innebär 
att utgången är sluten då pulssignalen är ”aktiv”. 
 
C2.3.5 information 
Visar serie- och versionsnummer på I/O kretsar 
och programvara. 
 
C2.3.6 simulation 
Gå in här för att simulera/ generera en signal på 
statusutgången. 
 
 
C3 - I/O Counter 
C3.1 counter_ 
Det finns 2 summaräknare tillgängliga i displayen 
(konfigureras individuellt).  
C3._.1 function of counter 
Välj hur totalräkneverket skall fungera; "+ counter" 
för summering av positivt flöde, "- counter" för 
summering av negativt flöde eller "sum counter" 
för summering av flöde i båda riktningarna. "Off" 
stänger av räknaren. 
 
C3._.2 preset value 
Ange vid vilken mängd som förvalsräkneverket 
aktiverar utgången (om ”status output” och ”preset 
counter” valts i fkt. C2.3.1). 
 
C3._.3 reset counter 
Nollställ räkneverket (om godkänd i fkt. C5.9.1). 
 
C3._.4 set counter 
Förinställ räkneverket till valfritt värde. 
 
C3._.5 stop counter 
Om ”yes” väljs här stoppas räkneverket. 
 
C3._.6 start counter 
Om ”yes” väljs här startas räkneverket (om det 
tidigare stoppats). 
 



 

C3._.7 Information 
Version, serienummer m.m. 
C4 - I/O HART ® 
PV= flöde SV= räknare 1 
TV= räknare 2 4V= drift-tid 
 
C4.1 HART  
Välj ”off” för att stänga av HART-funktionerna. 
 
C4.2 address 
Ange HART-adress. Normalt är adressen ”0” för 
anslutning av en mätare. Om HART Multi-drop 
används kan flera instrument med olika adress 
anslutas. Om annan adress än ”0” anges stängs 
samtidigt mA-signalen av. 
 
C4.2 message 
Textfält för överföring via HART. 
 
C4.2 description 
Textfält för överföring via HART. 
 
C4.5 HART Units 
Ange måttenheter på HART-signalerna. ”Display” 
kopierar valda värden från mätarens visning. 
"Load defaults" återställer fabriksinställda värden. 
 
 
C6 - Device 
C6.1.1 - 6 Tag and device Info 
Visar namn, serie och versionsnummer. 
 
C6.2 Display 
C6.2.1 language 
Välj språk (tillgängliga val kan variera). 
 
C6.2.2 contrast 
Ställer in displayens kontrast. 
 
C6.2.3 default display 
Välj vad som ska visas efter en tid utan 
knapptryckning. 
 
C6.2.4 magnet keys 
Välj "on" om magnetsensorerna ska aktiveras.  
 
C6.2.5 status indication LED 
Välj funktion (finns bara på IFC050 utan display). 
 
C6.2.6 SW.REV.UIS. 
Serie- och versionsnummer på displayenheten. 
 
 
C6.3 1. meas page  
C6.3.1 format 1. line 
Ange antal decimaler på det mätvärde som 
presenteras på första raden, första sidan. 
 
C6.4 2. meas page  
C6.4.1 format 1. line 
Ange antal decimaler på det mätvärde som 
presenteras på första raden, andra sidan. 

 
C6.4.2 format 2. line 
Ange antal decimaler på det mätvärde som 
presenteras på andra raden, andra sidan. 
 
C6.4.3 format 3. line 
Ange antal decimaler på det mätvärde som 
presenteras på tredje raden, andra sidan. 
 
C6.5 graphic page  
C6.5.1 select range 
Välj normalt ”automatic”, då anpassas grafiken 
efter det mätområde som används. 
 
C6.5.2 range 
Ange ett mätområde för displayens grafik (endast 
om ”manual” valts i fkt. C6.5.1) 
 
C6.5.3 time scale 
Ange en tidsskala för displayens grafik (endast 
om ”manual” valts i fkt. C6.5.1) 
 
 
 
C6.6 Special function 
C6.6.1 Reset Errors 
Välj "Yes" för att kunna kvittera felmeddelanden. 
 
C6.6.2 Save Settings 
Möjlighet finns att lagra nuvarande inställningar på 
två platser, Backup 1 och/eller Backup 2. 
 
C6.6.3 Load Settings 
Möjlighet finns att hämta sparade inställningar 
från två platser, Backup 1 och/eller Backup 2. 
Man kan också hämta fabriksinställningarna 
genom att välja "Factory Settings". ”Load sensor 
data” hämtar ursprungliga inställningar. Observera 
att detta INTE kan göras om mätröret bytts ut! 
 
C6.6.4 Password Quick Set 
Möjlighet finns att skydda inställningarna i "Quick 
Setup" med en PIN-kod (välj 0001-9999). Välj 
"0000" för att inaktivera funktionen. 
 
C6.6.5 Password Setup 
Möjlighet finns att skydda inställningarna i "Setup" 
med en PIN-kod (välj 0001-9999). Välj "0000" för 
att inaktivera funktionen. 
 
C6.7 Units 
C6.7.1- 16 Välj måttenheter för alla mätstorheter. 
För att ställa in en egen enhet (”free unit”) se 
huvudmanualen. 
 
C6.8 quick setup 
C6.8.1 reset counter 1 
Ange om räknare 1 skall kunna nollställas i menyn 
"Quick Setup". 
 
C6.8.1 reset counter 2 



Ange om räknare 2 skall kunna nollställas i menyn 
"Quick Setup". 

C6.8.3 process input 
Ange om mätrörsdata skall kunna anges i "Quick 
Setup” menyn. 

Meny D – Service 
Servicefunktioner, tillgång endast för KROHNE 
servicepersonal. 

Statusmeddelanden 
IFC050 har kapacitet att visa nära hundra status- 
och felmeddelanden. För att kunna hålla ordning 
på all denna information är den uppdelad i 
grupper, där första bokstaven i meddelandet 
anger vilken grupp meddelandet hör till. Efter 
bokstaven kommer en kort beskrivning av felet i 
klartext. För mer information se huvudmanualen. 

Service och support 
Vid behov – kontakta vår serviceverkstad för mera 
information, tips och rådgivning.  

Om mätaren skulle behöva returneras – 
bifoga då ett ”arbetsmiljöintyg”! Detta 

gäller främst mätrör och givare som använts i 
processen. Kontakta oss för ett formulär. 
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