
 

 
 

Kortfattad bruksanvisning 
KROHNE 
OPTISONIC 6300 P 

 
 

 
 
Detta är en kort sammanfattning av "OPTISONIC 6300 P 
Handbook" (03/2013). För djupare och fullständig information 
hänvisas till detta dokument. Mätarens tidigare typbeteckning var 
”OPTISONIC 6400”. 

Översikt 
KROHNE OPTISONIC 6300 P är en portabel, 
batteridriven flödesmätare av ultraljudstyp. Mätarens 
sensorer monteras utanpå en rörledning, och med 
hjälp av information om ledningens mått och material 
kan flödet inne i ledningen mätas. Mätfelet är bättre 
än 1-3 % beroende på rördimension och 
montageförutsättningar. 
 

           
 
Ingående delar  
(1) Dokumentation. 
(2, 3) Väska. 
(4)	  Montageskena	  (en	  eller	  två	  beroende	  på	  version). 
(5)	  Metall-/ textil-band för fastspänning. 
(6)	  Sensor /sensorer med fästanordning (small/medium). 
med 3 meter kabel. Kopplingspasta. 
(7)	  Nätaggregat/ laddare. 
(8)	  USB minne, måttband. 



 

(9	  )UFC 300 P signalomvandlare. 
Som tillval finns signalbox, temperaturgivare, PC-kabel m.m. 
 

 
          

Installation 
 
          Akta fingrarna! Mätaren innehåller spännen 
         och band där risk finns för klämskador! 
 
Installationen kan delas upp i följande fem steg... 
 
�  Välj lämplig mätplats 
�  Starta signalomvandlaren (UFC 300 P) 
�  Montera sensorerna på röret 
�  Optimera montaget 
�  Mät 

①    Välj mätplats med omsorg 
Hitta en bra rörsträcka, utan givare, böjar, påstick eller 
andra störningar strax framför mätaren. Minsta 
rördiameter är 20 mm. I en horisontell ledning bör 
man undvika att montera sensorerna rakt upp/ner. 
Observera, mätarens skena och sensorer fästs på 
röret först i steg 3. 
 

 
 
Rak, ostörd rörsträcka behövs före och efter mätaren  
(1) > 10 x DN (10 x DN efter böjar i olika plan)  
(2) > 5 x DN 
(3) Rekommenderade positioner (undvik över- och underkant) 
 
 

 
 
Se till att mätaren alltid är full  
Undvik att montera mätaren på högpunkter, i nedåtgående rör och 
på platser med fritt utlopp strax efter mätaren. 
 

 
Undvik att montera mätaren på sugsidan av en pump  
(1) > 15 x DN  
 

 



 

Undvik montage nära (och aldrig efter) en reglerventil  
(1) > 20 x DN  
 

Rördata 
För att kunna mäta flödet behövs uppgifter om 
rörledningen där mätaren monteras. Det gäller 
diameter, tjocklek och material. Rörledningen bör vara 
helt rund och inte vara rostig eller skadad. 

②    Starta UFC 300 P 
 

 
 
(1) Display 
(2) Navigeringsknappar 
(3) Snabbvalsknappar 
(4)	  Tangentbord 
(5)	  Till/från 
 
Se till att mätarens batterier är laddade. Starta 
mätaren genom att hålla ”till/från-knappen” intryckt ett 
par sekunder. Även om mätaren inte används bör den 
underhållsladdas med jämna mellnrum, ca 2-3 gånger 
per år. 
 
Första gången mätaren slås på kommer en ”start up” 
meny att visas. Här väljer man språk, måttenheter och 
ställer in tid och datum. 
 

 
 
Därefter kommer mätaren att visa följande bild när 
den startas. 

 



 

Knapparnas funktion 
◄  Bakåt Gå tillbaks en sida 
˄  Uppåt Gå upp en rad 
˅  Neråt Gå ner en rad 
► Framåt Flytta fram / Välj 
 
 
Välj först ”Installation” i menyn, och sedan den 
uppställning som gäller. Vanligast är alternativ 1, dvs 
ett rör och ett sensorpar  (1 pipe / 1 path). 
 

 
 

(1) 1 pipe / 1 path (ett rör och ett sensorpar) 
(2) 1 pipe / 2 path (ett rör och dubbla sensorpar) 
(3) 2 pipes (två separata rörledningar) 
 
I nästa bild anges rördata, tag nummer, ytterdiameter, 
väggtjocklek med mera. 

 
 
I bild tre anges data om den vätska som ska mätas. 
Välj rätt media (fluid) från tabellen. Om den vätska du 
vill mäta på inte finns med går det att mata in egna 
data (ljudhastighet och viskositet). 

 
 
Kontrollera nu att rätt sensorer är valda (jämför 
serienummret på displayen med sensorernas 
märkskylt). 

  
 



 

Här väljs också hur många gånger 
ultraljudssignalerna passerar genom röret (traverses). 
Se bild här under; 
 

 
 
(1) 1 traverse, Z-mode 
Två skenor och sensor ”medium” = DN 400-1500,  
 
(2) 2 traverse, V-mode 
En skena och sensor ”small” = DN 15-150.  
En skena och sensor ”medium” = DN 50-250.  
Två skenor och sensor ”medium” = DN 200-750. 
 
(3) 4 traverse, W-mode 
En skena och sensor ”small” = DN 15-150.  
 
Efter att du tryckt på ”next” visas nu ett mått på 
mätarens display. ”Advised sensor position” är det 
avstånd som rekommenderas mellan sensorerna.  
 

 
 
(OBS Om avståndet är över 195 mm krävs två montageskenor) 
 

③    Montera sensorerna 
 
Tänk på att montera rätt sensor uppströms (den blå) 
och nerströms (den gröna). 
 
För montage på rör DN15 – 250 används 
metallbanden. 
 

 



 

 
 
Börja med att fästa montageskenan (2) på röret, med 
hjälp av metallbanden (1). Börja med att dra bandet  
igenom skenans nedre öppning (5) sedan runt röret 
och in i den övre öppningen. Dra åt banden och spänn 
sedan med en insexnycket (6). 
 
För rör större än DN250 används istället textilband för 
att spänna fast skenorna. 
 

Med en skena (”V eller W-mode”) 
Fäst nu sensorerna på rätt avstånd (1) från varann. 

 
 
Avståndet mäts från centrum på den vänstra sensorn 
till den vänstra kanten på den högra sensorn. 
Skenornas linjal kan användas som hjälpmedel för att 
hitta rätt avstånd. Använd inte verktyg, det räcker att 
dra åt skruvarna med handkraft. 
 

 
 

Med två skenor (”V eller W mode”) 
För rör med diameter större än 200 kan två skenor 
behövas. Det är då viktigt att båda skenorna  
monteras på en rät linje efter varann. 
 



 

 
 
Avståndet mäts upp på motsvarande sätt men 
självklart måste avståndet mellan skenorna räknas in.  
 
 

Med två skenor (”Z-mode”) 
 

 
 
Här monteras en skena på vardera sida om röret. Det 
är viktigt att skenorna sätts rakt och mitt emot 
varandra, så att signalerna kommer rätt. 
Vi rekommenderar att du först mäter rörets omkrets. 
Gör en markering (en linje) på röret, och gör sedan en 
ny linje på halva omkretsen.  På så sätt kommer 
linjerna att befinna sig mitt emot varandra och kan 
hjälpa till vid montaget av skenorna. 
 

 
 
Sedan ska sensorerna placeras på rätt avstånd från 
varandra. Det kan här förenkla att använda en fläns 
eller liknande som utgångspunkt. Alternativt kan en ny 
linje ritas på röret för att användas som referens. 
 
 



 

Kontaktfett / pasta 
 

 
 
Nu är det dags att lägga på lite fett på sensorernas 
yta, för att bättre koppla ljudpulserna till rörväggen. 
Börja med att trycka på låsknapparna (1), lyft därefter 
upp (2) och fäll undan (3) sensorhållarna. Lägg på lite 
silikonfett (4) och sätt tillbaks hållarna (5-6) så att 
sensorerna trycks mot rörväggen. 
 
 

Signalkablarna 
 

 
 

Anslut sensorkablarna till instrumentets undersida. Blå 
kontaktl till blått uttag, grön kontakt till grönt uttag. 
Samma par till samma sida på instrumentet. 
 
På displayen visas nu aktuell signalstyrka. Lägsta 
värde för att kunna mäta är cirka 10 % men vi 
rekommenderar att försöka komma över 50%. 

 
 
Du har möjlighet att optimera mätningen genom att 
flytta sensorerna något och se hur signalstyrkan 
påverkas. Om du ändrar sensoravståndet bör du 
också ange det nya, verkliga, avståndet i 
signalomvandlaren.  
 



 

Fortsätt sedan genom att trycka på ”Next”. Om du vill 
kan du ange ett namn på mätningen (”Site name”) och 
spara inställningarna i mätaren. 

④    Optimera mätningen 
Du har möjlighet att optimera mätningen genom att 
flytta sensorerna något och se hur signalstyrkan 
påverkas. Om du ändrar sensoravståndet bör du 
också ange det nya, verkliga, avståndet i 
signalomvandlaren. Om du säkert vet vätskans 
ljudhastighet (vid aktuell temperatur) kan du ändra 
denna, låt den annars vara.  
 
Om du inte får upp signalstyrkan, kontrollera att 
sensorerna sitter rakt, i rätt ordning (blå-grön), att det 
inte är luft eller gas i röret, att det inte är rost på 
rörväggarna och liknande. 
 
Fortsätt sedan genom att trycka på ”Next”. Om du vill 
kan du ange ett namn på mätningen (”Site name”) och 
spara inställningarna i mätaren. 

⑤    Börja mäta 
Tryck först  ►. Därefter startar mätningen och 
mätarens display visar aktuellt flöde. 
 
 

Elektriska anslutningar 
På instrumentes undersida finns anslutningskontakter 
för ultraljudssensorerna, spänningsmatning (laddare), 
in/och utsignaler (via kopplingsbox) och USB-kontakt. 
Till kontakten märkt USB kan ett vanligt USB-minne 
anslutas. På minnet sparas då mätvärden löpande 
och mätningen kan sedan utvärderas i en PC. 
 
Signalomvandlaren kan också anslutas direkt till en 
PC. Detta görs då via en speciell kabel som kopplas 
mellan uttaget märkt ”i/o” och en ledig USB-port på 
datorn. 

 
 

Signalutgångar 
Via kopplingsboxen (tillbehör) finns kopplingsplintar 
för mA-signal, volympuls och larm (samt insignaler för 
värmemätning). Kopplingsplintarnas funktion finns 
utmärkt på boxens märkskylt. De två versioner av 
boxar som finns tillgängliga skiljer sig i vilken typ av 
ingång man kan använda, mA eller direktkopplade Pt-
100. 



 

 
 

    
Anslutningsbox för utsignaler och temperaturgivare. Två varianter 
på box finns, för Pt-100 givare eller för mA-signaler. 
 
Kopplingsexempel - aktiv mA-utsignal 
 

 
Plint 5 (C+),6 (C-) och 7 (C) i kopplingsboxen 
 
 

Programmering 
Endast ett sammandrag av de programmerbara 
funktionerna visas här. I övrigt hänvisas till 
huvudmanualen. 
 

Huvudmenyer 
� Meny 0 – Start Up 
� Meny 1 – Installation 
� Meny 2 – Measurement 
� Meny 3 – Logged data 
� Meny 4 – File management 
� Meny 5 – Settings and information 

 
I meny 2.4.3.1 väljs vad / vilka flödesdata displayen 
normalt ska visa. Meny 2.4.3.2 handlar om displayens 
ljusstyrka och lystid.  
 
I meny 5.3 anges serienummer och 
kalibreringsnummer på de sensorer som används (se 
sensorernas kabelmärkning). Upp till tre sensorpar 
kan förprogrammeras (Ta, Tb och Tc). Felaktiga 
kalibreringsdata kan resultera i mätfel! 
 

Datalogger 
Optisonic 6300 P kan själv spara mätvärden löpande, 
om man vill ”spela in” ett processförlopp eller 
liknande. Inställningarna för loggern finns under meny 



 

2.4.4 och kan nås antingen via menystrukturen eller 
genom att trycka på knappen ”LOGGER”. Välj ”Logger 
set-up” för grundläggande inställningar, som t.ex. 
intervalltid eller andra startkriteria (till exempel att 
flödet når ett visst gränsvärde). Gå sedan tillbaks till 
meny 2.4.4 och välj ”Start logger now” om du vill börja 
spela in. Välj ”Start logger later” samt datum och tid 
om du vill starta inspelningen senare. Välj ”Stop” när 
du är klar, och sedan ”View” för att titta på 
inspelningen. 
Loggfiler (och andra inställningar) går också att 
överföra till en PC för att utvärderas på ett mer 
överskådligt sätt. 
 

Värmemätning  
(termisk effekt) 
Optisonic 6300 P kan genom att kompletteras med två 
temperaturgivare även mäta vätskeburen värme. För 
att ansluta de extra givarna behövs en kopplingsbox. 
 

 
 
(1) Monageskena med sensorer 
(2) Temperaturgivare 1 
(3) Temperaturgivare 2 
(4)	  Energiförbrukare	  (eller	  producent) 
(5)	  Anslutningsbox 
(6) Signalomvandlare 

Programmering 
Själva funktionen väljs i meny 2.4.2 (värmare/kylare), 
vilket media som används m.m. Anslutningsboxen 
programmeras via meny 2.4.5. Här finns inställningar 
för ingångar, utgångar m.m.  
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