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Detta är en kort sammanfattning av "OPTIMASS 6000 
Handbook" (05/2012). För djupare och fullständig information 
hänvisas till detta dokument. 

Översikt 
KROHNE OPTIMASS 6000 är en serie av 
mätgivare /senorer för massflödesmätare av 
Coriolistyp. OPTIMASS 6000 finns i flera 
dimensioner och med olika anslutningsformer. 
OPTIMASS 6000 används tillsammans med 
signalomvandlare av typ MFC 400. Sammantaget 
benämns massflödesmätaren OPTIMASS 6400. 
 

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

 

 

 

 

 

 

Säkerhet 
       
            OPTIMASS 6000 och MFC 400 kan även 
fås i explosionssäkert utförande. För dessa 
hänvisas till separat Ex-dokumentation. 

Mätaren uppfyller flera CE-direktiv, inklusive 
PED. Kontrollera noga märkskylten och se till att 
tryck och temperatur håller 
sig inom tillåtna gränser. 
Mätare med hygienisk 
koppling, t.ex. för 
livsmedelsapplikationer, är 
avsedda att användas 
tillsammans med en o-ring. Denna o-ring ingår ej 
i mätarleveransen. Vissa mätarmodeller är 
försedda med en yttre trycktät kapsling, och 
denna kan i sin tur vara försedd med en 
tryckavlastare. Om en sådan finns skall den 
riktas bort från personal. 

 

Installation 

Hantering 
Lyft mätaren i anslutningsrören, 
inte i signalomvandlaren eller i 
höljet. 
 
    

Placering 
Mätaren skall stödjas, och 
rörstöden placeras på inlopps- 
och utloppsrören. Mätaren 
behöver ett litet mottryck, 
undvik att placera mätaren på 
en plats med nedåtriktat (eller 
fritt) utlopp. Horisontellt, 
vertikalt eller lutande montage 
är OK. Undvik hög- eller lågpunkter, där gas (i en 
vätskeledning) eller vätska (i en gasledning) kan 
samlas. Av samma anledning bör mätarens 
"mage" vändas neråt i vätskeledningar (1) och 
uppåt i gasledningar (2). Det är också möjligt att 



 

placera mätaren på sidan. Mätare med 
hygiensika anslutningar bör monteras vertikalt 
(så att mätaren blir självdränerande). 
 

 
 
Mätaren får ej utsättas för alltför stora drag- eller 
tryckkrafter. Se databladets tabell för 
gränsvärden. 
 
Placera mätaren på en plats fri från starka 
vibrationer samt skyddad från direkt solljus och 
hög omgivningstemperatur.  
 

Isolering 
Om rörledning och 
mätare skall isoleras, 
får inte hela den hals 
som signalomvandlaren 
(eller kopplingsboxen) 
sitter på isoleras in 
(maximal tjocklek på 
isolerings-materialet är 
100 mm, se mått "A" i 

figuren). OPTIMASS 6000 kan också levereras 
färdigisolerad (med isolermaterialet Microtherm®) 
eller med en uppvärmd kapsling ("heat jacket") 
som kan matas med ånga eller varm olja.  
 

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

Nollpunktsjustering 
Vi rekommenderar att mätaren nollpunktsjusteras 
när installationen är klar. Detta görs via funktion 
C1.1.1 i signalomvandlaren. Tänk på att givaren 
skall vara fylld och så nära normala 
driftsförhållanden (tryck och temperatur) som 
möjligt. För att säkerställa att mätaren verkligen 
har ett stillastående flöde kan en avstängnings-
ventil i serie med mätaren vara nödvändig. 
 

Elektrisk anslutning 

 
Följ alltid elsäkerhetsverkets föreskrifter. Använd 
alltid separata kabelgenomföringar för varje 
kabel, blanda inte kablar för matning, mätrör och 
utsignaler. Installationsanvisning för mätarens 
signalkabel återfinns i signalomvandlarens 
manual. 
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