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Instruktion manometer Magnehelic, TBXZ-1-89-a 
SILVER C

1. Allmänt
Manometer Magnehelic används för att mäta tryckfall 
över filter (mätskala = 0 – 750 Pa) eller fläkt (mätskala = 
0 – 1500 Pa).

Stå rakt framför instrumentet vid avläsning. Långa slang-
längder påverkar inte noggrannheten men förlänger 
svarstiden vid tryckförändringar. Om vibrationer eller 
snabba tryckförändringar ger vibrationer i mätaren, kon-
takta Swegon.

2. Montering
Placera manometern på en vibrationsfri plats där omgiv-
ningstemperaturen inte överstiger 60 °C. Direkt solljus bör 
undvikas. 

Manometer skall placeras i vertikal position.

Manometern kan monteras infälld eller utanpåliggande.

Utanpåliggande montage
Märk ut och borra tre fästhål med delning 120°. Cirkeldia-
meter 104,8 mm. Använd ett borr med diameter 4 mm. 

Fästhål 4 mm (x3)

Skruva fast manometer med tre montageskruvar med 
6/32"-gänga i lämplig längd.

Infällt montage
Manometern kräver ett försänkningshål med diameter 
116 mm. 

För in manometern i försänkningshålet. Skruva fast mano-
metern med medföljande skruvar och vinklar.

diameter = 104,8

120°
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3. Tekniska data
Hus   Grålackerat
Mätonoggrannhet 3% av fullt skalvärde
Max arbetstryck  0,35 bar (35 kPa)
Temperaturområde -7 ......+60 °C
Vikt   ca. 600 g

Justera nollpunkt efter montage
I nedre delen av instrumentets framsida finns en juster-
skruv som används för att ställa in visaren exakt på noll. 
Detta skall göras innan instrumentet ansluts till tryck-
källan.

Filter, anslutning av slangar
Två genomgående hål för luftnipplar borras i aggregatets 
inspektionslucka framför aktuellt filter, ett innan och ett 
efter filtret (sett i luftriktningen). 

Skruva fast medlevererade luftnipplar i hålen. 

Dra medleverade slangar från luftnipplar till manometer. 
Slang från luftnippel med mätpunkt innan filter dras till 
någon av lågtrycksanslutningarna och slang från luftnippel 
med mätpunkt efter filter dras till någon av högtrycksan-
slutningarna.

Ej använda anslutningar pluggas.

Fläkt, anslutning av slangar
Två genomgående hål för luftnipplar borras i aggregatets 
inspektionslucka så nära gångjärnssidan som möjligt, 
framför aktuell fläkt. 

Skruva fast medlevererade luftnipplar i hålen. 

Medlevererade slangar (blå+vit, liggande i fläktutrymmet) 
är, från fabrik, anslutna till fläktens mätpunkter och skall 
dras till luftnipplar på inspektionsluckans insida.

Dra löst medleverade slangar (blå+vit) från luftnipplar på 
inspektionsluckans utsida till manometer. Se till att blå 
slang ansluts (via luftnippel) till blå slang, och vit till vit. Vit 
slang dras till någon av högtrycksanslutningarna (+) och 
blå slang dras till  någon av lågtrycksanslutningarna (-). 

Ej använda anslutningar pluggas.

4. Skötsel
Håll manometern ren utvändigt.
Årlig kontroll av nollpunktsjustering genom att anslut-
ningar lossas och nollpunkten justeras rekommenderas, se 
avsnitt Justera nollpunkt efter montage.

5. Kalibreringskontroll
Anslut ett kalibreringsinstrument parallellt till manometern 
och öka trycket gradvis. Om inställningen ändrar sig mer 
än tillåtet och kalibrering krävs, kontakta Swegon.

6. Felsökning
Manometern ger inget utslag: 
De alternativa tryckanslutningarna är ej pluggad. 
Membranet är skadat på grund av överbelastning. 
Anslutningar eller slangar ej korrekt installerade. 
Manometerns hus sitter löst eller o-ring skadad. 
Omgivningstemperatur under -7 °C.

Visaren sitter fast - går ej att justera nollpunkt: 
Visaren ligger mot skalan. 
Fjäder/magnetpaketet vridet och tar i helixen. 
Metalldelar sitter fast på magneten och tar i helixen. 
Nollpunktens justeringsskruv ej centrerad till fronten.
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Ø115

Högtrycksanslutningar. Ej använd anslutning pluggas.

Lågtrycksanslutningar. Ej använd anslutning pluggas.


