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Magnehelic-painemittarin TBLZ-1-89-a käyttöohje 
SILVER C

1. Yleistä
Magnehelic-painemittaria käytetään painehäviön mittaa-
miseen suodattimen (mittausasteikko = 0 – 750 Pa) tai 
puhaltimen (mittausasteikko = 0 – 1500 Pa) yli.

Seiso mittaria lukiessasi suoraan sen edessä. Pitkät letkut 
eivät vaikuta tarkkuuteen mutta pidentävät vasteaikaa 
paineenmuutoksien yhteydessä. Jos tärinät tai nopeat 
paineenmuutokset aiheuttavat värinöitä mittarissa, ota 
yhteyttä Swegoniin.

2. Asennus
Aseta painemittari tärinättömään paikkaan, jossa ympä-
ristön lämpötila ei ylitä 60 °C. Suoraa auringonvaloa tulee 
välttää. 

Painemittari on asennettava vaakasuoraan.

Painemittarin voi asentaa uppo- ja pinta-asennuksena.

Pinta-asennus
Merkitse ja poraa kiinnitysreiät 120° jaolla. Ympyrän hal-
kaisija 104,8 mm. Käytä 4 mm poranterää. 

Kiinnitysreiät 4 mm (x3)

Kiinnitä painemittari kolmella sopivan pituisella ruuvilla, 
joissa on 6/32" kierre.

Uppoasennus
Painemittari tarvitsee upotusreiän, jonka halkaisija on 116 
mm.. 

Työnnä painemittari upotusreikään. Kiinnitä painemittari 
mukana toimitetuilla ruuveilla ja kulmilla.

halkaisija = 104,8

120°
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3. Tekniset tiedot
Kotelo   Harmaalakattu
Mittausepätarkkuus 3 % täydestä asteikosta
Suurin käyttöpaine 0,35 bar (35 kPa)
Lämpötila-alue  -7 ......+60 °C
Paino   n. 600 g

Nollapisteen säätö asennuksen jälkeen
Mittarin etupuolella alaosassa on säätöruuvi, jolla osoitin 
säädetään tarkasti nollaan. Tämä on tehtävä, ennen kuin 
mittari liitetään painelähteeseen.

Suodatin, letkujen liitäntä
Koneen kyseisen suodattimen edessä olevaan tarkastus-
luukkuun porataan ilmanipoille kaksi reikää, toinen (vir-
taussuuntaan) ennen suodatinta ja toinen sen jälkeen. 

Kiinnitä mukana toimitetut nipat reikiin. 

Vedä mukana toimitetut letkut ilmanipoista painemittariin. 
Letku ilmanipalta, jonka mittauspiste on ennen suoda-
tinta, vedetään toiseen matalapaineliitännöistä ja letku 
ilmanipalta, jonka mittauspiste on suodattimen jälkeen, 
vedetään toiseen korkeapaineliitännöistä.

Käyttämättömät liitännät tulpataan.

Puhallin, letkujen liitäntä
Koneen kyseisen puhaltimen edessä olevaan tarkastus-
luukkuun porataan ilmanipoille kaksi reikää mahdollisim-
man lähelle luukun saranoitua reunaa. 

Kiinnitä mukana toimitetut nipat reikiin. 

Mukana toimitetut letkut (sininen+valkoinen, valmiina 
puhallintilassa) on liitetty tehtaalla puhaltimen mittauspis-
teisiin ja liitetään ilmanippoihin tarkastusluukun sisäpuo-
lelle.

Vedä irrallaan mukana toimitetut letkut (sininen+valkoi-
nen) ilmanipoista tarkastusluukun ulkopuolella painemit-
tarille. Varmista, että sininen letku liitetään (ilmanipan 
kautta) siniseen letkuun ja valkoinen valkoiseen. Valkoinen 
letku vedetään toiseen korkeapaineliitännöistä (+) ja sini-
nen letku vedetään toiseen matalapaineliitännöistä (-). 

Käyttämättömät liitännät tulpataan.

4. Hoito
Pidä painemittari puhtaana.
Suosittelemme vuosittaista tarkastusta, jonka yhteydessä 
liitännät irrotetaan ja mittari nollataan, katso kohta Nolla-
pisteen säätö asennuksen jälkeen.

5. Kalibrointitarkastus
Kytke kalibrointilaite painemittarin rinnalle ja lisää painetta 
vähitellen. Jos asetus muuttuu sallittua enemmän ja tarvi-
taan kalibrointia, ota yhteyttä Swegoniin.

6. Vianetsintä
Painemittarissa ei ole näyttämää. 
Vaihtoehtoisia paineliitäntöjä ei ole tulpattu. 
Kalvo on vaurioitunut ylikuormituksen johdosta. 
Liitännät tai letkut asennettu virheellisesti. 
Painemittarin kotelo on irti tai O-rengas on vaurioitunut. 
Ympäristön lämpötila on alle -7 °C.

Osoitin on juuttunut – nollapistettä ei voi säätää: 
Osoitin on asteikkoa vasten. 
Jousi/magneettipaketti vääntynyt ja ottaa kiinni kieruk-
kaan. 
Magneettiin on tarttunut metallisosia, jotka ottavat kiinni 
kierukkaan. 
Nollapisteen säätöruuvi ei ole etulevyn keskellä.

54 Ø121

Ø115

Korkeapaineliitännät. Käyttämätön liitäntä tulpataan.

Matalapaineliitännät. Käyttämätön liitäntä tulpataan.


