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Varningar och säkerhetsinformation
Enheten är väldigt tung och den är även framtung, vilket innebär att den
lätt kan tippa över om den lutas! Iaktta försiktighet vid transport av enheten.

Personer som har pacemaker eller ledproteser får inte vistas i närheten
av enheten (< 35 cm).

Förvara inte magnetiska kort eller andra liknande föremål i närheten av
enheten (< 35 cm) – det magnetiska fältet kan skada dem!

Placera inga metallföremål i närheten av enheten (< 35 cm). De kan störa
mätningen och förvränga resultaten.

Magnetfältets täthet < 25 mT.

Kontrollera alltid att den inkommande spänningen och frekvensen är rätt
innan du kopplar in elektriska anslutningar. Felaktiga anslutningar kan
skada utrustningen!

Valmet rekommenderar installation av en jordfelsbrytare i enhetens nätkabel. Säkerställ att jordfelsbrytaren uppfyller det ifrågavarande landets
nationella krav.

Valmet MR Moisture Analyzer
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Återvinning och kassering
Nästan alla delar i enheten kan återvinnas förutsatt att de sorteras efter
material. En materiallista levereras tillsammans med enheten. På begäran
tillhandahåller tillverkaren mer detaljerade anvisningar för återvinning
och kassering.
Använda enheter kan även returneras till tillverkaren för återvinning och
kassering mot en separat avgift.

Valmet MR Moisture Analyzer
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1. Om enheten
1.1. Valmet MR Moisture Analyzer
Valmet MR Moisture Analyzer mäter torr- eller fukthalten i olika material. Material som lämpar sig för mätning
är bland annat:
– Träbaserade prover (hela träflisor, skogsflis, torv).
– Årliga växtfibrer (halm, vide).
– Mineraler.
– Slam.

Mätningsprincip
Enheten mäter det absoluta vätskeinnehållet i prover
genom att tillämpa en mätningsprincip som baseras på
kärnmagnetisk resonans. Den mäter även provets totala
massa. Därefter använder analysatorn resultaten av
den totala massan och vattenhalten för att avgöra provets fukthalt som en massprocent (m-%).
Ett prov placeras på ett stabilt magnetiskt fält och
en radiosignal (RF) riktas mot det. Radiosignalens frekvens beror på intensiteten i det magnetiska fältet.
Radiosignalen agiterar vätekärnorna i provet och den
resulterande resonansen upptäcks med en mottagare.

Huvuddelar
Basuppsättningen består av analysator och provbehållare. På ovansidan av analysatorn finns en magnetisk
enhet och de elektroniska komponenterna är monterade
i den nedre delen.
Övriga delar:
– Strömkabel.
– En USB-port.
– Streckkodsläsare (tillval).
– Internet kabel (ingår inte i leveransen).

Fig. 1. Valmet MR Moisture Analyzer.

Valmet MR Moisture Analyzer
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1.2. Granskning vid mottagning
När analysatorn har packats upp, ska du kontrollera
att innehållet i leveransen stämmer överens med beställningen. Inspektera alla delar för att säkerställa att
de inte har skadats under transporten.
Leveransinnehåll:
– Analysator.
– Provbehållare.
– Användarhandbok och snabbguide.
– De beställda tillvalen (streckkodsläsare, extra uppsättning provbehållare).

• Placera inga metallföremål i närheten av enheten
(< 35 cm). De kan störa mätningen och förvränga
resultaten.
• Personer med pacemaker eller ledproteser får inte
vistas i närheten av enheten (< 35 cm).
• Förvara inte magnetiska kort eller andra liknande
föremål i närheten av enheten (< 35 cm). Det magnetiska fältet kan skada dem!
• Iaktta försiktighet vid förflyttning av enheten. Enheten
är väldigt tung och den är även framtung, vilket innebär att den lätt kan tippa över om den lutas!
• Säkerställ att alla tillämpliga säkerhetsregler följs vid
idrifttagningen.
• Driftenheten använder högspänning.

1.3. CE-direktiv och CSA-godkännande
Hela systemet bestående av driftenheten med strömtillförsel, sändare, detektor, magnetisk enhet och anslutningskablar (se Tekniska ) har utformats för att efterleva
CE-direktiven och relaterade standarder, såsom anges
i CE-märkningen och försäkran om överensstämmelse
som levereras tillsammans med enheten.
För att efterleva EMC-direktiven, måste följande krav
uppfyllas:
1. Alla kablar måste vara skärmade. Strömtillförselelektronik: screenad, täckning ≥ 80 %. Anslutningskabel: täckning 100 % aluminium.
2. Systemets enheter måste testas som ett helt system då man säkerställer att de efterlever CE-direktiven och relaterade standarder.
Om enheterna används i någon annan kombination,
kan Valmet inte garantera att de efterlever CE-direktiven. Vid användning i kombination med externa enheter
som installeras av kunden, kan dessa enheter efterleva
EMC-direktiven och säkerhetskraven förutsatt att allt
installationsarbete har utförts korrekt och med lämplig
CE-märkt utrustning.

Systemkontroller och -tester
1. Alla kablar och ledningar är skärmade.
2. Systemets samtliga enheter har testats.
Systemet har klarat alla följande EMC-tester:
Tabell 1.

OBS! Om enheterna används i andra kombinationer, är
användaren av systemet ansvarig för att säkerställa efterlevnaden av CE-direktiven! Detta måste säkerställas
med en erforderlig inspektion.

Valmet MR Moisture Analyzer
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EMC-test

Klass

EMI vertikal

Godkänd

EMI horisontell

Godkänd

RF-tolerans, horisontell 80 MHz–1 GHz

Godkänd

RF-tolerans, vertikal 80 MHz–1 GHz

Godkänd

RF-tolerans, horisontell 1,4 GHz–2,7 GHz

Godkänd

RF-tolerans, vertikal 1,4 GHz–2,7 GHz

Godkänd

Störning som utstrålar till nätverket

Godkänd

Tolerans mot RF-störning från nätverk

Godkänd

Störningspuls 1 kV 5 kHz

Godkänd

Störningspuls 1 kV 100 kHz

Godkänd

Störningar i matningsspänning

Godkänd

ESD

Godkänd

Störningar i magnetiskt fält

Godkänd

Stötström

Godkänd

Användarmanual, K11936 V1.3 SV

Dessutom har enheten testats av finska Arbetshälsoinstitutet i enlighet med följande EU-direktiv:

1.4. Material
Alla material som används i den här enheten har valts
och bearbetats för att säkerställa deras hållbarhet för
industriella miljöer. Strömkabeln är PVC-skärmad.
Sändarenheten är tillverkad av aluminium, glas och
elektriska komponenter. Den magnetiska enheten är
gjord av aluminium.

Europeiska unionens officiella tidning:
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV
2013/35/EU av den 26 juni 2013 om minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker
som har samband med fysikaliska agens (elektromagnetiska fält) i arbetet (20:e särdirektivet enligt artikel
16.1 i direktiv 89/391/EEG) och om upphävande av direktiv 2004/40/EG.
Tabell 2. AL för magnetisk flödestäthet för statiska
magnetfält.
Risker

AL (B0)

Interferens med aktiva inopererade enheter,
såsom pacemakrar och ledproteser.

0,5 mT

Tabell 3. Mätningsresultat för MR-fuktanalysator (TTL)
(finska Arbetshälsoinstitutet).
Mätningsplats

Uppvärmningsläge

Normalt
driftläge

Maximalt värde på ytan av
sidopanelerna.

0,9 mT

0,75 mT

Avstånd från sidopanelerna
där B =< 0,5 mT.

> 6 cm

> 6 cm

Maximal flödestäthet i fältet.

< 25 mT

< 25 mT

Valmet MR Moisture Analyzer
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Dina anteckningar här:
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2. Idrifttagning
2.1. Viktiga anmärkningar
– Iaktta försiktighet vid transport av enheten. Enheten väger cirka 60 kg och är framtung – om den lutas
kan den tippa över!
– Personer som har pacemaker eller ledproteser får
inte vistas i närheten av enheten (< 35 cm).
– Förvara inte magnetiska kort eller andra liknande
föremål i närheten av enheten (< 35 cm). Det magnetiska fältet kan skada dem!
– Placera inga metallföremål i närheten av enheten
(< 35 cm) och undvik att använda stora maskiner i
närheten, då dessa kan störa mätningen och förvränga resultaten.
– När mätning pågår ska du hålla dig på avstånd från
analysatorn, detta för att undvika att störa mätningen. Säkerhetsavståndet minst 35 cm (bild 2).

Placera enheten på en jämn, horisontell yta för att säkerställa att den inbyggda vågen kan väga proven
noggrant. Vid behov kan den justeras till upprätt läge
genom att använda de justerbara benen på framsidan
(bild 2, A). Välj en plats där det finns tillräckligt med
utrymme runt enheten för drift- och servicearbeten.

2.2. Installationsplats och analysatorns mått
För att underlätta transporten har analysatorn två hjul
på baksidan. Flytta enheten genom att hålla i handtagen på den bakre väggen (bild 1) och luta den lätt, så
att du kan förflytta den på hjulen. Under transporten
ska skärmpanelen vara invinklad på dess stödarm
ovanpå analysatorn.

Fig. 2. Analysatorns mått och installationsutrymme.

Fig. 1. Analysator, sedd bakifrån.
Valmet MR Moisture Analyzer
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2.3. Elektronikenhet

2.4. Starta och stänga av

Den främre dörren kan vid behov öppnas för servicearbete.
Den magnetiska enheten (bild 3, A) finns i den övre
delen av enheten och elektronikenheten (B) i den
nedre delen.

Anslut enheten till elnätverket via en jordfelsbrytare
som godkänts i installationslandet. Slå på strömmen
med huvudströmbrytaren. Strömbrytaren finns till
vänster i den nedre delen av enheten sett framifrån
(bild 3, C). Starta enheten från viloläget genom att
trycka på den röda strömknappen längst ned till höger
på skärmen (bild 4, punkt 1).
Vid nedstängning trycker du först på strömknappen
på driftskärmen. När det på skärmen står No Sync or
signal (ingen synkronisering eller signal), kan du stänga
av strömmen med huvudströmbrytaren.
2.5. Uppvärmningsperiod
När analysatorn slås på, måste den tillåtas värmas upp
till dess normala drifttemperatur. Statusskärmen visar
när enheten värms upp och hur lång tid uppvärmningen
beräknas ta (bild 4, punkt 2). Vanligtvis tar uppvärmningsperioden cirka 10–15 minuter.
Enheten når sin optimala temperatur inom 2–3 timmar och under denna tid måste den kalibreras flera
gånger. Vi rekommenderar att analysatorn alltid ska
vara påslagen och inte i viloläge, detta för att säkerställa att drifttemperaturen alltid ska vara rätt.

Fig. 3. Elektronikenhet. A. magnetisk enhet, B. övrig
elektronik.

Fig. 4. Uppvärmningsperiod.

Valmet MR Moisture Analyzer
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3. Användargränssnitt och drift
3.1. Användargränssnitt
Skärmpanel
Analysatorn manövreras med en resistiv pekskärm,
som är monterad på en stödarm av metall (bild 1).
Stödarmen är ledad, vilket gör det möjligt att
skärmpanelens position kan justeras för enkel, bekväm
drift (bild 2). Skärmkablarna finns inuti stödarmen.
Anslutningar
• Digital datakommunikation med Modbus-protokoll
(ethernet).
• Driftspänning 110/230 VAC, 60/50 Hz.
• WLAN.
• USB-port.

Fig. 1. Skärmpanel.

Fig. 2. Justera skärmens position.

Valmet MR Moisture Analyzer
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Skärmknappar
Skärmknapparna är runda ikoner och alla representerar
en funktion. Knapparna ändrar färg när de är aktiva
eller när de markeras. Påbörja driften genom att trycka
på den motsvarande knappen med fingret eller en
penna.

Använda pekskärmen
Välja en funktion: Tryck en gång på en knapp eller
en ikon.
Dragfunktion: Tryck fingret mot skärmen och dra det
i stadig fart i den önskade riktningen.
Dragfunktionen kan användas för att rulla i tabeller
i sidomenyn, flytta kurvor på en trendskärm och flytta
den valda mätningens datasignaler på trendskärmen.
Se avsnitt 5.3. Trender.

Stoppa/starta om.

Välja användarnivå.

Funktioner i huvudfönstret (bild 3):
1. Huvudmenyfält: Visar de menyer som är tillgängliga för den valda användarnivån (se avsnitt 3.2),
en hjälpknapp och en ikon som indikerar den aktuella användarnivån.
2. Statusfönster: Indikerar den aktuella funktionen
och statusen.
3. Huvudfönster: Visar det aktuella provets vikt (g),
fukt- eller torrhalt (%) och angivna temperatur (°C).
4. Provdata: Visar providentifieringsdata som angivits av operatören.
5. Funktionsknappar: Starta/stoppa mätningen med
dessa knappar. När en funktion inte är aktiv, blir
knappen grå.
6. Rapportera: Tryck på den här knappen för att
rapportera de data som visas på skärmen till en
skrivare eller till en fil.
7. Statusrad: Visar aktuellt datum och tid samt
meddelanden till operatören.

Stäng fönstret.

Funktion (högerpil). Texten indikerar vilken
funktion som kommer att utföras när knappen
trycks ned. Knappen och texten ändrar färg när
funktionen aktiveras.
Stoppa. Pausar/stoppar den pågående funktionen.
Skriv ut.

Resultat. Öppnar skärmen med mätnings- eller
kalibreringsresultaten.
Inställningar.

Enhetsinställningar (språk, tid, utseende). Ej
tillgänglig för basanvändare.
Diagnostiska verktyg. Ej tillgänglig för basanvändare.
Service (ytterligare inställningar osv). Ej tillgänglig för basanvändare.

Fig. 3. Huvudfönster.

Spara. Ej tillgänglig för basanvändare.

Mapp. Ej tillgänglig för basanvändare.

Modbus-register. Ej tillgänglig för basanvändare.

Valmet MR Moisture Analyzer
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3.2. Användarnivåer
Användargränssnittet har fyra olika användarnivåer:
visar-, bas-, huvud- och serviceanvändare. Visa den
aktuella användarnivån genom att trycka på ikonen
högst upp till höger på skärmen. Inloggningsfönstret
(bild 4) visar användarnivån och gör det även möjligt
att logga in som en annan användare.
– Tittare: Ingen inloggning.
– User (användare): Basanvändare: gör det möjligt att
utföra såväl mätning som kalibrering när enheten
kräver det. Inloggning krävs.
– Administrator (administratör): Huvudanvändare,
tillåter grundläggande konfigurering. Inloggning
krävs.
– Service (fjärradministratör): Serviceanvändare: fullständig åtkomst till alla inställningar och egenskaper.
Inloggning krävs. Endast för behörig Valmet-servicepersonal.

Fig. 5. Basanvändarskärm.

Fig. 6. Administratörsskärm.

Fig. 4. Inloggning.

Fig. 7. Serviceanvändarskärm.

Valmet MR Moisture Analyzer

15

Användarmanual, K11936 V1.3 SV

3.3. Knappsatsens funktioner
Redigera parametervärden genom att röra vid fältet
som du vill ändra. Redigera parametervärden genom
att röra vid fältet som du vill ändra. Observera att basanvändare inte kan redigera parametrar och att administratörer endast ka redigera en del parametrar.
Vid redigering av alfanumeriska värden visas det
virtuella tangentbordet som visas på bild 8. Ange det
önskade namnet eller värdet och tryck på den gröna
OK-knappen.
Vid redigering av numeriska värden visas det virtuella tangentbordet som visas på bild 9. Ange det önskade
värdet och tryck på den gröna OK-knappen.
Efter att du har redigerat parametrarna, tryck på
Spara.
Vid redigering av datumet, visas fönstret som visas
på bild 10. Välj det rätta datumet och den rätta tiden,
och tryck på den gröna OK-knappen.
Fig. 9. Nummerknappsats.
Tabell 1. Skärmtangenternas funktioner.
OK-knappen. Spara ändringar. Stänger
knappsatsfönstret.

X

Avbryt. Stänger knappsatsfönstret.

X

Tillbaka. Raderar angivna siffror och
bokstäver.

X

Radera. Raderar angivna siffror och
bokstäver.

A

Knappen Caps. Växlar mellan versala
och gemena bokstäver.

Fig. 10. Systemtidsskärm.

Fig. 8. Alfanumerisk knappsats.
Valmet MR Moisture Analyzer
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3.4. Tabellverktyg
Du kan visa mätresultat och loggar för händelser och
anmärkningar i textformat eller som tabell. Visa verktygen för tabellmodifieringar genom att trycka på knappen
Tools högst upp i högra hörnet, ovanför tabellen. Menyn
för tabellverktyg visas på bild 11.
Show trend: Öppnar trendskärmen.
Table to Clipboard / Text file: Du kan spara data från
tabellen till Urklipp eller i en textfil (bild 12). Om du endast vill spara en del av informationen och inte hela
tabellen, markerar du de önskade raderna från tabellen
och öppnar sedan menyn Tools (verktyg).
Item info: Öppnar ett fönster med mer detaljerad information om den markerade kolumnen. Den här funktionen är endast tillgänglig när en kolumn har markerats.
Insert row: Lägger till en ny rad i slutet av tabellen.
Detta alternativ visas endast i tabellerna som går att
redigera.
Delete row/Delete all rows: Raderar alla tabellrader
som har markerats. Denna funktion är endast tillgänglig
i tabeller som det går att redigera rader i.

Fig. 11. Tabellverktyg.

Fig. 12. Tabell till Urklipp.

Valmet MR Moisture Analyzer
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Show/Hide columns: Markera vilka fält som ska visas
i tabellen. Redigera inställningarna genom att trycka
på den motsvarande kryssrutan (bild 13). Du kan även
visa och dölja alla fält genom att trycka på Show/Hide
all (visa/dölj alla) en gång.

Set Page Mode: Här väljer du tidsperioden som ska
visas i tabellen (bild 14). Du kan även ställa in tidsperioden genom att trycka på knappen till vänster om datumet.
Select rows: Filtrera vilka tabellrader som ska visas
(bild 15).

Fig. 14. Välj tidsperioden.

Fig. 15. Markera rader.
Fig. 13. Visa/dölj kolumner.

Valmet MR Moisture Analyzer
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4. Kalibrering och mätning
4.1. Kalibrering
Analysatorn måste kalibreras varje dag. Kalibrering
krävs även då magnetens temperatur ändras märkbart
och efter nedstängning.
Om det blir nödvändigt att göra en omkalibrering
under mätningen, visar analysatorn ett separat meddelande om det (bild 1). När du trycker på meddelandets
gröna OK-knapp, visas kalibreringssidan (bild 2).
Kalibreringssekvens:
• Förbered två provbehållare för kalibrering: en tom
och den andra fylld med vatten så att vattennivån
är cirka två centimeter under behållarens ”ring”.
Vattenvolym cirka 600 g, temperatur +20 °C ± 2 °C.
Se avsnitt 7.3 Temperatur kalibreringsvatten.
• Säkerställ att behållarens tätning har avlägsnats och
att locket är ordentligt förslutet. Tryck handtagets
sugkopp ordentligt på locket.
• Placera den vattenfyllda behållaren i analysatorn
och tryck ihop nodulerna på handtaget för att lossa
dem från handtaget.
• Tryck på Kalibrera.
• Vänta tills mätningen är klar och ta därefter ut provbehållaren.
• Mät därefter den tomma behållaren.
• Efter kalibreringen visar statusskärmen Tag ur behållare.
• Analysatorn beräknar kalibreringsvärdena och ger
ett separat meddelande som indikerar att kalibreringen lyckades. Enheten är därefter redo att utföra
mätningen.
• Om den första kalibreringen misslyckas, ska du
upprepa kalibreringsproceduren och granska felmeddelandena som visas i popupfönstrena.
• Om kalibreringen fortfarande inte lyckas, kontakta
Valmets service.

Valmet MR Moisture Analyzer

Fig. 1. Omkalibrerar.

Fig. 2. Kalibrering.
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4.2. Snabbguide, kalibrering
1.
2.
3.

4.
5.

Ta en tom behållare och en behållare fylld med
vatten.
Sätt in vattenprovet i analysatorn och ta bort sughandtaget.
Starta kalibrering.

6.

Vänta tills kalibreringen är klar.
Ta ut vattenprovet, sätt in den tomma provbehållaren och fortsätt kalibreringen.
När kalibreringen är klar, ta ut den tomma provbehållaren.

Fig. 3. Kalibrering.
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4.3. Prov ID
Innan du startar mätningen, ska du ange prov-ID-data
i fältet Provnummer till höger på skärmen.
Prov ID: Unikt ID för provet.
Provklass: Prov kan klassificeras i olika grupper, till
exempel baserat på deras avsedda användning.
Provort / Leverantör: Var provet kommer ifrån (provtagningspunkt eller leverantör).
Provtid: Tid från analysatorns klocka eller en manuellt
inställd provtagningstid.
Bruk område / Cargo nummer: Data på det ursprungliga provet.

Fig. 4. Ange prov-ID utan provtemperatur.

Provtemperatur: Provtemperaturen kan redigeras här
om alternativet Temperaturkompensation är på. Aktivering och avaktivering av temperaturkompensationen
kräver administratörsbehörighet.
Förinställd information om provklass och leverantör:
I analysatorn kan upp till 20 olika provklasser och provorter / leverantörer förinställas för användning på sidan
Mätning.
Dessa data matas in i Inställningar och manövern
kräver administratörsbehörighet.
1. Gå till Inställningar -› Provklasser och markera rutan Provklasslista aktiverad (bild 6).
2. Ange de nödvändiga klasserna i listan.
3. Tryck därefter på Spara och återgå till skärmen
Mätning.
4. Stäng sidan Mätning och starta om analysatorn
för att börja använda de förinställda data.
Provleverantörer förinställs på samma sätt på sidan
Provleverantörer.

Fig. 5. Ange prov-ID inklusive provtemperatur.

Temperaturkompensation:
Om temperaturen på kalibreringsvattnet och provet
skiljer sig mer än ± 5 °C, rekommenderas temperaturkompensering. Temperaturkompenseringen är som
standard inte på, utan måste aktiveras manuellt. Se
avsnitt 7.3 Temperaturkompensation.
Fig. 6. Provklasser.
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4.4. Mätningssekvens
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

Tryck på det önskade fältet för att öppna en virtuell
knappsats. Ange prov-ID-data i fälten. Vid behov
kan du redigera eller lägga till provata med den
virtuella knappsatsen. Åtminstone prov-ID:t måste
anges!
Lägg provet i en provbehållare. Skärmen visar att
det inte finns något prov i enheten.
Använd handtaget för att lägga en provbehållare
i analysatorn. När enheten upptäcker ett prov,
ändrar provbehållarbilden till vänster färg.
Ta bort sughandtaget innan du påbörjar mätningen!
Kontrollera att alla data är korrekta innan du startar
mätningen.
Tryck på Mät för att starta mätningen. Mätningssekvensen tar två minuter. Den återstående mätningstiden visas i statusfältet, ovanför provbehållarbilden.
Stoppa mätningen genom att trycka på Stoppa.
När mätningen är klar, visas resultaten på provbehållarbilden. Statusfältet visar Mät / Tag ur behållare.
Om du vill göra flera mätningar med samma prov,
ska du fortsätta från steg 5. Analysatorn anger
medelvärdet av mätningsresultatet i resultattabellen.
Om en skrivare är ansluten till analysatorn visas
även knappen Skriv ut på skärmen. Tryck på den
för att skriva ut alla data.
Ta bort provbehållaren ur analysatorn och ta loss
handtaget från den.

Valmet MR Moisture Analyzer
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4.5. Snabbguide, mätning
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lägg ett prov i behållaren.
Om temperaturkompensering används, ska provtemperaturen mätas och matas in i analysatorn.
Sätt in provbehållaren i analysatorn och ta bort
sughandtaget.
Mätning.
När mätningen är klar, granska resultaten och
spara dem.
Ta ut provbehållaren.

Fig. 8. Mätning.
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4.6. Tina prover

4.7. Omstart efter strömavbrott

1.

Om strömmen bryts medan analysatorn är i drift, ska
analysatorn startas om så här:
1. När strömmen är tillbaka ska en kontrollerad nedstängning utföras genom att trycka på den röda
strömknappen på analysatorns skärm.
2. Stäng av och slå på analysatorn på nytt med huvudbrytaren.
3. Kalibrera analysatorn.
4. Fortsätt mätningen.

2.
3.
4.

5.
6.

Mät provtemperaturen. Om den understiger +5 °C
eller om is förekommer i provet, måste det tinas
före analysen.
Lägg cirka 1,5 liter prover i en plastpåse.
Lägg provpåsen i en mikrovågsugn och tina den i
en minut på 500 W.
Hantera provpåsen med händerna för att krossa
eventuella klumpar och mät därefter temperaturen
på nytt. Om den understiger +20 °C, ska provpåsen tinas i ytterligare en minut på 500 W.
Mät provtemperaturen, lägg provet i en provbehållare och mata in den uppmätta temperaturen i
analysatorn.
Mät provet med analysatorn.

Fig. 9. Tina prover.
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5. Resultat
5.1. Menyn Resultat

5.2. Resultatrapport

Den här menyn (huvudsidan -› Resultat) ger användaren möjlighet att visa mätresultaten och trenderna.

Resultatrapporten innehåller en sammanfattning av
mätresultaten från en vald tidsperiod.
Skapa en rapport genom att gå till Resultat och tryck
på Resultatrapport. När rapporten öppnas på skärmen
kan du välja tidsperioden som du vill rapportera och
därefter trycker du på knappen högst upp till höger för
att skriva ut den. För att få ut det mesta möjlig av resultatrapporten rekommenderas du använda de förinställda fälten Provklass och Provort/leverantör.

Fig. 1. Menyn Resultat.

5.3. Trender
Visa de olika trenderna genom att välja Resultat -›
Trender.
Fönstret Trender (bild 2) ger användaren möjlighet
att välja en tidsperiod och egenskaperna för visning.
Axlarna X och Y kan skalas och flytas på skärmen.

Fig. 2. Fönstret Trender.

Valmet MR Moisture Analyzer

25

Användarmanual, K11936 V1.3 SV

5.4. Trendegenskaper
Rör vid texterna till vänster på skärmen (bild 2, till exempel Provnummer, Vattenvikt, Fukthalt) för att öppna
egenskapsmenyn (bild 3).
Resultatdata: Välj i menyn vilka egenskaper i trendgrafen som ska visas nedanför grafen.
Om rutan till höger om vardera egenskapsnamn inte
är ikryssad (se bild 2), visas inte resultaten för den
egenskapen i trendgrafen.
Välj triangelsymbolen på raden till höger eller markera Filter (filtrera) i trendegenskapsmenyn (bild 3) för att
aktivera eller avaktivera filtreringen för den valda
egenskapen.
Marker: Välj symbolen för vardera egenskap: Ingen (=
bara en rad), ruta, liten ruta, ruter eller kors.
Set pen color: Välj pennfärg till trendgrafen och symbolen.
Set margins: Ställ in lägsta och högsta gräns för trenden (bild 4).

Fig. 3. Trendegenskaper.

Fig. 4. Trendpenngränser.
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5.5. Resultattabell
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Visa resultaten genom att via huvudmenyn går till Resultat -› Resultattabell, bild 5.
Visa eller dölj egenskaper genom att markera någon
av kolumnerna Show/hide (visa/dölj) från menyn Tools
(verktyg).
– Mätningens datum och tid.
– Provnummer.
– Prov-ID.
– Fukthalt, %.
– Fukthalt, medelvärde, %.
– Torrhalt, %.
– Torrhalt, medelvärde, %.
– Laboratorium, %.
– Provvikt, g.

Vattenvikt, g.
Amplitud.
T2, µs.
Frekvensskillnad, Hz.
Provtemperatur, C.
Provklass.
Leverantör.
Provtid.
Lastnummer.
Visa.
Status.
Felkod.
Kommentar.

Fig. 5. Exempel på resultattabell.
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5.6. Kopiera resultat till USB-minne
Om du vill kopiera resultat till ett externt USB-minne,
välj Resultat -› Resultattabell. Markera hela tabellen
genom att trycka på den tomma rutan längst upp till
vänster (indikeras av en pil i bild 6).
Välj därefter Tools -› Selection to text file (tabell till
textfil). I nästa fönster väljer du den nödvändiga decimalavgränsaren och filformatet, varefter du trycker på
OK. Välj därefter att spara till usb0, beroende på vilken
programvaruversion enheten har ska du välja den från
rullgardinsmenyn eller typen \media\usb0 i sökvägen
för sparafunktionen.
Kalibreringsresultaten kan du kopiera på samma
sätt: välj Kalibrering -› Kalibreringstabell och sedan gå
vidare som beskrivs ovan.

Fig. 6. Exportera resultaten som textfil till ett USB-minne.
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6. Diagnostikinställningar
6.1. Självdiagnostik

6.2. Felstatus

Statusraden på provbehållargrafen indikerar eventuella
felstatusar med olika färger och meddelanden. Ytterligare information om fel (ikon + förklarande text) visas
längst ned till vänster på skärmen.

När ett fel uppstår visar enheten ett specifikt meddelande, till exempel:
– Kalibreringen misslyckades.
– Vågfel.
– Fel frekvensskillnad.
Ett popupfönster visas med ytterligare informaton
om felet/varningen.
Om samma fel upprepas flera gånger, ska du kontakta din närmaste Valmet-serviceställe.

Fig. 1. Varning.

Fig. 2. Fel.

Valmet MR Moisture Analyzer

29

Användarmanual, K11936 V1.3 SV

6.3. Diagnostikmeny
Diagnostikmenyn är endast tillgänglig för användare
med administratörsbehörighet. Välj Diagnostik från
huvudmenyn.

Händelselog
Välj Diagnostik -› Händelselog. Händelseloggen (bild
4) listar de viktigaste händelserna vad gäller programdriften, såsom inloggningar och felfunktioner.
Anmärkningslog
Välj Diagnostik -› Anmärkningslog, bild 5.
Feltabell
Välj Diagnostik -› Feltabell, bild 6.

Fig. 3. Diagnostikmeny.
Fig. 4. Händelselog.

Fig. 5. Anmärkningslog.

Fig. 6. Feltabell.
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7. Serviceinställningar
7.1. Servicemeny

7.2. Utrustningsinställningar

Servicemenyn ser annorlunda ut för olika användarnivåer. Servicemenyn för basanvändare visas på bild 1,
administratörsmenyn på bild 2.
Tryck på Utrustningsinställningar för att öppna en
meny (basanvändare: bild 3/administratör: bild 4) där
vissa enhetsinställningar kan visas och redigeras.

Vyn Utrustningsinställningar och tillgängliga funktioner
är olika för olika användare.

Fig. 3. Utrustningsinställningar för basanvändare.
Fig. 1. Servicemeny för basanvändare.

Fig. 4. Utrustningsinställningar för administratörer.

Fig. 2. Servicemeny för administratörer.
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7.3. Mjukvaruinställningar
I Mjukvaruinställningar kan du välja viktenhet (gram
eller lbs) och temperaturenhet (grader Celsius eller
Fahrenheit). Du kan även välja hur resultaten ska visas
(som fukthalt eller torrhalt) samt aktivera temperaturstyrningen (PID). Detta är endast användbart om det
på platsen där analysatorn används inte finns något
annat sätt att stabilisera temperaturen på.
Dessutom finns det på den här sidan funktioner relaterade till enhetskontroller och koncentrationsmätning
när rutan Clear sample ID (ta bort prov-ID) kryssas i,
rensas prov-ID-fältet efter varje mätning.

Aktiverad enhetskontroll: När den här rutan kryssa
i, visas kryssrutan Kontroll enhet på sidan Mät. Enhetskontrollen utför en kontroll av kalibreringsvatten. Resultaten visar antingen att enheten är redo för mätning
eller att den behöver kalibreras.
Aktiverad konsistens: När den här rutan kryssa i, visas kryssrutan Konsistens på sidan Mät. Den här
funktionen aktiverar mätningen av proverna med en
fukthalt över 90 %.

Datum och tid: Ställ in rätt datum och tid för enheten.

Rensa prov ID: När den här rutan kryssas i, rensas
fältet för prov ID efter varje mätning.

Enhet på: Aktiverar analysatorn.

Temperaturenhet: Grader Celsius eller Fahrenheit.

Temperatur kalibreringsvatten: Temperatur på vattnet
som används vid kalibrering.

Massaenhet: gram eller lbs.

Temperaturkompensation: När den här rutan kryssas
i, tillämpas temperaturkompensation när mätningsresultat rapporteras.

OBS! När enheten är i viloläge, sjunker magnetens temperatur. Analysatorn ber om omkalibrering när mätningen
fortsätter igen.

Temperatur PID: Aktiverar en temperaturregulator för
att stabilisera provtemperaturen.
Viloläge: Här ställer du in hur snart analysatorn ska
gå i viloläge när den inte används.
Val av resultat: Resultatrapportering som antingen 1.
Fukthalt eller 2. Torrhalt.

Fig. 5. Mjukvaruinställningar.
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7.4. Inställningar för användargränssnitt
Gå till Settings (inställningar) -› User interface (inställning av användargränssnitt).

"Sub-window", bild 8.
Välj här hur du vill att underordnade fönster ska öppnas,
i separata fönster eller under flikar i huvudfönstret.
Definiera även detaljerna i flikraden.

"Internalization", bild 6.
Language: Välj det önskade språket från listan. Det
valda språket tillämpas omedelbart.
Date format: Välj det önskade datumformatet i listan.

Fig. 8. Inställningar för underordnade fönster.

Fig. 6. Lokala inställningar.

"Environment", bild 9.
External drive path: Extern enhetssökväg för att spara
data till exempel på ett USB-minne.

"Display", bild 7.
Välj den önskade skärmdesignen och inställningarna.
Display type: Välj skärmtyp från listan.
Style: Välj stil från listan.
Hide main menu/status bar/product toolbar: Välj
här vilka delar (huvudmenyn/statusraden/produktens
verktygsmeny) ska visas på skärmen.

Fig. 9. Extern enhetssökväg.
"Network dialog", bild 10.
Network settings dialog: När du väljer det här alternativet kan du använda Valmet-analysatorklienten till
att söka efter andra enheter i samma nätverk: Settings
(inställningar) -> Network settings (nätverksinställningar).

Fig. 7. Skärminställningar.
Fig. 10. Nätverksinställningar.
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"Buttons", bild 11.
Den här fliken är endast synlig för användare på servicenivå. Använd den här fliken för att definiera vilka
inställningar som de olika användarnivåerna ska ha
åtkomst till och kunna redigera. Exempel: om knappen
Network settings (nätverksinställningar) visar användarnivån Service, måste användare på lägre nivåer logga
in med en serviceanvändares lösenord för att kunna
redigera nätverksinställningar (bild 12).
Om rutan "Show button in Common popup dialog"
väljs, visas motsvarande knapp i snabbmenyn Common
buttons (vanliga knappar) oberoende av användarnivå.
Fig. 11. Fliken Buttons (knappar).

Fig. 12. Nätverksinställningar, begäran om lösenord.
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7.5. Kommunicera med och ansluta till ett externt
nätverk
I operativsystemet (Lubuntu 12.04) skapas anslutningen
till det externa nätverket via skrivbordet. Det finns fem
alternativa metoder för dataöverföring.
– Skicka resultatfiler till kundsystemet via FTP/SFTPklient,
– dela MR-analysatorns hårddisk med kundsystemet,
– skicka resultatfilerna till kundsystemet via MR/FTPklient,
– använda Modbus TCP/IP-protokoll (se dokument
D06774),
– använda en OPC-server. Detta kräver att en separat
OPC server-PC med Matricon OPC-server för
Modbus- och OPC-konfigurationsfil (tillval) finns installerad.
Konfigurera nätverksanslutningen
1. Öppna programmet för nätverksanslutning (bild
13, steg 1).
2. Välj Wired connection1 (trådansluten anslutning1)
och tryck på Edit (redigera) (steg 2).
3. DHCP: Välj metod: Automatisk (DHCP) och tryck
på Save (spara) (bild 14, steg 3). Anslutningen har
upprättats.
4. Manual (manuell): Välj metod: Automatisk och
tryck på Add (lägg till) (steg 4).
5. Ange IP-adressen (adress), subnätmasken (nätmask) och gateway i fälten och tryck på Save
(spara) (steg 5).

Fig. 14. Konfigurera nätverksanslutning, steg 3, 4 och
5.

Fig. 13. Konfigurera nätverksanslutning, steg 1 och 2.
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Skicka resultatfiler med WinSCP
1. Starta WinSCP och upprätta en anslutning till MRfuktanalysatorn (bild 15, steg 1).
2. Ange lösenordet 31213121 (steg 2).
3. Gå till mapp/hem/metso/MR (steg 3).
4. Flytta resultatfilen MR_Result.txt till en lokal mapp
(steg 4): resul_file_scp2 och result_file_scp3.
5. Välj Session -› Disconnect (koppla ifrån).

Fig. 15. Skicka resultatfiler med WinSCP
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Dela MR-hårddisk med ett kundsystem
OBS! Detta kräver att Samba-servern finns installerad
på operativsystemet.

Resultatfiler kan skickas till kundsystemet med hjälp
av diskdelning på MR-analysatorn. Dela mappen
/hem/metso/MR med hjälp av programmet Samba.
1. Öppna konfigurationsprogrammet för Samba-servern (bild 16, steg 1).
2. Tryck på + för att lägga till en ny delad disk (steg
2).
3. På fliken Basic (bas) anger du sökvägen till resultatfilen i fältet Directory (katalog). /hem/metso/MR
(bild 17, steg 3).
4. På fliken Access (åtkomst) väljer du Allow access
to everyone (ge allla åtkomst) (steg 4).
5. Tryck på OK och därefter är diskdelningen klar
(steg 5).

Fig. 17. Diskdelning, stegen 3, 4 och 5.

Fig. 16. Diskdelning, steg 1 och 2.
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Skicka resultatfiler med MR/FTP-klient
till kundsystem
Resultatfiler kan skickas automatiskt till kundsystemet
genom att använda MR-fuktanalysatorns FTP-anslutning. Konfigurera kommunikationsinställningarna: Service -› Utrustningsinställningar -› Resultat filöverföring
(bild 18).
Ange IP-adressen, användarnamnet och lösenordet
till värden (fabriksdatorn). Ange även sökvägen till
platsen där resultatfilen ska sparas. Kryssa därefter i
rutan Result file transfer enabled (överföring av resultatfil aktiverad). När filöverföring är aktiverad, skickas
rsultatfilen automatiskt efter varje mätning.

7.6. Skrivarinstallation, MR och Lubuntu 12.04
1.

Starta programmet för skrivarkonfiguration längst
ned till vänster på skrivbordet.
2. Tryck på +Add (+lägg till) för att lägga till en ny
skrivare.
3. Välj Find Network Printer (hitta nätverksskrivare),
ange skrivarens IP-adress i fältet Host (värd) och
tryck därefter på Find (sök).
4. Välj Connection LPD/LPR queue ’lp och tryck på
Forward (framåt).
5. Programmet söker efter drivrutiner.
6. När drivrutinerna har hittats, ska du trycka på Apply (tillämpa).
7. Välj en skrivare och tryck på Forward (framåt).
8. Välj skrivardrivrutinen och tryck på Forward
(framåt) på nytt.
9. Du kan även testa skrivaren genom att trycka på
Print Test Page (skriv ut testsida).
10. Installationen av skrivaren är nu klar och du kan
gå ut ur skrivarkonfigurationen.

Fig. 18. Aktivera automatisk överföring av resultatfil.
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8. Underhåll
8.1. Rengöring

8.3. Rengöring i händelse av att provbehållaren
misslyckas

Om analysatorn ser smutsig ut, ska du göra så här:
– Stäng av strömmen till analysatorn och dra ut
strömkabeln från vägguttaget.
– Vrid vågstödet motsols och avlägsna det.
– Rengör den magnetiska enheten med en torr eller
fuktad duk, eller rengör med en dammsugare eller
med tryckluft.
– Skruva tillbaka vågstödet på plats.
– Sätt tillbaka strömkabeln i vägguttaget och slå på
strömmen från huvudbrytaren.

OBS! Om en provbehållare av någon anledning går sönder inuti den magnetiska enheten, ska du genast rengöra
analysatorn! Stoppa programmet genom att trycka på
strömknappen på huvudskärmen, slå av strömmen med
huvudbrytaren och dra ut strömkabeln ur vägguttaget!

Om en provbehållare faller eller går sönder inuti den
magnetiska enheten, så att provet rinner in i analysatorn, ska du göra så här:
– Slå av strömmen till analysatorn och dra ut strömkabeln från vägguttaget.
– Öppna den främre dörren, avlägsna överflödesbehållaren (volym 10 L) och töm den.
– Säkerställ att inget av provet har stänkt runt inuti
analysatorn och sätt tillbaka överflödesbehållaren.
– Stäng den främre dörren.
– Vrid vågstödet motsols och avlägsna det.
– Rengör den magnetiska enheten med en torr eller
fuktad duk, eller rengör den genom att dammsuga
eller använda tryckluft.
– Skruva tillbaka vågstödet på plats.
– Sätt tillbaka strömkabeln i vägguttaget och slå på
strömmen med huvudbrytaren.
– Kalibrera om enheten.

8.2. Kontrollera tareringen av vågen
Kontrollera avläsningen av vågen varje månad på sidan
Kalibrering (bild 1) med två olika vikter (500 g och 1
kg) och utan vikt. Realtidsavläsningen av vågen på
höger sida om skärmen ska visa den rätta massan av
vikter med en exakthet på ± 2 gram.
OBS! Se till att placera vikterna exakt i mitten på basen,
så att de inte skadar vågen! Före vägningen ska du
trycka på knappen Tare (tarera) för att tarera vågen.

Fig. 1. Kontrollera tareringen av vågen.
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Valmet MR Moisture
Mätområde och -exakthet
Mätområde ....................... 10–90 %
Exakthet ........................... ± 1,0 % + L (STD) där L = 0,5
% (ugnstorkningens felmarginal)
när provet innehåller ≥ 20 g
vatten
Provvolym ........................ 0,8 L
Varaktighet (max.) ............ 2 min./prov
Redo att mäta................... ~ 20 minuter efter uppstart

1 (1)

Tekniska specifikationer
Kapslingsklass................IP52, IK07D
Användarsäkerhet
Bullernivå ..........................0 dB
Det magnetiska fältets ......påverkade område 35 cm från
enheten, samtliga ferromagnetiska föremål måste hållas utanför
det här området.
Varning! Personer som har pacemaker eller ledproteser får
inte vistas i närheten av enheten (< 35 cm).

Kalibrering
1. 100 % fukt (~ 600 g kranvatten i provbehållaren)
2. 0 % fukt (tom, torr provbehållare)

Elektriska anslutningar
Driftspänning.....................110/230 VAC, 50/60 Hz
Strömtillförsel ....................250 W

Uppmätta fuktprov
Max. partikelstorlek/-form . ~ 80 x 100 mm måste rymmas
inuti provbehållaren
Temperatur....................... > 0 °C, får inte frysas; ± 5 °C av
kalibreringsprovets temperatur.
Om temperaturskillnaden är
större, mät och ange provtemperaturen i analysatorn före fuktanalysen.
Kemiskt innehåll ............... fria OH-grupper kommer att
påverka mätresultatet (som finns
i många plaster)
Fettinnehåll....................... kan inte avskilja fett från vatten,
fettet kommer att inkluderas i
fukthaltsresultatet
Exempel på lämpliga material:
- Träbaserade prover (hela träflisor, skogsflis, torv)
- Årliga fibrer (halm, korn, vide)
- Mineraler
- Livsmedel
- Slem

Datakommunikation
PC .....................................Ethernet/WLAN
Modbus, TCP/IP ...............Ethernet/WLAN
Tillval
- Streckkodsläsare
- Skrivare (tillhandahålls av kunden)
Mått och vikt
Vikt ....................................~ 60 kg

Provbehållare
Typ ................................... Duma® 750
Mått
- höjd ............................... 124 mm
- diam. .............................. 100 mm
- öppningens diam. ........... 82 mm
Material ............................ Behållare HDPE, lock LDPE
- Alternativa provbehållares lämplighet måste
säkerställas med Valmet.
Miljömässiga förhållanden
Temperatur....................... 5–40 °C rekommenderas
Relativ fuktighet................ 20–90 %
Vibration och stöt ............. 0,5 G/3–500 Hz (ej under
mätning)
- Måste monteras på en jämn, horisontell yta.

© Valmet Automation Inc.

Alla rättigheter förbehålles.
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Tillgängliga reservdelar

Reservdelar byts ut vid behov.
Analysatorn innehåller inga förbrukningsvaror eller slitagedelar som kräver regelbundet byte.
Kod

Del

Anteckningar

K11730

RF-förstärkare

-

K11689

Förstärkare / RP-enhet

-

K11540

Beckhoff IO-busswitch

-

K11777

Beckhoff IO-kort

-

K12717

RF-spole

-

K11883

Våg

Kontrollera tareringen varje månad, utför grundläggande service var
tolfte månad.

K11887

Magnet

-

K12481

Magnetens strömkälla

-

K11784

72 VDC 500 W strömtillförsel

-

K11769

Lanner PC

-

K12250

Pekskärm

-

K12100

Datorns och skärmens
strömtillförsel 12 V

-

K12959

Strömtillförsel 24 VDC

-

K12516

Signalkabel

-

K12555

Signalkabel

-

K12558

Signalkabel

-

K12572

Signalkabel

-

K12602

Signalkabel

-

K12607

Signalkabel

-

K11776

Beckhoff IO-kort

-

K11775

Beckhoff IO-kort

-

K11774

Beckhoff IO-kort

-

K11781

Strömtillförsel ±12 VDC

-

K11779

Strömtillförsel ±5 VDC

-

© Valmet Automation Inc.

Alla rättigheter förbehålles.
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CONFORMITEITSVERKLARING
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DECLARATION DE CONFORMITE
DECLARACION DE CONFORMIDAD
DECLARAÇÃO DO CONFORMIDADE
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA
DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Manufacturer – Valmistaja – Fabrikant – Hersteller –
Fabrikant – Производитель – Fabricant – Fabricante –
Fabricante – Fabriccante – Producent

Valmet Automation Oy
Kehräämöntie 3 / P.O.Box 177
87101 Kajaani, FINLAND

Device – Laite – Enheten – Gerät – Apparaat –
Устройство – Artifice – Dispositivo – Dispositivo –
Dispositivo – Urządzenie

Valmet MR Moisture (Valmet MR)

This product is in conformity with the requirements of the following
directives, and with standards and national legislation
implementing these directives:
Tuote täyttää seuraavien säännösten asettamat vaatimukset sekä
nämä voimaansaattavat kansalliset päätökset:
Denna produkt uppfyller kraven i följande direktiv och standarder
samt nationell lagstiftning som inför dessa direktiv:
Dieses Produkt erfüllt die folgenden Richtlinien und Normen und
die nationalen Gesetze, die die Anwendung der obigen Richtlinien
durchsetzen:
Dit product is in overeenstemming met de eisen van de volgende
richtlijnen en met normen en nationale wetgeving ter uitvoering
van deze richtlijnen:
Данное изделие соответствует требованиям следующих
директив, а также стандартам и национальным
законодательным актам, вводящим в действие данные
директивы:

2014/30/EU
2014/35/EC
2002/95/EC
2012/19/EU

FR
ES
PT
IT
PL

Le produit est conforme aux directives et normes suivantes, et les
dispositions nationales portant mise en œuvre desdites directives:
Este producto es conforme a los requisitos de las siguientes
directivas y normas y legislación nacional de aplicación de estas
directivas:
Este produto obedece aos requisitos das directivas e normas
abaixo mencionadas e legislação nacional que transpõe as
referidas directivas para o direito interno:
Questo prodotto è conforme ai requisiti delle seguenti direttive,
norme e standard e legislazione nazionale implementata sulla
base di queste direttive:
Ten produkt jest zgodny z wymaganiami następujących dyrektyw
oraz ze standardami i przepisami krajowymi dotyczącymi
wdrożenia tych dyrektyw:

(EMC Directive)
(Low Voltage Directive)
(RoHS Directive)
(WEEE Directive)

Juha Koistinen
Vice President
Valmet Automation Oy
Control & Measurement Systems
Signature – Allekirjoitus – Underskrift – Unterschrift –
Handtekening – Подпись – Signature – Firma –
Firma – Assinatura – Podpis

Clarification of signature, position – Nimenselvennys, asema – Namnförtydligande, befattning –
Unterschrift in Maschinenschrift, Position – Verduidelijking van handtekening, positie –
Расшифровка подписи, должность – Nom en toutes letters, fonction – Nombre y cargo – Nome
en função do assinante – Firma in stampatello, mansione – Imię i nazwisko, stanowisko

!is document is the exclusive intellectual property of
Valmet Corporation and/or its subsidiaries (collectively
“Valmet”) and is furnished solely for operating and
maintaining the supplied equipment and/or software.
Use of the document for any other project or purpose is
prohibited. All copyrights to the document are reserved
by Valmet. Accordingly, the document or the information
contained therein shall not (whether partly or entirely) be
reproduced, copied or disclosed to a third party without
prior written consent of Valmet.
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