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Johdanto

Sisältö

Koventuneet energiansäästövaatimukset ovat lisän-
neet tarpeenmukaisten ilmanvaihtojärjestelmien käyttöä 
rakennuksissa. Perinteisten ilmavirtasäätimien ongelmana 
on pölyn kertyminen kanavassa olevien mittayhteiden 
aukkoihin heikentäen säätimen toimintaa. Tämä näkyy 
painesuhteiden muutoksina ja säädön epätarkkuutena. 
Laitteiden huolto on hankalaa ja kallista.

Ultralink on uusi teknologia, joka muuttaa tämän kaiken. 
Kun mittaus tapahtuu ultraäänellä kanavan reunoista, 
kanaviston likaantuminen ei vaikuta mittaukseen ja sää-
töön. Mittaus on erittäin tarkka 0,5 m/s kanavanopeuteen 
asti ja vielä 0,1 m/s kanavanopeudella mittaepätarkkuus 
on alle 10%. Kun kanavassa ei ole perinteistä mittayh-
dettä, siitä ei myöskään aiheudu painehäviötä. Laitteessa 
on mukana myös lämpötilamittaus. Kun lähtökohtana 
on energiatehokkuus, mittatarkkuus, yksinkertaisuus ja 
käytön helppous, valintasi on Ultralink. 
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1. Mittalaite

Tuotekuvaus
Käyttö

FTMU-mittalaite sopii ilmavirran ja lämpötilan mittaami-
seen. 

Rakenne

Mittalaite koostuu anturin rungosta, jossa on Lindab Safe 
-tiivisteet. 

Anturin runkoon on asennettu kaksi virtausanturia, jotka 
on liitetty näyttölaitteeseen. Näyttölaite on asennettu 
hyllylle anturin rungon päälle.

Huomioi! Virtausanturit on sijoitettu kiinteälle etäisyydelle 
toisistaan, eikä niitä saa koskaan irrottaa.

Yleiskatsaus

Ilmavirta

IP42

Patentoitu

Tila

m
3/h

l/s m
/s

°C Tila

FTMU-mittalaite

Tilan merkkivalo Ilmavirran suunta

Tilapainike

Näytön parametrit

CE-merkki

IP-luokitus

Näyttölaite

Virtausanturi

Anturin runko

Näyttölaite

Ilmavirta

IP42

Patentoitu

Tila
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3/h
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°C Tila

FTMU-mittalaite

TCP/IP

Etäpääte 

Mittari

Ilmavirran suunta
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Sijoitus (FTMU ja FTSU)
Etäisyys häiriöön, mitä pidempi suora kanava mittarin 
edessä, sitä tarkempi mittaus. Mittalaitetta ei suositella 
asennettavaksi siten, että ensimmäinen virtausanturi* sijoi-
tetaan osan ulkosäteelle. Suora minimietäisyys mittalait-
teen jälkeen on 1·Ød.

Häiriö Ensimmäisen virtausanturin paikka*

Mittausvirhe (%)

a

2-4·Ød >4-5·Ød >5·Ød

Käyrä a

Ød *

Sisäsäde 5 5 5

Käyrä
a

Ød

* Ulkosäde 
(Ei suositeltava)

20 10 5

Käyrä

a

Ød

*

a

Ød

*

Ulko-/sisäpuolella 10 5 5

Muuntoyhde
a

Ød

*

Suuresta pieneen 5 5 5

Muuntoyhde a

Ød

Pienestä suureen 10 5 5
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Häiriö Ensimmäisen virtausanturin paikka*

Mittaustarkkuus (%)

a

2-4·Ød >4-5·Ød >5·Ød

T-yhde

a

Ød
*

Sisäsäde 10 5 5

T-yhde

a

Ød

*

Ulkosäde 
(Ei suositeltava)

20 10 5

T-yhde

a

Ød

*

a

Ød

*

Ulko-/sisäpuolella 10 5 5
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Liitännät
Liitännät tehdään liitinlevyyn, joka saadaan näkyviin irrot-
tamalla näyttölaitteen suojus.

1. 24 V, (AC/DC)
2. GND, ON (AC/DC)
3. +B, RS485 ModBus
4. -A, RS485 ModBus
5. SH, häiriösuoja
6. GND
7. AO1, ilmamäärä
8. AO2, analoginen lähtö  
9. AIN, (ei käytössä tässä versiossa)
10. MO1, (ei käytössä tässä versiossa)
11. MO2, (ei käytössä tässä versiossa)
12. GND
Kytkentäsuositus:

Asennus
Kiinnitä FTMU-mittalaitteen runko Lindabin kanavajärjestel-
mään Lindab Safe -asennusohjeiden mukaan. On tärkeää, 
että mittalaitteen runko asennetaan siten, että ilman vir-
taussuunnan kertova nuoli osoittaa ilmavirran suuntaan. Älä 
käytä virtausantureita kahvoina mittaria asentaessasi, koska 
ne voivat murtua ja niiden paikkojen muutokset voivat vaikut-
taa mittaustarkkuuteen.

FTMU voidaan yhdistää etäpäätteeseen RS485-tiedonsiir-
toyhteyden avulla, ja etäpääte voidaan yhdistää tietokonee-
seen TCP/IP Modbus -väylän välityksellä.

Jotta johdot saadaan liitettyä liitinalustaan, näyttölaitteen 
takana olevaan kumiseen kaapelin läpivientieristeeseen on 
tehtävä reikä tiiviyden varmistamiseksi ympäristöön päin.

Kun johdot on liitetty, niistä on poistettava jännitys. Johdot 
voidaan kiinnittää hyllyyn käyttämällä nippusiteitä, jotka 
kiinnitetään hyllyssä oleviin aukkoihin. 

Toiminto Kaapelityyppi

24 V:n syöttö 2-johtiminen, paksuus riippuu pituudesta ja kuormituksesta, maks. 1,5 mm2

RS485 2-johtiminen suojattu ja kierretty parijohto, min. 0,1 mm2 (LIYCY-kaapeli)

Tuo mittalaitteeseen virta muuntajalta. 

Liitä mittari etäpäätteeseen RS485-väylän avulla. 

Liitä etäpäätteen A mittarin liitäntään -A ja B liitäntään +B. Jos kytketään useampi mittari sarjaan, on tärkeää kytkeä A 
A:han ja B B:hen, koska niiden kytkeminen ristiin pysäyttäisi Modbus-väylän toiminnan.
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Virtalähde
Muuntajan mitoitus

24 V AC -muuntajan/-muuntajien koon tarve voidaan määrittää laskemalla yhteen kaikkien komponenttien mitoitusvirran-
kulutus [VA]. Muuntajan tehon on ylitettävä tämä arvo. Käytä ainoastaan suojaerotusmuuntajia. Virrantarpeen I laskemi-
nen:

 I = (P1+P2+…+Pn) / U [A]

missä:

 Pn on kunkin komponentin mitoitusvirrankulutus [VA]

 U on jännite (24) [V]

Jos virrantarve I ylittää 6 A (joka vastaa noin arvoa 150 VA 24 V:n AC-muuntajalla), on ylikuumenemisen välttämiseksi 
käytettävä useampaa muuntajaa.

Syöttökaapelin mitoitus

Syöttökaapelin johdinkoko voidaan määrittää laskemalla resistanssi metriä kohden R. Laskelmassa on oletuksena, että 
syöttökaapeli kestää esim. 2 V:n jännitteenlaskun:

 R(per m) = Udrop / (I * L) [Ω/m]

missä:

 Udrop on hyväksytty jännitteen lasku (2 V) kaapelissa [V]

 I on virta [A]

 L on muuntajasta komponenttiin johtavien syöttökaapeleiden maksimipituus [m]

Tehon kulutus

Syöttölaitteen mitoitusta varten FTMU:n tehon kulutus on 0,48 VA. 

Käytettäessä muuntajaa, jonka kapasiteetti on 75 VA, on mahdollista kytkeä toisiinsa noin 150 FTMU-laitetta. 

Ei ole suositeltavaa käyttää muuntajaa, jonka kapasiteetti on yli 150 VA!

Johtimen poikkileikkauspinta-ala kuparijohdinmetrin resistanssin funktiona
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Näyttö

Näytön vakioasetuksella näytetään ilmavirta m³/h.

Tilapainiketta painamalla voit vaihtaa näytettävän mit-
tausalueen. Näytön alareunassa näkyvä nuoli ilmaisee 
tämänhetkisen mittausalueen.

Näytettäviä mittausaluevaihtoehtoja ovat seuraavat:

• Ilmavirta (m³/h)
• Ilmavirta (l/s)
• Ilmannopeus (m/s)
• Lämpötila (°C)
• (Näkyviin tulee neljä muutakin parametriä, mutta ne 

eivät ole käytössä tässä versiossa.) 
• Mittalaitteen ID-numero

Tilan merkkivalo

Tilan merkkivalo ilmaisee seuraavia:

Tila Toiminto

Ei valoa Mittalaite on kytketty pois päältä

Vilkkuva valo On ilmennyt ongelma

Jatkuva valo Mittalaite on päällä ja toimii normaalisti
 

Asetukset

Kun mittalaite on kytkettynä Modbus-tiedonsiirtoon, voidaan määrittää useita asetuksia. Yleisimmät ovat:  

#ADDR Nimi Tyyppi Skaala Yksikkö Vakio Kommentti

3×150 Virtausnopeus Liukuluku 1 m/s

3×152 Virtausnopeus Liukuluku 1 m3/h

3×154 Virtausnopeus Liukuluku 1 l/s

3×200 Lämpötila 16 bittiä 10 C

3×013 Laitteen tila 16 bittiä 1 -

0 = Normaali tila 
1 = Varattu tulevaa varten 
2 = Varattu tulevaa varten 
3 = Mittausvirhe

#ADDR Nimi Yksikkö Vakio Kommentti

4x002
RS485-tiedonsiirron baudinopeuden 
määritys

Baudino-
peus

1

0 = 9600 
1 = 19200 
2 = 38400 
3 = 76800

4x003
RS485-tiedonsiirron pariteetin mää-
ritys

Pariteetti 1
0 = pariton;  
1 = parillinen;

4x004
RS485-tiedonsiirron pysäytysbitin 
määritys

Pysäy-
tysbittien 
määrä

1 1 tai 2



9Pidätämme oikeuden muutoksiin ennalta ilmoittamatta

Maksimivirtaus

Ø * *

nim. m3/h l/s

100 565 157

125 884 246

160 1448 402

200 2262 628

250 3534 982

315 5611 1559

Analogisten lähtöjen asetukset:

#ADDR Nimi Yksikkö Vakio Kommentti

4x400 Analogisen lähdön 1-alueen määritys 0

0 = 0-10 V 
1 = 10-0 V 
2 = 2-10 V 
3 = 10-2 V

4x401 Analogisen lähdön 1 laitteen määritys 0
Näyttö:  
0 = virtaus 
1 = lämpötila

4x402 Analogisen lähdön 1 minimilämpötila -20

4x403 Analogisen lähdön 1 maksimilämpötila 50

4x404 Analogisen lähdön 1 minimivirtaus 0

4x405 Analogisen lähdön 1 maksimivirtaus *
on aina 20 m/s, mikä  
riippuu mitoituksesta,  
ks. taulukko “Maksimivirtaus”
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#ADDR Nimi Yksikkö Vakio Kommentti

4x001 ID-numero ID-numero

Vianmääritys

Ongelman ilmetessä tilan merkkivalo alkaa vilkkua ja näy-
tölle tulee virhekoodi.

Virhekoodi Ongelma Kommentti

Err004 Ongelmia ilmavirran mittaamisessa Mahdollisia syitä:

• jokin estää virtausantureiden toimintaa
• elektroniikkavika
• virtausantureita ei ole liitetty asianmukaisesti näyttö-

laitteeseen
• anturin runko on viallinen

Err015 Tuntematon UltraLink-tyyppi Määritysongelma

Err016 Tehtaan tiedot turmeltuneet

Err032 Virheitä tehtaan tiedoissa Joku on yrittänyt peukaloida tehtaan tietoja ilman 
oikeuksia. 

ID-numerot

Mittalaitteille on annettu valmistuksen yhteydessä ID-nu-
mero väliltä 1-255. Annettu ID-numero näkyy tarrassa 
laitteen toimituslaatikon ulkopuolella. Se on sama kuin 
sarjanumeron kolme viimeistä numeroa. 

Jos kahdella tai useammalla mittalaitteella on sama 
ID-numero, jokaiselle niistä on annettava oma ID-numero 
tiedonsiirron mahdollistamiseksi. 

Jotta mittalaitteen ID-numero voitaisiin vaihtaa, kaikki 
muut mittarit, joilla on sama ID, on kytkettävä irti.
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Huolto
Ei normaalisti tarvitse huoltoa. Laitteen näkyvät osat voi 
pyyhkiä kostealla liinalla.

Virtalähde 24 (18-32)  VAC

Kaapeli Maks.ulkohalkaisija 7 mm

Virrankulutus 20 mA

Teho 0,48 VA

Ympäristön lämpötila-alue -30...+50 °C

Maks. ilmankosteus 95 % RH

Liitäntä RS485-standardi

Kaapeli RS485-standardikaapeli, 2-johtiminen 
suojattu ja kierretty parijohto, min. 0,1 
mm2 (LIYCY-kaapeli)

Protokolla Modbus

Lähtö Ilmavirta  m3/h

Ilmavirta  l/s

Nopeus  m/s

Lämpötila  °C

Kanavanopeus 0,5-15 m/s

Lämpötila-alue -0...+30 °C

Mittausepätarkkuus maks. Riippuen siitä, kumpi on suurempi ±5 % tai

(väh. 5 suoran kanavan halkaisijaa ennen mittaria) ±1 l/s

Lämpötilamittauksen epätarkkuus 0-50 °C ±1 °C

Staattinen paineraja -750...+2000 Pa

Kannen ruuvit TX12

Tekniset tiedot
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2. Näyttö ja anturi

Tuotekuvaus
Käyttö

Anturi sopii ilmavirran ja lämpötilan mittaamiseen. 

Rakenne

Anturi koostuu anturin rungosta, jossa on Lindab Safe 
-tiivisteet. Anturin runkoon on asennettu kaksi virtausan-
turia, jotka on liitetty näyttöön USB-kaapelilla, joka taas 
on kiinnitetty virtausantureihin.

Asennus
Kiinnitä anturin runko Lindabin kanavajärjestelmään 
Lindab Safe -asennusohjeiden mukaan. On tärkeää, että 
anturi asennetaan siten, että ilman virtaussuunnan ker-
tova nuoli osoittaa ilmavirran suuntaan. 

Anturi voidaan liittää näyttöön anturin kaksinkertaisella 
USB-kaapelilla.

Huomioi! Virtausanturit on sijoitettu kiinteälle etäisyydelle 
toisistaan, eikä niitä saa koskaan irrottaa.

ON/OFF

Patentoitu

Tila

m
3/h

l/s m
/s

°C ON/OFFTila

FTD-näyttö

Anturi

Ilmavirran suunta

Näyttö

USB-kaapeli

Patentoitu

Tila

m
3/h

l/s m
/s

°C ON/OFFTila

FTD-näyttö
ON/OFF-painike

Kaksois-USB-portti

Tilapainike
Micro-USB-portti tietokoneelle

Tilan merkkivalo

Näytön parametrit

CE-merkki

Virtausanturi

Anturin runko

Kaksois-USB-kaapeli

Anturi

Näyttö

Yleiskatsaus
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Tilan merkkivalo

Tilan merkkivalo ilmaisee seuraavia:

Tila Toiminto

Ei valoa Näyttö on pois päältä

Vilkkuva valo On ilmennyt ongelma

Jatkuva valo Näyttö on päällä ja  
toimii normaalisti

Virtalähde

Näyttö saa virtansa kahdesta AA-paristosta, jotka voi-
daan vaihtaa avaamalla näytön takana oleva kansi.

Näyttö

Näytön vakioasetuksella näytetään ilmavirta m³/h.

Tilapainiketta painamalla voit vaihtaa näytettävän mittaus-
alueen. 

Näytön alareunassa näkyvä nuoli ilmaisee tämänhetkisen 
mittausalueen.

Näytettäviä mittausaluevaihtoehtoja ovat seuraavat:

• Ilmavirta (m³/h)
• Ilmavirta (l/s)
• Ilmannopeus (m/s)
• Lämpötila (°C)
• (Näkyviin tulee neljä eri asetuspistettä, mutta niitä ei 

pidä käyttää tässä versiossa.)
• Anturin ID-numero

Näyttö voidaan kytkeä pois päältä:

• painamalla oikealla olevaa painiketta
• liittämällä siihen PC micro-USB-portin kautta

Näyttö kytketään pois päältä seuraavasti:

• Jos näyttöä ei ole kytketty PC:hen ja oikeanpuoleista 
painiketta painetaan ja pidetään pohjassa vähintään 7 
sekunnin ajan

• Näyttö kytkeytyy pois päältä automaattisesti 5 minuu-
tin kuluttua.
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ID-numerot

Näytöille on annettu valmistuksen yhteydessä ID-numero 
väliltä 1-255. 

#ADDR Nimi Yksikkö Vakio Kommentti

4x001 ID-numero ID-numero

Asetukset

Kun näyttö on kytkettynä Modbus-tiedonsiirtoon, voidaan määrittää useita asetuksia. Yleisimpiä ovat: 

#ADDR Nimi Tyyppi Asteikko Yksikkö Vakio Kommentti

3×150 Virtausnopeus Liukuluukku 1 m/s

3×152 Virtausnopeus Liukuluukku 1 m3/h

3×154 Virtausnopeus Liukuluukku 1 l/s

3×200 Lämpötila 16 bittiä 10 C

3×013 Laitteen tila 16 bittiä 1 -

0 = Normaali tila 
1 = Varattu tulevaa varten 
2 = Varattu tulevaa varten 
3 = Mittausvirhe

#ADDR Nimi Yksikkö Vakio Kommentti

4x002
RS485-tiedonsiirron baudinopeuden 
määritys

Baudino-
peus

1

0 = 9600 
1 = 19200 
2 = 38400 
3 = 76800

4x003
RS485-tiedonsiirron pariteetin mää-
ritys

Pariteetti 1
0 = pariton;  
1 = parillinen;

4x004
RS485-tiedonsiirron pysäytysbitin 
määritys

Pysäy-
tysbittien 
määrä

1 1 tai 2
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Virhekoodi Ongelma Kommentti

Lo Pariston virta vähissä Paristo alkaa olla vanha. Vaihda paristo

Err003 Asetuspisteen saavuttaminen ei onnistu

Err004 Ongelmia ilmavirran mittaamisessa Mahdollisia syitä:

• jokin estää virtausantureiden toimintaa
• elektroniikkavika
• virtausantureita ei ole liitetty asianmukaisesti näyttö-

laitteeseen
• anturin runko on viallinen

Err016 Tehtaan tiedot turmeltuneet

Huolto
Ei normaalisti tarvitse huoltoa. 

Laitteen näkyvät osat voi pyyhkiä kostealla liinalla.

Virtalähde Paristo AA (×2)

Ympäristön lämpötila-alue -30...+50  °C

Ympäristön maksimikosteus 95  % RH

Lähtö virtaus  m3/h

virtaus  l/s

Nopeus  m/s

Lämpötila  °C

Nopeusalue 0,5-15  m/s

Lämpötila-alue -0...+30  °C

Virtauksen mittauksen epätarkkuus 
(väh. 5 suoran kanavan halkaisijaa ennen anturia) Riippuen siitä, kumpi on suurempi

±5 
±1

 % tai 
l/s

Lämpötilan mittauksen epätarkkuus 0-50 °C ±1  °C

Staattinen paineraja -750...+2000  Pa

Kannen ruuvit TX12

Tekniset tiedot

Vianmääritys

Ongelman ilmetessä tilan merkkivalo alkaa vilkkua ja näy-
tölle tulee virhekoodi.
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karatkaisut. Työskentelemme myös löytääksemme 

tapoja vähentää vaikutustamme ympäristöön ja 

ilmastoon. Teemme tämän kehittämällä mene-

telmiä ratkaisujemme tuottamiseksi mahdollisim-

man vähällä määrällä energiaa ja luonnonvaroja 

sekä vähentämällä kielteisiä ympäristövaikutuksia.  

Käytämme tuotteissamme terästä. Se on yksi har-

voista materiaaleista, jota voidaan kierrättää kerta 

toisensa jälkeen, ilman että se menettää ominai-

suuksiaan. Tästä on seurauksena vähäisemmät 

hiilipäästöt luontoon ja pienempi energiankulutus. 

Yksinkertaistamme rakentamista
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