
MF-PFA
ver 3.x

Micafl ex PFA ver 3. 
Tryck- och Flödesgivare med alarmfunktion
och reglerutgång
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Produktdatablad
[Dok. id: md-1340se_150303]

ANVÄNDNING
MF-PFA är en programmerbar mikroprocessorbaserad 
givare/regulator för mätning och reglering av tryck 
och fl öde. Med hjälp av de fyra tangenterna väljs 
såväl önskad funktion som inställning och skalning. 
Den tvåradiga displayen är belyst och visar i klartext 
valda funktioner och mätvärden.

MONTAGE
MF-PFA är avsedd att placeras på vägg eller infällt 
montage genom en vägg eller skåpdörr. Vid infällt 
montage används montagesatsen MFM-PANEL.  

UTSIGNALER
MF-PFA har två analoga utgångar som kan användas 
som ärvärdesutgång för tryck och fl öde eller 
reglersignal. Varje utgång har 3 anslutningar, en 
för Volt DC, en för mA DC och en gemensam nolla. 
Utgångarna medger att både mA- och Voltsignalen 
kan användas samtidigt.

MATNING
MF-PFA matas med 24 VAC eller 20...32 VDC.

ALARM
MF-PFA har två av varandra oberoende alarm. 
Larmen har varsin potentialfri växlande reläkontakt, 
akustiskt (summer) och visuellt (lysdiod). Tryck eller 
fl öde, hög eller låg alarmnivå, manuell eller automatisk 
återställning kan väljas. 

CERTIFIKAT
Kalibreringscertifi kat med spårbarhet ingår som 
standard.

TILLBEHÖR: 
  Modbus kommunikationsmodul RTU med RS-485 
gränssnitt

  Modul för automatisk nollställning
  Fjärrdisplay för placering upp till 30m från cen-
tralenhet, 2st displayer kan anslutas till samma 
centralenhet

  Montagesats för infällt montage
  Transformator extern 230 VAC
  Blockventil för manuell nollställning och kontroll
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TEKNISKA DATA:

Display: Alfanumerisk LCD
2 rader, 2x16 tecken,
bakgrundsbelyst.

Matningsspänning: 24 ± 15% VAC
20...32 VDC

Effektförbrukning: Max 3 VA (24VAC)

Tryckområde: -50...+50 Pa
0...50 Pa
0...100 Pa
0...200 Pa
0...500 Pa
0...1 kPa
0...2 kPa
0...5 kPa
andra områden på begäran.

Onoggrannhet: < ± 0,5 % av tryck-
området ± 0,5 Pa

Temperaturdrift: < ± 0,5 % /10 °C

Dämpning: 0,0...9,9 sek

Utsignal: Två analoga utgångar, 
0/2...10 VDC, 0/4...20 mA 
valbara samt skalbara. 
Både mA och Volt signal 
kan användas samtidigt.

Omgivningstemp: 0...50°C

Alarm: Två separata alarm för hög 
& låg nivå med potentialfri 
växlande reläkontakter,  
alarm indikering med röd 
lysdiod  samt summer 
(gemensam)

Kapslingsgrad: IP 65, ABS plast

El-anslutning: 1 x 2,5 mm2 / terminal

Kabelgenomföring: 4 st M16x1.5mm 
(kabelför skruvning ingår ej)

Dimensioner: BxHxD = 122x120x90 mm

Vikt: 0,86 kg

SKÖTSEL:
Kontrollera nollpunkt minst var 6:e månad.

TILLBEHÖR: 
• Modbus kommunikationsmodul RTU med RS-485 

gränssnitt
• Modul för automatisk nollställning
• Fjärrdisplay för placering upp till 30m från cen-

tralenhet, 2st displayer kan anslutas till samma 
centralenhet

• Montagesats för infällt montage
• Transformator extern 230 VAC
• Blockventil för manuell nollställning och kontroll

EMC/LVD:
Uppfyllda EU direktiv:
- EMC  SS-EN 61000-6-3:2007 + A1:2011
   SS-EN 61000-6-2:2005 + C1:2005
- LVD   SS-EN 61010-1:2010

INKOPPLING:


