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EMC og Pålideligheds test af flow målere 

 

Infuence / Disturbance test udføres fordi: 

 

1. Flow måleren skal kunne fungere i det miljø den installeres 

2. Måleinstrument direktivet MID 2004/22/EC kræver det 



Det elektromagnetiske miljø (Bilag 1 Væsentlige krav) 

 

E1 Denne klasse omfatter instrumenter, der anvendes på steder 

 med elektromagnetiske forstyrrelser, som svarer til dem, der 

 findes i bolig-, erhvervs- og lette industribygninger 

E2 Denne klasse omfatter instrumenter, der anvendes på steder 

 med elektromagnetiske forstyrrelser, som svarer til dem, der 

 findes i andre industribygninger 

E3 Denne klasse omfatter instrumenter, som får strøm fra et 

 køretøjs batteri. Sådanne instrumenter skal opfylde kravene for 

 E2 og desuden følgende krav: 

 spændingsfald, der skyldes aktivering af startmotorkredsløbet i en   

 forbrændingsmotor 

 belastningstransienter, der forekommer, når et afladet batteri kobles fra, medens 

 motoren kører 

 

 

 



Det mekaniske miljø (Bilag 1 Væsentlige krav) 

 

M1 Denne klasse omfatter instrumenter, der anvendes på steder 

 med minimal udsættelse for vibrationer og chok, f.eks. 

 instrumenter, som er monteret på lette understøtninger og udsat 

 for ubetydelige vibrationero g chok fra omgivende sprængning 

 eller pælenedramning, smækkende døre etc. 

M2 Denne klasse omfatter instrumenter, der anvendes på steder 

 med betydeligt eller højt vibrations- og chokniveau, f.eks. F

 orårsaget af maskiner og forbipasserende køretøjer i nærheden, 

 eller af, at de er placeret tæt op ad tunge maskiner, 

 transportbånd mv. 

M3 Denne klasse omfatter instrumenter, der anvendes på steder 

 med højt og meget højt vibrations- og chokniveau, f.eks. 

 instrumenter monteret direkte på maskiner, transportbånd mv. 

 

 



Det klimatiske miljø (Bilag 1 Væsentlige krav) 

 

Fabrikanten skal angive den øvre og nedre temperaturgrænse blandt 

værdierne i tabel 1, medmindre andet er angivet i bilag MI-001 til MI-

010, og anføre, om instrumentet er beregnet til kondenserende eller 

ikke-kondenserende fugtighed, samt om den tiltænkte placering er 

åben eller lukket. 

  

 



Det elektromagnetiske miljø (Bilag 1 Væsentlige krav) 

Der skal tages hensyn til følgende: 

 

spændingsudfald 

kortvarig formindsket spænding 

spændingsvariationer på fødeledninger og/eller signallinjer 

elektrostatiske udladninger 

højfrekvent elektromagnetisk felt 

overførte højfrekvente elektromagnetiske felter på fødeledninger 

og/eller signallinjer 

overspænding på fødeledninger og signallinjer 

 



Harmoniserede standarder 

 

• Opfyldelse af harmoniserede standarder giver formodning om at de 

væsentlige krav er opfyldt 

 

• Der er få harmoniserede miljø test standarder under MID 

 

• MID Artikel 16 gør det muligt for WELMEC at lave Corresponding 

tabeller mellem direktivets væsentlige krav og OIML 

rekommandationer – eksempelvis OIML R 117 



Influence / Disturbance test OIML R49 



Influence / Disturbance test EN 1434 



Corresponding tabel for OIML R 117 



Production Phase Design Phase 

Conformity assessment procedures 

Internal control of design and production 
No NB 

EC type examination 
Certificate issued by NB 

Conformity to type 
As described in certificate. No NB 

Production quality assurance 
 NB approve and control production QS (ISO 9002) 

Product quality assurance  
NB approve and control product QS (ISO 9003)   

Product verification  
NB controls conformity with certificate from B + new certificate  

Unit verification 
Each individual product is examined by a NB who issues a certificate of conformity 

Full quality assurance 
NB approve and control QS for design, manufacture, final product inspection and tesing 

Start CE 
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Conformity assessment – Global approach 
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Elektriske forstyrrelser - transienter 

 Surge transient 

ESD transient 

Burst transient 

Netudfald 
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Elektriske forstyrrelser – HF indstråling 

 

Radiofrekvens 

forstyrrelser 



Elektriske forstyrrelser – HF indstråling 

Flow målere er integrerende instrumenter. Derfor  foretages testen i steps 

ved følgende frekvenser. 

 

Ledningsbåren: 0,15  0,23  0,34  0,5  0,8  1,1  1,7  2,5  3,8  7  14  21  MHz 

 

Direkte indstråling: 26  40  60  80  100  120  144  150  180  200  250  350  

    400  435  500  600  700  800  934  1000 MHz 

 

Ved hver af ovennævnte frekvenser foretages funktions test af måleren 



Hvad er ”Flow/Varmeenergi” på DELTA? 

DELTA har i mere end 20 år lavet: 

- Performancetest af temperaturfølere og regneværk 

- Miljøtest af flowmålere, temperaturfølere og regneværk 

I 2001 fik (lavede) DELTA en stationær flowstand så vi også 

kunne lave Performancetest af flowmålere (mange ”punkter”). 

Det kunne Force Technology og Teknologisk Institut bare også… 



Hvad er ”Flow/Varmeenergi” på DELTA? 

 

 











DELTA’s Flow stand 
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EMC -   avoid surprises at the end of the tunnel 

Thank you for listening  


