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دفترچه راهنما

فلومتر الکترومغناطیسی
دقت اندازه گیری بسیار باال
دارای پایداری باال
تولید براساس آخرین استاندارد اروپا
دارای طول عمر باال
اندازه گیری بدون ایجاد افت فشار

با افتخار ساخت کنترل ارنژی اریان
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فهرست
معرفی مختصر

نکات کلیدی درتنظیمات

اصول کاری

نکات دیگر

اصول اندازه گیری

نکات مهم نصب مکانیکی دستگاه

مدل ها

سیم بندی دستگاه

مشخصات فنی

ترمینال دستگاه

نقشه و ابعاد فلومتر

سیم بندی مدل نمایشگر جدا از دستگاه

اصول اساسی مورد نیاز

سیم بندی خروجی دستگاه

جداول انتخاب محصول

عیب یابی

منوی دستگاه و تنظیمات

بسته بندی

صفحه کلید و صفحه نمایش
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معرفی :
مزایای دستگاه


تغییرات چگالی جریان ،ویسکوزیته ،دما ،فشار و هدایت روی اندازه گیرری تراریری ندارنرد انردازه گیرری برا دقرت براال
بدون تاریر این عوامل صورت می گیرد



هیچ گونه افت فشار و مانعی روی لوله به وجود نمی آید



فلومتر های شرکت کنترل انرژی در رنج سایزهای  25میلری مترر ترا  400میلری مترر تولیرد مری گردنرد برای سرایز هرای
مختلف  ،شرایط کاری مختلف،سیال هرای خال،،ناخال،،اسیدی،سریال هرای دارای خورنردگی براال مردل هرای مختلرف
ارائه گردیده است ،خواهشمند است جهت انتخاب بهترین مدل با کارشناسان فروش این شرکت مشورت نمایید



این نوع فلومتر دارای پردازنده قوی  16بیتی با قابلیت تحلیل کامال دیجیتال پروسره ،بره مرا امکران انردازه گیرری برا
ربات  ،دقت بسیار باال،تاریر پذیری نویز بسیار کم را فراهم نموده است همچنین از مزیت های این پردازنده کراهش
مصرف برق و الکتریکال دستگاه می باشد



دارای نمایشگر  LCDبا کیفیت با نور پس زمینه جهت نمایش محلی با قابلیت اعمال تنظیمات محلی



دارای منوی فارسی به منظور بهره برداری ساده تر



دارای خروجی های  RS485یا  RS232جهت ارتباط ،مانیتورینگ و کنترل شبکه



دارای دیتاالگر  GSM/GPRSبه منظور ارتباط آنالین و لحظه به لحظه و مانیتورینگ تحت اینترنت  ،اس ام اس
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تشخی ،خالی بودن لوله و عملکرد الکترودها ی دستگاه و ارسال آالرم



از قطعات  SMDو مونتاژ ( )SMTبرای افزایش قابلیت اطمینان ،استفاده شده است

کاربردهای اصلی
فلومتر الکترومغناطیسی را می توان برای اندازه گیری حجم جریان سیال هرادی در خرط لولره  ،اسرتفاده نمرود ایرن وسریله بره
طور گسترده در اندازه گیری جریان و کنتررل در صرناین نفتری و شریمیایی ،صرنعت مترالوژی ،آب و فاضرالب ،کشراورزی  ،کاغرذ
سازی ،صناین غذایی  ،شیر و آشامیدنی ،و داروسازی به کار می رود
1 -1

شرایط کاری و محیطی

دمای محیط :سنسور -25℃ :تا℃ ، + 60ترنسمیتر(قسمت نمایشگر)  -25℃ :تا;℃+ 60
رطوبت کاری 5 :تا  90درصد،
هدایت سیال:بایستی بیشتر از  5m S/cmباشد
دمای سیال :تا  60درجه سانتیگراد
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اصول کاری
اصول اندازه گیری
اصل اندازه گیری فلومتر الکترومغناطیسی ،بر مبنای قانون القاء الکترومغناطیسی فارادی مری باشرد در فلرومتر مغناطیسری از
یک جفت الکترود  ،یک جفت کویل و هسته آهنی به منظور ایجاد میدان مغناطیسی ،استفاده شده است زمرانی کره سریال
داخل لوله و در جهت قطن میدان مغناطیسی ایجاد شده  ،توسط سیم پیچی مغناطیسی تعبیه شده روی فلومتر جریران مری
یابد ،ولتاژ ی روی الکترودها القا شده که این ولتاژ القا شده  ،رابطه مستقیم با سرعت میانگین جریان سیال دارد

U = kBVD
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ساختار دستگاه :
 -1جانکشین باکس
 -2فلنج
 -3الیه خارجی
 -4الکترودها
 -5الیه داخلی
 -6سیم پیچی مغناطیسی
 -7بدنه

مدل ها:
طبقه بندی اول:
فلومتر الکترومغناطیسی متشکل از سنسور و ترنسمیتر(نمایشگر) می باشد ودر دو مدل اصلی ارائه می گردد
-1نوع سرهم :که در این مدل نمایشگر و سنسور به صورت یکپارچه می باشد
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-2نوع نمایشگرجدا :در این مدل نمایشگر دستگاه از سنسور آن جدا می باشد و با کابل دوالیه با طول مشخ ،اسرتفاده شرده
است
طبقه بندی دوم:
کارشناسان  R&Dاین شرکت برای کاربردهایی که امکان تامین برق برای آنها فراهم نیست
مدل های باطری دار با طول عمر  3سال تا  5سال ارائه نموده اند
طبقه بندی سوم:
برای کاربردهای مختلف از جمله آب  ،فاضالب  ،صناین شریمیایی و دارویری  ،انرواع فلرومتر هرا برا الیره هرای داخلری مختلرف و
جنس الکترودهای مختلف ارائه گردیده است
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مشخصات فنی
15m/s

رنج سرعت

0/2%-0/5%

دقت اندازه گیری

≥5μs/cm

رسانایی مورد نیاز برای سیال

16 bar

DN100-DN400

25 bar

DN100-DN400

40 bar

DN100-DN400

دمای محیط

سنسور

دمای محیط

نمایشگر

الستیک سخت(– )Hard Rubberاتیلن،پروپیلن() FEP

فشار کاری

دمای کاری
جنس الیه داخلی

فوالد ضد زنگ  -هاستلوی

جنس الکترودها

فوالد ضد زنگ  ،هستلوی  ، ،پالتین -ایندیم،

ماده فلنج زمینی

فوالد کربن

ماده محافظ ورودی فلنج

فوالد ضد زنگ

1Cr18Ni9Ti

فوالد ضد زنگ  -فوالد کربن

رزین یا پلی رتان

نهایتا  80متر
)تا  10متر غوطه وری(IP68
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محافظ پوسته
طول کابل مدل نمایشگر جدا

IP65
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درجه حفاظت

مشخصات عمومی کانورتور(ترنسمیتر-نمایشگر)
چهار کلید برای تنظیمات روی نمایشگر وجود دارد همچنین توسط  PCیا لپ تاپ نیز امکان اعمال تنظیمات وجود دارد
ازنمایشگر  LCDبا شفافیت و وضوح باال با نور پس زمینه استفاده شده است
تشخی ،خالی بودن لوله نیز ازدیگر امکانات لحاظ شده برای نمایشگر می باشد

خروجی های ترنسدیوسر:
خروجی جریان :کامال ایزوله 4-20mA/0-10Ma،
مقاومت بار: 0-10mA: 0-1.5KΩ; 4-20mA: 0-750Ω :
فرکانس خروجی  :خروجی جریان دو جهته بوده و خروجی جریان ،متناسب با رنج فلوی سیال می باشد فرکانس خروجی کلکتور
باز ترانزیستور کامال ایزوله شده از محدوده 1تا  5000هرتز می باشد
منبع تغذیه  DCخارجی نبایستی بیش از  35ولت و ماکزیمم جریان کلکتور بایستی  250میلی امپر باشد
خروجی پالس :خروجی جریان دو سویه ترنسدیوسر می تواند سری پالس تا  5000cp/sرا خروجری دهرد فراکتور پرالس بره عنروان
حجم یا جرم در هر پالس تعریف می شود این می تواند در  0.001L/p, 0.01L/p,از
 0.1L/p, 1L/p, 2L/p, 5L/p, 10L/p, 100L/p, 1m3/p, 10 m3/p, 100 m3/p or 1000 m3/p.تنظریم شرود پهنرای پرالس قابرل
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انتخاب به صورت اتوماتیک10ms, 20ms, 50ms, 100ms, 150ms, 200ms, 250ms, 300ms, 350ms and 400ms،
می باشد  %1مدار کلکتور باز ترانزیستور عایق عکس -جفت شونده برای خروجی پالس اسرتفاده شرده اسرت منبرن تغذیره DC
نبایستی بیش از  35ولت و ماکزیمم جریان کلکتور  250میلی آمپر اعمال شود
شااخ

جهاات جریااان :ترنسررمیتر توانررایی انرردازه گیررری جریرران مثبررت و منفرری را دارد و جهررت آن را تشررخی ،میدهررد خروجرری

کانورتر در پایین ترین میزان( 0ولت) برای جریان مثبت می باشد درحالی که  12ولت در باالترین سطح برای جریان معکروس مری
باشد
خروجی آالرم :از دو کانال مدار کلکتور باز برای خروجی سیگنال آالرم استفاده شرده اسرت دو خروجری آالرم وجرود دارد :آالرم حرد
باال ،و آالرم حد پایین
 :Dampingزمان تعدیل از  0 2تا  100رانیه قابل انتخاب می باشد
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نقشه ها و ابعاد فلومتر ها:
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سایز

ابعاد

وزن

mm

L

W

H

PN16

PN25

PN40

25

200

128

147

5

5

6

50

200

165

187

9

9.5

10

100

250

220

249

19

20

23

150

300

285

300

32

35

40

200

350

340

358

41

46

56

250

450

405

418

68

73

85

300

500

460

468

89

97

113

400

600

596

614

122

122

157
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نکاتی در مورد بهینه سازی دقت فلومتر:
 -1اگر سیال دارای ذره جامد یا ناخالصی باشد محدوده فلوی اندازه گیری از  1تا  3متر بر رانیه توصیه می گردد
 -2اگر فلوی سیال بیش از حد براال باشرد  ،توصریه مری شرودقطر نرامی فلرومتر بزرگترر از لولره اصرلی انتخراب گرردد  ،کره
تحت شرایط جریان باال در لوله ،دقت اندازه گیری کاهش نیابد و باعث فرسایش الکترودها و الیه داخلی نشود
-3

اگر لوله دارای رسوب داخلی باشد محدوده فلوی اندازه گیری تا 1متر بر رانیه توصیه می گردد

 -4توصیه می گردد،اگر نرخ فلوی سیال خیلی کم باشد ،قطر نامی فلرومتر بهترر اسرت کوچرک ترر از لولره اصرلی انتخراب
شود تا با افزایش نرخ جریان سیال در فلومتر اندازه گیری با دقت بهتری انجام شود
در شرررایط  2،3،4بایسررتی بررا اتصررال مخروطرری شررکل باالدسررت و پررایین دسررت فلررومتر را برره هررم متصررل نمررود زاویرره مرکررزی
مخروطی نبایستی بیشتر از  150درجه باشد و بایستی لوله اصلی حداقل  5برابر از قطر نامی فلومتر فاصله داشته باشد
به منظور بهینه سازی دقت ،جدول رنج فلو که مربوط به نرخ فلوی نامی معینی می باشند در جردول زیرر فهرسرت بنردی شرده
است
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فلوی کاری را می توانید بر اساس جدول زیر و نرخ فلوی نامی مربوطه کالیبره نمایید
فرمول )V=Q/Q 1(m/s
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:جدول مقایسه جریان اصلی و جریان نامی

Flow Rate

0/01

Flow( m3/h)

(min)

Diameter(mm)

1

2

3

4

5

15 (max)

25 mm

0/0177

1/7671

3/5343

5/3014

7/0686

8/8357

26/5072

50 mm

0/0707

7/0686

14/1372

21/2058

28/2743

35/3429

106/0288

100 mm

0/2827

28/2743

56/5487

84/8230

113/0973

141/3717

424/1150

150 mm

0/6362

63/6173

127/2345

190/8518

254/4690

318/0863

954/2588

200 mm

1/1310

113/0973

226/1947

3392920

452/3893

565/4867

16/96/4600

250 mm

1/7671

176/7146

353/4292

530/1438

706/8583

883/5729

2650/7188

300 mm

2/5447

254/4690

508/9380

763/4070

1017/8760

1272/3450

3817/0351

400 mm

4/5239

452/3893

904/7787

1357/1680

1809/5574

2261/9467

6785/8401
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جدول انتخاب جنس الیه داخلی:
کاربرد
-1

-2
-3

عملکرد اصلی

سیال های با درجه

-1این یک ماده پالستیکی با خواص

دمای 150 -100درجه

شیمیایی پایدار ،مقاوم در برابر خوردگی

سانتیگراد

پایدار در برابر اسید هیدروکلوریک،

مناسب برای اسید و الکل

اسید سولفوریک ،اسید نیترید ،الکل و

مناسب برای سیال های

بسیاری از حالل های اورگانیک ،توجه

بهداشتی  ،فرآورده های

داشته باشید در برابر خوردگی کلورین

دارویی

تریفلورید مقاوم نمی باشد  ،مقاوم در

ماده بوش
پلی تترافلورو اتیلن

برابردمای باالی وانادی تریفولورید،
مناسب برای رنج فلوی باالی فلورین،
اکسیژن ماین و اوزون
-2مقاومت آن در برابر فرسایش کم
می باشد
-3عملکرد ضعیف در برابر فشار منفی
سیال های با درجره دمرای-80

-1االستیسرررریته بسرررریار برررراال ،نیررررروی

-1

 120درجه سانتیگراد

کشش خوب ،مقاومت پوششی خوب

-2

آب شهری ،آب ناخال،،

-2مقاومررت در برابررر خرروردگی اسررید بررا

-3

فرسررررررایش کمتررررررر در برابررررررر

درجه کمتر از آیتم باال  ،مناسب الکل و

IECCO.IR
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رزین(الستیک) پلی کلوروپر

ناخالصی جامد

نمرررررک ،عملکرررررررد نررررررامطلوب در برابررررررر
اکسیداسیون

-1
-2
-3

سیال های برا درجره دمرای80

-1عملکرررد عررالی در برابررر فرسایشرری (ده

به باال

مرتبه بیشتر از آیتم )2

عملکررررررررررررررد مطلررررررررررررروب در

-2عملکرد نامطلوب در برابر اسید و الکل

برابرفرسایش

-4

مناسرررررب برابرررررر سررررریال برررررا

عملکرررد نررامطلوب در برابررر ابرری کرره بررا

حالل ارگانیک مخلوط شده است

ناخالصی خمیر سنگ معردنی،
خمیر زغال سنگ ،گل و غیره

انتخاب جنس الکترودها:
ویژگی

ماده

مقاوم در برابر خوردگی ،مقاوم در برابر سیال فاضالب

فوالد ضد زنگ

آب صنعنی ،آب اشامیدنی ،فاضالب و غیره ،استفاده گسترده

فوالد

در صناین نفت ،شیمیایی،

IECCO.IR
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رزین(الستیک) پلی رتان
(سفارشی)

بدون خورندگی ،با پوشش ضعیف

فوالد ضد زنگ با روکش تنگستن

مقرراوم دربرابررر خورنرردگی اسررید هیرردروکلریک ،مقرراوم در برابررر
خوردگی اسید غیرر اکسریدی ،الکرل ،محلرول نمرک نظیرر اسرید
سولفوریک ،اسید فسفریک ،اسید ارگانیک و غیره
مقاوم در برابرر خوردگی،اسرید اکسریدی ،نظیرر اسرید نیتریرک،

هستلوی

مخلوط اسید کرومیک ،اسید سولفوریک ،نمک اکسیدی نظیرر
 Cu++ ،Fe+++یررا دیگررر اکسرریدها نظیررر محلررول ،مناسررب برررای
سیال آب دریا
مقاوم در برابرر خروردگی آب دریرا ،سریال کلریرد ،هیپوکلریرت،

تیتانیم

اسید اکسیدی(اسید نیتریک) ،اسید ارگانیک الکلی و غیره
عملکرررد نررامطلوب دربرابررر خرروردگی اسررید خررال ،نظیررر اسررید
سولفوریک و اسید هیدروکلریک اسیدهای هدیروکسی الفا،
اکثر اکسیدانت ها نظیر اسید نیتریکCu++ ،Fe+++ ،
مناسب برای سیال با ناخالصی شیشره نامناسرب بررای اسرید

تانتالیوم

هیدروفولوریک ،اسید نتیریک و الکلی
در برابر دیگر مواد شیمیایی مقاوم است
مناسب نمک امونیوم
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فلنج محافظ الیه داخلی و فلنج اتصالی
قابل اجرا

نوع فلنج

کاربرد برای خطوط لو له نظیر خط لوله پالسرتیکی ،هرچنرد ایرن

فلنج اتصالی

برای سنسور با الیه داخلی پلی تترا فلورو تریلن نیرازی نیسرت
استفاده شود
کاربرد زمانی کره فلرنج فرسرایش براالیی دارد بره کرار مری رود،

فلنج محافظ ورودی

این برای سنسور با بوش تترا فلورو تیلن مناسب نیست
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منو اجرایی کانورتر و تنظیمات پارامتر
صفحه کلید و نمایشگر
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نکات کلیدی در اعمال تنظیمات:
در هنگام راه اندازی فلومتر و وصل به برق  ،فلومتر به طور اتوماتیک ،شروع بره انردازه گیرری مری نمایرد وکراربرمی توانرد کلیره
پارامتر های ذکر شده را اعمال نماید
کاربر می تواند توسط  4کلید مشخ ،شده در باال کلیه آیتم های مربوطه جهت اعمال تنظیمات را وارد نماید

 -1کلید ها
کلید" :"downانتخاب نمایش داده روی منوی پایین ترکلید" :"upانتخاب نمایش داده روی منوی باالترکلید " +"compoundکلید " :"enterآوردن تنظیمات پارامترکلید " :"enterتصویر انتخاب مورد نظر را می آوردهنگام اندازه گیری ،برای تنظریم کنتراسرت  ،LCDکلیرد " +"Compoundکلیرد " "UPیرا کلیرد " +"Compoundکلیرد " "Downراچندرانیه نگه دارید
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کلید" :"downمنهای  1از منوی نشان داده شدهکلید" :"upمثبت  1از منوی نشان داده شده" +"Compoundکلید " :"Downمنوی نشان داده شده به چپ می رود" +"Compoundکلید " :"upمنوی نشان داده شده به راست می رودکلید " "enterورود /خروج از منو-کلید " :"enterدر هر وضعیتی دو رانیه نگه دارید به طور اتوماتیک باز خواهد شد

توجه:
 -1زمانی که کلید " "compoundاستفاده می شود شما بایستی کلید " "compoundو " "upیرا " "downرا همزمران فشرار
دهید
 -2زمانی که در حال اعمال تنظیمات پارامتر می باشید ،در صورت وقفه پس از سه دقیقه به طرور اتوماتیرک بره منروی
صفر باز می گردد
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 -3انتخاب مستقیم ضریب صفر در مرورد جریران ،شرما مری توانیرد مکران نمرا را بره وسریله  +یرا – حرکرت دهیرد و بررای
سوییچ کردن از " "downیا " "upاستفاده کنید
برای تنظیم یا تصحیح پارامترهای کاری ،نمایشگر ،تنظیمات پارامترهرا را بره جرای نمرایش مقرادیر انردازه گیرری نشران مری
دهد در وضعیت نمایش مقادیر اندازه گیری  ،کلیدهای " "enter" +"Compoundبه منظور انتخاب پارامتر مری باشرد برا فشرار
دکمه پسورد( )0000و سپس با وارد نمودن پسورد که توسط تولید کننده در اختیارتان قررار داده مری شرود رمرز را تغییرر داده
و در نهایت کلیدهای" "enter" +"Compoundرا برای کار با منوی تنظیمات پارامترها فشار دهید
 6پسورد در طراحی در نظر گرفته شده است که  4تای آ نها برای عملیات های مختلف بره صرورت سرری و  2پسرورد رابرت بررای
عملیات عادی با سیستم در نظر گرفته شده است

منوی انتخاب توابع
کلیرردهای " "enter" +"Compoundرا برررای انتخرراب منررو توابررن فشررار دهیررد ،سررپس کلیرردهای " "upیررا " "downرا برررای انتخرراب
فشار دهید ،در اینجا دو تابن وجود دارد
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-1تنظیم پارامترها
کلید " " enter" +"Compoundرا فشار دهید ،ترا پسرورد ورودی ترابن "تنظریم پرارامتر" نمرایش داده شرود کلیرد"+"Compound
" "enterرا فشار دهید تا به وضعیت تنظیم پارامترها برسید
Clr Total Rec -2
کلیرد ""enter" +"Compoundرا بره منظرور انتخراب پرارامتر فشرار دهیرد ،سرپس کلیرد  upبررای  Clr Total Recرا فشرار دهیرد
زمانی که پسورد را وارد کردید این تابن انجام شده است
Fact Modify Rec -3
کلید " "enter" +"Compoundرا به منظور انتخاب پارامتر فشار دهید  ،سرپس کلیرد  upرا بره منظرور اعمرال Fact Modify Rec
فشار دهید(جزییات در پیوست  5آمده است)
 -4تنظیم پارامترها در منو ها
 54پارامتر در اینجا آورده شده است ،کاربر می تواند هر پرارامتر را اعمرال تنظریم نمایرد لیسرت منروی پارامترهرا در زیرر نشران
داده شده است
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کد

پارامتر

راه تنظیمات

درجه

رنج

1

زبان

Select

2

English-Persian

2

Common address

Set Count

2

0-99

3

Baud Rate

Select

2

600-1440

4

سایز سنسور

Select

2

3-300

5

واحد فلو

Select

2

L/h,L/m,L/s,m3/h,m3/m,m3/s

6

رنج فلو

Set Count

2

0-9999

7

تکرارپذیری فلو

Select

2

1-50

8

جهت فلو

Select

2

مثبت/منفی

9

تنظیم صفر فلو

Set Count

2

0-- یا+999

10

Flow Cutoff

Set Count

2

0-599

11

Cutoff Enable

Select

2

Enable/Disable

12

)واحد مقدار کل(فلوی کل

Select

2

Select

2

Select

2

13
14

Signal E
نوع سیگنال آنالوگ

26

0.001M3-1M3

,0.001L-1L

Enable/Disable
0-10mA ,4-20mA
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15

نوع سیگنال پالس

Select

2

16

Pulse Fact

Select

2

17

رنج فرکانس

Select

2

1-699 HZ

Select

2

Enable/Disable

18

)Mtsnsr Enableفعال نمودن( آالرم خالی بودن لوله

Frequency/Pulse
0.001m3-1m3

, 0.001L-1L

19

Mtsnsr Trip

Set Count

2

5999 %

20

Alarm Hi Activation( فعال نمودن آالرم مقدار

Select

2

Enable/Disable

)بیشینه
21

Alarm Hi Value()وارد نمودن مقدار آالرم بیشینه

Set Count

2

0-599%

22

Alarm Low Activation( فعال نمودن آالرم مقدار

Select

2

Enable/Disable

)کمینه
23

Alarm Hi Value()وارد نمودن مقدار آالرم کمینه

Set Count

2

0-599%

24

فعال نمودن آالرم سیستم

Select

2

Enable/Disable

25

Control Sum Key

Set Count

3

0-9999

26

Serial Number Code 1

User set

4

Finished Ym

27

Serial Number 1

User set

4

Product Number

27
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Field Type

Select

4

Type 1,2,3

29

Sensor Fact

Set Count

4

0.000-5.999

30

Line CRC Enable

select

4

Enable/Disable

31

Laniary CRC1

User Set

4

Set velocity

32

Laniary Fact1

User Set

4

0-.000-1,999

33

Laniary CRC2

User Set

4

Set velocity

34

Laniary Fact2

User Set

4

0-.000-1,999

35

Laniary CRC3

User Set

4

Set velocity

36

Laniary Fact3

User Set

4

0-.000-1,999

37

Laniary CRC4

User Set

4

Set velocity

38

Laniary Fact4

User Set

4

0-.000-1,999

39

Forward Total Low

correctable

5

0000-9999

40

Forward Total Hi

correctable

5

0000-9999

41

Revision Total Low

correctable

5

0000-9999

42

Revision Total Hi

correctable

5

0000-9999

28
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43

اکتیو نمودن اعمال منوهای مقاومت الکترود

Select

5

Enable/Disable

44

ضریب سایش الکترود

Select

5

0.01-0.800 m/s

45

زمان مهار سایش الکترود

Select

5

40-2500 ms

46

1 رمز

User Correct

5

0000-99999

47

2رمز

User Correct

5

0000-99999

48

3رمز

User Correct

5

0000-99999

49

4رمز

User Correct

5

0000-99999

50

Analog Zero

Set Count

5

0.000-1.999

51

Analog Range

Set Count

5

0.000-3.999

52

Meter Fact

Set Count

5

0.000-5.999

53

Meter Code1

Factory Set

6

Finished Y/M

54

Meter code2

Factory Set

6

Product Serial Number

29
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نکاتی در مورد سطح دسترسی به تنظیمات در منوها
پارامترهای (منو) ترنسمیتر در حالت اجرای فلومتر ،در روند پروسه اندازه گیرری ،خروجری هرای فلرومتر ،را مشرخ ،مری نمایرد
انتخاب درست و تنظیم پارامترها کمک مری کنرد کره فلرومتر بره صرورت بهینره عمرل نمایرد و همچنرین خروجری فلرومتر و
اندازه گیری با دقت باالیی انجام شود
 6دسته پسورد برای تنظیم منوهای تنظیمی لحاظ گردیده است دسته های  1ترا  5پسروردها ،بررای کراربران هسرتند و دسرته
 ،6پسورد برای تولید کننده می باشد کاربران می توانند پسوردهای دسته های  4-1را در دسته  5بازتنظیم(ریست) کنند
برای کاربران سطوح دسترسی مختلف در نظر گرفته شده است که این سطوح دسترسری متفراوت بررای یرک ارگران اعمرال مری
شود
سطح دسترسی 1پسورد(تنظیم توسط تولیدکننده به صورت  :)00521کاربران تنها می توانند پارامتر را بخوانند
سطح دسترسی  2پسورد(تنظیم توسط تولیدکننده به صورت  :)03210کاربران می توانند پارامترهای 1تا  24را تغییر دهند
سطح دسترسی  3پسورد(تنظیم توسط تولیدکننده به صورت  :)06108کاربران می توانند پارامترهای 1تا  25را تغییر دهند
سطح دسترسی  4پسورد(تنظیم توسط تولیدکننده به صورت  :)07206کاربران می توانند پارامترهای 1تا  38را تغییر دهند
سطح دسترسی  5پسورد(رابت) :کاربران می توانند پارامترهای 1تا  52را تغییر دهند
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پسورد سطح دسترسی  5می تواند توسط کاربرماهر تنظیم شود سطح دسترسی  4اکثرا برای برازتنظیم واحرد کلری در پسرورد
استفاده می شود سطح دسترسی های  3-1می تواند به وسیله هر کسی تنظیم شود
نکاتی در مورد منو های دیگر
 -1زبان
دو زبان انگلیسی و فارسی ( ) Optionalلحاظ گردیده است ،زبان اصلی دستگاه انگلیسی بوده و بررای کراربران فارسری زبران بره
منظور راحتی بهره برداری از زبان فارسی استفاده شده لحاظ گردیده است
Common Address-2
این کد آدرس ارتباطی پروتکل مربوطه است که هنگام ارتباط چندین  Deviceمورد استفاده قرار می گیررد و مقرداری از 99 -1
را می تواند اختیار کند در حالت تنظیمات کارخانه عدد  0می باشد
-3نرخ Baud Rate
 600,1200,2400,4800,9600, 19200مقادیر زیر را می تواند اختیار نماید:
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-4اندازه سنسور
فلومتر های مغناطیسری تولیردی ایرن شررکت بررای کراربرد هرای مختلرف برا شررایط کراری متفراوت مری تواننرد بره سنسرورهای
مختلفی با لوله های اندازه گیری با قطر های مختلف در این قسمت سایز قطر لوله را وارد نمایید ترا سنسرور فلرومتر نسربت
به قطر لوله کالیبره گردد
 -5واحد اندازه گیری فلو
کرررررررراربر مرررررررری توانررررررررد واحررررررررد انرررررررردازه گیررررررررری فلررررررررو را از آیررررررررتم پارامترهررررررررای زیررررررررر انتخرررررررراب نمایررررررررد
)(L/s、L/m、L/h、m3/s、m3/m、 m3/h
-6محدوده فلو
محدوده فلو به معنای مقدار حرد براالیی مری باشرد ،مقردار حرد پرایین بره طرور اتوماتیرک صرفردر نظرر گرفتره شرده اسرت ایرن
محدوده  ،ارتباط بین نمایش درصد ،خروجی فرکانس و خروجی جریان(برق) با فلو را ایجاد می کند:
نمایش درصد=(اندازه گیری جریان/محدوده اندازه گیری)*100
خروجی فرکانس =(اندازه گیری جریان/محدوده اندازه گیری)*کل فرکانس
خروجی جریان =(اندازه گیری جریان/محدوده اندازه گیری)* تمام جریان +نقطه مبنا؛ خروجی پالس تاریرگذار نیست
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 RSPNS (Responsibility)-7جریان ) نرخ پاسخ جریان (
این به معنای نرخ پاسخ فلوی اندازه گیری شده می باشد مقردار زیراد بررای آن مری توانرد پایرداری نمرایش جریران و خروجری
دیجیتال را افزایش دهد و متناسب برا آن مقردار کرم بررای آن بره معنرای نررخ پاسرخ سررین مری باشرد و مناسرب بررای کنتررل
محصول می باشد این نرخ قابل تنظیم می باشد
 -8جهت جریان
اگر کاربر فکر می کند که فلو متر در جهت جریان نصب شده است  ،فقط باید  OKرا انتخاب نماید
 -9تنظیم صفرفلو () Flow Zero
جهت تنظیم آن ابتدا باید لوله را کامال پر نمایید و از پر بودن آن و پایدار برودن آن اطمینران حاصرل نماییرد  ،صرفر جریران بره
صورت سرعت جریان نشان داده شده است
تصحیح فلوی صفر فلومتر به صورت زیر نمایش داده می شود:
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رقم باالیی FS :به معنای مقدار صفر فلو می باشد
رقم پایینی :مقدار تصحیح نقطه صفر می باشرد زمرانی کره  "0" FSنمری باشرد
آ ن را صفر کنید توجه :اگرر مقردار در خرط بعردی تغییرر کررد و  FSافرزایش پیردا
کرد بایستی از " "-"، "+برای تصحیح  FSبه صفر استفاده کرد

-10مقدار قطع جریان
مقدار قطن جریان به صورت درصدی از مقدار بیشینه فلو می باشد ،کاربر می تواند همه سیگنال هرای جزئری قابرل صررف نظرر
کردن از مقادیر حجم ،جریان ،سرعت ،درصد نمایش و خروجی آن را حرذف کنرد گراهی اوقرات کراربر مری خواهرد کلیره مقرادیر
خروجی سیگنال جریان و سیگنال خروجی فرکانس را حذف نموده و فقط جریان  ،سرعت و درصد را نمایش دهد
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 -11فلوی (حجم) کل عبوری
نمایشرررررگر دارای 9بیرررررت شرررررمارنده بررررروده و حرررررداکثر مررررری تواندعررررردد
999999999را نشان دهد واحد حجم کرل عبروری برر حسرب L,M3نمرایش
داده می شود

Signal Enable -12
زمرانی کره " " Signal Enableروشرن باشرد ،در صرورت وجرود فلرو در لولره  ،ارسرال پرالس و یرا سریگنال جریران  Activeمری
باشد زمانی که خاموش باشد خروجی سیگنال های پالس و جریان ارسرال نمری گرردد بنرابراین هنگرامی کره بخواهیرد فلرومتر
خروجی دهد ،ابتدا بایستی ار این منو خروجی را  Activeنمایید
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 -13خروجی جریان آنالوگ
خروجی جریان آنالوگ می تواند بر حسب نیاز مشتری از دو نوع زیر انتخاب گردد  1~10mAیا 4~20mA
 -14خروجی پالس
دو نوع خروجی پالس توسط کاربر می تواند انتخاب گردد:
خروجی فرکانس یا خروجی پالس خروجی فرکانس موج مربعی پیوسته می باشد و خروجی پالس ،موج ترتیبی مروج مربعری
می باشد
خروجی فرکانس عمدتا برای جریان لحظه ای و مجموع فلوی کلی استفاده می گردد خروجی فرکانس به صورت واحرد فرکرانس
معادل انتخاب می شود و حجم جر یان مجموع را می توانرد نمرایش دهرد خروجری فرکرانس را مری تروان بررای انردازه گیرری در
بازه زمانی طوالنی برای جریان ادغامی مجموع با واحدهای حجمی ،مورد استفاده قرار داد
خروجی فرکانس و خروجی پالس معموال از درگاه های  OCاستفاده می نمایند به گونه ای که منبن تغذیره  DCو مقاومرت برار
برای این منظور مورد نیازمی باشد(بخش  5-4را ببینید)
 -15پالس حقیقی
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در جدول زیر پالس معادل محدوده جریان مشرخ ،شرده اسرت محردوده معرادل پرالس مری توانرد بره صرورت زیرر انتخراب
شود:
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Flow

Pulse Equivalent

فلو

معادل پالس

0.001L/CP

1

0.01L/CP

2

0. 1L/CP

3

1.0L/CP

4

0.001M3/CP

5

0.01M3/CP

6

0. 1M3/CP

7

1.0M3/CP

8
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Frequency Max -16
حد نهایی فرکانس ،بیشینه مقدار اندازه گیری جریران فلرو مری باشرد زمرانی کره درصرد جریران  100درصرد باشرد ،حرد براالیی
خروجی فرکانس می تواند بین  1تا  5000هرتز انتخاب شود
( Mtsnsr Enable -17فعال نمودن آالرم خالی بودن لوله)
اگر لوله خالی باشد سیگنال هرای خروجری آ نرالوگ و خروجری دیجیترال مقردار صرفر را نشران خواهنرد داد و فلروی نمرایش داده
شده صفر خواهد بود بامنوی مذکور آالرم فعال می شود
Mtsnsr Trip-18
زمانی که لوله پراز ماین باشد(خواه جریان وجود داشته باشد یا نباشرد) ،جریران "  " Mtsnsrمری توانرد بسریار راحرت ترر اصرالح
شود مقدار نمایش داده شده در الین باالیی نمایشگر ،مقردار واقعری مری باشرد و مقردار نمرایش داده شرده در الیرن پرایینی
نمایشگر " " Mtsnsr tripمی باشد که بایستی تنظیم شود حین تنظیم " "Mtsnsr tripشما بایستی  MTPواقعری را یادداشرت
نمایید ،مقداری که بایستی تنظیم شود معموال سه تا پنج برابر  MTPواقعی می باشد
( Alarm Hi Enable-19فعال نمودن آالرم مقدار بیشینه)
کاربر می تواند این منو راروشن یا خاموش نماید
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Alarm Hi Value -20
مقدار بیشینه درصدی از مقدار جریان می باشد و می تواند مقداری عددی بین  0درصد تا  200درصد تنظریم شرود برا تنظریم
و وارد نمودن این منو هنگامی که مقدار فلو از آن تجاوز نماید آالرمی ارسال خواهد شد
Alarm Low Value -21
مقدار کمینه نیز همانند مقدار بیشینه درصدی از مقدار جریان بوده و زمانی که فلو کمتر از این مقدار گردد نیرز آالرمری ارسرال
می گردد
System Alarm Enable-22
با روشن نمودن این منو آالرم ها فعال و با خاموش نمودن آن آالرم ها غیر فعال می گردد
-23کلید Clr Sum
کاربر بیش از سه بایت کد برای ورود استفاده می کند این پسورد را در  Clr Total Recمی تواند تنظیم نماید
SNSR Code 6-3-24
این اشاره به تاریخ تولید فلومتر و شماره سریال محصول دارد
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Sensor Fact -25
"ضریب سنسور" روی برچسب سنسور درج می شود زمانی که سنسرور در کارخانره تولیرد مری شرود بر حسرب "ضرریب سنسرور"
فلومتر کالیبره می گردد
 Ground-26فلومتر
فلومتر های تولیدی ایرن شررکت سره نروع فرکرانس تحریرک ایجراد مری کننرد ،فرکرانس( 1/16نروع  ،)1فرکرانس( 1/20نروع ،)2
فرکرررانس ( 1/25نررروع  )3دراتصررراالت کوچرررک بایسرررتی فرکرررانس  1/16را انتخررراب نمرررود  ،بررررای اتصررراالت بزرگترررر بایسرررتی
فرکانس 1/20یا  1/25را انتخاب نمود توصیه می گردد ،نوع 1را انتخاب نمایید در صورتی که سرعت ،خیلری براال باشرد نروع
 2یا نوع  3را انتخاب کنید
Fwdt Total Low, hi -27
کاربر می تواند حجم کل مثبت و منفی را تغییر دهد
کاربر از کد  5بایتی برای ورود استفاده می کند و می تواند حجم انباشته مثبرت را اصرالح کنرد بره طرور معمرول ایرن کرار بررای
مواردی که مقدار ماکزیمم فلو تنظیم شده باشد مناسب نیست
Rev Total Low , hi-28
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کاربر از کد  5بایتی برای ورود استفاده می کند و می تواند حجم انباشرته منفری را اصرالح کنرد بره طرور معمرول ایرن کرار بررای
مواردی که مقدار مینیمم فلو تنظیم شده باشد مناسب نیست
 -29اکتیو نمودن منوهای مقاومت الکترود
برای سیال هایی از قبیل خمیر کاغذ ،دوغاب و دیگر سیاالت دارای ناخالصری جامرد ،ناخالصری جامرد ایجراد اصرطکا

میکنرد و

به الکترود صدمه می زند کارشناسران  R&Dایرن شررکت ،از مهرارت هرای متنروعی بررای فرایق آمردن برر ایرن مشرکل اسرتفاده
نموده اند و اینکار را با طراحی سه پارامتر مهار می نمایند
با فعال نمودن این منو  ،عمل مهار این فرآیند صورت می پذیرد
-30ضریب سایش الکترود
این ضریب می تواند مقاومت الکترود در برابر سایش را ایجاد کند و به صرورت درصردی از جریران محاسربه مری شرود ضررایب
فوق در نظر گرفته می شرود

0.010m/s, 0.020m/s, 0030m/s, 0.050m/s, 0.080m/s, 0.100m/s, 0.200m/s, 0.300m/s,

0.500m/s, 0.800m/s
توجه :زمانی که از این استفاده می شود ،باید برای انتخاب ،تست شود
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 -31زمان مهار سایش الکترود
این ضریب می تواند زمان مهار سایش الکترود را انتخاب کند و واحد ان  msمی باشد اگر مدت زمان کمترر از تغییرر جریران
باشد ،پروسسرور فلرومتر فکرر مری کنرد سرایش الکتررود صرورت مری پرذیرد و اگرراین زمران طروالنی ترر باشرد پروسسرور فرمران
طبیعی بودن سیستم را ارسال می کند
 -32پسورد کاربر 4-1
 5سطوح دسترسی برای کاربران لحاظ گردیده است
 -33صفر آ نالوگ
خروجی جریان در مقیاس صفردر کارخانه تنظیم شده است این مقدار خروجی  0mAیا  4mAمی تواند باشد
 -34محدوده سیگنال آ نالوگ
زمانی که کانورتر در کارخانه ساخته می شود ،جریان خروجری در مقیراس تمرام انردازه گیرری مری شرود کره ایرن دقرت خروجری
 10mAیا  20mAمی باشد
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 -35شناسنامه دستگاه
شناسنامه فلومتر در این منو لحاظ شده است
 -36سریال دستگاه
کد ترنسمیتر ،تاریخ تولید و شماره سریال فلومتر
نکاتی در مورد نصب مکانیکال فلومتر:
 5 -1فلومتر بایستی برابر قطر لوله فاصله قبل از فلومتر و  2برابر قطر لوله بعد ازفلومتر از اتصاالت ،پمپ  ،و نقراط اغتشراش زا
فاصله داشته باشد
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 -2نقاط  Aو  Bبهترین شرایط نصب را در تصویر زیر دارد بدلیل آنکه لوله در این شرایط پر می باشد
در نقطه  Cبدلیل آنکه در باالترین نقطه می باشد امکان وجود حباب های هوا وجود دارد
: Dدر این نقطه که به تخلیه نزدیک می باشد شرایط پایداری الزم را جهت اندازه گیری ندارد
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-3بهتر است نصب در مکانی با کمی شیب باشد در غیر این صورت از مقردار جریران عبروری اطمینران حاصرل نماییرد ترا ازعردم
وجود حباب و گاز اطمینان حاصل گردد

-4فلومتر را در پایین ترین حالت لوله نصب نمایید
-5دریچه هوا پایین دست فلومتر نصب شود
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-6همیشه شیر های کنترل را در پایین دست فلومتر نصب نمایید
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 -7هرگز فلومتر را در قسمت مکش پمپ ها قرار ندهید ممکنه به فلومتر آسیب رساند
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-8برای سیاالت فاضالب نصب فلومتر توسط بای پس توصیه می گردد

سیم بندی
 Grounding -1ارت دستگاه
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1و2و-3پیچی روی بدنه دستگاه تعبیه شده است جهت  Groundingاز آن استفاده نمایید

 -2ورودی های ترنسمیتر
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 -3کابل STT3200
 :SIG1سیگنال (1اتصال به سیم سفید از کابل )STT3200
 :SIG2سیگنال (1اتصال به سیم سیاه از کابل )STT3200
 :DS1سیگنال  1درایو محافظ(اتصال به الیه محافظ داخلی سیم سفید از کابل )STT3200
 :DS2سیگنال  2درایو محافظ(اتصال به الیه محافظ داخلی سیم سیاه از کابل )STT3200
 :SIG GNDسیگنال زمین(اتصال به محافظ کابل )STT3200
 :EXT+کویل (1اتصال به کابل قرمز)
 :EXT-کویل (1اتصال به کابل زرد)
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شماتیک دیاگ برای کابل STT3200

 -4سیم کشی سیگنال خروجی
سوییچ  SW1روی  ONتنظیم شده تا توان  12ولت برای خروجی پالس را تغذیه کند یک مقاومرت یرک کیلرو اهمری بره منبرن
تغذیرره متصررل شررده اسررت تررا یررک جلوگیرنررده
ایجاد شود اگر توان از مقدار نامی تجاوز نمایرد ،
سوییچ  OFFمی شود
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عیب یابی :
زمانی که عملکرد ترنسمیتر با مشکل مواجه شود به هیچ عنوان دستکاری روی آن انجرام نرداده و برا واحرد پشرتیبانی شررکت
تماس حاصل نمایید
یک عالمت ! گوشه راست  LCDنمایش داه می شود کاربر می توانرد فلرومتر را باتوجره بره اطالعرات خطرر ،بررسری کنرد برخی از
این خطرها در پایین اورده شده است
Coil Alarm
Electric Alarm
Ep Pipe Alarm
Low Alarm
High Alarm
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برخی عیب ها:
 -1زمانی که روی نمایشگر چیزی نمایش داده نمی شود
a

اتصال منبن تغذیه را چک کنید

b

فیوزرا چک کنید

c

ولتاژ منبن تغذیه را چک کنید

d

اگر  LCDکنتراست دارد و می توان ان را تنظیم کرد این کار را بکنید

e

اگر موارد باال مشکلی نداشتند به پایه برگردید

 -2آالرم کویل () Coil
a

اگر ورودی  EXT+و  EXT-باز هستند ان هارا چک کنید

b

اگر مقاومت کویل کمتر از  150اهم باشد آن را چک کنید

c

اگر دو مورد باال درست می باشند ترنسمیتر بایستی تعویض گردد

 -3آالرم خالی بودن لوله و الکترود
a

اگر لوله سنسور پر از سیال شده است آن را چک کنید
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b

اتصال سیم کشی سیگنال را چک کنید

c

ورودی  SIG1, SIG2, SIG, GNDرا چک کنید اگر آالرم رفرت ،ترنسرمیتر نرمرال مری باشرد آالرم ممکرن اسرت بره دلیرل
وجود حباب در سیال باشد

d

برای آالرم الکترود ،مقاومت بین دو الکترود را با یک مرولتی مترر انردازه گیرری کنیرد بایسرتی مقاومرت برین  3ترا 50
کیلواهم باشد درغیر اینصورت الکترودها فاسد یا پوسیده شده اند

 -4آالرم باال
محدوده جریان را افزایش دهید
-5آالرم پایین
کاهش محدوده جریان
 -6اندازه گیری غیر دقیق
 )aلوله سنسور با سیال اندازه گیری شده بایستی پر شده باشد آن را چک کنید
 )bسیم کشی را چک کنید
 )cفاکتور سنسور و صفر جریان به همان صورتی که روی برگه کالیبره است باید باشند آ نها را چک کنید
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نکته ای در مورد بسته بندی
برای اینکه فلومتر در حمل و نقل آسیب نبیند ،بسته بایستی در وضعیت بازنشرده باشرد اتراق نگهرداری فلرومتر بایسرتی
شرایط زیر را داشته باشد:
a

بدون رطوبت و آب باشد

b

از تکان های شدید ،دور باشد

c

دما بین  -20تا  60درجه سانتیگراد باشد ،نسبت رطوبت کمتر از  80درصد باشد

نکته ای در مورد نصب
قبل از اجرا ،بررسی های زیر بایستی انجام شود:
a

هیچ اسیبی ناشی از حمل و نقل و نصب نداشته باشد

b

تغذیه برق استفاده شده همانی باشد که روی برچسب است

پس از نصب فلومتر  ،لوله را پر آب نمایید و مطمرئن شروید کره نشرتی نداشرته باشرد و گراز هرا و حبراب درون لولره ازبرین
رفته باشد منبن تغذیه را روشن کنیرد فلرومتر را پرس از ده دقیقره اسرتفاده کنیرد اگرر مشرکلی داشرت بره بخرش  9بررای رفرن
مشکل مراجعه کنید اگر باز هم به درستی کار نکرد فورا به شرکت سازنده تماس بگیرید
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