
 
 

 Page 1 
 

  

 Portable   فلومتر التراسونيك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Page 2 
 

 

 مقدمه1-1

به كاربرد نسل جديد فلومتر التراسونيك ترانزيت تايم پرتابل خوش آمديد. لطفاً قبل از استفاده راهنماي كاربرد را 

 مطالعه فرماييد.

 براي نصب در محلهاي ثابت جهت اندازه گيري جريان به مدت طوالني طراحي wall-mountفلومتر التراسونيك 

 شده است.

 ويژگي ها -2-1

  درصد 5/0خطي سازي :  •

  درصد 2/0تكرار پذيري :  •

  درصد ± 1دقت :  •

 سهولت استفاده •

   DN 6000 mm  تا DN 15 mm انتخاب انواع ترانسديوسرها  براي اندازه گيري سايز لوله از  •

  براي بهبود دقت و طول عمر مفيد و مطمئنmulti-pulseاستفاده از ولتاژ پايين و تكنولوژي  •

  سال اخير5 ماه يا 64 روز يا 64داراي ديتاالگر قدرتمند، با قابليت ضبط داده هاي جمع آوري شده در طي  •

•  

 گيري جريان - اصول اندازه3-1

 هستند كه براي عمليات بدون رسوب سودمند و نصب آسان non-contacting, clamp-onترنسديوسرها از نوع 
 را فراهم خواهد كرد.

 از بيرون يك لوله بسته با فاصله خاص از يكديگر نصب مي شوند. ترنسديوسرها مي clamp-onترنسديوسرها بطور 
 كه Z برابر در لوله يا به روش 4 كه انتقال صوت W برابر است يا به روش 10 كه انتقال صوت در لوله Vتوانند به روش 

 ترانسديوسرها در اين روش در دو سمت مخالف هم روي لوله نصب مي شوند و صدا فقط يكبار از لوله عبور مي كند.

      انتخاب نحوه نصب به نوع لوله و مايع بستگي دارد. فلومتر به وسيله ارسال و دريافت فركانس متناوب مدوله شده 

صوتي     بين دو ترنسديوسر فرستنده و گيرنده عمل اندازه گيري را انجام مي دهد كه به مدت يك ثانيه طول مي كشد. 

 تفاوت در زمان   عبور اندازه گيري شده مستقيما و بطور صحيح با سرعت مايع در لوله مرتبط است.

بهره مي جويد. فلومتر ترانزيت تايم  از دو ترنسديوسر كه هر دو بصورت فرستنده و گيرنده التراسونيك هستند، 

فلومتر التراسونيك پرتابل براي اندازه گيري سرعت مايع داخل يك مجراي بسته طراحي شده است. 



 
 

 Page 3 
 

 

                                  

                         

θ :.شامل زاويه مسيرجريان مي باشد  

 M : زمانهاي عبور امواج  التراسونيك مي باشد.   

  D : قطرلوله مي باشد.

:Tup .زمان الزم براي رسيدن امواج از ترنسديوسر بااليي به ترنسديوسر پايين است  

Tdown.زمان الزم براي رسيدن امواج از ترنسديوسر پايين به ترنسديوسر باال ميباشد : 

T=Tup - Tdown∆ تفاوت بين زمانهاي : Tup , Tdown 

 انتخاب نوع ترنسديوسر  -4-1

TS-1 – ترنسديوسر نوع clamp-on و اندازه لوله از قطر mm 100- 15 DN 

TM-1 ترنسديوسر نوع -clamp-on واندازه قطرلوله  mm1000-50 DN 

TL-1  – ترنسديوسرنوع clamp-on واندازه قطرلوله  mm6000-300DN  

HTS-1 ترنسديوسرنوع - clamp-on واندازه قطرلوله mm100-15DN  

HTM-1 - ترنسديوسرنوعclamp-on واندازه قطرلوله DN 50-1000mm 

 - انتخاب نوع فلومتر 5-1

مي تواند براي اندازه گيري جريان لوله اي با رنج وسيع در نظرگرفته شود. مايعات ممكن شامل wall-mounting فلومتر 

 مي باشد. مايعات خالص ونيز مايعات داراي ذرات ريز 

 مانند :

 سنسور باال

 سنسور پايين

 فضا

𝑉𝑉 = MD
sin 2θ

  x  
∆T

Tup  ∗ Tdown
 FLOW 

Asus
Highlight

Asus
Highlight



 
 

 Page 4 
 

 آب (آب گرم ،آب سرد،آب شهري،آب دريا و آب ضايعات)

 فاضالب با ذره هاي كوچك 

 نفت (نفت خام ، نفت روان كننده، نفت ديزل، نفت سوختي و غيره) 

 مواد شيميايي (الكل، اسيدها و غيره)

 پسابهاي كارخانجات

 مايعات شيرين ، نوشابه ها

 مايعات كامال خالص 

 مايعات ديگر و حالل ها

 -  شناسايي محصول :6-1

 (شماره سريال الكترونيكي) مي باشد كه به ESNهر مجموعه از فلومترداراي يك شماره شناسايي منحصر به فرد يا 

وسيله يك نرم افزار خاص نوشته شده و فقط توسط كارخانه سازنده  قابل ويرايش است. در صورت بروز مشكل سخت 

  را به سازنده اطالع دهيد.M61 واقع در منوي پنجره ESNافزاري، لطفاً شماره 

 -  مشخصات :7-1

 اصل (قاعده كلي)  Transit-timeاصل اندازه گيري
 ms  500 مدت زمان الزم براي اندازه گيري

LCD با نور پس زمينه، نمايش مجموع جريان/گرما، جريان/گرماي جاري، سرعت 
 و زمان و غيره.

 نمايشگر

 

  
  

 
 RS232   : پورت سريال

اقالم  مشخصه ها 
واحد اصلي  دقت  بيشتر از       1%+ 

تكرار پذيري  بيشتر از      0.2% 
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 رويداد روشن و خاموش شدن اخير 64 و متناظر با نرخ فلو،  Power-onزمان
Power جبران جريان از دست رفته بصورت دستي يا اتوماتيك ، وضعيت كاري .

  روز اخير64

 قابليتهاي ديگر

  ، مس وPVC ،آلومينيوم، FRP لوله سيماني، آهن، استنلس استيل، استيل 
 پوشش نيز مجاز است .

 لوله جنس

15-6000mm اندازه 
)فاصله داشته باشد . در 10Dدر بخش بااليي بايد به اندازه ده برابر قطر لوله (
) فاصله داشته باشد. در بخش 5Dبخش پائيني بايد بيشتر از پنج برابر قطر لوله (

) از 30Dبااليي اگر به لوله پمپ نزديك باشد بايد بيش از سي برابر قطر لوله (
 پمپ  فاصله باشد .

)D(نشانگر قطر لوله مي باشد  

 بخش مستقيم لوله

 مايع انواع مختلف

-30cº-90ºc(استاندارد) = 
-30ºc-160ºc(دماي باال) = 

 دما

 كدورت 10000ppmبا يك حباب كوچك كمتر از 
 جهت جريان Bi-directionalاندازه گيري جريان / گرماي خالص، اندازه گيري 

-30ºc-80ºcمحيط دما  = دستگاه مركزي فلومتر 
-40ºc-110ºcترانسديوسر =  

 انتخاب شده درمنوي مربوطه = دماي ترانسديوسر
85%RHرطوبت = دستگاه مركزي فلومتر 

Water-imyersible متر3 = ترانسديوسر - عمق آب كمتر از  
 متر مي تواند باشد كه 500 متر تا 20سيمهاي زوج تابيده، طول استاندارد از 

 توصيه نميشود جهت توليد كابل طوالني تر با كارخانه سازنده تماس بگيريد .
  متر1200 متر تا 1000  از RS 485مسافت انتقال براي 

  كابل

 

5 سال اخير به صورت  64 ماه يا  64 روز يا ضبط داده هاي  توتااليزر براي 
اتوماتيك 

 آب، آب دريا، فاضالب صنعتي، مايعات اسيدي و قليايي، الكل، آب جو و همه 
انواع نفتها كه قابليت انتقال امواج التراسونيك را دارا هستند.  

منبع تغذيه    AC 220V يا DC 24V

برق مصرفي   كمتر از 1.5  وات 
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 - صفحه كليد           2-2

 

 

 

 و كليد              9 تا 0  صفحه كليد نشان داده شده در تصوير باال شامل كليدهاي  براي واردكردن  شماره ها مي باشد،

كليد باال رفتن است،زمانيكه كاربر ميخواهد به پنجره منو باالتر برود. همچنين وقتي شماره وارد مي كنيد  كليد        

 بعنوان كليد + (مثبت) كار مي كند.

كليد           كليد پايين رفتن است ، وقتي كه كاربر مي خواهد به پنجره منو پايين برود . همچنين  وقتي شماره وارد     مي 

  (منفي)  كار مي كند.–كنيد بعنوان كليد 

 است وقتي كه كاربر مي خواهد به چپ برود و يا كاراكترهاي سمت چپ مكان ) (backspaceكليد         كليد پاك كننده 

 نمارا پاك كند ،كاربرد دارد.

 كليد          براي وارد كردن وروديها يا انتخاب كردن مي باشد.

كليد           براي انتخاب مستقيم پنجره منو مي باشد. زماني كه كاربربخواهد يك منوي بخصوصي را انتخاب كند ،  مي 

 تواند اين كليد را به همراه دو رقم به عنوان شماره منو مورد نظر انتخاب كند.

2- نصب و راه اندازي فلومتر التراسونيك     



 
 

 Page 7 
 

 - پنجره هاي منو2-3

   شماره گذاري مي شوند.M00,M01,M02 … M99 پنجره متفاوت است كه با  100رابط كاربراين فلومتر شامل حداداً 

 دو روش براي ورود به پنجره منوي اصلي وجود دارد:

 رقم به پنجره منو مورد نظر برود، بعنوان مثال 2ورود مستقيم: كاربر مي تواند با فشار دادن كليد منو بهمراه  -1

 را فشار دهد  MENU,1,1 براي واردكردن قطر بيروني لوله است.  بعد از اينكه كاربر كليدهاي M11پنجره 

   نمايش داده خواهد شد. M11منوي شماره 

فشاركليدهاي             و              هربار فشار كليد              باعث نمايش منوي شماره پايين ميشود ،براي مثال  -2

  مي رود.M11 است بعد از فشار             نمايش به منوي شماره M12وقتي كه پنجره دقيقاً روي 

 سه نوع مختلف از پنجره هاي منو:

  براي وارد كردن مقدار قطر بيروني لوله M11پنجره هاي منو براي ورود شماره ها : مثل  -1

  براي انتخاب مواد لولهM14پنجره هاي منو براي انتخاب عملكرد : مثل  -2

  براي نمايش سرعت ، جريان و ...M00فقط پنجره هاي نمايش : مثل  -3

 

براي وارد شدن به صفحه ورود ارقام، وقتي كه كاربر قصد دارد مقداري را ويرايش كند مي تواند به طور مستقيم كليد 

 را به عنوان قطر خارجي لوله 2192345  است و كاربر مي خواهد عدد M11اعداد را فشار دهد. بعنوان مثال پنجره جاري 

   ارقام را وارد كنيد.ENT و5 4 3 2 . 9 1 2بطورپشت سرهم  وارد كند،  مي تواند بوسيله فشار دادن شماره هاي زير

 را فشار دهد  و سپس آپشن مربوطه را بوسيله فشار ENTبراي پنجره هاي انتخاب گزينه اي، كاربر بايستي ابتدا كليد 

 رافشار دهد تا انتخاب انجام شود.   ENTكليد هاي             و             يا كليدهاي شماره انتخاب كند و در انتها كليد 

 فشار داده شود. جنس MENU,1,4  براي انتخاب جنس لوله ، بايدكليدهاي  M14بعنوان مثال براي ورود به پنجره منو 

  را براي ENT را دارد. براي نمايش دادن استيل ضد زنگ كاربر بايستي اول كليد 1لوله، استيل ضد زنگ است كه شماره 

ورود به يك حالت انتخابي فشار دهد سپس يا  بوسيله فشار دادن كليد هاي            و            انتخاب كند تا نمايشگر در 

 را فشار دهد. بطور عمومي 1 و يا براي انتخاب كردن مستقيماً كليد  "stainless Steel.1 "خط اين جمله را نمايش دهد  

 در پايينترين ”Locked M47 Open“ براي وارد كردن حالت انتخابي بايستي فشار داده شود. اگر پيام ENTكليد 

 نشان داده شود بدين معناست كه عملكرد اصالحي بسته شده است و تغييرات مجاز نمي باشد. در چنين LCDقسمت 

   رفته و منوي قفل را غير فعال كند.M47مواردي كاربر بايستي ابتدا قبل از هرگونه اقدام ديگري، به منوي شماره
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 - مراحل تنظيم پارامترها2-4

 پارامترهاي زير جهت پيكربندي به مقادير مناسب نياز دارند:

 قطر بيروني لوله -1

 ضخامت بيروني لوله -2

 جنس لوله (براي مواد غير استاندارد لوله، سرعت صوت در جنس لوله بايستي لحاظ گردد.) -3

* جنس لوله استاندارد و مايع هاي استاندارد به آنهايي اطالق مي شود كه با پارامترهاي صوتي كه قبالً در نرم افزار 

 فلومتر تعريف شده اند سازگار باشند، بنابراين نيازي به پيكربندي آنها نيست.

- جنس الينر و سرعت صوت در آن و ضخامت آن، اگر الينري وجود داشته باشد. (الينر به پوشش داخل لوله گفته 4

 مي شود)

 - نوع مايع (براي مايعات غير استاندارد، سرعت صوت در مايع مورد نياز است)5

 انتخاب شده clamp-on ترانسديوسر  M1- نوع ترانسديوسر با فلومتر سازگار است. بطور پيش فرض استاندارد 6

 است.

  گزينه معمول است).Z يا روش V- روشهاي نصب ترانسديوسر (روش7

  را چك كنيد و ترانسديوسرها را مطابق با آن نصب كنيد.M25- فاصله بين ترانسديوسرها نمايش داده شده در 8

 - پارامترهاي تنظيمي را ذخيره كنيد.9

 براي جنس لوله استاندارد و مايعات استاندارد تنظيم  مرحله به مرحله جزئيات زير توصيه مي شود.

 فشار دهيد، مقدار قطر خارجي لوله را وارد M11 را براي ورود به پنجره منوي شماره MENU ,1, 1كليدهاي  -1

  را فشار دهيد. ENTكرده و سپس كليد 

 را ENT فشار دهيد،  مقدار ضخامت لوله را وارد كرده و سپس كليد  M12كليد          را براي ورود به پنجره  -2

 فشار دهيد.

 را براي ورود به حالت ENT فشار دهيد و كليد M14  را براي ورود به پنجره منوي شمارهMENU,1,4كليدهاي   -3

حركت روي گزينه هاي موجود استفاده كرده وجنس لوله  انتخابي فشار دهيد. از كليدهاي            و             براي

  را فشار دهيد.ENTرا انتخاب كنيد و سپس كليد 
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 را براي ورود به ENT فشار دهيد و كليد  M16  را براي ورود به پنجره منوي شمارهMENU,1,6كليدهاي   -4

حالت انتخابي فشار دهيد. از كليدهاي            و             براي حركت روي گزينه هاي موجود استفاده كرده 

 را انتخاب ’No Liner‘  را فشار دهيد. اگر الينري نباشد گزينه ENTوجنس الينر را انتخاب كنيد و سپس كليد 

 كنيد.

 را براي وارد كردن ضخامت الينر ENT فشار دهيد و كليد M18  براي ورود به پنجره MENU,1,8كليدهاي  -5

  را فشار دهيد. (اگر الينري وجود داشته باشد )ENTفشار دهيد و سپس كليد 

 را براي ورود به حالت انتخابي ENT فشار دهيد و كليد  M20را براي ورود به پنجره  MENU,2,0كليدهاي   -6

فشار دهيد. از كليدهاي           و           براي حركت روي گزينه هاي موجود براي مايع مناسب استفاده كرده و 

  را براي انتخاب مايع مناسب فشار دهيد. ENTسپس كليد 

 را براي ورود به حالت ENT فشار دهيد و كليد M23 منوي شماره   را براي ورود به پنجرهMENU,2,3كليدهاي  -7

انتخابي فشار دهيد. از كليدهاي             و             براي حركت روي گزينه هاي موجود براي انتخاب نوع 

  را فشار دهيد. ENTترانسديوسر استفاده كرده و ترانسديوسر مناسب را انتخاب كنيد و سپس كليد 

 را براي ورود به حالت انتخابي ENT فشار دهيد و كليد  M24كليد            را براي ورود به پنجره منوي شماره  -8

فشار دهيد. از كليدهاي           و           براي حركت كردن روي گزينه هاي موجود براي نصب ترانسديوسر 

  را فشار دهيد. ENTاستفاده كرده و روش مناسب را انتخاب كنيد  و سپس كليد 

   فشار دهيد و فضاي نصب را چك كنيد. M25كليد          را براي ورود به پنجره منوي شماره  -9

   را براي ذخيره پارامترهاي نصب فشار دهيد. MENU ,2 ,6كليد  -10

  را براي كنترل  قدرت  و كيفيت  سيگنال فشار دهيد. بطور كلي قدرت سيگنال بايستي  MENU ,9, 0كليد  -11

  باشد.50  و كيفيت سيگنال بهتر از 60بهتر از 

%  3  را براي كنترل نسبت زمان فشاردهيد ، مقداراين نسبت بايد در محدوده بين         MENU, 9 ,1كليدهاي  -12

   باشد.100 ±

  به معناي كاركرد مطلوب است."R"  را براي كنترل وضعيت كار فشاردهيد MENU, 0 ,8كليد  -13

   را براي كنترل داده هاي اندازه گيري شده فشاردهيد. MENU 0 1كليد  -14

 نكته :

 را كه به آب مصرفي و يا آب برگشتي به لوله نصب شده به PT100الف) براي اندازه گيري گرما ، لطفاً يك سنسور 

   نصب نماييد.GND و T1, TX1, T2, TX2ترمينالهاي 

 ذخيره كنيد تا بعد از خاموش كردن حذف  MENU 26بعد از تنظيم پارامترها، به ياد داشته باشيد پارامتر را در  )ب

 نشود.



 
 

 Page 10 
 

 ترانسديوسر - نحوه نصب2-5

اولين مرحله در نصب ، انتخاب يك محل مطلوب به منظور بدست آوردن اندازه دقيقتر مي باشد. براي نصب صحيحتر بايد 

اطالعات كافي در مورد سيستم لوله كشي و مشخصات لوله داشته باشيد.يك محل مناسب بايد بعنوان يك لوله مستقيم 

 پر از مايع انتخاب شود ، لوله مي تواند هم در حالت عمودي و هم در حالت افقي باشد.

  جدول زير نشان مي دهد:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 Page 11 
 

 اصول انتخاب يك محل مناسب      

 ترانسديوسر را روي قسمت طويلتر لوله مستقيم نصب كنيد. بهتر است مطمئن باشيد كه لوله كامال پر از آب است. -1

مطمئن باشيد كه دما در محل موردنظر از محدوده دمايي تعريف شده براي ترانسديوسربيشترنشود. به طوركلي  -2

 هرچه به دماي معمولي اتاق نزديكتر باشد بهتراست.

ميزان رسوب درلوله را درنظر بگيريداگررسوب زياد بود، در آن قسمت از لوله ي جديدتر استفاده كنيد. اگرشرايط  -3

 رضايت بخش نيست براي نتيجه بهترضخامت رسوب لوله را بعنوان الينر  لحاظ كنيد

بعضي از لوله ها يك نوع الينر پالستيكي دارند و مابين قطر بيروني لوله و الينر ممكن است يك نوع تفاوت معين در  -4

ضخامت باشد(يعني فاصله باشد) كه باعث جلوگيري ازحركت امواج التراسونيك بطور مستقيم ميشود چنين 

شرايطي اندازه گيري را خيلي سخت ميكند. هرجا كه ممكن است از چنين لوله هايي اجتناب كنيد. اگر غيرممكن 

  ) استفاده كنيد.wetاست از ترانسديوسرهايي كه بطورفيزيكي قابل نصب درداخل لوله هستند (ترانسديوسرهاي 

 

 - نصب ترانسديوسرها2-6

 سيستم هستند.براي نصب ترانسديوسرها دقت خيلي زياد بايد لحاظ شود.

 مراحل نصب ترانسديوسر

يك محل مناسب را شناسايي كنيد تا جايي كه طول مستقيم لوله كافي باشد و اينكه لوله ها درشرايط رضايت  -1

 بخشي باشند بعنوان مثال لوله هاي جديدتر بدون هرگونه زنگ زدگي  باشند.

هرگونه گرد و خاك و زنگ زدگي را پاك كنيد. براي يك نتيجه گيري بهتر صيقل دادن لوله با يك سنباده به طور  -2

 اكيد توصيه ميشود.

كوپلر مناسب براي محل بكار ببريد جاييكه ترانسديوسر نصب ميشود وفضايي بين سطح لوله وترانسديوسر  -3

 نباشد دقت زياد بايد باشدتا هرنوع گرد وخاكي بين سطح بيروني لوله و ترانسديوسر وجود نداشته باشد.

 براي جلوگيري ازحبابهاي گاز درداخل بخش بااليي لوله، ترانسديوسر بايد به طورافقي دركنار لوله نصب شود.

 

 به وسيله اندازه  ترانسديوسرهاي استفاده شده در دستگاههاي ازكريستالهاي پيزوالكتريك بوده كه براي ارسال و دريافت 

سيگنالهاي اولتراسونيك در طول ديوار سيستم لوله كشي مايع ساخته شده است، اندازه گيري واقعي

گيري واقعي به وسيله اندازه گيري تفاوت مدت زمان حركت سيگنال تحقق پيدامي كند. ازآنجايي كه تفاوت خيلي 

كوچك است، فضاي بين ترانسديوسرها و هم ترازي آنها از عاملهاي بسيار مهم براي دقت در اندازه گيري و كارايي 
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 - فاصله بين ترانسديوسرها2-6-2

 به فاصله داخلي بين دو ترانسديوسر گفته مي شود. فاصله واقعي M25فاصله نمايش داده شده در پنجره منوي شماره 

 ترانسديوسر بايد تا حد امكان به فاصله نمايش داده شده نزديك باشد.

 V- روش نصب حالت  2-6-3

 ميلي متر است. به اين روش 200 ميلي متر تا 15 بطور گسترده براي اندازه گيري روزانه با قطر داخلي لوله از Vروش نصب 

 ، روش انعكاسي نيز گفته مي شود.

  

RED 

Shiedin
 

BLACK 
+ - 

Transducer 
cable 

Terminal 

Water joint 
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 Z- روش نصب 2-6-4

  ميلي متر است.200اين روش معموالً زماني استفاده مي شود كه قطر لوله باالي 

 

 

 

 

 

 W- روش نصب 2-6-5

  ميلي متر استفاده مي شود.50 ميلي متر و 15 معموالً براي لوله هايي با قطر بين Wروش 

 

 

 

 

 

 

  N- روش نصب 2-6-6

 اين روش بندرت استفاده مي شود.
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 - كنترل نصب2-7

 ، اختالف زمان حركت Qualityاز طريق كنترل نصب، شخص مي تواند قدرت دريافت سيگنال، كيفيت سيگنال يا  

سيگنالها، سرعت تخميني فلوي مايع عبوري و زمان اندازه گيري شده حركت سيگنالها و نسبت زمان حركت محاسبه 

شده را مي توانيد بدست آوريد. بنابراين نتيجه بهينه اندازه گيري شده و كاركرد دستگاه در زمانهاي طوالني مي تواند 

 بدست آيد.

 سيگنال قدرت -2-7-1

  [00.0]قدرت سيگنال نمايانگردامنه دريافت سيگنالهاي التراسونيك بوده و بوسيله سه نمايش داده رقمي مي شود.      

 به حداكثر قدرت سيگنال كه ميتواند دريافت شود اشاره مي [99.9]به معناي اين است كه هيچ سيگنالي وجود ندارد و 

 كند.

 باشد بايد به دنبال سيگنال قويتر باشيم،  زيرا يك سيگنال قوي تر نتيجه بهتر      مي 9/99 تا 50اگر قدرت سيگنال از 

 دهد. براي دريافت سيگنالهاي قوي تر روشهاي زير توصيه مي شود :

 60اگر موقعيت موجود به حد كافي براي يك مقدارپايدار وقابل اطمينان خوب نيست  و يا اگر قدرت سيگنال از  -1

 پايين تر است، يك موقعيت بهتر را جستجو كنيد.

 سعي كنيد سطح بيروني لوله را صيقل دهيد و از كوپلرهاي زيادي براي افزايش قدرت سيگنال استفاده كنيد. -2

هردوترانسديوسر را هم بطور عمودي و هم افقي، زماني كه قدرت سيگنالهاي مختلف را چك مي كنيد تنظيم  -3

كنيد، درقسمتي كه باالترين قدرت سيگنال وجود دارد ترانسديوسرها را قراردهيد و سپس فاصله بين 

  مي M25ترانسديوسرها را كنترل كنيد تا مطمئن شويدكه فاصله ترانسديوسرها ازهم مطابق بامقدار منوي 

 باشد.

 سيگنال كيفيت -2-7-2

 

 به معني يك Q value  نشان داده شده است.يك ارزش باالي  Q valueكيفيت سيگنال دردستگاه باعنوان 

) و در نتيجه باالترين دقت ممكن بدست مي آيد. درشرايط نرمال SNRسيگنال قويتر و درجه نويز پايينتر است (

   است و هرچه بيشتر باشد  بهتر است. 90.0  -  60.6 در رنج   Qلوله، ارزش 
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  پايين،  مي تواند عوامل زير باشد:value   Qبرخي از داليل 

تداخل سيستم هاي ديگري مثل ترانسفورمر قوي درحال كار در نزديكي آن. سعي كنيد فلومتر را به يك مكان  -1

 جديد ببريد جائيكه تداخل كمتر شود.

 .كوپلينگ نامناسب ترانسديوسر با لوله: سعي كنيد از كوپلر بيشتر استفاده كنيد يا سطح را تميز كنيد -2

 اندازه گيري لوله ها مشكل مي باشد . فاصله يابي دوباره توصيه مي شود. -3

 

 - نسبت زماني، بين زمان ترانزيت تايم توتال  و زمان محاسبه شده2-7-3

اين نسبت زمان براي كنترل نصب ترانسديوسر استفاده مي شود. اگر پارامترهاي لوله به طور صحيح وارد شود و 

است. اگر اين رنج افزايش يابد كاربر بايستي موارد  100±  3ترانسديوسر بطور مناسب نصب شود اين نسبت در محدوده 

 زير را كنترل كند:

 آيا پارامترهاي اوليه بطور صحيح وارد شده اند؟ -1

   مي باشد؟M25آيا فاصله واقعي  بين ترانسديوسرها درست است و مطابق بامقدار موجود در پنجره منوي شماره  -2

 آيا ترانسديوسرها بطور مناسب در جهات درست نصب شده است؟ -3

آيا محل نصب خوب است و آيا لوله شكلش عوض شده و آيا شكل لوله عوض شده است يا رسوب زيادي در داخل لوله  -4

 وجود دارد.

 شرايط ناسازگارديگر -5

 

 -جزئيات پنجره منو3

 - تنظيمات پنجره هاي منو3-1

) ، سرعت ، زمان ، تاريخ ، توتااليزرها ، ولتاژ باطري و ساعت flowبراي نمايش ميزان جريان(: M00 - M09پنجره هاي  

 كار تخميني براي باطري 

 براي وارد كردن پارامترهاي لوله:  M10 – M29پنجره هاي  

 ) توتااليزرunit) و گزينه ها براي انتخاب واحد (flowبراي انتخابهاي واحد ميزان جريان (:  M30 – M38پنجره هاي 

 براي زمان پاسخگويي ، صفركردن و كاليبره كردن و  تنظيم كردن پسورد :  M40 – M49پنجره هاي  

 براي الگر داخلي:  M50 – M53پنجره هاي  
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 نسخه و اطالعات شماره   ، آالرمها و مشاهدهtime - keeper براي مقداردهي اوليه M60 – M78:پنجره هاي

 ) ESNسريال(

 براي مشاهده توتااليزر تاريخ:  M82پنجره 

  پنجره هاي عيب ياب، براي اندازه گيري دقيقترهستند. : M90 – M94پنجره هاي 

  پنجره نيستند اما بعنوان  فراميني براي  نمايش خروجي و تنظيم پارامتر لوله هستند.: M97 – M99پنجره هاي 

پنجره هايي براي بعضي عملكردهاي اضافي هستند شامل يك ماشين حساب علمي،   M+0 – M+8پنجره هاي  

نمايشگر اسنادثبت شده مانند كل ساعات كار، زمان روشن و خاموش ، تاريخ ها و زمان ها وقتي كه فلومتر روشن يا 

 خاموش مي شود.

 هيچ عملكردي ندارند يا عملكردها باطل شده اند زيرا براي اين نسخه از نرم افزار M88ساير پنجره هاي منو مانند 

 كاربرد ندارند.

شماره  عملكرد
 منو

 
  NETنمايش ميزان جريان وتوتااليزر

  قبل از خاموشي نمايش داده مي شود.مي توانيد واحد NETاگر توتااليزر خاموش شود،مقدار توتااليزر
  انتخاب كنيد.31توتااليزر را در منوي شماره 

 
M00 

 M01 ) و سرعتflowنمايش ميزان جريان( 

 
 نمايش روز تاريخ و توتاليزر مثبت

 خاموش شود مقدار قبلي اين توتااليزر نمايش داده مي شود. (pos) اگر توتااليزر مثبت

 
M02 

 نمايش ميزان جريان و توتااليزر منفي 
  خاموش شود مقدار قبلي، قبل از خاموش شدن آن نمايش داده مي شود.(Neg)اگرتوتااليزر منفي

 
M03 

 MENU شماره  ). تنظيمات تاريخ، زمان به روش گفته شده در منويflowنمايش تاريخ ،زمان وميزان جريان(

60 

M04 

 M05 نمايش ميزان انرژي (برحسب كالري)و انرژي كل (برحسب كالري)

 T2) ( M06ودماي خارجي (T1)نمايش دما ودماي داخلي 

  LEVEL،مقدارفعلي ومقدارمطابق با دما وفشار و AI3/AI4آنالوگ نمايش وروديهاي
M07 

 بيانگر حالت نرمال   '' R ''نمايش جزئيات كدهاي خطا، نمايش كدهاي خطاي سيستم و نحوه كاركرد سيستم.
 است.

 
M08 

 M09  امروز total netنمايش 

 منويي است جهت واردكردن محيط بيروني لوله . اگر قطر بيروني لوله مشخص باشد (تعريف شده ) باشد از اين 
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 M10  رفته قطر بيروني را وارد كنيد. M11منو صرف نظر كرده  و به منوي 

 منويي است جهت وارد كردن قطر بيروني لوله.
   ميليمتر18000 تا   0محدوده معتبر :

 
M11 

 منويي است جهت وارد كردن ضخامت لوله .
  واردكنيد.M13شماره   ممكن است كه شما از اين منو صرف نظر كرده و درعوض قطرداخلي لوله را در منوي

 
M12 

منويي است جهت وارد كردن قطر داخلي لوله .اگر قطر بيروني لوله و ضخامت ديواره به طور صحيح وارد شوند 
 قطرداخلي لوله به طور اتوماتيك محاسبه خواهد شد. درنتيجه نيازي به تغيير در پنجره نمي باشد.

 
M13 

 منويي است جهت انتخاب جنس لوله . جنسهاي استاندارد براي لوله شامل :
 - مس  4- مفتول     3- آهن    2- استيل ضد زنگ    1فوالد      -0

5 -PVC    6        فايبرگالس8- پنبه نسوز     7- آلومينيوم - 

   وارد شود.     M15- موارد ديگر ، در منوي شماره 9الزمست كه سرعت صوت  

 
M14 

 M15 منويي است جهت وارد كردن سرعت صوت در لوله هايي كه جنس آنها از استانداردهاي مذكور نباشد.
 منويي است جهت انتخاب جنس اليه داخلي و عدم انتخاب در صورت عدم وجود اليه.

 استانداردهاي جنس اليه شامل موارد زير مي باشد :  (نياز به وارد كردن سرعت صوت نيست)
- پلي 7-  پلي استرين      6- پلي استرول     5-  پلي پروفيلن     4- مالت     3- الستيك      2قير      -1

 - تفلون        10- كائوچو        9- پلي اتيلن        8استر      

  دارند.M17موارد ديگر نياز به وارد كردن سرعت صوت اليه در 

M16 
 

 

 M17 منويي است جهت وارد كردن سرعت صوت در جنس اليه اي كه از استانداردهاي مذكور نيستند.

 M18 منويي است جهت وارد كردن ضخامت اليه داخلي
 M19   درون ديواره لولهABSمنويي است جهت وارد كردن ضخامت  

منويي است جهت انتخاب نوع مايع (مواد عبوري از لوله) مايعات استاندارد شامل  ( مايعاتي كه نياز به وارد 
 كردن سرعت صوت ندارند)

- 6- نفت خام        5- بنزين          45C      4-- گازوئيل 3- نفت سفيد    2- آب دريا    1آب       -0
 M21- مواد عبوري ديگر (كه نياز به وارد كردن سرعت صوت و چگالي در 8- بوتان       7پارافين     
 مي باشد)  

  90- بنزين و گازوئيل شماره 11- رنگ       10- نفت ديزلي      9
 125C- آب داغ   14- الكل       13         93- گازوئيل شماره 12

M20 
 

منويي است جهت وارد كردن سرعت صوت مواد عبوري غير استاندارد كه فقط زماني از اين منو استفاده مي 
   انتخاب شود. M20  از منوي 8شود كه گزينه  

M21 

 منويي است جهت وارد كردن چگالي مواد عبوري غير استاندارد كه فقط زماني

    انتخاب شود.M20 از منوي 8 استفاده مي شود كه گزينه 
M22 

  نوع زير وجود دارند :22منويي است جهت انتخاب نوع ترانسديوسر ، كه 
             (سايز متوسط)Mاستاندارد  )0

M23 
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 )                                  insertion type (Cنوع اينزرشن  )1

                                     Sاستاندارد  )2

 نوع كاربر                                        )3

    Bاستاندارد  )4

      B(45)نوع اينزرشن   )5

  (سايز بزرگ ترانسديوسر)     Lاستاندارد  )6

7( JH-Polysonics 
 HSاستاندارد  )8

  (ترانسديوسر سايز متوسط براي كنترل فلومتر)HMاستاندارد  )9
  (ترانسديوسر سايز متوسط شماره يك)M1استاندارد  )10
  (ترانسديوسر سايز كوچك شماره يك)S1 ) استاندارد 11
  (ترانسديوسر سايز بزرگ شماره يك)L1استاندارد  )11
 PIنوع  )12

13( fS410 ترانسديوسر متوسط براي فلومتر موجي) FUJI(  

14( FS410 ترانسديوسر بزرگ براي فلومتر) FUJI(  

15( TM-1(ترانسديوسر متوسط) با نصب سطحي  
16( TC-1  
17( TS-1   Clamp-on 
18( Reserved 
19( TL-1 نوع Clamp –on 

 Insertion  TC-1 نوع )20
  

 
 

 

 منويي است جهت انتخاب متدهاي نصب مبدلها كه چهار مورد زير مي تواند انتخاب شود :
 Zروش  )1

 Nروش  )2

 Wروش  )3

 Vروش  )1

M24 

 M25 نمايش فاصله نصب سنسورها از هم 

زمانيكه دستگاه روشن ميشود يكي از گزينه هاي انتخابي براي پارامترها در فلش مموري، از حافظه  )1
 بارگزاري خواهد شد. گزينه پيش فرض پارامترها بارگزاري خواهد شد اگر اين RAMفلش در حافظه 

 سيستم RAMگزينه فعال نباشد سيستم سعي خواهد كرد كه ازپارامترهاي موجود در حافظه 
استفاده كند . اگر اين پارامترها درست باشند از آنها استفاده شده و در غير اينصورت پارامترها را از 

 فلش مموري بارگزاري خواهد كرد .

عملكرد دوم سيستم ، فرآيند ذخيره سازي پارامترهاي جاري حافظه در فلش است بنابراين اين وقتي  )2

M26 
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سيستم روشن شود اين پارامترها موجود خواهند بود و به عنوان پارامترهاي ذخيره شده هرباره به عنوان 
 پارامترهاي پيش فرض لود خواهند شد

ذخيره سازي ورودي يا لود كردن از حافظه فلش داخلي براي ذخيره يا لود كردن پارامترهاي جاري از كليدهاي 
 را فشار دهيد و همچنين از Enterباال و پايين رونده استفاده كنيد و شماره آدرس را تغيير داده و كليد 

 كليدهاي باال رونده و پايين رونده جهت انتخاب ذخيره يا لود از حافظه استفاده كنيد .

M27 

نمايش تشخيص نگهداري آخرين مقادير قابل قبول و با ارزش ورودي هنگاميكه يك سيگنال ضعيف رخ مي 
 دهد. 

  به طور پيش فرض انتخاب مي شود.YESگزينه 

M28 

 تنظيم آستانه براي سيگنال خالي
وقتي كه سيگنال كمتر از مقدار آستانه باشد لوله به عنوان يك لوله خالي در نظر گرفته مي شود و فلومتر 

جريان را تشخيص نخواهد داد. اين موضوع بر اساس اين واقعيت مي باشد كه در بيشتر مواقع زمانيكه لوله 
خاليست ترانسديوسر همچنان سيگنال دريافت مي كند و سيگنالهايي كه كوچكتر از حد نرمال هستند باعث 
عملكرد نرمال فلومتر مي شوند كه صحيح نيست. اطمينان حاصل كنيد كه مقدار وارد شده بايد كمتر از قدرت 

 نرمال سيگنال باشد.
وقتي سيگنالهاي نويزدار بسياري دريافت مي شود مطمئن شويد كه فلومتر بطور صحيح جريان را محاسبه 

  وارد شده باشد.5 بايد در منوي شماره Qنمي كند همچنين يك مقدار آستانه ديگر بنام 

M29 

منويي است جهت انتخاب واحد سيستم . تبديل واحد اينچ به واحد متر يا بالعكس تاثيري بر توتااليزرها 
 نخواهد داشت.

M30 

 منويي است براي انتخاب واحد جريان در سيستم .
 واحد جريان مي تواند شامل موارد زير باشد:

0(       (m3)   Cubic meter         short for      
1(       (l)                                  Liter 
2(       (gal)                              USA  gallon      
3(       (igl)                               Imperial Gallon 
4( Million USA gallon                            (mgl)       
5( Cubic feet                              (cf)        
6(       (bal)                              USA liquid barrel 
7(                            (ob)         Oil barrel 

 
واحد جريان از نظر زماني مي تواند در هر روز ، در هر ساعت ، در هر دقيقه يا در هر ثانيه باشد. بنابراين در كل 

  واحد مختلف براي انتخاب وجود دارد.32

M31 

 منويي است جهت انتخاب واحد براي توتااليزر (جمع كننده ها) 
  مي باشد.M31واحد هاي در دسترس همانند واحدهاي مذكور در منوي شماره 

M32 

 منويي است جهت تنظيم فاكتور ضريب براي توتااليزر 
  مي باشد. 10000  تا  001/0رنج فاكتور ضريب از 

M33 
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  مي باشد.1فاكتور پيش فرض كارخانه 
 M34   مي باشد.Netاين منو جهت روشن و خاموش كردن توتااليزر 

 M35 اين منو جهت روشن يا خاموش كردن توتااليزر مثبت بكار مي رود.

 M36 اين منو جهت روشن يا خاموش كردن توتااليزر منفي مي باشد.

1- Reset كردن توتااليزر  

   كردن تنظيمات پيش فرض كارخانه restartبرگرداندن يا  -2

  را   فشار دهيد)back space )وبه دنبال آن دكمه  .دات(   ابتدا دكمه restart( براي انجام عمل 
 ، از پارامترهايادداشت برداريد. restart نكته مهم اينكه توصيه مي شود قبل از 

M37 

توتااليزر دستي جهت تنظيم راحتتر استفاده مي شود با فشار يك كليد روشن شده و با فشار كليد ديگر 
 متوقف مي شود.

M38 

 انگليسي باشد سيستم بطور اتوماتيك مي تواند زبان LCDجهت انتخاب زبان محاوره (رابط) اگر نمايشگر 
 انتخاب شده را عوض كند.

M39 
 

 M40 فيلتري است براي ثابت نگه داشتن ميزان جريان عبوري

 M41 ميزان جريان عبوري را زمانيكه مقدار نامعتبر باشد يا بيشتر از مقدار تعريف شده شود صفر مي كند.

 ، اطمينان حاصل كنيد زمانيكه تنظيمات اعمال مي شود مايع داخل Zero calibration/Zero pointتنظيم 
 لوله جريان ندارد.

M42 

 M43  را پاك مي كند ومقدار ثابت يا ذخيره شده را بازمي گرداند.Zero pointمقدار

 M44 تنظيم ميزان جريان اوليه.دركل مقدارش بايدصفر باشد.

  مي باشد."1" ميزان جريان عبوري.مقدار پيش فرض scaleضريب 
  را براي اين منو قرار دهيد.1زمانيكه كاليبراسيون انجام نداده باشيد ، مقدار عددي 

M45 

 , 13،10،42،3865535شماره سريال آدرس شبكه.هرعدد صحيحي مي توانيد وارد كنيد به جز 

 تمامي ابزارهاي درمحيط شبكه بايستي شماره سريال منحصربه فرد داشته باشد
 
M46 

قفل سيستم جهت جلوگيري ازتغييرات يا دستكاري درپارامترهاي سيستم.اگر رمز را فراموش كرده باشيدمي 
 توسط 50-49 را در رجيستر 0يا اينكه مقدار   درپورت سريال  وارد كنيد ’LOCKO‘توانيد يا يك فرمان 

  بنويسيد. MODBUSپروتكل

M47 
 

بوسيله اين عملكردفلومتر غيرخطي اصالح مي شود.اصالح داده ها بايد توسط كاليبراسيون دقيق صورت 
 گيرد. 

M48 

 M49 نمايش وروديهاي پورت سريال.بوسيله اين منو مي توانيد درستي ارتباط(دريافت داده ها)را چك كنيد. 

 گزينه براي انتخاب وجود دارند. براي فعال شدن اين 22 داخلي. بيش از Data loggerگزينه هايي براي 
 را انتخاب كنيد. در اين حالت سيستم انتخاب گزينه اي را درخواست خواهد yesعملكرد مي توانيد گزينه  

  گزينه دردسترس خواهد بود.براي خروجي تمام گزينه ها را فعال كنيد.22كرد.دركل 

M50 

پنجره اي است جهت تنظيم خروجي زمانبندي شده. اين تنظيمات شامل زمان شروع، فاصله زماني و تعداد 
 براي دفعات خروجي وارد شود به اين معناست كه 8000دفعات خروجي مي باشد. زمانيكه مقداري بيشتر از 

M51 
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  ساعت مي باشد.24ثانيه و حداكثرآن 1خروجي بايستي نگهداري شود. مقدار حداقل اين فاصله زماني 
 

 كنترل مسير ديتاالگر:
-RS انتخاب شود همه داده هاي توليدي توسط ديتاالگر به پورتsend to RS 485اگر گزينه  -1

232/RS485 .منتقل خواهندشد  

 انتخاب شود داده ها به پورت سريال داخلي انتقال داده  To the internal serial BUSاگرگزينه -2
 را ممكن مي 20mA-4خواهند شد كه امكان اتصال يك پرينتر (حرارتي) يا يك  خروجي آنالوگ 

 سازد.

M52 
 

  مايع عبوري را نشان مي دهد. level ، مقدارجريان متناظربادما ، فشاريا مقدار AI5نمايش ورودي آنالوگ 
 

M53 

 M54  ميلي ثانيه مي باشد.1000 ميلي ثانيه وحداكثر 6 .مقدارحداقل OCT1تنظيم پهناي پالس براي خروجي 

  گزينه هاي قابل انتخاب      عبارتند از :mA 20-4انتخاب حالت خروجي براي آنالوگ 
 )20mA-4 (تنظيم محدوده خروجي از mA 20-4 )حالت خروجي 0(
 15 ، اين حالت فقط توسط  فلومترهاي ورژن 20mA-0 (تنظيم محدوده خروجي از 20mA-0)حالت خروجي 1(

 قابل استفاده مي باشد.)
   توسط پورت سريال 20mA-0)كنترل 2(

  متناظر با سرعت صوت مايع عبوري 20mA-4)خروجي 3(

 mA 20-4-20)حالت 4(
  استفاده شود.)15 (كه فقط مي تواند بوسيله فلومتر ورژن mA 20-4-0)حالت 5(
  استفاده شود.)15 (كه فقط مي تواند بوسيله فلومتر ورژن mA 20-0-20)حالت 6(
)7 (4-20mAمتناظرباسرعت جريان  
)8(4-20mAمتناظر با ميزان گرما  

M55 

 0mA يا 4mA .تنظيم جريان خروجي متناظر با 0mA يا 4mAخروجي 

  مي تواند مشخص گردد.)55(اين دو مقدار توسط تنظيمات موجود در منوي 
M56 

 

 20mA M57.تنظيم جريان خروجي متناظر با 20mA خروجي 

 M58 چك كردن درستي كاليبراسيون حلقه جريان

 M59 نمايش جريان خروجي از حلقه جريان خروجي 

)براي صرف نظر كردن از dot رافشاردهيد.از كليد . (ENTتنظيم زمان و تاريخ سيستم.جهت اعمال تغييركليد 
 اعمال تغييرات استفاده كنيد.

M60 

 M61 اطالعات ورژن و شماره سريال كه براي هرفلومتر منحصربه فرد است نمايش داده مي شود.

 تمام دستگاههاي متصل به فلومتر بايد با تنظيمات پورت سريال سازگار RS-232/RS485.تنظيم پورت  
 باشند.تنظيمات سريال با پارامترهاي زير تنظيم مي شوند :

 ).1 (stop بيت مي باشد.) و بيت 8)، پريتي ، بيتهاي داده (كه هميشه 300 تا Boud Rate) 19200bpsنرخ 
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 انتخاب پروتكل ارتباطي
-Meter و MODBUS ASCII مي باشد. كه يك حالت براي MODBUS ASCIIتنظيمات پيش فرض كارخانه 

BUS. و پروتكل گسترش يافته فوجي مي باشد  

  را انتخاب كنيد.’MODBUS_RTU‘ را داريد بايد گزينه MODBUS-RTUاگر قصداستفاده از 

M63 

 AI3رنج ورودي 

 جريان ورودي هستند استفاده ميشود . 20MA و 4MAبراي وارد كردن مقادير دما/ فشار كه مطابق با 
 مقاديرنمايشي  كه واحد خاصي ندارند  با هر پارامتر فيزيكي مي توانند نمايش داده شوند.

M64 

 AI4رنج ورودي 

  جريان ورودي هستند استفاده ميشود .20MA و 4MAبراي وارد كردن مقادير دما/ فشار كه مطابق با 
M65 

 
 

 AI5رنج ورودي 

  جريان ورودي هستند استفاده ميشود .20MA و 4MAبراي وارد كردن مقادير دما/ فشار كه مطابق با 
M66 

 999 تا 0پنجره اي است جهت تنظيم محدوده براي خروجي فركانس (حد پايين و حد باال) محدوده معتبر از 
  هرتز مي باشد . 0-1000هرتز مي باشد. مقدار پيش فرض كارخانه 

براي فلومترهاي نسخه دوازده، سيزده و چهارده در صورت لزوم به يك ماجول سخت افزاري خروجي فركانس 
كه بايد به گذرگاه سريال وصل شود نياز است كه در ورژن پانزده اگر به خروجي فركانس نياز داريد حتماً بايد 

 اين ماجول را درخواست نماييد. در غير اينصورت سخت افزار خروجي فركانس وجود نخواهد داشت .

M67 

 M68 پنجره اي است براي تنظيم مقدار حداقل (مينيمم) متناظر با حد پايين فركانس خروجي ازخروجي فركانسي

پنجره اي است براي تنظيم مقدار حداكثر جريان خروجي متناظر با حد باالي فركانس خروجي ازخروجي 
 فركانسي

M69 

 . مدت زمان روشن ماندن نور پس زمينه را نمايش مي هد كه با فشار هر LCDكنترل نور پس زمينه نمايشگر 
 ثانيه بزرگتر باشد به معني اين است كه نور پس زمينه 50000كليدي روشن خواهد ماند. اگر مقدار وارد شده از 

 هميشه روشن خواهد بود .

M70 

 M71  . مقدار شفافيت صفحه را تغيير مي دهد. LCDكنترل روشنايي 

 M72  پاك مي شود .Yes و انتخاب گزينه ENTتايمر كاركرد دستگاه كه با فشار يك 

  .Alarm1پنجره اي براي تنظيم حد پايين نرخ جريان براي 
  فعال ميشود .Alarm 1وقتي كه فلو كمتر از مقدار تنظيم شده باشد 

M73 

 Alarm#1پنجره اي است براي تنظيم حد باال فلو براي 

  فعال ميشود . Alarm#1وقتي كه مقدار فلو باالتر از مقدار تنظيم شده باشد 
 يا OCT يا خروجي Buzzer در فلومتر وجود دارد و هر كدام مي تواند به وسيله خروجي به وسيله Alarmدو 

 به خروجي داده Alarm#1, Oct اطالع داده شود به عنوان مثال اگر ميخواهيد به وسيله مدار Relayخروجي 
  را تنظيم كنيد .M78شود الزمست 

M74 

 Alarm#2 M75تنظيم حد پايين فلوي عبوري براي 

 Alarm#2 M76تنظيم حد باالي فلوي عبوري براي 
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  :Buzzerتنظيم 
  فعال شده و بيپ خواهد زد . Buzzerاگر يك ورودي مناسب انتخاب شود زمانيكه يك رويداد اتفاق افتاد 

  قابل دسترس شامل موارد زير مي باشند :(Trigger)منابع تريگر 
 بدون سيگنال )0

 سيگنال ضعيف )1

 غيرفعال )2

 فلو  برعكس  )3

4( AO 100 بيشتر از% 

5( FO 120 بيشتر از% 

 1آالرم  )6

 2معكوس آالرم  )7

8( Batch Control 
 پالس مثبت )9

 پالس منفي )10

 Netپالس  )11

 پالس انرژي مثبت  )12

 پالس انرژي منفي  )13

 Net پالس انرژي  )14

15(  Media vel     =>     Thresh 
16(  Media vel    <=      Thresh 
 RS232بوسيله   روشن يا خاموش كردن )17

 تايمر روزانه )18

   زمانبندي شده1 آالرم  )19

  زمانبندي شده2 آالرم  )20

 حافظه توتااليزر بچينگ پر شده است.   )21

 M51 تايمر  )22

  روشن شدن صفحه كليد )23

  Buzzerغير فعال كردن )24

M77 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 OCT(Open Collector)/OCTتنظيمات 

  رخ دهد فعال مي شود .Triggerبه وسيله انتخاب يك منبع ورودي مناسب زمانيكه يك رويداد 

  در دسترس عبارتند از :Triggerمنابع 

 بدون سيگنال )0

 سيگنال ضعيف )1

 غيرفعال )2

M78 
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 فلو  برعكس  )3

4( AO 100 بيشتر از% 

5( FO 120 بيشتر از% 

 1آالرم  )6

 2معكوس آالرم  )7

8( Batch Control 
 پالس مثبت )9

 پالس منفي )10

 Netپالس  )11

 پالس انرژي مثبت  )12

 پالس انرژي منفي  )13

 Net پالس انرژي  )14

15(  Media vel     =>     Thresh 
16(  Media vel    <=      Thresh 
 RS232بوسيله   روشن يا خاموش كردن )17

 تايمر روزانه )18

   زمانبندي شده1 آالرم  )19

  زمانبندي شده2 آالرم  )20

 حافظه توتااليزر بچينگ پر شده است.   )21

  بصورت پريوديك M51 تايمر  )22

23(  OCT.غير فعال مي شود  

 Buzzerغير فعال كردن  )24

 متصل pull-up داراي ولتاژ مستقل نمي باشد و بايستي يك پاور خارجي و يك مقاومت OCTپورت خروجي 
  بسته مي شود يعني  جريان خروجي افزايش مي يابد. OCTشود. وقتيكه مدار 

  ولت باشد .80 نمي تواند بيشتر از OCTنكته : ماكزيموم ولتاژ براي 
  يا رله :OCT2تنظيم 

 به وسيله انتخاب يك منبع ورودي مناسب زمانيكه يك رويداد رخ دهد رله بسته خواهد شد . 
 منابع تريگر در دسترس شامل :

 بدون سيگنال )0

 سيگنال ضعيف )1

 غيرفعال )2

 فلو  برعكس  )3

4( AO 100 بيشتر از% 

5( FO 120 بيشتر از% 

M79 
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 1آالرم  )6

 2معكوس آالرم  )7

8( Batch Control 
 پالس مثبت )9

 پالس منفي )10

 Netپالس  )11

 پالس انرژي مثبت  )12

 پالس انرژي منفي  )13

 Net پالس انرژي  )14

15(  Media vel     =>     Thresh 
16(  Media vel    <=      Thresh 
 RS232بوسيله   روشن يا خاموش كردن )17

 تايمر روزانه )18

   زمانبندي شده1 آالرم  )19

  زمانبندي شده2 آالرم  )20

 حافظه توتااليزر بچينگ پر شده است.   )21

  بصورت پريوديك M51 تايمر  )22

  رله غيرفعال مي شود. رله مذكور از نوع )23

 (Signal ple , Signal throw) SP ST 110 مي باشد و  براي مقدار ماكزيممVAC تنظيم شده و بار  
  را تحمل مي نمايد.0.5Aمقاومتي 

اكيداً توصيه ميشود كه در بارهاي مقاومتي باال يا بارهاي سلفي براي استفاده بهتر از يك رله ثانويه براي 
 كنترل استفاده شود . 

  OCT است اما در واقع همان خروجي  OCT2 ، اسم رله استفاده نشده 7توجه : براي ايجاد سازگاري با ورژن 
 است.

 پنجره اي است براي انتخاب سيگنال تريگر براي كنترل بچينگ داخلي :
 منابع در دسترس :

  فشار دهيد)controller  Batch را جهت شروع ENTكليد شروع حالت بچينگ (كليد  )0

 پورت سريال )1

 يا جريان بيشتري را دريافت ميكند).2mA ، جريان AI3 : (وقتي كهAI3لبه باال رونده  )2

  يا جريان بيشتر را متوقف ميكند).2MA دريافت AI3: (وقتي كه AI3لبه پايين رونده  )3

 يا جريان بيشتري را دريافت ميكند).2mA ، جريان AI4 : (وقتي كهAI4لبه باال رونده  )4

 يا جريان بيشتري را متوقف ميكند).2mA ،دريافت جريان AI4: (وقتي كهAI4 لبه پايين رونده  )5

 يا جريان بيشتري را دريافت ميكند). 2mA ، جريان AI5: (وقتي كهAI5 لبه باال رونده )6

 يا جريان بيشتري را متوقف ميكند).2mA ،دريافت جريان AI5 : (وقتي كهAI5لبه پايين رونده )7
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  واردكنيد).51تايمردوره اي (زمان شروع و فاصله زماني را درمنوي  )8

  وارد كنيد).51تايمرروزانه (زمان شروع و فاصله زماني را در منوي  )9

  نشان داده ميشود .1 يا بيشتر عدد 4mA و به جاي 0 عدد 0mAبراي سيگنال جريان آنالوگ ورودي به جاي 
  نمايش داده مي شود.’1‘ با 4mA و جريان  ’0‘با   0mAبراي سيگنال جريان آنالوگ ورودي، جريان 

 مي 51 به وسيله يك تايمر داخلي قرار گرفته در منوي شماره Batchبه وسيله انتخاب مورد هشت، توتااليزر 
تواند به صورت دوره اي فعال شود. زمانيكه توتااليزر پر شود سيگنالي كه پر بودن توتااليزر را مشخص مي كند 

 يا ترمينالهاي رله براي متوقف كردن پمپ يا بقيه ابزارها ارسال ميشود. به وسيله انتخاب مورد OCTبه هر دو 
 مي تواند به عنوان توتااليزري كه براي مدتي در طي روز اجرا مي شود عمل كند. اگر در Batch توتااليزر 9

طول آن بازه  زماني مقداركل بيش از مقدار معين باشد يك سيگنال آالرم مي تواند توليد شود.  براي مثال اگر 
  بفرستيد 6:00 تا 20:00 متر مكعب از ساعت 100شما مي خواهيد يك سيگنال آالرم براي فلوي كلي كه بيش از 

 هر روز تنظيمات زير نياز است :
M51 start time=20:00:00 
M51 interval=10:00:00 
M51 log times=9999    (means always) 
M80 select item #9 
M81 input 100             (Unit is defined in M30,M31,M32) 

batch controllerداخلي   

  فلو :  Batchingتنظيم مقدار 
  يا مدارهاي خروجي رله ارسال مي شوند.OCT مي تواند به هردوي batch controller از OCTخروجي 

  استفاده شوند.batch controller بايستي باهم براي پيكربندي M80,M81منوهاي شماره 
 ثانيه براي داشتن دقت يك 60 است ، فلو براي هر مقدار بايد به مدت 500msنكته: چون مدت اندازه گيري 

 درصد نگه داشته شود.

M81 

 نمايش روزانه، ماهانه، ساالنه توتااليزر فلو و مقدار توتااليزر انرژي حرارتي
 ذخيره ميشود براي RAM سال اخير در حافظه 2 ماه اخير و 32 روز اخير 64مقادير توتااليزر و خطاها براي 

  استفاده كنيد .DOWN , UP و ENTنمايش آنها از كليدهاي 

M82 

 را انتخاب كنيد Yesتابع اصالح اتوماتيك براي جبران اتوماتيك قطعي برق. براي فعالسازي اين عملكرد گزينه 
  را انتخاب كنيد .Noو براي غيرفعال كردن گزينه 

وقتي كه اين عملكرد فعال باشد فلومتر ميانگين جريان محاسبه نشده (گمشده يا از دست رفته ) را در حالت 
Offline  . تخمين زده و نتيجه را به توتااليزر اضافه ميكند  

جريان از دست رفته تخميني توسط محاسبه مدت زمان قطعي و ميانگين جريان عبوري، كه ميانگين جريان 
 قبل از قطعي و پس از فعال شدن مي باشد.

M83 

 تنظيم واحد انرژ ي حرارتي 
0)GJ        1)KC        2)KWH      3)BTV   
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    (پيش فرض كارخانه)T2 و T1از  )0

 AI4 و AI3از ورودي هاي آنالوگ   )1
 انتخاب مقدار گرماي خاص :
 ) است . تحت اين تنظيمات فلومتر آنتالپي آب را بر مبناي استاندارد بين GBواحد پيش فرض كارخانه ( 

 انتخاب كنيد و مقدار Fixed Specific 1المللي محاسبه خواهد كرد. اگر مايعي غير از آب باشد بايستي گزينه 
 گرماي خاص مايع را وارد كنيد .

M86 

 M87 روشن يا خاموش كردن توتااليزر انرژي
 

 M88  مي باشد 1انتخاب فاكتور ضريب براي توتااليزر انرژي حرارتي پيش فرض كارخانه 

 نمايش تفاوت دمايي -1

 پنجره اي براي وارد كردن كمترين تفاوت دما -2
M89 

 گرماسنج روشن مي باشد:
 داخلي -1

 خارجي -2

 مكان نصب گرماسنج را انتخاب كنيد

M8. 

 Q value (يكي براي ترانسديوسر باال و يكي براي ترانسديوسر پايين) و مقدار ارزش Sنمايش قدرت سيگنال 
 كيفيت سيگنال را نشان مي دهد.

 نمايش داده ميشود مقدار بزرگتر قدرت سيگنال بزرگتري هم خواهد 99.9 تا 00.0قدرت سيگنال به وسيله 
 داشت و اعتماد بيشتري هم بهمراه خواهد داشت .

M90 

نمايش نسبت زماني، بين زمان انتقال اندازه گيري شده و زمان انتقال محاسبه شده. اگر پارامترها ي لوله به 
 100%+30طور صحيح وارد شده باشند و ترانسديوسر ها درست نصب شده باشندارزش نسبي بايد در محدوده 

 باشد در غير اينصورت پارامترهاي وارد شده و نحوه نصب ترانسديوسر بايد چك شود .

M91 

در اين بخش سرعت صوت تخميني مايع نمايش داده ميشود و اگر اين مقدار تفاوت آشكاري با سرعت صوت 
 واقعي مايع داشته باشد پارامترهاي وارد شده براي لوله و نصب ترانسديوسر بايد دوباره چك شوند . 

M92 

 M93 نمايش ترانزيت تايم كل (زمان انتقال) و دلتا تايم (تفاوت ترانزيت تايم)

 M94 نمايش اكتور لوله بر مبناي نسبت سرعت ميانگين خطي و سرعت ميانگين مقطع عرضي محاسبه مي شود 

 )نمايش توتااليزرهاي انرژي منفي و مثبت1

) با ورود به اين پنجره عملكرد نمايش چرخشي به طور اتوماتيك شروع به كار خواهد كرد. پنجره 2
  ثانيه به نمايش در خواهند آمد . 8هاي زير يكي پس از ديگري و هر يك به مدت 

M95>>M00>>M01>>m02>>M03>>M04>>M05>>M06>>M07>>M08>>M90>>M91 
>>M92>>M93>>M94>>M95 

 اين تابع (عملكرد) به كاربر اجازه مي دهد بدون هيچگونه عمل دستي اطالعات مهم را ببينيد.
  برويد.M95براي متوقف كردن اين عملكرد يك كليد را فشار دهيد يا به يك پنجره ديگري بجز منوي 

M95 

 



 
 

 Page 28 
 

 M96  خط از كاغذ در چاپگر حرارتي است .5اين مورد يك منو نيست بلكه يك فرمان براي جلوتر بردن   

 اين مورد يك منو نيست بلكه يك فرمان براي چاپ كردن پارامترهاي لوله مي باشد . 
به طور پيش فرض داده هاي توليد شده به طور مستقيم به گذرگاه سريال چاپگر ارسال خواهد شد شما 

 همچنين مي توانيد داده ها را به درگاه يا پورت ارتباطي سريال بفرستيد .

M97 

اين مورد يك منو نيست بلكه يك فرمان براي چاپ اطالعات مشخص شده مي باشد به طور پيش فرض داده 
هاي توليدي به طور مستقيم به گذرگاه سريال چاپگر ارسال مي شود شما همچنين مي توانيد داده ها را به 

 پورت ارتباطي سريال ارسال كنيد . 

M98 

اين مورد يك منو نيست يك فرمان براي كپي كردن پنجره نمايش جاري است به طور پيش فرض داده هاي 
 توليد شده به چاپگر ارسال مي شود و يا اينكه مي توانيد به پورت ارتباطي سريال ارسال كنيد . 

M99 

 ركورد با تاريخ و زمان روشن و خاموش شدن به همراه ميزان جريان به هنگام روشن و خاموش 32فهرست 
 شدن را نمايش مي دهد.

M+0 

 حذف ميشود مجموع زمان هاي Backupمجموع زمان كاركرد فلومتر را نمايش مي دهد. زمانيكه باتري 
  صفر ميشود . Flow meterكاركرد 

M+1 

 M+2 نمايش آخرين تاريخ و زمان خاموش شدن 

 M+3 نمايش آخرين مقدار جريان موقع خاموش شدن

 M+4 نمايش تعداد دفعات روشن و خاموش شدن

 يك ماشين حساب علمي است براي راحتي كار
 تمام مقادير با دقت تك رقم اعشار مي باشد.

 اين ماشين حساب زمانيكه فلومتر جريان عبوري را اندازه گيري مي كند مي تواند استفاده شود .
  در اين بخش مشاهده ميشود . PT 100چگالي آب و دماي 

M+5 

زمانيكه سرعت صوت تنظيم سرعت صوت مايع آستانه تخميني از اين مقدار آستانه تجاوز كند يك سيگنال 
  مي فرستد .OCT به رسله يا Buzzerآالرم توليد ميشود و يك 

M+6 

 M+7 نمايش جمع كل جريان براي ماه جاري

 M+8 نمايش جمع كل جريان براي سال جاري 

 نمايش جمع كل زمانهايي كه دستگاه كار نمي كند.
 درخواست Backup- وقتي كه باتري 2- وقتي دستگاه خاموش است 1اين زمان شامل زمانهايي است كه : 

 ميشود.

M+9 

 M.2 ثابت كردن مقدار صفر و رمز

  از اين مقدار كمتر باشد مقدار جريان با صفر تنظيم ميشود .Q اگر مقدار فعلي Qتنظيم مقدار آستانه براي 
اين عملكرد وقتي كه فلومتر در محيط هاي شلوغ (پرسرو صدا) يا در لوله هاي هوايي نصب شده است كاربرد 

 دارد .

M.5 

 M.8 بيشترين ميزان جريان امروز و يا در اين ماه

 M.9  در هر ثانيهCMMتستر پورت سريال به وسيله صدور فرمان خروجي 
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 M-0 ورود به پنجره تنظيمات سخت افزار كه فقط براي سازنده امكانپذير است.

 20MA M-1-4تنظيم خروجي 

 M-2 (AI3) براي ورودي پايه هاي آنالوگ 4MAتنظيم 

 M-3 (AI3) ورودي آنالوگ 3 براي پايه 4MAتنظيم 

 M-4 (AI4) براي پايه ها ورودي آنالوگ 4MAتنظيم 

 M-5  براي پايه ها ورودي آنالوگ20MAتنظيم 

 AI5 M-6 براي 4MAكاليبره كردن مقدار 

 AI5 M-7 براي ورودي 20MAكاليبره كردن مقدار 

 M-8 تنظيم صفر دماسنج پايين

 M-9 تنظيم صفر دماسنج باال

 50C M-Aتنظيم دما به 

 24.5C M-Bتنظيم دما بر 

 عيب يابي :

  :Counter-Measures و Power-Onنمايش خطاهاي 

 اتوماتيك براي مشكالت سخت افزاري فراهم ميكند. زمانيكه Power-Onفلومتر اولتراسونيك يك عيب ياب 

  بايد انجام شود . Counter-Measuresهر پيامي از جدول زير نمايش داده شود 

Counter-Measures پيغام خطا علل 
 دوباره دستگاه را روشن كنيد. -1

 ارتباط با كارخانه -2
 Romخطاي تست  مشكل نرم افزاري

 خطاي تست قطغه
زمانيكه اين پيغام نمايش داده شود كاربر بايستي كليد 

ENT را فشار دهند و تمام تنظيمات به حالت پيش 
 فرض بر خواهند گشت .

پارامترهاي وارد شده به وسيله كاربر 
 پراكنده شوند ( از بين روند)

 خطاي داده ي ذخيره شده

 مقدار دهي اوليه 61تقويم را به وسيله منوي شماره 
 كند.

 خطاي زمان خطاي ارقام در تقويم

 تماس با كارخانه مشكل سخت افزاري ريپورتهاي مكرر
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 Counter-Measuresكدهاي خطا و 

 و ... در پنجره هاي منوهاي I,Rفلومتر اولتراسونيك كد خطا را در گوشه راست پايين با يك حرف سيگنال مانند 

Moo,mo1,mo2,mo3,mo5,mo8 وقتي هر كد خطاي غير عادي نمايش داده شود Counter-Measures 

 بايد انجام شود . 
 

Counter-Measures كد خطا متن كامل پيغام علل 
 محل اندازه گيري را عوض كنيد -1

 محل مورد نظر را پاكسازي كنيد -2

 كابلها را چك كنيد -3

 عدم وجود سيگنال -1

 نصب نامناسب           يونسرها -2

 رسوب خيلي زياد -3

البيزهاي لوله خيلي ضخيم  -4
 هستند

كابل ترنسيديوسر به طور  -5
 صحيح نصب نشده اند

شناسايي عدم 
 سيگنال

I 

 J خطاي سخت افزاري مشكل سخت افزاري تماس با كارخانه

 محل موردنظر را پاكسازي كنيد -1

 كابلها را چك كنيد -2

 كاپلر را چك كنيد -3

 

 وجود سيگنال ضعيف -1

ترنسديوسرها به طور صحيح  -2
 نصب نشده باشند

 مقدار زياد رسوب -3

 البيز لوله خيلي ضعيف هستند -4

 مشكل كابل هاي ترنسديوسرها -5

شناسايي سيگنال 
 ضعيف

H 

مقدار وارد شده در منوهاي 
 را چك كنيد و       مقدار 69و68و67و66

  را وارد كنيد.69وارد شده در منوي 

فركانس واقعي براي خروج فركانس بيش 
 از محدوده تنظيم به وسيله كاربر باشد .

خروجي فركانس زياد 
 باشد

Q 

 روشن كردن دوباره دستگاه -1

 تماس با كارخانه -2
 RAM, RTCمشكالت توقف با  -1

 مشكالت دائمي با سخت افزار -2
 سيستم RAMخطاي 

خطاي زمان و تاريخ 
 CPU يا IRQخطاي 

 ROMخطاي پريتي 

F 

 Gain Gتنظيم  ابزاري است براي افزايش بهره سيگنال 

محل جديد را جايي كه لوله پر از مايع 
 را در منوي 0است انتخاب كنيد . عدد 

  وارد كنيد .29شماره 

درون لوله مايعي نباشد تنظيم خطا در 
 29منوي شماره 

 K لوله خالي
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 مشكالت ديگر و راه حلها :

 براي نرخ جريان نمايش مي دهد و قدرت  0.00.00زمانيكه جريان واقعي درون لوله جريان دارد اما دستگاه مقدار  -1

  مقدار رضايت بخش دارد .Q value است و كيفيت سيگنال Rسيگنال روي  

 در لوله اي كه مايع در آن جريان دارد استفاده Set zeroاين مشكالت از طرف كاربر مي باشد كه از عملكرد 

  استفاده كنيد .43  در منوي شماره Reset zeroكرده است براي حل اين مشكل از عملكرد 

  :ميزان جريان خيلي پايين يا باالتر از ميزان جريان واقعي درون لوله در شرايط كاري زير نرمال باشد -2

 وارد شده باشد مقدار 44 به طور اشتباه به وسيله كاربر در منوي شماره Offsetاحتمال دارد كه يك مقدار  -1

  وارد كنيد .44 را در منوي شماره  0

 مشكل نصب ترنسديوسر -2

 اطمينان حاصل كنيد كه جريان 42 موجود باشد سعي كنيد با استفاده از منوي شماره Zero Pointاگر يك  -3

 لوله بدون وقفه وجود دارد . 

 


