برق  /باتری
بدون فلنج  /فلنجی

کنتور و فلومتر الکترومغناطیسی فلنجی MagAb 3000

کالیبراسیون خودکار
دیتاالگر

در چند دهه گذش��ته پس از ابداع تکنولوژی ساخت فلومترهای الکترومغناطیس��ی ،تکنولوژیهای دیگری مانند فلومترهای اولتراسونیک
 ،Ultrasonic Flow metersفلومتره��ای توربین��ی  Turbine Flow metersو غیره نیز ابداع گردید .ول��ی هیچیک از این تکنولوژیها ،تاکنون
نتوانس��تهاند با دقت و قابل اعتماد بودن مقادیر قرائتش��ده فلومترهای مغناطیس��ی برابری نمایند .پر واضح اس��ت از آنجا که سرعت در نقاط
مختلف سطح مقطع لوله ،متفاوت میباشد (پروفیل سیال) ،سرعت واقعی در هر سطح مقطع ،میانگین سرعت کلیه نقاط آن میباشد.
علت دقت باالی کنتورهای مغناطیسی آن است که دبی لحظهای اندازهگیریشده ،میانگین دبی لحظهای میلیونها نقطه داخل استوانه کنتور
اس��ت که دائماً در حال اندازهگیری میباش��ند .به عنوان نمونه در فلومترهای اولتراسونیک با دو سنسور ،دبی اندازهگیریشده همواره میانگین
دبی نقاط مختلف در روی مس��یر حرکت س��یگنال بین دو سنس��ور اس��ت نه نقاط داخل کل حجم لوله .در نتیجه بهترین دقت فلومترهای
اولتراس��ونیک با دو سنس��ور ± 1تا  ±3درصد حداکثر مقدار قابل قرائت فول اسکیل ( )FS: Full Scaleمیباشد ،در حالی که دقت فلومترهای
الکترومغناطیسی  ±0/2تا  ±0/5درصد میباشد.

ویژگیهای کنتورهای الکترومغناطیسی فلنجی مگاب3000

جدا از سنسور  /یکپارچه با سنسسور

نمایشگر

ساختار یکپارچه ( )Compactیا جدا از هم ()Separate
• یک قس��متی (سنسور و نمایشگر س��رهم  )Compactیا دو
قس��متی (سنسور و نمایشگر جدا از هم  )Separateکه منتج
به نصب و اندازه گیری دقیق بسیاری از مایعات میگردد.

صنایع آب و فاضالب
صنایع شیمیایی
صنایع غذایی

کیفیت ساخت و بخشی ازقابلیتها
• مگاب  3000دارای گواهینامه استاندارد  CEاروپا از انستیتوی
استانداردهای انگلستان .BSI
• ایـرانم��دار تولیـدکننده مگـاب  3000دارای اس��تـانـدارد
 ISO 9001:2000یعنی مدیریت تضمین کیفیت میباشد.
• سازگاری بس��یار باالی سنس��ور الکترومغناطیسی با قسمت
پردازشگر
• استحکام عملیات باال به علت خودکنترل و خودتنظیم بودن
• اس��تفاده از  EEPROMدر ص��ورت قطع ب��رق جهت حفظ
اطالعات ذخیره شده.
• قابلیت اندازهگیری جریان در هر دو جهت
• تشخیص خالی بودن لوله
• مجهز به دیتاالگر
• مجهز به سیستم ارسال اطالعات  SMSدر سیستم GSM

صنایع بهداشتی

پیکر بندی ساده
• کلی��ه پارامتره��ا فقط از طریق س��ه کلی��د  Keypadتنظیم
میگردند .اطالعات تنظیمها با اسم رمز محافظت میشوند.
• کالیبراسیون بدون نیاز به جریان مایع امکانپذیر است.

GSM / SMS

نصب در کلیه نقاط
• بدنه نمایشگر از آلومینیوم ضد شوک و مقاوم درمقابل اسیدها
و مواد قلیایی با درجه حفاظتی IP67
• بدنه سنسور از کربن استیل با درجه حفاظت IP68
• عدم نیاز به کالیبراسیون

هدایت الکتریکی

بیشتر از  5میکروزیمنس در سانتیمتر

کلیه فلومترهای مغناطیسی مگاب  ،3000در کارخانه ایرانمدار کالیبره و تنظیم شده
و پس از نصب نیاز به هیچگونه کالیبراسیون یا سرویس خاص دورهای ندارند.

2

Madular Contraction

• Execation in two versions Campact and Separate

Production quality and some capabilities

• CE certificate from BSI UK
• ISO 9001: 2000 quality managment system
• High Electromagnetic Compatibility
High Operating Integrity
Data Protection with EEPROM on power failure
Bidirectional flow measurment
)Empty Pipe Detection (EPD
Equipped with datalogger
GSM/ SMS

•
•
•
•
•
•

Easily Configuration

• 3 Keys Setting, Password Protected
• Calibration Can also be carrried out without current
flowing

Install anywhere

• Shock resistant aluminium housing, resistant to
acids and caustics IP67.
Sensor housing, carbon steel IP68
Auto Calibration

•
•

Electricity
flange

اص��ول اندازهگی��ری فلومترهای الکترومغناطیس��ی براس��اس قانون
فارادی پیرامون اثر القاء میدان مغناطیس��ی و جسم هادی متحرک،
اس��توار می باشد .هرگاه متحرکی که دارای ضریب هدایت الکتریکی
 Conductivityاست( ،آب ،فلزات و غیره)یک میدان مغناطیسی ()B
را قط��ع نماید ،در آن ولتاژ ( )Uالقاء می ش��ود که میزان آن مطابق
فرمول زیر بس��تگی به سرعت حرکت متحرک (س��یال کانداکتیو یا
دارای رسانایی الکتریکی) در میدان مغناطیسی دارد.

Auto Calibration

U=K×B×D×V

ولتاژ القا شده در متحرک
مقدار ثابت = K
ضریب ثابت
مقدار ثابت = B
شدت میدان مغناطیسی
فاصله الکترودهای دریافتکننده ولتاژ القایی مقدار ثابت = D
سرعت حرکت متحرک درون میدان مغناطیسی متغیر = V
اندازهگیری میشود = U

Data logger
Compact Separate

Q = V×S
متغیر = Q

Chemical

جهت اندازهگیری با این روش میبایس��تی ضریب هدایت الکتریکی
مایع بیش از  5 µSدر س��انتیمتر باش��د .توضیح آن که آب شرب و
حتی آب یک بار تقطیر شده ،دارای رسانایی بیش از  5میکروزیمنس
در سانتیمتر میباشد.

Water

Wast water

مقدار ثابت = S

Signal Convertor

بنابراین با توجه به ثابت بودن ضرایب  B ، kو  Dبا اندازه گیری ولتاژ
اخذ ش��ده از پروب ها ،سرعت ( )Vبه دست می آید که با ضرب این
فاکتور در س��طح مقطع فلومتر ( )Sمیزان حجم کل عبور سیال ()Q
به صورت لحظهای به دست میآید.
سطح مقطع کنتور
حجم کل مایع عبوری

With or wothout

طبق استاندارد بین المللی EN ISO 6817

Battery/

اصول اندازه گیری ()Principle of Operation

ایران مدار

اندازهگیری و کنترل سیاالت

Conductivity > 5µS/cm

Sanitary

کالیبراسیون ()Calibration
کلی��ه فلومترهای مگاب  3000تحت اس��تاندارد جهانی ISO 4185

Food

در البراتوار هیدرومتری ایرانمدار در کارخانه این ش��رکت در شیراز
کالیبره میگردند.
در حالی که بسیاری از دیگر سازندگان خارجی کنتور ،جهت کالیبره
نمودن آنها فقط از روش کنتور مرجع اس��تفاده میکنند ،ایران مدار
ضمن استفاده از روش کنتور مرجع با عبور هزاران لیتر آب از داخل
یکایک فلومترها ،تحت ش��رایط واقعی آنه��ا را کالیبره مینماید .در
ای��ن روش وزن و حجم بر طبق اس��تاندارد  ISO 4185اندازهگیری
میش��ود و دقت  0/5و  0/25درصد کنتور ،بارها تست و تاییدیه آن
به همراه دستگاه به مصرفکننده تحویل میگردد.

GSM/ SMS
≤ 5 mS/cm

Conductivitey
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برق  /باتری
بدون فلنج  /فلنجی

MagAb 3000 Information

کالیبراسیون خودکار

PG 11
Cable Gland
(محل خروج کابل)

دیتاالگر

نمایشگر MI 385
نمایشگر MI 485

جدا از سنسور  /یکپارچه با سنسسور

سنسورMT3000

نمایشگر

پوشش داخلی
(الینینگ)

صنایع آب و فاضالب

فلنج اتصال به لوله

صنایع شیمیایی

منحنی دقت ()Accuracy Curve

صنایع غذایی

با توجه به منحنی زیر مش��اهده میکنید مقدار خطای دستگاه عمال
حداکثر  0/5درصد کل مقدار قرائت فول اس��کیل FS = Full Scale
میباشد.

صنایع بهداشتی

GSM / SMS
هدایت الکتریکی

بیشتر از  5میکروزیمنس در سانتیمتر
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Electricity
flange

With or wothout

شماره سریال و مشخصات اختصاصی هر دستگاه روی لیبل یا کارت
مش��خصات آن درج گردیده اس��ت .فلومترهای باتریدار دارای لیبل
قرمز و نوع برقی آن دارای لیبل آبی رنگ میباشند.

Battery/

شناسنامه دستگاه ()Identification Lable

ایران مدار

اندازهگیری و کنترل سیاالت

Auto Calibration
Data logger

انتخاب قطعات واسطه يا آداپتور ( Adaptorتغيير قطر)

Compact Separate

Signal Convertor

Wast water

Water

Chemical

هم��واره كنتور را ميتوان ب��ه لوله هاي با اقط��ار بزرگتر يا كوچكتر
متصل نمود .جهت اين مهم بايستي موارد زير در نظر گرفته شود.
• •برآورد تغيير سرعت (دبي متوسط) و افت فشار
• •انتخاب قطعات واسطه مناس��ب ،بطوريكه حداقل طول لوله
مس��تقيم بدون ش��يرآالت به اندازه  3تا  5برابر قطر لوله در
محل نصب سنسور در نظر گرفته شود.
در ص��ورت اس��تفاده از قطعات كاهش دهنده قطر ،س��رعت
مايع افزايش يافته كه منجر به عدم رس��وبگذاري در جداره
لوله ش��ده و دقت نيز بهت��ر ميگردد .اين كاهش قطر كنتور
باعث مقرونبهصرفهترشدن كل طرح خواهد گرديد.
در ص��ورت كاه��ش قطركنتور ،به كمك منحني افت فش��ار
مشخص ميگردد.

روش تعيين ميزان افت فشار

Sanitary

• •نس��بت  dبه  Dرا مشخص كنيد( .قطر داخلي كنتور به قطر
داخلي لوله)
• •از روي منحني ميزان افت فش��ار را با توجه به سرعت مايع و
نسبت  dبه  Dبخوانيد.
مث ً
ال تغيير قطر  1000به  800نسبت آن معادل 0/8ميباشد
و در نتيجه افت فش��ار آن اگر س��رعت  2متر بر ثانيه باش��د
مع��ادل  1/4ميل��ي ب��ار خواهد ب��ود كه افت محس��وس و
تاثيرگذاري نميباشد.

Food
GSM/ SMS

جهت تعيين سرعت هاي حداقل و حداكثر در لولههاي اقطار
 50تا  600میلیمتر به جدول صفحه  15مراجعه فرمائيد.

≤ 5 mS/cm

Conductivitey

5

برق  /باتری
بدون فلنج  /فلنجی

انتخاب قطر كنتور و فلومتر

کالیبراسیون خودکار

به صورت اصولي قطر لوله مساوي قطر كنتور انتخاب ميگردد .در عين حال جهت افزايش سرعت مايع ميتوان كنتور با قطر كمتري را انتخاب
نمود و به اين ترتيب مقداري از هزينه باالي خرید و نصب كنتورهاي بزرگتر را كاهش داد.
سرعت جريان مايع بستگي به وضعيت فيزيكي آن بشرح زير دارد.
• •س��رعت كمتر از  2متر در ثانيه  V < 2 m/sدر مايعات س��اينده  Abrasiveمثل دوغاب خاك رس ،دوغاب آهك ،دوغاب س��نگ ريزه
معادن و غيره مناسب ميباشد.

دیتاالگر

• •سرعت بيش از  2متر در ثانيه  V > 2 m/sدر مايعاتي كه باعث رسوبگذاري در لوله ميگردند مانند فاضالب ،آبهاي گل آلود و غيره
مناسب ميباشد( .احتراز از رسوبگذاري در روي سنسورهاي كنتور)
• •در محل نصب سنسور جهت جلوگیری از رسوبگذاری در داخل لوله ،سرعت سیال باید بیش از  40سانتیمتر بر ثانیه باشد و جهت
جلوگیری از لرزش لوله و سائیدگی جداره داخلی آن سرعت سیال نباید از  2/5متر بر ثانیه بیشتر باشد.
• •جهت تعيين حداقل و حداكثر دبي كنتورهاي اقطار مختلف به جدول ذیل مراجعه فرمائيد.

نمایشگر

جدا از سنسور  /یکپارچه با سنسسور

• •اگر فول اسكيل  Full Scale = FSمشخص نباشد ،دستگاه تحت  F.Sمعادل سرعت مايع  3m/sكاليبره خواهد شد.

صنایع آب و فاضالب

جدول حداقل ،متوسط و حداکثر دبی در محدوده دقت باال ( 0/5درصد)
Minimum
)value (m3/h
حداقل دبی قابل اندازهگیری

)(scaling at v ~ 10 m/s

)(scaling at v ~ 2.5 m/s

)(scaling at v ~ 0.5 m/s

][inch

][mm

0.0706

80

20

4

2

50

0.1808

200

50

10

3

80

0.2826

300

75

15

4

100

0.4415

400

100

20

5

125

0.6358

600

150

30

6

150

1.1304

1000

250

50

8

200

1.7663

2000

500

100

10

250

2.5434

3000

750

150

12

300

3.4618

4000

1000

200

14

350

4.5216

4000

1000

200

16

400

5.7226

6000

1500

300

18

450

7.0650

8000

2000

400

20

500

10.1736

12000

3000

600

24

600

V = 1 cm/s

صنایع شیمیایی
صنایع غذایی
صنایع بهداشتی

GSM / SMS
هدایت الکتریکی

بیشتر از  5میکروزیمنس در سانتیمتر
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Maximum
full-scale value

Average factory
setting, full-scale value

Minimum
full-scale value

DN

Electricity
flange

With or wothout

ابعاد و مشخصات فیزیکی فلومتر مگاب  3000طبق استاندارد ISO 4064

Battery/

ایران مدار

اندازهگیری و کنترل سیاالت

Auto Calibration
Data logger

تعداد
وزن
سوراخ
)کیلوگرم(
فلنج

H

PN 16
D

L

mm

تعداد
وزن
سوراخ
)کیلوگرم(
فلنج

H

Compact Separate

PN 25

PN 10
D

L

mm

تعداد
وزن
سوراخ
)کیلوگرم(
فلنج

H

D

L

mm

78

12

595

425

450

64

12

580

410

450

58

12

565

395

450

97

16

655

485

500

82.5

12

630

460

500

82

12

615

445

500

125

16

725

555

550

114

16

675

505

550

97

16

675

505

550

160

16

790

620

600

145

16

740

580

600

120

16

730

570

600

202

20

830

670

600

180

20

805

640

600

175

20

800

635

600

20

880

730

600

20

865

715

600

20

830

670

600

20

995

845

600

20

990

840

600

20

930

780

600

فلنجهای  PN 10طبق استاندارد  DIN 2576برابر با UNI 2277

Wast water

44

12

530

360

350

38.5

12

515

340

350

39

8

510

340

350

Water

35

8

470

300

300

27

8

455

285

300

27

8

455

285

300

Chemical

23.5

8

440

270

250

23

8

420

250

250

22.5

8

420

250

250

Sanitary

17.5

8

405

235

250

17

8

390

220

250

17

8

390

220

250

Food

14.5

8

370

200

200

14.5

8

370

200

200

14.5

4

370

200

200

"2
50 mm
"3
80 mm
"4
100 mm
"5
125 mm
"6
150 mm
"8
200 mm
" 10
250 mm
" 12
300 mm
" 14
350 mm
" 16
400 mm
" 18
450 mm
" 20
500 mm
" 24
600 mm

GSM/ SMS

10.5

4

335

165

200

10.5

4

335

165

200

10.5

4

335

165

200

DN

Signal Convertor

L
D
H
DN
PN

طول سنسور
قطر خارجی فلنج
ارتفاع کل دستگاه
قطر داخلی فلومتر
فشار برحسب بار

فلنجهای  PN 16طبق استاندارد  DIN 2577برابر با UNI 2278
≤ 5 mS/cm
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Conductivitey

فلنجهای  PN 25طبق استاندارد  DIN 2578برابر با UNI 6083

برق  /باتری
بدون فلنج  /فلنجی

سنسور MT 3000
اقطار و فشار نامی

کالیبراسیون خودکار

هدایت الکتریکی مایعات
دامنه درجه حرارت مایع

 500 ،450 ،400 ، 350 ،300 ،250 ،200 ،150 ،125 ،100 ،80 ،50و  600میلیمتر ( 2-24اینچ) و تحمل فشار  10-25بار
مساوی و یا بیشتر از  5میکرو زیمنس در سانتیمتر

 -10تا  +80درجه سانتیگراد (با پوشش داخلی پی ـ تی ـ اف ـ ئی از  -20تا  150درجه سانتیگراد)

دامنه درجه حرارت محیط  -20تا  +80درجه سانتیگراد

استاندارد فلنج
درجه حفاظت

اروپا ،دین آلمان ،آمریکا ،ژاپن ()ISO, UNI, DIN

 IP 67در حالت یکپارچه  Compactو  IP 68در حالت جدا از هم Separate

دیتاالگر

جنس

پوشش داخلی

پلی پروپیلن ،پلی اورتان ،الستیک سخت ،پی ـ تی ـ اف ـ ئی و . . .

بدنه

کربن استیل (استنلس استیل  304و  316بنا به سفارش)

الکترودها

جدا از سنسور  /یکپارچه با سنسسور

فلنج
رنگ

استنلس استیل  ،316مواد دیگر بنا به سفارش ،با توجه به کاربرد

کربن استیل (استنلس استیل بنا به سفارش)
اپوکسی  2371000و پلی اورتان

نمایشگر

صنایع آب و فاضالب

سیگنال کانورتور MI 385
جنس بدنه

آلومینیوم دایکاست

صنایع شیمیایی

محدوده درجه حرارت

 -20تا  +50درجه سانتیگراد

ولتاژ تغذیه

 85-265 V acبا فرکانس 45-66 Hz

درجه حفاظت
نمایشگر

 IP 67و ضد احتراق

 4سطر 16 ،ستون ،با نور زمینه

واحدهای نشاندهنده

حجم :مترمکعب در ثانیه/مترمکعب در ساعت/لیتر در ثانیه /لیتر در دقیقه سرعت :متر بر ثانیه

کلیدهای برنامهریزی

سه کلید قابل برنامهریزی

گلندهای ارتباطی

صنایع غذایی

دامنه اندازهگیری

دو عدد گلند  PG11استنلس استیل

از سرعت یک سانتیمتر تا  10متر بر ثانیه

قابلیت نمایش عدم پر بودن لوله دارد

صنایع بهداشتی

ذخیره اطالعات

اپیرام ،اطالعات اندازهگیری شده را در صورت قطع برق نگهداری میکند.

دقت

 ±0/5درصد (و قابل انتخاب )±0/25

تکرارپذیری

مصرف برق

جریان خروجی

 ±0/2درصد

 5ولت آمپر

 4تا  20میلیآمپر 330 ،اهم

GSM / SMS

خروجی دیجیتال

یک عدد کالکتور باز و دو کنتاکت

خصوصیات برنامهریزی

قطع جریانهای بسیار پائین ،اندازهگیری دبی دوطرفه و تنظیم آستانه فیلتر پرش و نمایش نیمه پر لوله و تنظیم صفر و آفست

دیتاالگر (قابل انتخاب)

قابلیت ثبت بیش از س��ه میلیون رکورد اطالعات (هر رکورد ش��امل دبی لحظهای مثبت و منفی ،دبی مجموع مثبت و منفی ،ساعت،
تاریخ) سازگاربا نرمافزارهای  Wordو  ،Excelدارای  2گیگابایت حافظه

عایق گالوانیکی

هدایت الکتریکی

بیشتر از  5میکروزیمنس در سانتیمتر
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کلیه ورودی و خروجیها

Compact Separate

Wast water
≤ 5 mS/cm

ایران مدار

MT 3000 Flow Sensor
Meter Size

DN 50,75,100,125,150,200,250, 300, 350, 400, 450, 500, 550 & 600 )2-24 Inch( PN 10-25 Bar

Electrical Conductivity

≤ 5 m S/cm

Liquid Temperature

-10 ... +80°C )with PTFE lining from -20 up to +150°C(

Ambient Temperature

-20 ... +80°C

Flange Standards

ISO, DIN, UNI, ANSI, JIS

Protection Category

IP 67 in compact and IP 68 in seprate version

Materials

Electricity
flange

Battery/
With or wothout

Auto Calibration
Data logger
Signal Convertor
Water

Chemical
Sanitary
Food
GSM/ SMS
Conductivitey

اندازهگیری و کنترل سیاالت

- Lining

Polypropylene, Polyurethane, Hard rubber, PTFE

- Electrodes

S.S.316 )Others with respect to application(

- Housing

Carbon Steel )Option, S.S.316, S.S.304(

- Flanges

Carbon Steel )Option, S.S.(

- Colour & Coating

Epoxy 2371000 & Polyurethane

MI 385 Signal Converter
Housing Materials

Aliuminum Dicast

Ambient Temperature

-20 ... +50 °C

Protection Category

Compact IP67, EX

Power Supply )EN 60529/IEC 529(

85…265 V ac, 45-66 Hz

Display

Alphanumerical display 16 characters x 4 rows with back light

Units LCD

Flowrate: m3/s, m3 Units LCD /hr , lit/s , lit/min

Connection Cable

Standard with 2xPG11

Programming Keyboard

3 button keys

Measuring Range

0.01… 10 m/s

Empty Pipe Detection

Yes

Data Storage

EPROM stored measuring values on power failure

Repeatability

± 0.2 %

Accuracy

± 0.5 % )± 0.25 % optional(

Consumption

5 VA

Current Output

4-20 mA, 330 Ω

Digital Output

1 open collector and two relays

Galvanic Isolation

All inputs/outputs are opto coupler isolated from Power Supply

Programmable Features

Low flow cut off, bidirectional flow, dual range damping and skip
filter threshold, empty pipe, zero and offset adjust.

Date Logger

2 GB Memory, more than three million records )Neg and Pos flow,
total flow, hour and date( compatible with Word and Excel softwares.
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Flow velocity: m/s

برق  /باتری
بدون فلنج  /فلنجی

مگاب  3000در خط تولید

MagAb 3000 in Production
IRAN MADAR Co.
-

کالیبراسیون خودکار

-

-

:

-

:

:
:
3000

دیتاالگر

MT 3000
IMC891002592
100mm
)4 (Stainless Steel
MI 385
1.4636

)(According to ISO9104

)MS 2500 (Isoil Italy
04J6280
150 mm
)3 (Stainless Steel
ML 110
1.6252

)MS 2500 (Isoil Italy
04E1546
80 mm
)3 (Stainless Steel
ML 210
1.0773

جدا از سنسور  /یکپارچه با سنسسور

)Water temp. 18 (c
)Ambient temp. 23 (c

نمایشگر

Meter under Test MagAb 3000 Deviation
)Volume Test(Liters

)(%

40510
21932
26116

0.12
0.02
0.03

Reference

)Volume Master(Liters

40460
21927
26125

Test No
1
2
3
4

صنایع آب و فاضالب

Accompolished by water Weighting system

. . . . . . . .:

Test No:

. . . . . . . . . . . . .:

صنایع شیمیایی

هر دس��تگاه فلومتر مگاب  3000پس از کالیبراس��یون حداقل  3بار
تحت ش��رایط مختلف آزمایش گردیده ک��ه نتایج آزمایش در گواهی
کالیبراسیون باال صادر و به همراه دستگاه ارسال میگردد.

صنایع غذایی
صنایع بهداشتی

GSM / SMS
هدایت الکتریکی

بیشتر از  5میکروزیمنس در سانتیمتر
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Electricity
flange

With or wothout

مگاب  3000در بهرهبرداری

MagAb 3000 in Application

Battery/

ایران مدار

اندازهگیری و کنترل سیاالت

Auto Calibration
Data logger

اندازهگیری سرکه ،شرکت بیدستان

خروجی چاه ،اندازهگیری آب شرب (شرکت آب و فاضالب همدان)

Compact Separate

Signal Convertor

Wast water

Water

Chemical

مگاب  3000در کارخانه کاغذسازی کهریزک

Sanitary
Food
GSM/ SMS

گواهی استاندارد بینالمللی  CEاروپا از موسسه استانداردهای انگلستان
)British Standard Institute (BSI

≤ 5 mS/cm
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Conductivitey

مگاب  3000در کشور آفریقایی تانزانیا ،دارالسالم

برق  /باتری
بدون فلنج  /فلنجی

دیتاالگر Data Logger

کالیبراسیون خودکار

دیتاالگر فلومتر مگاب  3000نس��بت به فلومترهای مش��ابه خارجی،
دارای طراحی کامال متفاوت و منحصر به فرد است .در دیتاالگر مگاب
 ،3000ثبت اطالعات که شامل اطالعات دبی لحظهای و دبی مجموع
مثبت و منفی ،س��اعت و تاریخ (باقابلیت تنظیم از یک ثانیه به باال)
ب��ر روی یک فلش کارت  MMCبا ظرفیت  2گیگابایت (اس��تاندارد)
ذخیره میگردد.

دیتاالگر
جدا از سنسور  /یکپارچه با سنسسور

نمایشگر

صنایع آب و فاضالب

نمونه منحنی بازیابی اطالعات ذخیرهشده در  9روز در محیط Windows

صنایع شیمیایی

از نکات برجس��ته و مزایای دیتاالگر م��گاب  3000میتوان به موارد
زیر اشاره نمود:

• •با توجه به ذخیرهشدن اطالعات بر روی فلشکارت ،عم ً
ال میتوان
بیش از سه میلیون رکورد را ثبت نمود.

صنایع غذایی

• •در این سیس��تم به کاب��ل ارتباطی میان تابل��وی مانیتورینگ و
کامپیوتر نیازی نیس��ت و تنها کافی اس��ت ک��ه فلش کارت را از
کانورتور دس��تگاه جدا نموده و فل��شکارت دیگری را جایگزین
نمود.

صنایع بهداشتی

• •جهت بازیاب��ی اطالعات ذخیرهش��ده ،از نرمافزارهای موجود در
 Windowsمیتوان استفاده کرد.

GSM / SMS

• •کـافـی اس��ت فل��ش کارت را از تـابلو جـدا ک��رده و از طـریـق
 Card Readerفایل ذخیرهشده را در کامپیوتر تحت نرمافزارهای
 Wordی��ا  Excelباز کرد .در نرماف��زار  Excelمیتوان به راحتی
منحنی ارقام ثبت شده را نیز مشاهده نمود.

هدایت الکتریکی

بیشتر از  5میکروزیمنس در سانتیمتر
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Electricity

فلومترباتریدارالکترومغناطیسیفلنجیمگاب3000

نوع نمایشگر

LCD dot matrix 4x16 Alphabetical Character

زمان نمونهبرداری دیتاالگر

حداکثر نمونهبرداری رکوردها

ورودیهای آنالوگ

خروجی دیجیتال

درجه حفاظت نمایشگر
دقت اندازهگیری

قابل تنظیم از  5ثانیه به باال
تا سه میلیون

)4-20 mA (passive
RS485 – RS232
4-20 mA
 3عدد Open Collector

 3عدد

Food

تعداد کلیدهای برنامهریزی

بات

Sanitary

خروجیهای استاندارد اطالعات

ریه

IP67

نیم تا یک درصد فول اسکیل

واحدهای اندازهگیری جریان

حجم جریان m /s ، Lit/s ، m /hr
سرعت جریان m/s

قابلیت اندازهگیری هر دو جهت

دارد

3

3

GSM/ SMS

حفاظت از اطالعات

ای م

نبع ت

Wast water

ظرفیت حافظه دیتاالگر

 2گیگابایت

دارد ()Option

غذیه

Water

پارامترهای اندازهگیری

جریان لحظهای در دو جهت -حجم آب عبوری برحسب
مترمکعب -تعیین جهت حرکت سیال به صورت نرمافزاری –
اعالم خطاهای پیش آمده

Chemical

طول عمر باتری

 2تا  10سال بنا بر انتخاب فاصله زمانی نمونه برداری و
تعداد باتری مورد استفاده

Compact Separate

منبع تغذیه

باتری لیتیم به تعداد  2عدد همراه با قابلیت تغذیه از برق
شهر

قابلیت نصب دیتاالگر

flange

Data logger

مشخصات

Signal Convertor

شرح

الزم به ذکر است با استفاده از یک ترانس مبدل  220به  6ولت AC
میتوان از تغذیه برق شهر استفاده کرد که در این حالت باتری نقش
پش��تیبان را برعهده خواهد داشت که به صورت اتوماتیک جایگزین
برق شهر میگردد.
قطعات مصرفش��ده در این نمونه دس��تگاه از قطع��ات الکترونیکی
«فوقالعاده کممصرف» ( )Ultra Low Powerمیباشد.

Auto Calibration

مگاب  3000باتریدار
نوع مگاب  3000باتریدار نس��ل دوم فلومترهای مگاب میباشد که
ب��ه علت دارا بودن باتری داخلی میتوان از آن در مناطقی که امکان
تغذیه از برق ش��هر وجود ندارد ،نیز اس��تفاده نم��ود .عالوه بر آن در
صورت اتصال دستگاه به برق شهر ،باتری داخلی به صورت پشتیبان
( )Back upعملخواهدکرد.
طول عمر باتریها بنا به تعداد آنها در داخل دستگاه (تا چهار عدد)
و فاصله زمان تنظیمی جهت نمونهبرداری (تا س��ه دقیقه) میتواند تا
ده سال باشد.

With or wothout

شامل نمایشگر  MI 485Bو سنسور MT 3000

Battery/

ایران مدار

اندازهگیری و کنترل سیاالت

با  5 Passwordرقمی

≤ 5 mS/cm

Conductivitey
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برق  /باتری
بدون فلنج  /فلنجی

شرایطنصببهینهفلومترهایالکترومغناطیسیطبق
استاندارد DIN/EN 29104

کالیبراسیون خودکار

 -1هرچه فاصله سنسور و نمایشگر نزدیکتر باشد ،دقت ،استحکام و
طول عمر دس��تگاه بیشتر خواهد بود .بنابراین در صورت امکان
تـرجیحـاً فلومترهای الکترومغناطیس��ی از جمله مگاب 3000
را با ساختار یکپارچه انتخاب کنید.
 -2در محل نصب سنسور لوله همواره باید کام ً
ال پر باشد.

دیتاالگر

نکته :حباب در قسمت باالی لوله نسبت به سطح افق قرار میگیرد
بنابراین از نصب فلومتر در باالی لوله و همچنین از نصب
فلومتر در محلی از لوله که عبور س��یال به صورت ریزشی
است ،خوداری نمائید.

جدا از سنسور  /یکپارچه با سنسسور

نمایشگر

صنایع آب و فاضالب
صنایع شیمیایی

 -3اگرچه فلومترهای الکترومغناطیس��ی نوع فلنجی در مقایسه با
سایر فلومترها کمترین فاصله نصب را از زانوها ،شیرها ،تبدیلها
و  ...جهت عملکرد مطلوب و دقت باال الزم دارند ،اما در صورت
امکان و وجود فضای مناس��ب ،بهتر اس��ت فلومتر دور از نقاط
دارای اغتشاش نصب شود.
 -4مطابق تصویر زیر ،فواصل قبل و بعد از محل نصب سنس��ور از
اتصاالت مانند زانو ،س��هراه و غیره ،بایستی حداقل  3و  2برابر
قطر لوله باش��د .در صورت امکان ای��ن فواصل را افزایش دهید
تا دقت و تثبیت اعداد به هنگام قرائت بیش��تر ش��ود .ضمناً در
ارتباط با الکتروپمپها ،صفح��ات اوریفیس  Orificeو ونتوری
 ،Venturiاین فواصل باید افزایش داده شوند.
توضیحDN :همان قطر داخلی لوله میباشد.

صنایع غذایی

 -5انواع نصب:

صنایع بهداشتی

نصب افقي :سنسور بايد طوري نصب شود كه محور الكترودها
كام ً
ال افقي قرار گیرد تا حبابها از آنها فاصله بگيرند
و در سنجش خللي وارد نشود.

GSM / SMS

نصب عمودي :بهترين نوع نصب سنسور بصورت جريان بطرف
باال مي باشد زيرا در وضعيت دبي صفر و سكون مايع،
مواد س��نگينتر داخل آن بسمت پائين سقوط نموده
و مزاحمتي جهت الكترودهای داخل سنس��ور ايجاد
نمي نمايند و عموما لوله پر است.

هدایت الکتریکی

بیشتر از  5میکروزیمنس در سانتیمتر
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Electricity
flange

Auto Calibration

 -7در مایعاتی که دارای مواد و ذرات زائد میباش��ند ،میتوان یک
مسیر فرعی  Bypassپیشبینی نمود.
 -8از نصب سنس��ور و عبور کابل فلومتر در نزدیکی مناطق دارای
میدان الکترومغناطیس��ی مانند کابلهای برق ،فشار متوسط و
قوی احتراز کنید.

Battery/

 -6لوله در محل نصب سنسور نباید دارای لرزش باشد.

With or wothout

ایران مدار

اندازهگیری و کنترل سیاالت

Compact Separate

Signal Convertor

Wast water

وضعیت دبی مایع نسبت به سرعت آن در لولههای DN 50-400

Water

 -9در لولههای افقی و ش��یبدار متصل به هم که امکان هواگیری
در قس��متهای افقی آن وجود دارد ،سنس��ور باید ترجیحاً در
محلهای با شیب به طرف باال نصب گردد.
 -10در لولههایی که بیش از  5متر اختالف س��طح دارند ،یک ش��یر
تخلیه هوا پس از سنسور فلومتر در باالترین نقطه نصب کنید

Data logger

شیر هوا

Chemical
Sanitary
Food
GSM/ SMS
≤ 5 mS/cm
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Conductivitey

سرعت جريان مايع بستگي به وضعيت فيزيكي آن به شرح زير دارد.
• •سرعت كمتر از  2متر در ثانيه  V < 2 m/sدر مايعات ساينده
 Abrasiveمث��ل دوغ��اب خاك رس ،دوغ��اب آهك ،دوغاب
سنگ ريزه معادن و غيره مناسب ميباشد.
• •س��رعت بي��ش از  2متر در ثاني��ه  V > 2 m/sدر مايعاتي كه
باعث رس��وبگذاري در لوله ميگردند مانند فاضالب ،آبهاي

گل آلود و غيره مناسب ميباشد( .احتراز از رسوبگذاري در
روي سنسورهاي كنتور)
• •اگر فول اس��كيل  Full Scale = FSمش��خص نباشد ،دستگاه
تحت  F.Sمعادل سرعت مايع  3m/sكاليبره خواهد شد.
• •لطفا جه��ت تعيين حداقل و حداكثر دب��ي كنتورهاي اقطار
مختلف به جدول باال مراجعه فرمائيد.

برق  /باتری
بدون فلنج  /فلنجی

سیستم  GSM – SMSفلومتر و کنتور مگاب 3000

MagAb 3000 GSM - SMS System

کالیبراسیون خودکار
دیتاالگر
نمایشگر

جدا از سنسور  /یکپارچه با سنسسور

مودم  GSMکنتور مگاب 3000یک مودم بیسیم است که در شبکه
بیسیمی  GSMعمل میکند .این دستگاه مانند یک مودم شمارهگیر
ِ
عم��ل کرده و در دو مدل داخل نمایش��گر (کانورت��ور)  Internalو یا
خارج آن  Externalارائه میگردد.
در مدل خارج نمایشگر یا  Externalماژول  GSMخارج از نمایشگر
تعبیه می شود و ارتباط آن با نمایشگر فلومتر از طریق کابلRS 232
میباشد در این مدل آنتن ارتباطی بر روی ماژول مودم نصب شده
است.
در مدل داخلی یا  Internalماژول  GSMدر داخل نمایش��گر تعبیه
می شود و آنتن ارتباطی روی نمایشگر(کانورتور) فلومتر خواهد بود.

صنایع آب و فاضالب
صنایع شیمیایی
صنایع غذایی

مشخصات مودم :GSM

صنایع بهداشتی

GSM / SMS

•
•
•
•
•
•
•
•

•طراحی صنعتی
•بدنه آلومینیومی
•ارتباط توسط کابل  DB9 RS232بدون صدا
•قابلیت تجهیز به سیمکارت
•قابلیت ارسال و دریافت پیامک و اطالعات
•در ارتباط بودن دائمی ()On line
•وزن 100 :گرم
•به همراه آداپتور  ، AC/DCکابل  ،DB9 RS232آنتن و ...

GSM Modem Description:
Industrial design
Aluminum casing
DB9 RS232 interface without voice function
SIM Application Toolkit
Send and receive data and SMS
Always on-line
Weight: 100 g
Accessories: AC/DC adaptor, DB9 RS232 cable,
antenna, 2 mounting plates, CD

هدایت الکتریکی

بیشتر از  5میکروزیمنس در سانتیمتر
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•
•
•
•
•
•
•
•

Electricity

Battery/

flange

Auto Calibration

Quadband GSM/850/900/1800/1900MHz

≤ 5 mS/cm

Conductivitey
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Compact Separate

Voice/Data/Fax/SMS

Wast water

ROHS Compliant

Signal Convertor

)TCP/IP full (FTP and E-mail added) (TCP, UDP

Food

RS 232 Cable

Water

Weight: 100g

Chemical

Operating Temperature: -20°C ~ +55°C

•
•
•
•
•
•
•

Sanitary

• GPRS Class 10
• TCP, UDP Full (FTP and E-mails added).

GSM/ SMS

	•پشتیبانی از طریق  GPRSکالس 10
	•پشتیبانی کامل از دستورات TCP
	•دمای کاری  -20تا  +55درجه سانتیگراد
	•وزن 100 :گرم
	•رابط :کابل سریال RS 232
	•پشتیبانی کامل از دستورات  TCP/IPو UDP
	•عدم استفاده از مواد سمی و خطرناک ROHS
	•قابلیت فکس و  SMSنمودن اطالعات
	•مناسب برای ارسال چند پیامک ،بدون خطای سختافزاری و
در یک مرحله
	•تنها مودم  GSMصنعتی دارای استانداردهای GFC/FCC/CE

M100 industrial GSM Modem

Data logger

سیستم دستگاه  GSMمودم مرکزی یک سیستم جمعآوری ،کنترل
و پردازشکننده مرکزی کنتورهای  MagAb3000و یا ارتفاع
سنجهای اولتراسونیک  IMC-350میباشند.
کلیه اطالعات کنتورها از طریق دستگاههای  ،GSMبه این مرکز
ارسال شده که در آنجا این اطالعات جهت هر کنتور تفکیک و در
یک فایل مستقل قرار میگیرد ودر این حالت بهرهبردار میتواند با
استفاده از اسم رمز اختصاصی خود ( )Passwordوارد شبکه شده
و اطالعات فلومترها را استخراج ،بررسی و مورد استفاده قرار دهد.
این مودم آخرین پردازشگر  GSMتولید  2009شرکت Wave Com
میباشد.

With or wothout

مودم مرکزی GSM
جهت کنتور و فلومترهای مگاب 3000

ایران مدار

اندازهگیری و کنترل سیاالت

 باتری/ برق

Signal Convertor (MI 385 - MI 485)
Standard:

A

کالیبراسیون خودکار

Display
complete with 4 line display, (each line 16 characters) and 3 programming keys
with backlight

Special execution: complete with 4 line display, (each line 16 characters) and 3 programming keys
without backlight

B

 فلنجی/ بدون فلنج

3000 جدول سفارش و کدبندی مگاب

MagAb 3000 Ordering Code

Housing material / Protection rate

دیتاالگر

Housing in Diecast "Aluminum" , protection rate IP67, EX
Version
A

Compact version with sensor MT 3000 (liquid maximum temperature 60°C)

B

Separate version for mounting, away from sensor (use the cable)
 یکپارچه با سنسسور/ جدا از سنسور

0

1

85 ... 265 V 45/66 Hz

2

18 - 36 V dc

3

With internal lithium battery

4

According to request

نمایشگر

Power supply

1

Without Data logger

2

With Data logger

صنایع شیمیایی

Data Logger

A

Without GSM- SMS

B

With GSM - SMS

صنایع غذایی

GSM - SMS

به هنگام بس��تهبندی فضای اطراف هر دس��تگاه با فوم مخصوص پر
ش��ده و دس��تگاه درون کارتن یا صندوق چوبی به هم��راه کاتالوگ
 گواهی کالیبراس��یون دستگاه و غیره،راهنمای نصب و بهره برداری
.جهت بهره بردار ارسال می گردد
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صنایع بهداشتی

Analogue output 0/4...20/22 mA

GSM / SMS

B

هدایت الکتریکی

Without analogue output

 میکروزیمنس در سانتیمتر5 بیشتر از

A

صنایع آب و فاضالب

Analogue output

Battery/

Electricity
flange

Lining Material / Liquid temperature
A

Polyurethane (> DN 50) liquid maximum temperature 90 °C

B

Hard rubber ( > DN 100) " " " 80 °C

C

Ebonite (EPDM) ( > DN 100) " " " 80 °C

D

Polypropilene ( DN 50 ~ 150 ) " " " 60 °C

E

PTFE (> DN 50) " " " 150 °C
Nominal Diameter / Measuring range

Signal Convertor

Compact Separate

Water

Wast water

Data logger

Auto Calibration

With or wothout

MT 3000 Flow Sensor

DN50 (2") , measuring range 		

0 - 80

80

DN80 (3") ,

"

" 		

0 - 200

"

100

DN100 (4"),

"

" 		

0 - 300

"

125

DN125 (5"),

"

" 		

0 - 400

"

150

DN150 (6"),

"

" 		

0 - 600

"

200

DN200 (8"),

"

" 		

0 - 1000

"

250

DN250 (10"),

"

" 		

0 - 2000

"

300

DN300 (12"),

"

" 		

0 - 3000

"

350

DN350 (14"),

"

" 		

0 - 4000

"

400

DN400 (16"),

"

" 		

0 - 5000

"

450

DN450 (18"),

"

" 		

0 - 6000

"

500

DN500 (20"),

"

" 		

0 - 8000

"

600

DN600 (24"),

"

" 		

0 - 12000 "

Chemical

A

Flange UNI 2278, DIN 2577, ISO 7005-1, PN16 (standard with Polypropylene & Polyurethane lining)

B

"

UNI 2277, DIN 2576,

"

, PN10

C

"

UNI 6083, DIN 2578,

"

, PN25

D

"

ANSI

E

"

JIS

F

to be specified
Body material

Sanitary

1

Body and flange in Carbon Steel,

RAL 6028 painted

2

"

"

"

"

Stainless Steel (AISI 304),

"

"

only with PTFE lining

3

"

"

"

"

Stainless Steel (AISI 316),

"

"

only with PTFE lining

4

"

"

"

"

material: other

Number and electrodes material

Food
≤ 5 mS/cm

m3/h

50

Flange type

GSM/ SMS
Conductivitey

ایران مدار

اندازهگیری و کنترل سیاالت

A

4 (2 measurement + 1 for ground + 1 for empty pipe) electrodes in AISI 316L

B

4 (2

"

+ 1

"

+1

"

)

"

"

Hastelloy C276

C

4 (2

"

+ 1

"

+1

"

)

"

"

Plantinum

D

4 (2

"

+ 1

"

+1

"

)

"

"

Titanium

E

4 (2

"

+ 1

"

+1

"

)

"

"

Others on request

Execution / Protection rate
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1

Compact execution, IP67 protection rate, EX

2

Separate execution "C", maximum length 10 m (Option :20m), protection rate IP68

3

to be ordered

