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نحـوهعملکـرد

MEASURING PRINCIPLE

رِ -وین آی (چشم کالغ  )Raven-Eyeدر باالی سطح سیال جاری نصب شده و
با استفاده از  Pulsed Digital Doppler RADARفن آورى دیجیتال پالس
داپلر راداری سرعت متوسط سیال را با دقت باال اندازهگیری مینماید.
همچنین ارتفاع سیال نیز با استفاده از یک سنسور سطح (اولتراسونیک،
رادار یا فشار) اندازهگیرى مىشود و با توجه به سطح مقطع ،حجم عبوری با
استفاده از معادله پیوستگى  Q = V × Aدر واحد زمان محاسبه میشود .
در طول هر چرخه اندازه گیرى ،هزاران نمونه سرعت انداز ه گیرى میشود
و سرعت متوسط مقادیر قرائت شده ،توسط یک پردازنده سیگنال دیجیتال
بسیار قوى مورد تجزیه و تحلیل طیفى در زمان قرار مى گیرد.

همانطو ر که در تصویر مشخص میباشد ،پروفایل سرعت در مقاطع مختلف
سیال در عرض کانال متفاوت میباشد لذا دستگاه شروع به اندازه گیرى
توزیع سرعت در تمام عرض کانال نموده و آنرا در حافظه خود ثبت مى نماید
(سرعتهاى کم و سرعتهاى زیاد) با در نظر گرفتن فاصله نصب دستگاه از
سطح مایع و با توجه به زاویه تابش امواج رادار وهمچنین زاویه دستگاه
نسبت به سطح آب ،دقیقا سطح پوشش ناحیه اندازه گیری تعیین می گردد.
در نتیجه  Raven-Eyeبه طور خودکار سرعتهاى اندازه گیرى شده را با سطح
پوشش ناحیه اندازه گیری و همچنین ارتفاع سیال ،تطبیق مى دهد.
براى مثال در صورتى که زاویه نصب دستگاه نسبت به سطح سیال 35
درجه و دستگاه در فاصله یک مترى از سطح سیال نصب شود ،ر-وین آی
سطحی بیضی شکل به اقطار 72و 61سانیتمتر معادل  0/346مترمربع را
تحت پوشش اندازه گیری سرعت قرار میدهد.
این دستگاه حتی در مواقعی که سطح کانال با چوب و یا پالستیک پوشیده
شده باشد ،کار خواهد کرد.
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مشخصـات فنـی عمومی

GENERAL TECHNICAL SPECIFICATION
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کـاربـردهـا
APPLICATIONS

تصفیه خانه های آب و فاضالب

• اندازه گیری جریان کانال ورودی ،کانال خروجی و یا تخلیه پساب
• اندازه گیری پساب کارخانجات ،اندازه گیری سیالب ناشی از طوفان

رودخانه ها و کانال های آبیاری

• اندازه گیری دائمی آب های سطحی و محاسبات حوضچه آب (سیالب)
• نظارت بر سیالب ،مهندسی هیدرولیک و آب و هوا

لولهها و یا تونلها  
•اندازهگیری جریان ورودی یا خروجی از لولهها یا تونلها به صورت سرریز
4

شبکه های فاضالب  /مانیتورینگ کانال های شبکه ای
•کانال های بزرگ فاضالب شهری ،مطالعات ظرفیت
• مطالعات سرریز فاضالب ،جریان های با سرعت باال

کارخانجات ،صنایع و نیروگاهها

• سنجش پساب کارخانه ،مانیتورینگ صنعتی سیال ناشی ازفرآیند تولید
•اندازه گیری جریان مواد قلیایی یا اسیدی و یا مواد معلق جامد

لوله های تحت فشار نیمه پر (قسمتی پر)
• اندازه گیری جریان لوله های تحت فشار به صورت نیمه پر

ویژگیها و مزایا

ADVANTAGES

تحولی در فلومتری کانالهای باز
م��ی دانی��م که جهت ان��دازه گیری دب��ی آب یا پس��اب در کانالها و یا
رودخانهها ،بایستی بتوانیم به کمک ابزاری خاص ،سرعت و ارتفاع مایع
را اندازهگیری نموده و آنرا در س��طح مقطع عبور س��یال ضرب نموده،
دبی را محاسبه کنیم.
برایاینمنظورتاکنونسنسورهایاولتراسونیک سرعتمطرحبودهاند.
این سنسورها علیرغم مزایایی نظیر اقتصادی بودن ،معایب بزرگی نیز
داش��تند .مث ًال سنسور سرعت میبایست در کف کانالها و در تماس با
مایع نصب میشد .این امر در برخی نقاط عم ًال سخت و غیرممکن بود .یا
اینکه حتی پس از نصب نیز بایستی هر چند وقت یکبار رسوبات سطح
سنسور را برطرف نمود .این امر در کانالهای فاضالب بسیار حادتر بوده
و عالوه بر آن خوردگی سنسورهایی که در تماس با مایعات خاص ایجاد
میشد نیز بر مشکالت اضافه می گردید.
رِ -وین آی جدیدترین فلومتر بدون تماس راداری برای اندازهگیری س��رعت
جریان و ارتفاع مایع در کانالهای باز میباشد.
فلومتر و کنتور راداری ( Raven-Eyeچشم کالغ) فلومتری جدید با تکنولوژی

رادار ،تحولی در صنعت فلوسنجی و اندازه گیری دبی سیال درانواع کانال های
باز ،کانالهای فاضالب و  ...محسوب می شود.
چش��م کالغ (رِ -وین آی) بدون تماس با مایع ،س��رعت س��یال را اندازهگیری
نموده و عملکرد آن حتی در مواقعی که سطح کانال با چوب یا روکش پالستیکی
پوشانده شده باشد نیز بسیار مطلوب می باشد.
تولی��د سنس��ور راداری با کیفیت ب��اال و طراحی خاص ب��ه همراه قیمتهای
مناسب موجب گردیده است که این نوع دستگاهها در اروپا و آمریکا در زمره
اولین انتخابها جهت سنجش دبی مایعات در انواع کانالها بشمار آیند.

مزایا Advantage

• بدون هر گونه تماس سنسور با سیال

• نصب و راه اندازی بسیار ساده و آسان
• بدون نیاز به تعمیر و نگهداری خاص

• دارای قابلیت سیستم تشخیص خودکار
•اندازه گیری دقیق جریان

• مناسب برای کانال های  100میلی متر و به باال

• ساختاری بسیار مقاوم و دارای درجه حفاظت IP68

•سنسور یکپارچه و کامال مهر و موم بدون هر نوع مفصل ،پیچ و مهره

•اقتصادی و مقرون بهصرفه نسبت به سایر تکنولوژیهای موجود در بازار

• سازگاری آسان با  SCADA ،PLCو سیستمهای تله متری

• تجزیه و تحلیل توزیع سرعت با توجه به الگوریتمهای ابداعی

• دارای پورت خروجی  RS485مستقیم بدون نیاز به تابلوی مانیتورینگ
و یا هر مبدل دیگری
• خروجی جریان  4-20 mAبا قابلیت تنظیم

• راه حل بسیار ایده آل جهت شرایط دشوارنصب ،مواد جامد باال ،حرارت
باال ،جریان کم عمق وتند ،سرعت های باال و کانال های بزرگ باز
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IFQ MONITOR

تابلوی مانيتورينگ ثابت

Technical Specifications
Sensor Interface
1x RS485 digital sensor interface for velocity sensor
1x 4-20 mA analog input for level sensor
Setup & Operation
7 position sealed membrane keypad.
Configuration of level offset, units, output ranges & language
through keypad.
Available units:
Flow................................ l/s, m³/h, m³/s, gpd, gpm, cfm
Velocity..................................................... cm/s, m/s, fps
Level............................................. mm, cm, m, inch, feet
Total flow....................................................... l, m³, g, cf
Available languages......................................... EN, DE, FR, etc.
Display & LED
144x32 pixel white-on-blue graphical display.
Two lines of text display scrolling between:
FLOW, VELOCITY, LEVEL and TOTAL FLOW
Internal battery status indication.
6 status indication LEDs.
Outputs
Three 4-20 mA outputs, max. load 250 Ω.
Outputs are FLOW, LEVEL and VELOCITY.
Logger (optional)
Memory (13 years of data at one minute logging interval)............................ 2 Gb
Memory Type......................................... Flash memory (SD card)
Datalog Channels..................................................................18
Time-based accuracy...................................................< 1s/day
Data format available............................................................tsv
Contact Closure
1x relay/SPST-NO output for TOTAL FLOW.
1x relay/SPST-NC output for FAULTY alarm based on autodiagnostic system of RAVEN-EYE®.
Rating ...................................... 6A at 30 VDC / 6A at 250 VAC

نوع ثابت

 یک پردازشگر و نمایشگر با عملکرد بسیارIFQ Monitorتابلوی مانیتورینگ
 تنظیمات و. می باش��دBELUGA  و یاRAVEN-EYE راحت جه��ت فلومترهای
پیکربندی سیس��تم و همچنین قرائت اطالعات توسط این تابلوی مانیتورینگ
.براحتی قابل اجراء می باشد
 و قرائت اطالعات میLocalاین تابلو بهترین انتخاب جهت نصب بصورت محلی

.باشد
جهت ارتباط با پروتکلRS485 دارای یک ورودی پورت ارتباط سریال دیجیتال
 و یا سنسور فلومتر اولتراسونیکRAVEN-EYEارتباطی خاص فلومتر
 میلی آمپر جهت ارتباط مستقیم4-20  و همچنین یک ورودی آنالوگBELUGA
.با ارتفاع سنج این سیستم می باشد
 دبی، ارتف��اع مایع،ای��ن تابلو ه��ای مانیتورنیگ همواره مقادیر س��رعت مایع
لحظهای و دبی توتال را نمایش داده و عالوه بر آن کلیه مقادیر بهمراه پارامتری
 میزان، درجه حرارت داخل سنس��ور،وضعی��ت داخلی اعم از فش��ار داخل��ی
Data Logger  بعنوان دیتاالگ��رSD Card رطوب��ت و غی��ره در فلش مموری
.ذخیره می گردند
 ارتفاع و دبی لحظه ای بصورت سه خروجی آنالوگ، همچنین سه پارامتر سرعت
 جهت انتقال اطالعاتPulse  میلی آمپر و دبی توتال بصورت یک خروجی4-20
.  در دسترس می باشدGPRS  یاGSM/SMS بصورت رادیویی و یا

Power Supply
DC.............................................................. 9 to 36 VDC
AC.......................................85 to 265 VAC, 47 to 63 Hz
Enclosure
Dimensions.................... 257 mm W x 217 mm L x 123,5 mm D
Weight .......................................................................... 2,25 kg
Material................................................................... ABS plastic
Protection............................................................ IP65, NEMA 4
Max. humidity.................................... 90% r.H. (non-condensing)
Environmental Conditions
Operating temperature range................................ -25 to +55°C
Storage temperature range.................................... -30 to +65°C
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IFQ LOGGER

تابلوی مانيتورينگ پرتابل

Technical Specifications
Sensor Interface
1x RS485 digital sensor interface for velocity sensor
1x 4-20 mA analog input for level sensor
Setup & Operation
7 position sealed membrane keypad.
Configuration of level offset, units, language through keypad.
Available units:
Flow................................ l/s, m³/h, m³/s, gpd, gpm, cfm
Velocity..................................................... cm/s, m/s, fps
Level.............................................. mm, cm, m, inch, feet
Total flow........................................................ l, m³, g, cf
Available languages......................................... EN,DE, FR, etc.

نوع پرتابل

Display & LED
144x32 pixel white-on-blue graphical display with wake-up
function.
Two lines of text display scrolling between:
FLOW, VELOCITY, LEVEL and TOTAL FLOW
Internal battery status indication.
6 status indication LEDs.
Logger
Memory (13 years of data at one minute logging interval)............................ 2 Gb
Memory Type......................................... Flash memory (SD card)
Datalog Channels..................................................................18
Time-based accuracy...................................................< 1s/day
Data format available........................................................... tsv
Power Supply
DC.............................................................. 9 to 18 VDC
Enclosure
Dimensions....................... 235 mm W x 192 mm L x 112 mm D
Weight ............................................................................ 1,5 kg
Material.................................................. PPC (Polypropylene Copolymer)
Protection.......................................................................... IP67
Max. humidity.............................................90% r.H. (non-condensing)
Environmental Conditions
Operating temperature range................................ -25 to +55°C
Storage temperaturerange .................................... -30 to +65°C
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 یک کانورتور قابل حمل جهتIFQ LOGGER تابلوی مانیتورینگ پرتابل
. می باشدBELUGA  و یاRAVEN-EYE نمایش و ذخیره اطالعات فلومترهای
 تکنولوژی،  با قابلیت های باالIFQ LOGGER تابلوی مانیتورینگ پرتابل
. مدرن و در عین حال قطعات الکترونیک بسیار کم مصرف می باشد
 جهت ارتباط باRS485این تابلو دارای یک ورودی پورت ارتباط سریال دیجیتال
 و یا سنسور فلومتر اولتراسونیکRAVEN-EYE پروتکل ارتباطی خاص فلومتر
 میلی آمپر جهت ارتباط مستقیم4-20  و همچنین یک ورودی آنالوگBELUGA
.با ارتفاع سنج می باشد
نیاز دارد که می توان آن را12VDC این سیستم تنها به یک منبع تغذیه
.) تامین نمودoptional( سیستم پنل خورشیدی یا پک باتری
تنظیمات و پیکربندی سیستم و همچنین قرائت اطالعات توسط این تابلوی
. براحتی قابل اجراء می باشدIFQ MONITOR مانیتورینگ همانند

RAYEN-EYE سنسور راداری سرعت

:در دو نوع
•استاندارد جهت کلیه محل ها
) جهت محل های قابل احتراق (انتخابیATEX•

Technical Specifications
Velocity Measurement
Method..................................................................Radar
Range........................... ±0,15 to ±9 m/s (bi-directional)
Accuracy ..................................... ±0,5%, + zero stability
Zero Stability.................................................. ±0,02 m/s
Resolution ...................................................... 0,001 m/s

 جدیدترین فلومتر غیرتماس��ی با بهرهگی��ری از تکنولوژی رادار جهتRAVEN-EYE

Conversion Accuracy: ±5% of reading (Assumes pipe is 0 to 90% full)

 امکان محاسبهDSP سرعت سیال با قدرتمندترین و مدرنترین تکنولوژی پردازشگر

Communication
RS-485 communications port with Modbus ASCII slave
communication protocol
Outputs
4-20 mA: 1 for validated surface velocity (vQP) or validated
surface velocity including median filter (vQPMF)
Internal Temperature Measurement
Method................................................................ Digital sensor
Range ................................................................ -40º to 80º C

.اندازهگیری جریان مایعات در کانالهای باز و یا لولههای نیمهپر میباشد
سنس��وری جدید ترکیبی از تکنولوژی پیش��رفته رادار داپلر دیجیتال جهت سنجش
س��رعت متوسط توسط الگوریتمهای ابداعی توزیع سرعت و خود یادگیری را با دقت
.باال فراهم مینماید
با استفاده از این تکنولوژی دوران مدلهای تجربی قدیمی و کالیبراسیون وقت گیر در
.سایت ها رو به اتمام خواهد بود
 را میتوان بصورت پرتاب��ل (قابل حمل) با تابلوی مانیتورینگRAVEN-EYE دس��تگاه
. بکاربردIFQ-Monitor  و یا بصورت دستگاه ثابت با تابلوی مانیتورینگIFQ–Logger
 امکان بهرهب��رداری در طیفRAVEN-EYE ماهیت نص��ب و بهرهب��رداری از دس��تگاه
.گستردهای از شرایط و محلهای سخت را جهت اندازهگیری دقیق و آسان فراهم مینماید
با استفاده از این فناوری و اندازه گیری سرعت سطح مایع بصورت غیرتماسی مشکالت

Internal Humidity Measurement
Method ............................................................... Digital sensor
Range .................................................................... 0 to 100 %

 طول عمر، فرسایش،ذاتی تکنولوژی قدیمیتر با سسنورهای مستغرق از جمله خورندگی

Internal Pressure Measurement
Method ............................................................... Digital sensor
Range ................................................................. 0 to1500 HPa

.با مواد جامد باال میباشد

. تکرارپذیری ضعیف و نگهداری خاص مرتفع میگردد، دقت پایین، تنظیف دورهای،کم
 بسیار ایده آل جهت نظارت بر جریانهای مایعات خورنده و یاRAVEN-EYE همچنین

Material& Dimensions
Enclosure........................................................Polyurethane (PU)
Dimensions...........................422 mm L, 140 mm W, 183 mm H
Vertical blocking when mounted................................... 300 mm
Weight (without the cable, level sensor & mounting accessories)........................3,85 Kg
Protection rate .................................................................. IP68
Environmental Conditions
Operating temperature range ................................ -20° to 50° C
Storage temperature range.................................... -30º to 60º C
Certifications
Sensor CE
ATEX (option)......................................................II 3G Ex ib IIB T4
Sensor Cable
Material....................................................Polyurethane jacketed
Length Standard................................................................10 m
Optional...............20 m, 30 m or length as needed up to 300 m
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سنسورهایارتفاعسنج
راداری و اولتراسونیک

ULS-02

Ultrasonic Level Sensor ULS-02 / ULS-06
سنسور سطح سنج اولتراسونیک  ULSاز سری سنسورهای انتشار پالس های مافوق
صوت به س��مت سطح مایع می باش��د .امواج صوتی منعکس ش��ده توسط ماژول های
الکترونیکی سنسور دریافت می گردند.
فاصله سطح مایع تا سنسور با توجه به زمان انتشار پالسهای مافوق صوت و انعکاس
آنها محاس��به می ش��ود.پردازش اطالعات ارتفاع توسط این سنسور و ترکیب اطالعات
آن با اطالعات سنس��ور راداری س��رعت به راحتی می تواند نس��ل جدید فلومترهای
غیرتماسی کانالهای باز  Raven-eyeرا تشکیل دهد.
سنسور های سطح  ULS-02و  ULS-06جهت اندازه گیری مستمر سطح مایع بدون
تماس با آن در مجرا و یا محیط های بسته و همچنین جهت کانال باز مناسب می باشد.

Technical Specifications
Method..................................................... Ultrasonic pulse echo
Measuring Range
ULS-02TM................................................ 0,00to 1,75 m
ULS-06TM............................................... 0,00 to 5,75 m
Supply Voltage.........................................................12-36 VDC
CurrentSupply....................................................... Max. 22 mA
Resolution ........................................................................ 1mm
Accurancy
ULS-02TM.............................................................. 0,3%
ULS-06TM.............................................................. 0,2%
Temperature Error.............................................. max. 0,04%/K
)Beamwidth (-3dB
ULS-02TM.................................................................10°
ULS-06TM.................................................................14°
Operating Temperature Range..........................-30°C to+70°C
Measuring Period
ULS-02TM............................................................... 0,6s
ULS-06TM............................................................... 1,0s
Filter .......................................................... on 4 measurements
Short time temperature Stress Resistance............ +90°C/1 hour
Max. operation over pressure (on transmission surface)........... 0,1 MPa
Protection Class ................................................................ IP68
Outputs....................................................................... 4-20mA
Sensor Cable Material................Shielded Polyurethane jacketed
)Cabel Length................Standard; 10 m (Optional; up to 300 m
Weight
ULS-02TM........................................................... 0,55kg
ULS-06TM........................................................... 0,65kg

Radar Level Sensor WL61
سنس��ور سطحس��نج راداری  WL61برای کلی��ه محلهای اندازهگیری ارتف��اع آب و یا
تاسیس��ات آب و فاضالب ایدهآل و کاربردی میباش��د .بخصوص جهت نقاطی که دقت
بسیار باال و یا تمرکز سیگنال بسیار باال مد نظر می باشد ،می تواند یک انتخاب عالی و
مناسبباشد.
سنسور راداری ارتفاع سنج  WL61برای استفاده در ایستگاههای پمپاژ  ،مخازن سرریز
آب ،اندازهگیری جریان در کانالهای باز  ...مناسب میباشد.

اصول اندازه گیری

سنس��ور  WL61از آنتن خود پالسهای بس��یار کوتاه مایکروویو در مسیر اندازهگیری

منتش��ر میکند و پالسها توس��ط سطح س��یال به آنتن منعکس و توسط آنتن سنسور
دریافت می گردد.
این پالس ها با سرعت نور منتشر میشوند .میزان زمان انتشار سیگنال و باز دریافت
آن متناسب با فاصله بین سنسور و سطح آب می باشد .این روش؛ اندازه گیری دقیق و
قابل اعتماد را ممکن می سازد.
رادار سنسور با قدرت انتقال پایین در محدوده فرکانس  K-bandعمل می نماید.
درجه حفاظت  IP68واقعی این سنس��ور؛ اجازه می دهد تا بتوانیم آن را در فضای باز
(غیر مسقف) به راحتی مورد بهرهبرداری قرار دهیم.
این سنسور ارتفاع به راحتی با سنسور سرعت راداری  Raven-eyeو یا سنسور سرعت
اولتراسونیک  Belugaترکیب و بصورت مجموعه فلومتر در کانال های باز مورد استفاده
قرار می گیرد.

Technical Specifications

Level Measurement
Method.......................................................................Radar
Measuring Range............................................. 0,01 to 15 m
Accuracy...................................................±2mm of reading
Resolution.................................................................... 1mm
Frequency range.......................................................K-band
Process pressure...................... -1… +2 bar/-100…+200kPa
)(-14,5….+29,0 psi
Signal output.............................................. 4-20 mA two -wire
Material
Housing......................................................................Plastic
Protection class.............................................................. IP68
Process fitting...............Thread G1/2 or mounting strap/316L
)• MST-170(170 mm
)• MST-300(300 mm
Sensor cable
Material...............................................Polyurethane jacketed
)Length.....................Standard; 10 m (Optional; up to 100 m
Process temperature ........................................-40°C to +80°C
Certifications.................................................... ATEX / IEC / CE
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ﻗﺴﻤﺘﻬﺎى ﻣﺘﺸﮑﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺘﺎﻧﺪارد

ﻧﺮم اﻓﺰارو راﻫﻨﻤﺎى ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى

اﻫﺮم ﻫﺎى ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺘﻪ ﻧﺼﺐ

ﺗﺎﺑﻠﻮى ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ داراى

ﺳﻨﺴﻮر اوﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﯿﮏ ارﺗﻔﺎع

ﺳﻨﺴﻮر رادارى ﺳﺮﻋﺖ

و ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن

و ﮐﺎﺑﻞﻫﺎى ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﻻزم

دﯾﺘﺎﻻﮔﺮ و ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺮق ﺷﻬﺮ

 2ﻣﺘﺮى ﺑﺎ  10ﻣﺘﺮ ﮐﺎﺑﻞ

ﺑﺎ  10ﻣﺘﺮ ﮐﺎﺑﻞ

ﻣﻮارد اﻧﺘﺨﺎﺑﻰ

)(Options

 اﻧﺘﺨﺎب ﻃﻮل ﮐﺎﺑﻞ ﺑﯿﺶ از  10ﻣﺘﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻨﺴﻮر ارﺗﻔﺎع ﺳﻨﺞ رادارى ﺟﻬﺖ ﻣﻮارد ﺧﺎص و ﻣﺤﻞ ﻫﺎى ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺘﺮاقاﻧﺘﺨﺎب ﺳﻨﺴﻮر ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ATEXﺟﻬﺖ ﻣﺤﻞ ﻫﺎى ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺘﺮاق اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ 12-24 V DCExternal GSM/SMS

ﺟﻌﺒﻪ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻓﻠﺰى

اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ روى وب ﺳﺎﯾﺖ

ﺟﻬﺖ ﻧﺼﺐ ﺗﺎﺑﻠﻮى ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ درون آن

RAV-10X0-2
max. 30 m

« Y » cable splitter

)Platform (GPRS

RAV-0001-X or
RAV-0002-X
max. 30 m

RAV-0090

4-26 VDC

RAV-10X0-1 or RAV-1090max. 300 m

Modbus ASCII on RS485

PLC

or
Modbus converter ASCII/RTU
Type : RAV-4002

Modbus RTU on RS485
ﺧﺮوﺟﻰ ﻫﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از
 PLCﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ
4-20 mA, relay,
GPRS or other

Modbus ASCII on RS485

4-20 mA

RAV-10X0-1 or RAV-1090-XXX

PLC
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max. 300 m
4-20 mA
Velocity only: vQP or vQPMF

ﻓﻘﻂ ﺳﺮﻋﺖ

تصاویری از نصب

INSTALLATION PICTURES

سوئیس

آلمان
فرانسه

هلند

کره جنوبی

انگلیس

فیلیپین

پرتغال

ایتالیا
اسپانیا

تایلند
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