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 چگونگي استفاده و بكارگيري دستور العمل هاي نصب و بهره برداري 

 
دقيقتر از جريان سنج هاي داده هاي  به منظور استفاده بهينه و دريافت ،با تبريك به خاطر خريد اين محصول با كيفيت

  . عمل هاي موجود در اين كتابچه را بدقت مطالعه فرمائيدل دستور ا،جرمي
  

را تشريح  OPTIMASSجرمي هاي  بسياري از خصوصيات و گزينه هاي موجود براي جريان سنج ،اين كتابچه راهنماي جامع
  . مي كند

  
  . ي مشاهده ليست كامل موضوعات به بخش پيوست مراجعه كنيدلطفا برا

  :توجه 
 ارائه ،پردازد  مي)Hazardous Area( مناطق پرخطر ATEXدر صورت نياز يك راهنماي جداگانه كه به تشريح تمامي اطالعات 

  . مي گردد
  
  

  ضمانت محصول
  

سيال  چگالي و دماي ،تقيم دبي جرمي سيال به منظور اندازه گيري مسOPTIMASSخانواده جريان سنج هاي جرمي 
 مجموع جرم ، به طور غير مستقيم اين دستگاه قادر به اندازه گيري پارامتر هايي مانند،عالوه بر آن.  طراحي شده اند)محصول(

  . حجم جريان عبوري استو  غلظت مواد محلول ،محصول عبوري
  

 Hazardous( وجود دارد كه در بخش نصب در مناطق پر خطر براي استفاده در مناطق پر خطر دستور العمل هاي خاصي

Area Installations (مشخص شده اند . 
 

.  بر عهده بهره بردار مي باشد،برد هاي دلخواهرمسئوليت تشخيص تناسب و بكارگيري اين دبي سنج ها براي كا 
  .  پاسخگو نخواهد بود،شدشركت كرونه در قبال مواردي كه ناشي از استفاده غير صحيح توسط خريدار با

  
عالوه بر آن در صورتي كه دستگاه . نصب و يا استفاده غير صحيح از دبي سنج باعث از بين رفتن ضمانت محصول مي گردد

  . گارانتي محصول بي ارزش بوده و باطل مي گردد،صدمه ديده و يا دستكاري شده باشد
  

  . بايستي رعايت شود،ول قرارداد خريد است كه نشاندهنده اص" شرايط عمومي فروش" ،عالوه بر آن
  

 خواهشمند است فرم موجود در ،)به عنوان مثال براي تعمير (مستكنيك كرونهلطفا در صورت نياز به عودت دبي سنج به 
ه از بررسي و يا تعمير دستگاكرونه . آخرين صفحه از اين كتابچه را كامل كنيد و به همراه محصول براي تعمير ارسال نمائيد

  .  معذور است،هايي كه اين فرم را به همراه نداشته باشند
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  CE / EMCتائيديه هاي / استاندار دها

  
 و EU/EMC تمامي شرايط دريافت  MFC 050 / 051 / 010 و كانورتورهاي سيگنال OPTIMASSخانواده محصوالت 

  .  نيز مي باشدCEو داراي نشان دارا بوده   را PEDدستورالعمل هاي 
  

براي نصب و بكارگيري در ) CSA( استاندارد هاي كانادا ،)ATEX( بر اساس استاندارد هاي اروپا OPTIMASSتم هاي سيس
  . مناطق پر خطر تائيد شده است

  
  . اطالعات فني بدون اطالع قابل تغيير مي باشند

  
  باز كردن بسته بندي محصول

  
 هرگونه صدمه مشهود ناشي از حمل محصول اطمينان حاصل  لطفا از عدم وجود،در هنگام باز كردن بسته بندي محصول

  .  با مسئول حمل دستگاه تماس بگيريد،در صورت مشاهده هرگونه آسيب. كنيد
  

 ،در شرايط معمول موارد زير بايستي همراه دستگاه باشد. دستگاه شما قبل از حمل به طور كامل تست و بررسي شده است
  .  شده باشدمگر آنكه در سفارش چيز ديگري قيد

  
 OPTIMASS جريان سنج جرمي -1
      كانورتور مجزا قابل نصب بر روي ديوار -2
3- CD ROMو راهنماي راه اندازي سريع   
   آچار براي بازكردن درپوش هاي محفظه قسمت الكترونيك-4
   آهنرباي ميله اي براي برنامه ريزي دستگاه-5
   آچار پيچ گوشتي براي اتصاالت ترمينال-6
  براسيونيگواهي كال -7
  در صورت درخواست ،تائيديه شركت سازنده   مواد و تائيديه-8
  

  ).صفحه آخر را مالحظه كنيد. (بگيريدتماس كرونه در صورت فقدان هريك از موارد باال با نزديكترين دفتر و يا نمايندگي 
  

  :اخطار 
  .لطفا اين كتابچه را قبل از نصب دستگاه مطالعه نمائيد

  . پيروي از دستور العمل هاي ساده اين دستگاه مي توانيد از بروز بسياري مشكالت جلوگيري كنيددر صورت 
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   نصب مكانيكي1

   اصول كلي1-1
طراحي هد اصلي .  داراي دقت اندازه گيري باال و قابليت تكرارپذيري بسيار خوبي استOPTIMASSجريان سنج هاي جرمي 

از يك سو و استفاده از فيلترينگ ) AST(ضي و استفاده از تكنولوژي سنسور انطباقي داخلي به كمك شبيه سازي هاي ريا
 باعث مقاومت بي نظير اين سنسور ها در مقابل OPTIMASSديجيتال باند محدود از سوي ديگر براي خانواده سنسور هاي 

  . اغتشاشات ارتعاشي خارجي ناشي از تجهيزات فرآيندي مجاور مي گردد
  .يري اين جريان سنج ها به پروفيل سرعت جريان عبوري وابسته نيستدقت اندازه گ

  
به خاطر داشته باشيد كه .  كامال كاربردي و قابل استفاده مي باشند،دستورالعمل هاي نصب دستگاه كه در ادامه خواهد آمد

براي اطالعات . تر مي باشند براي اولين بار بسيار كارا OPTIMASSدستورالعمل هاي نصب در مورد نصب دستگاه جريان سنج 
  .بيشتر در رابطه با ابعاد و اتصاالت به بخش مربوطه مراجعه كنيد

  
نصب جريان سنج ها هنگام  در ،با اينحال.  پيش نياز هاي نصب خاصي مورد نياز نيستOPTIMASSبه طور كلي در رابطه با 

  .حضور يك مهندس باتجربه  ضروري است
  

 صادق OPTIMASS خانواده  هاي در مورد نصب تمامي جريان سنج،ين بخش ارائه مي شوددستورالعمل هاي كلي كه در ا
  . است

  
 .جريان سنج هاي جرمي به ورودي و خروجي مستقيم نياز ندارند •
 .به دليل وزن قابل توجه دستگاه استفاده از تكيه گاه توصيه مي شود •
 .مي توان از تكيه گاه براي بدنه دستگاه نيز استفاده كرد •
 براي حصول بهترين ،لذا. ستگاه قابليت نصب افقي بر روي يك خط لوله با شيب رو به باال و يا نصب عمودي را داراستد •

 .نتيجه نصب دستگاه به صورت عمودي بر روي يك خط لوله با جريان از پائين به باال توصيه مي گردد
  

  
  

به طور پيش . رتور بر اساس آن برنامه ريزي شده استاين برچسب بر روي دستگاه نشاندهنده جهت جرياني است كه كانو
  .  به طور مثال در شكل باال از چپ به راست، باشد"+"هت جريان بايستي در راستاي فلش جفرض 
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  مثال ها

  
  نصب افقي            نصب عمودي

          

        شيب رو به بالانصب بر روي خط لوله ب
  

 .                
  
  
  

از نصب جريان سنج قبل از شاخه هاي عمودي رو به پائين 
اين كار باعث ايجاد سيفون و خطا در . بلند اجتناب كنيد
  . اندازه گيري ميشود

            
از نصب دستگاه جريان سنج در بلندترين نقطه خط لوله 

گاز و هوا در اين نقطه جمع شده و باعث اندازه . اجتناب كنيد
 .اشتباه مي گرددگيري هاي 
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  .كردن جريان سنج به كار مي رود براي صفر 1شير   1
  .براي جلوگيري از جريان برگشتي توصيه مي شوددر هنگام خاموش شدن پمپ و استفاده از شير دوم   2
  

  . ن سنج توصيه مي شودا در پائين دست جريShut offبراي صفر كردن دقيق جريان سنج نصب يك شير كنترلي 
  
  
  جابجايي و بلند كردن دستگاه -1-1-1

 در هنگام بلند كردن اين دستگاه ها براي نصب بايد با ،ايي كه با بزرگتر شدن جريان سنج ها وزن آنها باال مي روداز آنج
  .احتياط عمل شود

 . بلند شود،دستگاه بايستي با استفاده از يك تسمه مناسب كه به خوبي مهار شده است •
 .نيك بلند كرد دستگاه را با استفاده از محفظه الكترونبايد شرايطي هيچتحت  •
 .  مطابق شكل بلند كرد،دستگاه را بايستي با استفاده از دو سر لوله •
  
 

  
           داراي پوسته گرمايش
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   OPTIMASS 7000 جريان سنج تك لوله مستقيم 2- 1
  دستورالعمل هاي نصب 1-2-1
  
 .پيچ هاي فلنج را به آرامي و به صورت يكسان محكم كنيد •
 .ار در انتهاي لوله را در انتهاي اين بخش ببينيدمقادير حداقل و حداكثر فش •
  

  
 

 
بستن شلنگ هاي انعطاف پذير .  پيش نياز اضافي ديگري براي نصب وجود نداردOPTIMASS 7000براي سنسور هاي سري 

  . به طور مستقيم بر روي دستگاه مجاز است
  
  
  فرآيند/ محيط دماي محدوده  1-2-2
   تيتانيوم    

HC22 
 

SS318L  
    °C °F  °C °F  °C °F  

  +212 تا 0  +100 تا 0  +212 تا 0  +100 تا 0 +300 تا -40 +150 تا -40  فرآيند
  °C 20- و يا  °F 4 + براي

  اتصاالت بهداشتي و استريل
        

Compact 40- 130 تا -40  +55 تا -40 +130 تا -40  +55 تا -40 +130 تا -40  +55 تا+   

  محيط
Remote  40- 140 تا -40  +60 تا -40 +140 تا -40  +60 تا -40 +140 تا -40  +60 تا+ 

  

   :توجه
اين كار به طور خاص .  استفاده از سايبان توصيه مي شود،براي دستگاه هايي كه در زير نور مستقيم خورشيد نصب مي شوند

  .  بسيار مهم است،براي كشور هايي كه داراي دماي محيطي باال هستند
  

 براي دستگاه هاي از جنس تيتانيوم برابر با ،اي بين دماي فرآيندي و دماي محيط بدون استفاده از عايقحداكثر اختالف دم
°C 130 و يا  °F 265 و براي هاستلوي و فوالد ضد زنگ برابر با °C 80 و يا  °F 175مي باشد  .  
  
  
  
  

بر روي ) Reducer(استفاده از تبديل كاهنده 
با اينحال به دليل امكان . فلنج ها مجاز است

ايجاد كاويتاسيون و يا ديگسينگ 
)Degassing ( بايستي از كاهش شديد قطر

  . ناب نمودلوله اجت
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  )PED(عمل تجهيزات تحت فشار ل پيش نياز هاي دستورا1-2-3
 در اروپا اطالعات زير براي كمك به مهندس نصاب در نصب صحيح دستگاه PED ساختن شرايط موجود در به منظور برآورده

  .ارائه مي گردد
  

 G2تيتانيوم     :سطوح آبندي   G9تيتانيوم     :تيوب اندازه گيري
 C22هاستلوي              C22هاستلوي    
 SS318فوالد ضدزنگ           SS318فوالد ضدزنگ       

  
 و داراي اورينگ هاي جفت از جنس ويتون dual certified  304 / 304Lاز جنس) حدود كننده فشار ثانويم(سيلندر بيروني 

)Viton (هيدروژنه  و نيتريل )Hydrogenated Nitril  (مي باشد) . 316/316از جنس تحت سفارش اين سيلندرL  ساخته نيز
  .) مي شود

  
  .ورودي هاي سيم ها از جنس اپوكسي است

  .مي باشند  316/316L dual certified ها از جنس تمامي فلنج
  . مي باشد316/316Lپوسته گرمايش در صورت سفارش از جنس 

  

   :توجه
  . سيلندر خارجي در تماس با سيال گرم كن قرار دارد    

  
   محدود كننده فشار ثانوي 1-2-4

  . شار ثانوي تحويل مي شوند همراه با محدود كننده فOPTIMASS 7000به صورت استاندارد جريان سنج هاي 
  .  مي باشدF 70° در دماي psig  914  و ياC 20° در دماي bar 63حداكثر فشار مجاز براي محدود كننده فشار ثانوي برابر با 

  
.  دستگاه بايستي هر چه زودتر از خط لوله باز شود،اگر بهره بردار احتمال دهد كه تيوب اصلي دستگاه دچار خرابي شده است

  .  كار بايستي پس از تخليه فشار دستگاه صورت گيرداين
  

 آببند ها و اورينگ هاي فشار بااليي وجود دارد كه ممكن است در صورت خرابي تيوب اصلي OPTIMASS 7000در سري 
  . براي استفاده طوالني مدت در مجاورت سيال فرآيندي سازگار نباشند

  .  روي خط باز كرددر اين صورت بايستي دستگاه را هرچه سريعتر از
  

  . مسئوليت تشخيص سازگاري سيال فرآيند با اين محصول بر عهده بهره بردار است
 . بكارگيري اورينگ هاي با جنس هاي متفاوت در صورت سفارش امكان پذير است
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   تبديالت ريتينگ فشار1-2-5
تيوب اصلي و يا محدود كننده فشار ثانوي مي  ،صفحه مشخصات دستگاه نشاندهنده حداكثر ريتينگ فشار مربوط به اتصاالت

با اينحال در دماهاي كمتر استفاده از مقادير بيشتر فشار امكان .) اين مقدار فشار مربوط به حداكثر دماي كاري است. (شداب
  . پذير است

  
  .اشندبه طور مثال تيوب اصلي و محدود كننده فشار ثانوي از جنس تيتانيوم داراي ريتينگ فشار زير مي ب

   
bar 63 در دماي °C 20و يا  psi  914 در دماي °F 70  

  با تبديل ريتينگ فشار اين مقادير به صورت زير خواهد بود
bar 40 در دماي °C 150و يا  psi  580 در دماي °F 300  

  
نگ فشار تجاوز كند  ولي اگر اين مقدار از ريتي،با آنكه تيوب هاي تيتانيومي قادر به تحمل فشار هاي باالتري نيز هستند

اين . (اين قطعه تنها به صورت خاص اضافه مي شود. در محدود كننده فشار ثانوي استفاده كرد burstصفحه بايستي از يك 
  .) موجود است25قطعه در دستگاه هاي تا سايز 

  
   استيل داراي ريتينگ فشار زير مي باشندينلستاستيوب هاي اندازه گيري از جنس هاستلوي و 

          
  Bar50 در دماي °C 20و يا  psi  725 در دماي °F 70  

  تبديل ريتينگ فشار اين مقادير به صورت زير خواهد بود
bar 40 در دماي °C 100و يا  psi  580 در دماي °F 210  

  F 210° در دماي psi  145  و ياC 100° در دماي bar 10          پوسته گرمايش
  
  
  

  تبديل ريتينگ فشار
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  داكثر نيرو هاي وارده از طرف لوله هاي متصلهح

مقدار حداكثر نيروهاي وارده از طرف لوله هاي متصل به دستگاه بر آن اعم از تنش هاي كلي و كششي براي سري 
OPTIMASS7000   محاسبه شده است هاستلوي و استينلس استيل ، هاي اندازه گيري از جنس تيتانيومتيوبه دستو براي.   

  
  تيتانيوم

  سايز
  

  :حداكثر نيروي وارده
  فلنجي

  :حداكثر نيروي وارده
  اتصاالت بهداشتي

 T06 KN19 KN5/1  
 T10  KN25  KN2  

T*  15  KN38  KN5  
T 25  KN60  KN9  
T 40  KN80  KN12  
T 50  KN170  KN12  
T 80  KN230  KN30  

  
 KN 19 نچ مقدار بار انتهاي لوله برابر با اي½ با سايز ANSI با اتصاالت فلنجي  T 15 با سايز OPTIMASS منحصرا براي *

  .است
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  لس استيلتينهاستلوي و اس
  سايز

  
  :حداكثر نيروي وارده

  فلنجي
  :حداكثر نيروي وارده
  اتصاالت بهداشتي

S 06 KN19 KN5/1  
H/S 10  KN25  KN2  

H/S* 15  KN38  KN5  
H/S 25  KN60  KN9  
H/S 40  KN80  KN12  
H/S 50  KN80  KN12  
H/S 80  KN170  KN18  

 
 اينچ ½ با سايز ANSI از جنس هاستلوي و يا استينلس استيل با اتصاالت فلنجي  15 با سايز OPTIMASS منحصرا براي *

  . استKN 19 مقدار بار انتهاي لوله برابر با
  

 تنش هاي كلي و اگر بار به صورت متغير باشد و بين. مقادير داده شده در هر دو جدول حداكثر بار هاي استاتيكي هستند
  . كششي تغيير ماهيت دهد آنگاه اين مقادير بايستي كاهش يابند

  . مشاوره نمائيدكرونهدر صورت نياز با 
  
   كاربرد هاي بهداشتي و استريل1-2-6

 OPTIMASS 7000طيف گسترده اي از اتصاالت مخصوص فرآيند هاي بهداشتي و استريل براي سري جريان سنج هاي 
  . موجود است

  
 بايد از مناسب بودن تكيه گاه و چفت دستگاه ، هنگام استفاده و نصب جريان سنج ها با استفاده از اتصاالت بهداشتيدر

چراكه در صورت جدا شدن دستگاه هاي سنگين از لوله هاي متصله مي تواند باعث آسيب رساندن به . اطمينان حاصل نمود
  . افراد شود

  

ه ها سوار كردن دستگاه بر روي يك تكيه گاه و يا ديوار است در حالي كه بدنه خود روش توصيه شده براي نصب اين دستگا
لوله هاي اتصالي به دستگاه در صورت نياز بايد داراي تكيه گاه جداگانه . دستگاه نيز داراي تكيه گاه و يا گيره نگه دارنده است

ه بتوان آنرا با استفاده لوله هاي باريكي كه معموال در معموال دستگاه هاي اندازه گيري بسيار سنگين تر از آنست ك. باشند
  .  مهار كرد،كاربرد هاي بهداشتي بكار مي رود
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  .جريان سنج با استفاده از بدنه مهار شده است

  
  طول هاي نصب

  .  مراجعه نمائيد10-2-1براي اين مقادير به بخش 
  

در بسياري از موارد هنگامي كه دستگاه بنابر نياز ها و .  چك نمائيدكرونهاگر در مورد هر يك از اين مقادير شك داريد لطفا با 
از .  از اتصاالت بهداشتي خاصي در دستگاه اندازه گيري استفاده مي شود،مشخصات ارائه شده توسط خريدار ساخته مي شود

  .  نشده استئهاار فني  لزوما طول هاي نصب در اطالعات،آنجايي كه در چنين مواردي دستگاه به صورت استاندارد نيست
  

عالوه بر آن به منظور حفظ ماهيت بهداشتي و استريل دستگاه توصيه بر آنست كه به طور منظم آببند هاي دستگاه تعويض 
  . گردد

  
  جنس اتصاالت بهداشتي

  SS318دستگاه از جنس   دستگاه از جنس تيتانيوم  نسخه
 DIN 11864تماما جوشي 
 Tri-Clampsتماما جوشي 

  G2 SS318وم تيتاني

Adaptor Versions    316استينلس استيلL 
 EPDMآببند ها از جنس 

 316Lاستينلس استيل  
  EPDMآببند ها از جنس 

 
همچنين .  سطوح داخلي صيقل داده شده نبوده و پرداخت كاري نشده اند،در صورت عدم درخواست مشتري به صورت خاص

 EHEDG، ASMEيا تائيديه هاي / در صورت انتخاب گزينه صيقل كاري و . داردگارانتي در رابطه با تمام كاري سطوح وجود ن

Bio Processing 3  و ياAميكرومتر و يا بهتر 5/0 تمامي سطوح تماس محصول با دقت ، در هنگام سفارش )RA 20 ( پرداخت
  . كاري خواهند شد
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   تنها اتصاالت بهداشتي-  C 100° در دماهاي باالتر از OPTIMASS 7000 SSاستفاده از سنسور هاي 
دماهاي باالتر  را مي توان حداكثر به مدت دو ساعت در معرض S 80 و S 25، S 40، S 50سنسور هاي دستگاه هاي با سايز 

حداكثر شوك دمايي قابل تحمل چه از سرد ) به طور مثال براي شستشو با بخار.( قرار داد C 130° و حداكثر تا   C 100°از 
  .  مي باشد C 110° و چه از گرم به سرد به گرم

  
  C 130° است را مي توان به طور ناگهاني با بخار  C 20°با دماي سيال به طور مثال يك دستگاه كه در حال اندازه گيري 

. رد تميز ك C 115° را اندازه مي گيرد را حداكثر مي توان با بخار  C 5°ولي دستگاهي كه يك محصول با دماي . شستشو داد
  .  باشد C 20° حداقل دماي سيال عبوري از دستگاه بايد  C 130° بالفاصله پس از شستشو با بخار ،متقابال

  
العمل ها باعث ايجاد انحراف در جريان سيال و اختالل در كاليبراسيون چگالي رعملكرد دستگاه در شرايط خارج از اين دستو

  .س دستگاه خواهد شدتكرار شوك هاي دمايي باعث خرابي زودر. مي شود
  
  
   گرمايش و عايق بندي1-2-7

در بسياري از موارد از آنجايي كه دستگاه مبادله گرماي . روش هاي متعددي براي گرمايش دستگاه اندازه گيري وجود دارد
  . ناچيزي از طريق سيلندر خارجي دارد نيازي به گرمايش دستگاه وجود ندارد

  
  عايق بندي

در هنگام عايق بندي بايد دقت . بندي مي توان از طيف گسترده اي از مواد بدين منظور استفاده نموددر صورت نياز به عايق 
مرز عايق بندي دستگاه در شكل . داشت كه نيمه باالي دستگاه را كه قطعات الكترونيك وجود دارد نبايستي عايق بندي نمود

  .زير به خوبي مشخص شده است
  

  
  گرمايش الكتريكي

بايستي دقت كرد تا تنها قسمتهايي گرم شوند كه بهترين نتيجه . از كويل الكتريكي براي گرمايش امكان پذير استاستفاده 
  . به هيچ عنوان قسمت هاي باالتر از خط المركز پايه كانورتور را نبايد گرم كرد. حاصل شود

  . نظر داشتدستور العمل هايي كه در ادامه خواهد آمد را بايد در رابطه با گرمايش در 
  

از اين خط به باال نبايد عايق 
.بندي شود  

عايق بندي 
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  .در هنگام عايق بندي لطفا دستور العمل هاي مربوط به هر بخش از عايق بندي را مدنظر بگيريد

  
  

  سايز   B و Aابعاد 
  318استينلس استيل + هاستلوي   تيتانيوم

10  50  -  
15  65  65  
25  120  75  
40  150  150  
50  200  125  
80  410  225  

  
  بخار/ پوسته گرمايش مايع 

اين پوسته به منظور كاهش تنش هاي حرارتي در سر . كان تحويل دستگاه اندازه گيري همراه با پوسته گرمايش وجود داردام
 طراحي شده ،تا سر دستگاه در مواقعي كه اختالف دماي قابل توجهي بين سيلندر خارجي و تيوب اندازه گيري وجود دارد

  .است
  .  مي باشدEremto  و يا NPTاتصاالت پوسته گرمايش از نوع سوكت هاي 

  
  . استفاده از شيلنگ هاي انعطاف پذير تقويت شده براي اتصال پوسته گرمايش به منبع حرارتي توصيه مي گردد

  

  :مهم  
  . پوسته را تا دماي كاري گرم كنيد،همواره قبل از برقراري جريان سيال در تيوب اندازه گيري

  .ش در پوسته اكيدا خودداري كنيداز بكارگيري سياالت خورنده براي گرماي

مي توان را B و Aقسمت هاي 
  .  كردگرم

نبايد  را به هيچ عنوان Cقسمت 
  . گرم كرد



 

  ايران شركت كرونه                               OPTIMASSراهنماي نصب و بهره برداري                                           20

 است ولي سيلندر 316Lاگرچه جنس تمامي قطعات پوسته گرمايش از استينلس استيل . در رابطه با جنس پوسته گرمايش
  )سفارش در صورت 316L. ( ساخته مي شود304Lخارجي از 

خليه كامل كندانس از سيستم بخار اطمينان اتصاالت بايد به گونه اي باشند كه بتوان از تخليه كامل هوا در سيستم مايع و ت
  . حاصل نمود

  

  :توجه
  و C 100° در دماي bar 10براي تيوب اندازه گيري از جنس تيتانيوم مقدار حداكثر فشار سيال گرم كن در پوسته گرمايش 

 در bar 10ينلس استيل  است كه اين مقدار براي تيوب اندازه گيري از جنس هاستلوي و يا استF 300° در دماي psi  145يا
  . استF 210° در دماي psi  145  و ياC 100°دماي 

  
  زمان گرمايش

  .زمان گرمايش براي شرايط زير محاسبه و آزمايش شده است. نمودار هاي زير تنها به عنوان يك راهنما ارائه شده است
 F 80°  و يا  C 25°دماي محيط   •
 .دستگاه عايق بندي شده است •

  
 و تيوب هاي اندازه گيري از جنس هاستلوي و F 300°  و يا  C 150°زه گيري از جنس تيتانيوم با بخار تيوب هاي اندا

  . گرم شده اندF 210°  و يا  C 100°استينلس استيل با بخار  
  

م كن  دماي محيط و دماي سيال گر،)در صورت وجود(مقدار زمان مورد نياز براي گرمايش با توجه به كيفيت عايق بكار رفته 
 مي توان جريان سيال را ،هنگامي كه دماي دستگاه به حدي رسيد كه سيال عبوري از تيوب منجمد نمي گردد. متغير است
  .اين كار باعث مي شود تا دستگاه سريعتر به دماي كاري برسد. برقرار كرد

  
  

  :توجه  
  . استF 300°  و يا  C 150°حداكثر دماي گرمايش براي تيوب هاي اندازه گيري از جنس تيتانيوم 

  . استF 210°  و يا  C 100°حداكثر دماي گرمايش براي تيوب هاي اندازه گيري از جنس هاستلوي و استينلس استيل 
  

  .در صورت تجاوز دماي گرمايش از اين مقادير دستگاه صدمه مي بيند
  .در صورت بروز چنين مواردي كرونه هيچ گونه مسئوليتي را نمي پذيرد
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  سرمايش

  . مشورت نمائيدكرونهدر صورت نياز به استفاده از سيال خنك كن در پوسته گرمايش با 
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 Burst و صفحه Purge خروجي دستگاه هاي داراي 1-2-8
 

  Purgeخروجي انتخاب 
.  خواهد بودNPTچ  اين½ دستگاه داراي اتصاالت مادگي ، در هنگام سفارش انتخاب شودPurge خروجيدر صورتي كه گزينه 

  .  آببندي شده اندPTFE و نوار هاي NPTاين اتصاالت توسط درپوش هاي ) كه در ادامه كامال تشريح خواهد شد(
  

  :مهم  
  .اين درپوش ها را باز نكنيد

  
دمه بخش اندازه گيري دستگاه توسط كارخانه سازنده بوسيله گاز نيتروژن خشك پرشده است و هر گونه نفوذ رطوبت باعث ص

تنها در صورت احتمال خرابي تيوب اصلي دستگاه مي توان به منظور پاكسازي محفظه واحد اندازه گيري . دستگاه مي گردد
در صورت محتمل . اين كار بايستي پس از تخليه فشار دستگاه و خارج نمودن آن از سرويس صورت گيرد. درپوش ها را باز كرد

  )حداكثر سه روز. (تر اين كار صورت پذيردبودن خرابي تيوب اصلي بايد هرچه سريع
  
  

  )25تنها تا سايز  (Burstدستگاه هاي داراي صفحه 
استفاده از اين .  سوار مي شود، كه داراي سفارش اين قطعه باشندOPTIMASS 7000اين صفحه بر روي جريان سنج هاي 

 در bar 20   برابر باBurst فشار تسليم صفحه . توصيه مي شود،قطعه هنگامي كه فشار كاري از فشار طراحي تجاوز مي كند
  .   استC 20°دماي 

  

  :مهم   
در صورت .  تنها براي بكارگيري در كاربرد خاص و بر مبناي شرايط فرآيند و دبي هاي مشخص طراحي شده استBurstصفحه 

 كرونهستگاه با شرايط جديد با  براي دريافت راهنمايي و مشاوره در رابطه با تناسب صفحه موجود در د،تغيير در شرايط
  .مشورت نمائيد

  
 به منظور Burst صفحه NPTخروجي  اتصال يك لوله تخليه به ،در صورتي كه سيال عبوري از دستگاه به هر شكل خطر زاست

فظه واحد اين لوله بايستي به حد كافي بلند باشد تا از افزايش فشار در مح. تخليه مواد در يك محل امن اكيدا توصيه مي گردد
  . اندازه گيري جلوگيري كند

  
  .  به سمت خارج دستگاه اطمينان حاصل كنيدBurstاز درست بودن جهت روي صفحه 

  



 

  ايران شركت كرونه                               OPTIMASSراهنماي نصب و بهره برداري                                           24

   اطالعات فني1-2-9
  

  مقادير دبي جريان نامي
80  50  40  25  15  10  06    

430000  180000  91500  34500  11250  2700  950  kg/h 

15800  6600  3350  1250  400  100  35  lbs/min  
  

  حداكثر دبي جريان
  جريان نامي با توجه به سايز سنسور% 130به طور معمول 

  
  حداقل جريان عبوري

  بسته به مقدار خطاي اندازه گيري مورد نياز
  

  :جنس تيوب
 Gr.9تيتانيوم  •
 C22هاستلوي  •
 318استينلس استيل  •

 
  . اندهنده جنس تيوب است است كه نشS و يا T، Hپسوند سايز واحد اندازه گيري شامل يكي از حروف 

  
  محدود كننده فشار ثانوي

 psig 580 و يا bar 40 مجهز به يك محدود كننده فشار ثانوي با ريتينگ فشار 70تمامي جريان سنج هاي سري  •
 .مي باشند

 .  وجود داردpsig 914 و يا bar 63در صورت در خواست امكان افزايش ريتينگ به  •
  

  جنس ساير قطعات
 316Lنلس استيل استي: فلنج ها •
 SS 316 L به صورت انتخابي SS 304 L: توپي ها و سيلندر خارجي •
 SS 316 L :محفظه جلويي   •
  آلومينيوم با پوشش اپوكسي: محفظه كانورتور •
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   ابعاد و اوزان1-2-10
  اوزان

  . داده شده است)پوند( همراه با يك فلنج استاندارد معمول در جدول زير به كيلوگرم OPTIMASS 7000وزن يك سنسور 
  

  80  50  40  25  15  10  06  سايز
kg 16  20  23  35  80  145  260  
lbs  35  44  51  77  176  319  572  

  
  نوع فلنج دار

  
  

  ابعاد
 
 

 براي فلنج Aø  B  C std  C Ex  D    سايز دستگاه
  هاي استاندارد

D1 فلنج هاي ANSI 600# و 
tongue/groove 

06  102 312 104 120 2±420  2±428  
10  102 312 104 120 2±510  2±518  
15  102 312 104 120 2±548  2±548  
25  115 319 104 120 2±700  2±708  
40  170 346 104 120 2±925  2±933  
50  220 371 104 120 2±1101  2±1109  

 ميليمتر

80  274 398 104 120 2±1460  2±1468  
06  0/4 3/12 1/4 7/4 08/0±5/16  08/0±9/16  
10  0/4 3/12 1/4 7/4 08/0±1/20  08/0±4/20  
15  0/4 3/12 1/4 7/4 08/0±6/21  08/0±9/21  
25  5/4 6/12 1/4 7/4 08/0±6/27  08/0±9/27  
40  7/6 6/13 1/4 7/4 08/0±4/36  08/0±7/36  
50  7/8 6/14 1/4 7/4 08/0±3/43  08/0±7/43  

  اينچ

80  8/10 7/15 1/4 7/4 08/0±5/57  08/0±8/57  
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   كاربرد هاي بهداشتيربوطمنوع 
  
  

  
  
  

   بر حسب اينچmm D بر حسب Dاستاندارد  نوع اتصال  سايز اتصالسايز
DN10  تماما جوشي DIN 32676 484  1/19  6  

  Tri-clover  480  9/18 تماما جوشي  اينچ2/1
DN10  تماما جوشي DIN 11864 528  8/20  
DN10  تماما جوشي DIN 32676 564  2/22  

  Tri-clover  558  0/22 تماما جوشي  اينچ2/1
DN10  آداپتور DIN 11851 596  5/23  
DN10  آداپتور DIN 32676 590  2/23  

  Tri-clover  597  5/23 آداپتور  اينچ2/1

10  

A10  آداپتور IDF Clamp  607  9/23  
DN15  تماما جوشي DIN 11864 566  3/22  
DN15  تماما جوشي DIN 32676 602  7/23  

  Tri-clover  596  5/23 تماما جوشي  اينچ4/3
DN15  آداپتور DIN 11851 634  0/25  
DN15  آداپتور DIN 32676 628  7/24  

  Tri-clover  635  0/25 آداپتور  اينچ4/3
A15  آداپتور IDF Clamp  626  6/24  
  SMS 652  7/25 آداپتور   اينچ1
  IDF/ISS  664  1/26 آداپتور   اينچ1
  ISO 2852  665  2/26 آداپتور   اينچ1

15  

  RJT  676  6/26 آداپتور   اينچ1
25 DN25  تماما جوشي DIN 11864 718  3/28  

  Dمشابه با نوع فلنج دار بجز اندازه 
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DN25  تماما جوشي DIN 32676 761  0/30  
  Tri-clover  816  1/32 تماما جوشي  اينچ5/1
  ISO 2852  816  1/32 تماما جوشي  اينچ5/1

DN25  آداپتور DIN 11851 802  6/31  
DN25  آداپتور DIN 32676 787  0/31  

  Tri-clover  855  7/33 آداپتور  اينچ5/1
  ISO 2852  855  7/33 آداپتور  اينچ5/1
  SMS  852  5/33 آداپتور  اينچ5/1
  IDF/ISS  854  6/33 آداپتور  اينچ5/1
  RJT  866  1/34 آداپتور  اينچ5/1

DN40  تماما جوشي DIN 11864 948  3/37  
DN40  تماما جوشي DIN 32676 986  8/38  

  Tri-clover  1043  1/41 تماما جوشي   اينچ2
  ISO 2852  1043  1/41 تماما جوشي   اينچ2

DN40  آداپتور DIN 11851 1040  9/40  
DN40  آداپتور DIN 32676 1017  0/40  

  Tri-clover  1077  4/42 آداپتور   اينچ2
  ISO 2852  1077  4/42 آداپتور   اينچ2
  SMS  1074  3/42 آداپتور   اينچ2
  IDF/ISS  1076  4/42 آداپتور   اينچ2

40  

  RJT  1088  8/42 آداپتور   اينچ2
DN50  تماما جوشي DIN 11864 1124  3/44  
DN50  تماما جوشي DIN 32676 1168  0/46  

  Tri-clover  1305  4/51 تماما جوشي   اينچ3
  ISO 2852  1305  4/51 تماما جوشي   اينچ3

DN50  آداپتور DIN 11851 1220  0/48  
DN50  آداپتور DIN 32676 1193  0/47  

  Tri-clover  1355  3/53 آداپتور   اينچ3
  ISO 2852  1355  3/53 آداپتور   اينچ3
  SMS  1360  5/53 آداپتور   اينچ3
  IDF/ISS  1354  3/53 آداپتور   اينچ3

50  

  RJT  1366  8/53 آداپتور   اينچ3
DN80  شيتماما جو DIN 11864 1538  6/60  
DN80  تماما جوشي DIN 32676 1584  4/62  

  Tri-clover  1527  1/60 تماما جوشي   اينچ3
  ISO 2852  1527  1/60 تماما جوشي   اينچ3

80  

DN80  آداپتور DIN 11851 1658  3/65  
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  پوسته گرمايش

  
  

  ابعاد 
پوسته   هاستلوي  تيتانيوم

  گرمايش
سايز 

  دستگاه
  Aø   سايز اتصال

 

B  
C1 C2  C1  C2  

     mm12( 1±115 312 1±36  20( اينچ2/1  10
  mm12( 1±115 312 1±51  20 1±51  20( اينچ2/1  15
  mm12( 1±142 319 1±100  20 1±55  20( اينچ2/1  25
  mm12( 1±206 346 1±130  20 1±130  20( اينچ2/1  40
  mm12( 1±254 371 1±180  20 1±105  20( اينچ2/1  50
  mm25( 1±254 371 2±175  1±26  2±100  1±26( اينچ1  50

  ميليمتر

  mm25( 1±305 398 2±385  1±26  2±200  1±26( اينچ1  80
  mm12( 04/0±5/4 3/12 04/0±4/1  8/0   8/0( اينچ2/1  10
  mm12( 04/0±5/4 3/12 04/0±0/2  8/0 04/0±0/2 8/0( اينچ2/1  15
  mm12( 04/0±6/5 6/12 04/0±9/3  8/0 04/0±2/2 8/0(ينچ ا2/1  25
  mm12( 04/0±1/8 6/13 04/0±1/5  8/0 04/0±1/5 8/0( اينچ2/1  40
  mm12( 04/0±0/10 6/14 04/0±1/7  8/0 04/0±1/4 8/0( اينچ2/1  50
 mm25( 04/0±0/10 6/14 08/0±9/6  04/0±1 08/0±9/3 04/0±1( اينچ1  50

  اينچ

 mm25( 04/0±0/12 7/15 08/0±2/15 04/0±1 08/0±9/7 04/0±1( اينچ1  80
  

  )انتخابي (Purgeي خروجي ها
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  شكلZ با تيوب اندازه گيري OPTIMASS 3000 (7100) جريان سنج 3- 1
  

   دستورالعمل هاي خاص نصب دستگاه1-3-1
 .ه قرار گيرندبايستي همواره مورد استفاد) Base Plate(چهار سوراخ تعبيه شده در صفحه پايه  •
 .قطعات پالستيكي موجود بر روي سوراخ هاي نصب صفحه پايه براي اطمينان از يك اتصال صلب و پايدار الزمند •
 نصب دستگاه بر روي يك سازه صلب و محكم از اهميت ،پايدار) Zero Condition(براي دستيابي به شرايط صفر  •

 . خاصي برخوردار است
 . به نصاب براي انتخاب بهترين گزينه ارائه شده استدستورالعمل هاي زير براي كمك •

  

      
    

  
  

    
  
  
  
  

  
  

 جريان

.نصب دستگاه به صورت عمودي امكان پذير است . امكان پذير استافقينصب دستگاه به صورت    

 جريان

. چ گاه دستگاه را تنها توسط فلنج ها مهار نكنيدهي .مراقب جمع شدن گاز در نيمه بااليي زانويي ها باشيد
 .صفحه پايه دستگاه بايستي همواره تكيه گاه داشته باشد

 .به هيچ عنوان دستگاه را وارونه نصب نكنيد
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 Tri-clampدستگاه هاي فلنج دار و 
 در هنگام نصب اين دستگاه ها لوله هاي متصله بايستي ،براي جلوگيري از وارد شدن تنش هاي اضافي به فلنج هاي دستگاه

  .  داراي تكيه گاه باشنددرست قبل از فلنج هاي دستگاه اندازه گيري
  

  
  
  

  : توجه 
 امكان تجمع حباب هاي گاز در اين ناحيه وجود ،توجه كنيد كه به دليل وجود يك تغيير پله اي بين فلنج و تيوب اندازه گيري

  . براي جلوگيري از اين معضل مي توان دستگاه را به صورت عمودي نصب كرد. دارد
  
  دفرآين/ محدوده دماي محيط  1-3-2

  .  مربوط به محيط و سيال عبوري بايستي مدنظر قرار گيرد شدهدماهاي مشخص شده و تائيد
  

     

  HC22 يا SS318L 
    °C °F  

 +300 تا -40 +150 تا -40  فرآيند
Compact 40- 130 تا -40  +55 تا+   

  محيط
Remote  40- 140 تا -40  +60 تا+ 

  

  : توجه
اين كار به خصوص در كشور .  استفاده از يك سايبان توصيه مي شود،تقيم خورشيددر صورت نصب دستگاه در زير نور مس

  .  بسيار مهم است،هايي كه داراي دماي محيطي باال هستند

ابتدا دستگاه را بر روي يك تكيه گاه محكم ثابت  -1
  .كنيد

 . فلنج ها را بدقت تراز كرده و متصل نمائيد -2
لوله هاي ورودي و خروجي به دستگاه را در  -3

.   فلنج ها به كمك تكيه گاه مهار كنيدنزديكي
 .به كمك بست لوله را نكشيد

از وجود كمي . اتصاالت فرآيندي نهايي را ببنديد -4
  .انعطاف پذيري در لوله ها اطمينان حاصل نمائيد
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  )PED( پيش نياز هاي دستورالعمل تجهيزات تحت فشار 1-3-3
ندس نصاب در نصب صحيح دستگاه  در اروپا اطالعات زير براي كمك به مهPEDبه منظور برآورده ساختن شرايط موجود در 

  .ارائه مي گردد
  

    SS316Lفوالد ضدزنگ   S    :تيوب اندازه گيري
   H  هاستلويC22              

  

 و داراي اورينگ هاي جفت از جنس ويتون dual certified  304 / 304Lاز جنس) محدود كننده فشار ثانوي(سيلندر بيروني 
)Viton (هيدروژنه  و نيتريل )Hydrogenated Nitril  (مي باشد) . 316/316از جنس در صورت سفارش اين سيلندرL  نيز

  .) ساخته مي شود
  

  .ورودي هاي سيم ها از جنس اپوكسي است
  .مي باشند  316/316L dual certifiedتمامي فلنج ها از جنس 

  . مي باشد316/316Lپوسته گرمايش در صورت سفارش از جنس 

   :توجه
 . تماس با سيال گرم كن قرار داردسيلندر خارجي در     

  
   محدود كننده فشار ثانوي 1-3-4

  .  همراه با محدود كننده فشار ثانوي تحويل مي شوندOPTIMASS 3000 (7100)به صورت استاندارد جريان سنج هاي 
.  مي باشدF 70° دماي  درpsig  435  و ياC 20° در دماي bar 30حداكثر فشار مجاز براي محدود كننده فشار ثانوي برابر با 

  .تبديل ريتينگ فشار به صورت زير مي باشد
  

°C 20    °C 50    °C 100    °C 150    
bar 30  bar 5/28  bar 1/26  bar 24  

  
  .  بدست آمده استDIN 17456 با دما و بر اساس 316Lتبديالت ريتينگ فشار بر مبناي كاهش استحكام فوالد 

  
  . مي باشدF 300° در دماي psig  145  و ياC 150° در دماي bar 10 برابر با ريتينگ فشار براي پوسته گرمايش
 در psig  145  و ياC 150° در دماي bar 10 ريتينگ فشار محدود كننده فشار ثانوي به ،در صورت وجود پوسته گرمايش

  . انوي استاين كاهش به دليل نصب پوسته در داخل محدود كننده فشار ث.  تقليل مي يابدF 300°دماي 
 

 و يا يك Burst يك صفحه ،در صورتي كه فشار كاري دستگاه از حداكثر فشار مجاز محدود كننده فشار ثانوي تجاوز مي كند
Relief) در اين .  سفارش داده شودبايستي) كه در داخل قسمت گنبدي شكل محدود كننده فشار ثانوي نصب مي گردد

هر (اتصاالت و يا تيوب اصلي )  در حداكثر دماي كاري(ار حداكثر ريتينگ فشار  مقد،شرايط بر روي صفحه مشخصات دستگاه
  . .ثبت مي گردد) كدام كه كمتر باشد

  

  . و پوسته گرمايش وجود نداردBurstصفحه بكارگيري همزمان امكان :  توجه
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  تبديالت ريتينگ فشار 1-3-5
 تيوب اصلي و يا محدود كننده فشار ثانوي مي ،به اتصاالتصفحه مشخصات دستگاه نشاندهنده حداكثر ريتينگ فشار مربوط 

با اينحال در دماهاي كمتر استفاده از مقادير بيشتر فشار امكان .) اين مقدار فشار مربوط به حداكثر دماي كاري است. (بلشد
  . پذير است

  
  F 175°  در دمايpsi  2175  و ياC 80° در دماي bar 150      تيوب اصلي از جنس استينلس استيل

            bar 50 در دماي °C 150و يا  psi  725 در دماي °F 300  
  

  F 300° در دماي psi  2175  و ياC 150° در دماي C22   bar 150 تيوب اصلي از جنس هاستلوي 
  )نيازي به تبديل ريتينگ نيست(            

  
  
  

  تبديالت ريتينگ فشار
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   گرمايش و عايق بندي1-3-6
 بوده و تنها استثنا اتصاالت مادگي 316L كننده فشار ثانوي و پوسته گرمايش از جنس استينلس استيل تمامي قطعات محدود

  .  مي باشند316 است كه از جنس استينلس استيل NPT اينچ 4/1
  

  . استF 300° در دماي psi  145  و ياC 150° در bar 10حداكثر دما و فشار مجاز سيال گرم كن برابر با 
 برابر با ، در حالتي كه داراي پوسته گرمايش استOPTIMASS 3000 (7100)مجاز محدود كننده فشار ثانوي حداكثر فشار 

bar 10 در °C 150و يا  psi  145 در دماي °F 300است .  

 
 
  
  
 
 

 Burst و صفحه Purgeخروجي  دستگاه هاي داراي 1-3-7
 

  Purgeخروجي انتخاب 
.  خواهد بودNPT اينچ 4/1 دستگاه داراي اتصاالت مادگي ،نگام سفارش انتخاب شود در هPurgeخروجي در صورتي كه گزينه 

  .  آببندي شده اندPTFE و نوار هاي NPTاين اتصاالت توسط درپوش هاي ) كه در ادامه كامال تشريح خواهد شد(
  

  :مهم 
  .اين درپوش ها را باز نكنيد

  
له گاز نيتروژن خشك پرشده است و هر گونه نفوذ رطوبت باعث صدمه بخش اندازه گيري دستگاه توسط كارخانه سازنده بوسي

تنها در صورت احتمال خرابي تيوب اصلي دستگاه مي توان به منظور پاكسازي محفظه واحد اندازه گيري . دستگاه مي گردد
در صورت محتمل .  گيرداين كار بايستي پس از تخليه فشار دستگاه و خارج نمودن آن از سرويس صورت. درپوش ها را باز كرد

  )حداكثر سه روز. (بودن خرابي تيوب اصلي بايد هرچه سريعتر اين كار صورت پذيرد

 NPT اينچ 4/1اتصال مادگي 
  پوسته گرمايش

OPTIMASS 3000 داراي اتصاالت 
   اينچ توپيچNPT 4/1ورودي و خروجي 
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  )25تنها تا سايز  (Burstدستگاه هاي داراي صفحه 
استفاده از .  سوار مي شود، كه داراي سفارش اين قطعه باشندOPTIMASS 3000 (7100)اين صفحه بر روي جريان سنج هاي 

 bar 20   برابر باBurstفشار تسليم صفحه .  توصيه مي شود،هنگامي كه فشار كاري از فشار طراحي تجاوز مي كنداين قطعه 
  .   استC 20°در دماي 

  

  :مهم  
در صورت .  تنها براي بكارگيري در كاربرد خاص و بر مبناي شرايط فرآيند و دبي هاي مشخص طراحي شده استBurstصفحه 

 كرونهي دريافت راهنمايي و مشاوره در رابطه با تناسب صفحه موجود در دستگاه با شرايط جديد با  برا،تغيير در شرايط
  .مشورت نمائيد

  
 به منظور Burst صفحه NPT اتصال يك لوله تخليه به پورت ،در صورتي كه سيال عبوري از دستگاه به هر شكل خطر زاست

ين لوله بايستي به حد كافي بلند باشد تا از افزايش فشار در محفظه واحد ا. تخليه مواد در يك محل امن اكيدا توصيه مي گردد
  . اندازه گيري جلوگيري كند

  
  .  به سمت خارج دستگاه اطمينان حاصل كنيدBurstاز درست بودن جهت روي صفحه 
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    اطالعات فني1-3-8
  

  مقادير دبي جريان نامي
04  03  01    

350  100  15  Kg/h 

5/12  5/3  5/0  lbs/min  
  

  حداكثر دبي جريان
   متناظر با توجه به كاربرد جريان نامي سايز سنسور% 130به طور معمول 

  
  حداقل جريان عبوري

  بسته به مقدار خطاي اندازه گيري مورد نياز
  

  :جنس تيوب
 316Lاستينلس استيل  •
 C22هاستلوي  •

 
  . دهنده جنس تيوب است است كه نشانS و يا Hپسوند سايز واحد اندازه گيري شامل يكي از حروف 

  
  محدود كننده فشار ثانوي

 مجهز به يك محدود كننده فشار ثانوي با ريتينگ فشار OPTMASS 3000 (7100)تمامي جريان سنج هاي سري  •
bar 30 و يا psi 435مي باشند . 

  
  جنس ساير قطعات

 C22 و يا هاستلوي 316Lاستينلس استيل : اتصاالت  •
 SS 316 L: محدود كننده فشار ثانوي  •
 SS 316 L: محفظه جلويي   •
  آلومينيوم با پوشش اپوكسي: محفظه كانورتور •

  
   ابعاد و اوزان1-3-9
  

  اوزان
  .داده شده است) پوند( همراه با يك اتصال استاندارد معمول بر حسب كيلوگرم OTIMASS 3000 (7100)وزن سنسور 

  
  سايز  01  03  04
12  12  12  Kg 

4/26  4/26  4/26  lbs  
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  ت استاندارداتصاال
  

  
  
  

  اتصاالت فلنجي و اتصاالت بهداشتي
  

  

  اينچ توپيچNPT 4/1با اتصاالت
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  ابعاد
  
  

  B Ex  C   استانداردAø  B    سايز فلنج

  256 104 120 N/A 
150ANSI2±286 104 120  N/A  
300ANSI2±286 104 120 N/A 
600ANSI2±295 104 120  N/A  
15 DIN40PN2±286 104 120 N/A 
15 DIN63PN2±295 104 120  N/A  
10 DIN32676DIN N/A 104 120  260  

 ميليمتر

  Tti-clover N/A  104 120  6/261 اينچ2/1
  1/10 1/4 7/4 N/A 

150ANSI3/11 1/4 7/4  N/A  
300ANSI3/11 1/4 7/4 N/A 
600ANSI6/11 1/4 7/4  N/A  
15 DIN40PN3/11 1/4 7/4 N/A 
15 DIN63PN6/11 1/4 7/4  N/A  

  اينچ

10 DIN32676DIN N/A 1/4 7/4  2/10  
  Tti-clover N/A  1/4 7/4  3/10 اينچ2/1  
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   شكلU با تيوب اندازه گيري دوگانه  OPTIMASS 8000 / 9000 واحد هاي اندازه گيري 4- 1
 

  دستورالعمل هاي نصب1-4-1
  

 .پيچ هاي فلنج را به آرامي و به صورت يكسان محكم كنيد •
 و تكيه گاه  بستكمك به دستگاه رالوله هاي متصله به . به صورت مكانيكي تحت فشار و تنش قرار ندهيدسنسور را  •

 .مهار كنيد
 . استفاده از تكيه گاه براي ساپورت وزن دستگاه مجاز است •
 .بايستي از بروز پديده كاويتاسيون و ارتعاشات مكانيكي جلوگيري كرد •
ولي از ايجاد تغييرات ناگهاني در قطر لوله . تاندارد بر روي فلنج ها مجاز استاس) Reducer(استفاده از كاهنده هاي  •

 )تغييرات پله اي. (اجتناب كنيد
 .استفاده از شيلنگ هاي انعطاف پذير به طور مستقيم بر روي دستگاه مجاز نيست •
 دستگاه ،س در محفظه  براي جلوگيري از يخ زدن و يا ايجاد كندان C°  صفردر صورت نياز به نصب در دماي زير •

 . كانورتور بايد در قسمت باال قرار گيرد،در صورت نصب افقي دستگاه. بايستي به صورت عمودي نصب شود
  

  نصب افقي
  

  
  
  فرآيند/ دماي محيط محدوده   1-4-2
  

  .  بايستي همواره مدنظر قرار گيرند،دماهاي مشخص شده كه مورد تائيد قرار گرفته اند
  8000 9000  
  °C °F  °C °F  

Safe Area0212تا0 +100تا+      
ATEX/FM/CSA-
Compact 40- 662 تا 0  +350 تا 0  +374 تا -40  +190 تا+  

  فرآيند

ATEX/FM/CSA-
Remote  40- 446 تا -40  +230 تا+      

Compact 40-محيط  -  -  +130تا-40 +55تا  
Remote  40-140 تا -40  +60 تا -40  +140تا-40 +60تا+  

  
  

 اندازه گيري بايد  لوله،براي اندازه گيري جريان مايعات
در اين شرايط در صورت . در قسمت پائين قرار گيرد

  . قطع جريان گاز ها در تيوب جمع نمي شوند
  

 لوله اندازه گيري بايد در ،براي اندازه گيري جريان گازها
در صورت قطع جريان از تجمع . قسمت باال قرار گيرد

  .  مايعات در تيوب جلوگيري مي شود
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   :توجه     
اين كار به طور خاص .  استفاده از سايبان توصيه مي شود،براي دستگاه هايي كه در زير نور مستقيم خورشيد نصب مي شوند

  .  بسيار مهم است،براي كشور هايي كه داراي دماي محيطي باال هستند
  

  .  مي باشدF 176°  و يا C 80° برابر با ،عايقحداكثر اختالف دماي بين دماي فرآيندي و دماي محيط بدون استفاده از 
  
  )PED(عمل تجهيزات تحت فشار ل پيش نياز هاي دستورا1-4-3

 در اروپا اطالعات زير براي كمك به مهندس نصاب در نصب صحيح دستگاه PEDبه منظور برآورده ساختن شرايط موجود در 
  .ارائه مي گردد

  
 SS316Lفوالد ضدزنگ   :سطوح آبندي  SS316Lفوالد ضدزنگ     :تيوب اندازه گيري

 C22هاستلوي            C22هاستلوي    
  

    SS316Lفوالد ضدزنگ       : فلنج ها
  

  SS316فوالد ضدزنگ       : محفظه
  .   استC 20°   در دماي  bar 50فشار معمول تركيدگي محفظه در فشار هاي باالي       
 PEDعدم تائيد       

  .ز عايق بندي اكيدا توصيه مي گردد  استفاده اC 100°براي دما هاي باالي 
 بر ساعت به C 30° از گرمايش و سرمايش مكرر با نرخ بيش از ،در مورد دستگاه هاي عايقبندي شده بدون پوسته گرمايش

  .منظور افزايش عمر كاري دستگاه بايستي اجتناب گردد
  
   محدود كننده فشار ثانوي1-4-4
  

  . د كننده فشار ثانوي مورد تائيد نمي باشند داراي محدوOPTIMASS 8000/9000سري هاي 
  

 دستگاه بايستي پس از تخليه فشار هرچه ،در صورتي كه بهره بردار احتمال دهد كه تيوب اصلي دچار خرابي شده است
  . سريعتر از سرويس خارج شود

  
   تبديالت ريتينگ فشار1-4-5

 تيوب اصلي و يا محدود كننده فشار ثانوي مي ، اتصاالتصفحه مشخصات دستگاه نشاندهنده حداكثر ريتينگ فشار مربوط به
با اينحال در دماهاي كمتر استفاده از مقادير بيشتر فشار امكان .) اين مقدار فشار مربوط به حداكثر دماي كاري است. (بلشد

  .پذير است
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  تيوب اندازه گيري
  دماي سيال فرآيندي  دماي سيال فرآيندي  دماي سيال فرآيندي  
  C 350 /  °F 660°حداكثر   C 230 /  °F 440°حداكثر   C 150 /  °F 300°كثر حدا  

  )9000فقط سري (
سايز 

 دستگاه
barg 
Psig 

barg 
psig 

barg 
psig 

15  210  
3045  

185  
2680  

160  
2320  

25  165  
2390  

145  
2100  

125  
1810  

40  140  
2030  

120  
1740  

105  
1520  

80  125  
1810  

110  
1595  

95  
1375  

100  85  
1230  

75  
1085  

65  
940  

  
   :فلنج ها

محدوديت هاي دما و فشار را براي تيوب هاي اندازه گيري كه در باال آمد را . EN-1092-1 بر طبق استاندارد DINفلنج هاي 
  . نيز مدنظر داشته باشيد

  
  

ندازه گيري كه در باال آمد محدوديت هاي دما و فشار را براي تيوب هاي ا. ASME B16.5 بر طبق استاندارد ANSIفلنج هاي 
 . را نيز مدنظر داشته باشيد
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محدوديت هاي دما و فشار را براي تيوب هاي اندازه گيري كه در باال آمد را نيز . B 2220 بر طبق استاندارد JISفلنج هاي 
 . مدنظر داشته باشيد

 

 
  )براي تمامي سايز ها(اتصاالت بهداشتي 

  F 302° در  psig 145 و يا C 150°  در  barg 10: حداكثر فشار
  

  حداكثر نيرو هاي وارد از طرف لوله هاي متصله به دستگاه
 بايستي به گونه اي طراحي نصب مكانيكي دستگاه. يچ عنوان مجاز نيستاعمال نيرو از طرف لوله هاي متصل به دستگاه به ه

  . شود تا از اين نيرو ها جلوگيري كند
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  تي كاربرد هاي بهداش1-4-6
 OPTIMASSطيف گسترده اي از اتصاالت مخصوص فرآيند هاي بهداشتي و استريل براي سري جريان سنج هاي 

  .  موجود است8000/9000
  

 بايد از مناسب بودن تكيه گاه و چفت دستگاه ،در هنگام استفاده و نصب جريان سنج ها با استفاده از اتصاالت بهداشتي
ت جدا شدن دستگاه هاي سنگين از لوله هاي متصله مي تواند باعث آسيب رساندن به چراكه در صور. اطمينان حاصل نمود

  . افراد شود
  

روش توصيه شده براي نصب اين دستگاه ها سوار كردن دستگاه بر روي يك تكيه گاه و يا ديوار است در حالي كه بدنه خود 
اتصالي به دستگاه در صورت نياز بايد داراي تكيه گاه جداگانه لوله هاي . دستگاه نيز داراي تكيه گاه و يا گيره نگه دارنده است

معموال دستگاه هاي اندازه گيري بسيار سنگين تر از آنست كه بتوان آنرا با استفاده لوله هاي باريكي كه معموال در . باشند
 .  مهار كرد،كاربرد هاي بهداشتي بكار مي رود

 

  
 

  .دستگاه از محل بدنه مهار شده است
  

   هاي نصبطول
  .  مراجعه نمائيد10-4-1براي اين مقادير به بخش 

  
در بسياري از موارد هنگامي كه دستگاه بنابر نياز ها و .  چك نمائيدكرونهاگر در مورد هر يك از اين مقادير شك داريد لطفا با 
از . ه گيري استفاده مي شود از اتصاالت بهداشتي خاصي در دستگاه انداز،مشخصات ارائه شده توسط خريدار ساخته مي شود

  .  لزوما طول هاي نصب در اطالعات فني ارئه نشده است،آنجايي كه در چنين مواردي دستگاه به صورت استاندارد نيست
  

عالوه بر آن به منظور حفظ ماهيت بهداشتي و استريل دستگاه توصيه بر آنست كه به طور منظم آببند هاي دستگاه تعويض 
  . گردد
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  صاالت بهداشتيجنس ات
  

 SS316L: جنس
  

همچنين .  سطوح داخلي صيقل داده شده نبوده و پرداخت كاري نشده اند،در صورت عدم درخواست مشتري به صورت خاص
 EHEDG، ASMEيا تائيديه هاي / در صورت انتخاب گزينه صيقل كاري و . گارانتي در رابطه با تمام كاري سطوح وجود ندارد

Bio Processing 3يا   وAميكرومتر و يا بهتر 8/0 تمامي سطوح تماس محصول با راكورد ، در هنگام سفارش )RA 32 (
 پرداخت كاري خواهند شد

  
 
   گرمايش و عايق بندي1-4-7
  

 عايق بندي
  

OPTIMASS 8000 
ق بندي بايد دقت در هنگام عاي. در صورت نياز به عايق بندي مي توان از طيف گسترده اي از مواد بدين منظور استفاده نمود
مرز عايق بندي دستگاه در شكل . داشت كه نيمه باالي دستگاه را كه قطعات الكترونيك وجود دارد نبايستي عايق بندي نمود

  .زير به خوبي مشخص شده است
  

  
  
  
  

بر ساعت به  C 30° از گرمايش و سرمايش مكرر با نرخ بيش از ،در مورد دستگاه هاي عايقبندي شده بدون پوسته گرمايش
  .منظور افزايش عمر كاري دستگاه بايستي اجتناب گردد

 
OPTIMASS 9000- اين سري از دستگاه ها معموال توسط كارخانه عايق بندي شده و داراي گرمايش مي باشند.  

  
  

از اين خط به باال نبايد عايق 
.بندي شود  

 C 100° در دماهاي باالتر از  
  عايق بندي اكيدا توصيه مي شود

 C 150° در دماهاي باالتر از  
عايق بندي توسط كارخانه سازنده  

  .توصيه مي شود
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  گرمايش الكتريكي
 از خط نشان داده شده در باال را به هيچ عنوان قسمت هاي باالتر.. استفاده از كويل الكتريكي براي گرمايش امكان پذير است

  . نبايد گرم كرد
  

 OPTIMASS 9000   °C 350 و براي سري F 446° و يا  OPTIMASS 8000   °C 230حداكثر دماي گرمايش براي سري 
 .  مي باشدF 662°و يا  

  
  

  بخار/ پوسته گرمايش مايع 
  

  .داردامكان تحويل دستگاه اندازه گيري همراه با پوسته گرمايش وجود 
  

 اين پوسته به منظور كاهش تنش هاي حرارتي در سر تا سر دستگاه در مواقعي كه اختالف دماي قابل توجهي بين سيلندر 
  . طراحي شده است،خارجي و تيوب اندازه گيري وجود دارد

  
  . نصب سقف محافظ الزامي است.  استIP54محافظ 

  

  :مهم 
  . پوسته را تا دماي كاري گرم كنيد،وب اندازه گيريهمواره قبل از برقراري جريان سيال در تي

  

  . بر ساعت به منظور افزايش عمر كاري دستگاه بايستي اجتناب گرددC 30°از گرمايش مكرر با نرخ بيش از 
  

  : نكته
 OPTIMASS 9000   °C 350 و براي سري F 446° و يا  OPTIMASS 8000   °C 230حداكثر دماي سيال گرم كن براي 

به نمودار هاي تبديالت ريتينگ . حداكثر فشار سيال گرم كن توسط اتصاالت پوسته تعيين مي گردد.  مي باشدF 662°  و يا
  .  مراجعه نمائيد، آمده است5-4-1فشار كه در بخش 

 DN 15 PN40،ANSI  اتصاالت پوسته گرمايش از نوع

½” 150 lbs  و يا JIS 10K 15Aاست . 
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 Burst و صفحه Purgeخروجي  دستگاه هاي داراي 1-4-8
 

  Purgeخروجي انتخاب 
.  خواهد بودNPT اينچ 4/1 دستگاه داراي اتصاالت مادگي ،ام سفارش انتخاب شود در هنگPurgeخروجي در صورتي كه گزينه 

  .  آببندي شده اندPTFE و نوار هاي NPTاين اتصاالت توسط درپوش هاي ) كه در ادامه كامال تشريح خواهد شد(
  

  :مهم 
  .اين درپوش ها را باز نكنيد

  
 گاز نيتروژن خشك پرشده است و هر گونه نفوذ رطوبت باعث صدمه بخش اندازه گيري دستگاه توسط كارخانه سازنده بوسيله

تنها در صورت احتمال خرابي تيوب اصلي دستگاه مي توان به منظور پاكسازي محفظه واحد اندازه گيري . دستگاه مي گردد
در صورت محتمل . يرداين كار بايستي پس از تخليه فشار دستگاه و خارج نمودن آن از سرويس صورت گ. درپوش ها را باز كرد

  )حداكثر سه روز. (بودن خرابي تيوب اصلي بايد هرچه سريعتر اين كار صورت پذيرد
  
  

   Burstدستگاه هاي داراي صفحه 
استفاده از .  سوار مي شود، كه داراي سفارش اين قطعه باشندOPTIMASS 8000 9000 /اين صفحه بر روي جريان سنج هاي 

 bar 20   برابر باBurstفشار تسليم صفحه .  توصيه مي شود،ري از فشار طراحي تجاوز مي كنداين قطعه هنگامي كه فشار كا
  .   استC 20°در دماي 

  

  :مهم 
در صورت .  تنها براي بكارگيري در كاربرد خاص و بر مبناي شرايط فرآيند و دبي هاي مشخص طراحي شده استBurstصفحه 

 كرونهو مشاوره در رابطه با تناسب صفحه موجود در دستگاه با شرايط جديد با  براي دريافت راهنمايي ،تغيير در شرايط
  .مشورت نمائيد

  
 Burst اينچي صفحه NPT 4/3 اتصال يك لوله تخليه به پورت ،در صورتي كه سيال عبوري از دستگاه به هر شكل خطر زاست
بايستي به حد كافي بلند باشد تا از افزايش فشار در اين لوله . به منظور تخليه مواد در يك محل امن اكيدا توصيه مي گردد

  . محفظه واحد اندازه گيري جلوگيري كند
  

  .  به سمت خارج دستگاه اطمينان حاصل كنيدBurstاز درست بودن جهت روي صفحه 
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   اطالعات فني1-4-9
  

  مقادير دبي جريان نامي
  

100  80  40  25  15    
250000  85000  32000  9000  2700  kg/h 

9300  3000  1200  300  100  lbs/min  
  

  حداكثر دبي جريان
  . متناظر با توجه به كاربرد جريان نامي سايز سنسور% 130به طور معمول 

  
  حداقل جريان عبوري

  بسته به مقدار خطاي اندازه گيري مورد نياز
  

  جنس قطعات
  

 C22 و يا هاستلوي 316Lاستينلس استيل     تيوب اندازه گيري
   و يا316Lنلس استيل استي      فلنج ها

  C22 و سطوح تماس هاستلوي 316Lبدنه از استينلس استيل       
 304استينلس استيل     محفظه بيروني

  دهنه كانورتور و 
 

  .  است كه نشاندهنده جنس تيوب استS و يا T، Hپسوند سايز واحد اندازه گيري شامل يكي از حروف 
  

  ابعاد و اوزان
  

  اوزان
  .داده شده است) پوند( همراه با يك اتصال استاندارد معمول بر حسب كيلوگرم OTIMASS 8000/9000وزن سنسور 

 
  سايز/ مدل   100  80  40  25  15
 kg          lbs kg          lbs kg          lbs kg          lbs kg          lbs

 197      4/89 135      4/61 5/51     4/23  32       4/14  24       9/10 8000سنسور 

 همراه با 9000سنسور 
  محفظه عايق

9/14     8/32 4/20     8/44 9/30       68  79        174  125      275  
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   بهداشتي اتصاالتاتصاالت فلنجي و
  

  
 Aاندازه 

    100سايز   80سايز   40سايز   25سايز   15سايز 

EN 1092-1 جنس  
DN15 DN25  DN25  DN40  DN40  DN50  DN80  DN80  DN100  DN100  DN150  

  

PN 40  SS 370  370  500  500  600  600  610  1000  1000  1100  1100  
  -  -  1000  1000  620  620  -  520  500  390  -  هاستلوي  

  

PN 63  SS  -  -  -  -  -  620  620  -  -  -  -  
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  هاستلوي  

  

PN 100  SS  380  390  520  560  620  660  730  -  -  -  -  
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  هاستلوي  
  

  جنس ANSI B16.5  100سايز   80سايز   40سايز   25سايز   15سايز 
"2/1 "1  "1  "5/1  "5/1  "2  "3  "3  "4  "4  "6  

 

150 lbs  SS 370  370  500  500  600  600  610  1000  1000  1100  1100  
  -  -  1000  1000  620  620  -  520  500  390  -  هاستلوي  

 

300lbs  SS  -  370  -  510  -  600  620  -  -  -  -  
  -  -  -  -  620  620  -  520  -  390  -  هاستلوي  

 

600lbs  SS  380  390  520  560  620  630  640  -  -  -  -  
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  هاستلوي  

 

900lbs  SS  -  -  -  -  640  720  760  -  -  -  -  
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  هاستلوي  

 

1500lbs  SS  400  450  540  600  -  -  -  -  -  -  -  
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  هاستلوي  
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   100سايز   80سايز   40سايز   25سايز   15سايز 

JIS B 2220 جنس  
DN15 DN25  DN25  DN40  DN40  DN50  DN80  DN80  DN100  DN100  DN150  

 

10K  SS 370  370  500  500  600  600  600  1000  1000  1100  1100  
 

20K  SS  370  370  500  500  600  600  600  1000  1000  1100  1100  
  

Triclamp 
DIN32676 & ISO2825  80سايز   40سايز   25سايز   15سايز   جنس  

    DN25  DN40  DN50 DN65    
  

  

SS 370  500  600  600  1020  
  

Triclover Triclamp  80سايز   40سايز   25سايز   15سايز   جنس  
    "1  " 2/1 1  "2  "3  "4  
  

  

SS 370  500  600  600  1020  
  

DIN 11851Male 80سايز   40سايز   25سايز   15سايز   جنس  
    DN25  DN40  DN50   DN100  
  

  

SS 380  510  600  600  1050  
 

  
  )براي تمامي اتصاالت فرآيندي( اصلي ساير ابعاد خارجي

  
  B C  D  E  F  G  H  J  K Std  K Ex  سايز

15  272  212  180  368  429  80  60  80  104  120  
25  400  266  233  368  429  80  76  90  104  120  
40  490  267  274  378  439  100  89  110  104  120  
80  850  379  430  395  456  135  129  160  104  120  
100  870  455  453  428  489  200  155  200  104  120  
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  داراي پوسته گرمايش/ دستگاه هاي عايق بندي شده 
  

  
  

  ابعاد خارجي اصلي براي دستگاه هاي عايق بندي شده و داراي پوسته گرمايش
  

  L M  N  P  R  S  T  سايز
15  420  310  330  200  411  138  240  
25  540  439  380  250  464  138  260  
40  640  530  430  250  524  148  260  
80  1000  884  580  350  648  165  304  
100  1040  932  590  350  730  200  343  
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  ي دستگاه نصب الكتريك2
   قرارگيري و اتصال كابل ها2-1
  

  قرارگيري
ورت نياز از در ص.  را در معرض نور مستقيم خورشيد قرار ندهيدCompactهاي داراي آب و هواي گرم جريان سنج در كشور 
  . فاده كنيدسايبان است

  
  اتصال كابل ها

  : موارد زير را مد نظر قرار دهيد،به منظور تبعيت از پيش نياز هاي بخش حفاظت
 . ير استفاده نمائيدبراي ورودي هاي كابل بال استفاده از درپوش و درزگ •
 . كابل ها را به طور مستقيم بر روي ورودي ها نپيچانيد •
 شكل در كابل اين نقش را ايفا خواهد Uيك قسمت . (در مسير كابل ها يك نقطه را براي ريزش آب در نظر بگيريد •

 .)كرد
 . به هيچ عنوان كانال هاي كابل صلب را به ورودي هاي كابل متصل ننمائيد •
 .  اينچ قابل بكارگيري مي باشند2/1 تا 4/1 ميليمتر و يا 12 تا 7هاي با قطر تنها كابل  •

  
   اتصال به برق ورودي2-2
  

لطفا از مطابقت اطالعات موجود بر روي صفحه امشخصات دستگاه در رابطه با توان ورودي و ولتاژ اصلي موجود در محل به 
  . كارگيري دستگاه اطمينان حاصل نمائيد

  
 ) !ولتاژ و فركانس. ( شده بر روي صفحه مشخصات دستگاه را به ياد داشته باشيداطالعات داده •
براي نصب .  و يا استاندارد ملي معادل بايستي مورد استفاده قرار گيردIEC 364اتصال الكتريكي مطابق با استاندارد  •

 .)برداري تكميلي را ببنيددستورالعمل نصب و بهره . (خطر دستورالعمل هاي خاصي بايستي رعايت شودپردر مناطق 
 .  مجزا در كانورتور سيگنال متصل شودU-clamp بايستي به يك ترمينال PEاتصال زمين  •
براي كابل هاي توان . از گره زدن و يا به هم پيچاندن كابل ها در جعبه ترمينال كانورتور سيگنال خودداري كنيد •

 . ده كنيدورودي و كابل هاي خروجي از گلند كابل هاي مجزا استفا
  

  : توجه     
 . گريس مورد استفاده نبايد خورنده آلومينيوم باشد و به طور معمول بايستي بدون رزين و اسيد باشد •
 .حلقه آببندي را از صدمه ديدن محافظت كنيد •
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 MFC050 سيم كشي برق ورودي 2-2-1

 
  .MFC050اتصاالت توان ورودي و سيگنال براي 

  
  Non Ex در شرايط  MFC051ورودي  سيم كشي برق 2-2-2
 

  
  
  
  Ex در شرايط  MFC051 سيم كشي برق ورودي 2-2-3
 

        
  .ترمينال هاي توان ورودي در زير پوشش قرار دارند      براي دسترسي به ترمينال هاي توان صفحه

  . پوشش را به چپ بچرخانيد
  

  . است2-2-2نحوه تخصيص ترمينال ها همانند بخش 
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 Remoteستگاه در حالت  اتصال د2-3
  

در اين حالت .  قابليت ارائه و بكارگيري به صورت دستگاه هاي اندازه گيري ريموت را دارا هستندOPTIMASSدبي سنج هاي 
  .  فوت مي باشد1000 متر و يا 300فاصله بين سنسور و كانورتور سيگنال حداكثر 

  
 در جعبه تقسيم ريموتد را مطابق شكل به ترمينال هاي متناظر  مشخص شده ان– و   + ،A،  Bكابل هايي را كه با عاليم 

  . متصل كنيد
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  

ترمينال هاي مربوط به چهار 
 كابل اصلي دستگاه ريموت

ترمينال هاي مربوط به چهار 
 كابل اصلي دستگاه ريموت
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  . پوشش محافظ از طريق گلند كابل متصل مي شود

  
  
  
   رعايت شودخطر پرمناطق مواردي كه بايد در 2-4
  

 خطرپرمناطق كليات نصب در  •
 . تكميلي را ببينيدلطفا براي اطالعات بيشتر دستورالعمل هاي نصب و بهره برداري •
 .لطفا از دستورالعمل هاي اين راهنما براي اتصاالت مكانيكي و الكتريكي كامال پيروي كنيد •
 دستور العمل هاي كلي سيم كشي •

 
 الزم است كه از بكارگيري سايز كابل مناسب در گلند ها اطمينان IP67 / NEMA 4xبه منظور برقراري آيين نامه حفاظتي 

 شكل در مسير كابل محلي را Uبا ايجاد يك حلقه . ئن شويد كه گلند كابل ها كامال محكم بسته شده اندمطم. حاصل نمائيد
  . براي ريزش آب از كابل فراهم نمائيد

  
   ورودي ها و خروجي ها2-5
  
  MFC050خروجي ها / ورودي ها2-5-1
  

MFC050 است داراي رنج گسترده اي از انتخاب ها و تغييرات براي ورودي و خروجي .  
 . دستگاه با توجه به يكي از انتخاب هاي زير در كارخانه برنامه ريزي و تنظيم شده و به محل نصب فرستاده مي شود
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 Fct. 4.1 IO تابع مي توانيد با استفاده از ،اگر شك داريد كه كداميك از موارد باال براي كانورتور مورد استفاده قرار گرفته است

FITTEDازآن آگاه شويد  .  
  

  .  مجزا استPEرك بوده كه اين اتصال از اتصال زمين ت ورودي ها و خروجي ها داراي يك اتصال زمين مشMFC050در 
  

  :توجه  
در انتخاب دوم از قبل يك انتخاب براي . بر روي اولين خروجي جريان موجود است ®HARTغير از انتخاب دوم در جدول باال 

communicationوجود دارد  .  
  
  
  خاب اول براي خروجيانت

  
  

 (Active Status)  وضعيت فعال خروجي
اين . قابل تنظيم و برنامه ريزي است) mA 20با حداكثر آمپراژ ( ولت 24به منظور تحويل يك ولتاژ ) Staus(خروجي وضعيت 

 . و ورودي كنترل به كار مي رود) Pulse O/P(خروجي به عنوان منبع توان براي خروجي پالس 
 

  . قرار دهيدOFF را در وضعيت 4.6.1منو 
  . قرار دهيدACTIVE LOW را در وضعيت 4.6.2منو 
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  مدار هاي نمونه

                         
  خروجي پالس با منبع توان خارجي: 2شكل           1x  جريان خروجي : 1شكل 

                       
 جي وضعيت فعال خرو: 4شكل           خروجي پالس با توان خروجي وضعيت: 3شكل 

 
 

      
  ورودي دوگانه با توان خروجي وضعيت: 6   شكل                      ورودي دوگانه : 5شكل 
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  ورودي دوگانه با توان خارجي: 8   شكل       ورودي دوگانه با توان خروجي وضعيت: 7شكل 

  

        
  رله پالس با توان خروجي وضعيت: 10    شكل     رله پالس با توان خروجي وضعيت ؛: 9شكل 
mA 20 < v DC 24            mA 150 < v DC 24  

  

        
  mA 20 < v DC 24رله وضعيت فعال؛ : 11شكل 
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   2انتخاب خروجي 
  

  
  

  .  مراجعه نمائيدCommunications به كتابچه راهنماي Modbusبراي جزئيات بيشتر در رابطه با اتصاالت 
  
  
  

   3انتخاب خروجي 
  

        
  

      درايو دوم خروجي پالسجايگزين         ))Passive(غير فعال (پالس خروجي داراي اختالف فاز 
  Custody Transferبراي كاربرد هاي 

  

  : توجه 
  . امكان فراهم كردن دو خروجي فركانس مجزا از هم براي خروجي فركانس براي دو اندازه گيري مجزا وجود ندارد

  .  در مدار هاي نمونه مراجعه كنيد10 و 2به شكل هاي . عال استخروجي پالس غير ف
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   5انتخاب خروجي               4انتخاب خروجي 
  

              
    

  
  
  
  
  
  
  

       
  mA 20 < v DC 24رله وضعيت غير فعال؛           خروجي وضعيت غير فعال
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   7انتخاب خروجي            6انتخاب خروجي 

      
  
  

   8انتخاب خروجي 
  

  
  
  
  
  
 MFC051خروجي هاي / ورودي ها2-5-2
 

MFC 051 براي دستگاه هاي مورد استفاده در مناطق معمول و خروجي هاي ) از نظر الكتريكي( داراي خروجي هاي مجزا
  .)دستورالعمل هاي تكميلي نصب و بهره برداري را ببينيد. (ايمن براي دستگاه هاي مورد استفاده در مناطق پرخطر مي باشد

  
  .هستند) Passive(ي خروجي ها غيرفعال تمام

  
 محل راگرچه مدول ها د. در هنگام حمل كانورتور از كارخانه نوع خروجي مورد نياز تعيين و تنظيمات الزم اعمال شده است

  .  لكن اين موارد قابليت تغيير در محل را ندارند،نصب دستگاه متصل مي شوند
  

اتصال نيز توسط .  مراجعه نمائيدFct. 4.1 I/O FITTEDتوسط كارخانه به برنامه براي مشاهده خروجي هاي اصلي تعيين شده 
  . يك برچسب بر روي در قسمت ترمينال مشخص شده است
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  :توجه
HART®  كه داراي 5 ميلي آمپر بجز در مورد انتخاب 20 تا 4بر روي خروجي اول  Profibusقابل استفاده است، مي باشد   .  

  
 Point to Point و Multi-dropدر هر دو حالت  ®HART امكان به كارگيري ،مامي خروجي ها غير فعال هستنداز آنجايي كه ت

  . وجود دارد
  

  1انتخاب خروجي 
  

  
  خروجي جريان غيرفعال

  
  2انتخاب خروجي 

  

  . د دارد امكان مداركشي يك خروجي پالس غيرفعال به صورت زير نيز وجو، ميلي آمپر اول20 تا 4عالوه بر خروجي 
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  3انتخاب خروجي 
  

  .  امكان مداركشي يك ورودي كنترل و يا دوگانه به صورت زير نيز وجود دارد، ميلي آمپر اول20 تا 4عالوه بر خروجي 
  

  
  

  4انتخاب خروجي 
  

  .رد امكان مداركشي يك خروجي وضعيت و يا هشدار به صورت زير نيز وجود دا، ميلي آمپر اول20 تا 4عالوه بر خروجي 
  

  
  5انتخاب خروجي 

  

براي .  را نيز مطابق شكل زير مداركشي نمودProfibus مي توان خروجي ، ميلي آمپر20 تا 4در اين كانورتور عالوه بر خروجي 
  . مراجعه نمائيدcommunicationجزئيات اتصال به كتابچه راهنماي 
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  Remote به Compact و تبديل Compact به Remote دستورالعمل هاي تبديل 2-6
  

 با استفاده از مجموعه اي از ، و يا بر عكسCompact به Remoteتحت شرايط خاص تبديل نحوه نصب كانورتور از حالت 
  . قطعات الحاقي امكان پذير است

  
گاه كاردر مناطق پرخطر اين تبديل تنها در .  و يا بر عكس تنها در مناطق امن مجاز استCompact به Remoteتغيير از حالت 

  . استهاي مسقف مجاز
  

  . براي دريافت اطالعات بيشتر با نزديكترين نمايندگي كرونه تماس گرفته و شماره سريال دستگاه را ارائه نمائيد
  
   اطالعات فني2-7
  
2-7-1 MFC 050 
  

  توان ورودي
  

  )-V AC 115%) 10% / +15    :ولتاژ كاري
      V AC 230%) 10% / +15-(  
      V DC 24%) 30 /+-(  

  
  

  AC-  VA 18    :توان مصرفي
      DC-  W 10  

  
  ورودي ها و خروجي ها

 

  )mA(جريان خروجي 
  

Function:     تغذيه توسط كانورتور(فعال(  
Level:      4 ميلي آمپر20 تا   

   اهم500    :حداكثر بار
  

  خروجي پالس
  

Function:     با سوئيچ ترانسيستور كالكتور باز) تغذيه خارجي(غير فعال  
   كيلوهرتز10 - پالس، هرتز1300 -فركانس    :سحداكثر فركان
  )قابل تنظيم( ميلي ثانيه 500 تا 05/0    :پهناي پالس

  > V DC 24  :توان ورودي خارجي
  > mA  150   :حداكثر جريان مدار
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  ورودي كنترل
  

Function:     تغذيه خارجي(غير فعال (  
  24 تا V DC 4  :حد باالي سيگنال ورودي
   و يا مدار باز  > V DC 2  :حد پائين سيگنال ورودي

  
  خروجي وضعيت

  
Function:     يا) تغذيه توسط كانورتور(فعال  

  بسته به نوع انتخاب خروجي) تغذيه خارجي(غير فعال 
  V DC 24    :حد باالي سيگنال خروجي    :تنظيم فعال
  mA 20    :حداكثر جريان خروجي      

      >V DC 24      :ولتاژ مدار خارجي     :تنظيم غير فعال
  mA 20     :حداكثر جريان مدار      

  
2-7-2 MFC 050 

  

  توان ورودي
  

  )-V AC 230-100%) 10% / +15    :ولتاژ كاري
      V DC 24%) 30 /+-(  

  

  AC-  VA 18    :توان مصرفي
      DC-  W 10  

  
  ورودي ها و خروجي ها

 

 )mA(جريان خروجي 
  

Function:     تغذيه توسط كانورتور(فعال(  
Level:      4 پر ميلي آم20 تا  

  V DC 30-8  :توان ورودي خارجي
  

  خروجي پالس
  

Function:     با سوئيچ ترانسيستور كالكتور باز) تغذيه خارجي(غير فعال  
   كيلوهرتز10 - پالس، هرتز1300 -فركانس    :حداكثر فركانس

  )قابل تنظيم( ميلي ثانيه 500 تا 05/0    :پهناي پالس
  V DC 30-6  :توان ورودي خارجي
  > mA  110   :رحداكثر جريان مدا
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  ورودي كنترل
  

Function:     تغذيه خارجي(غير فعال (  
 V DC 30-7  :حد باالي سيگنال ورودي
   و يا مدار باز  > V DC 2  :حد پائين سيگنال ورودي

  > mA  110   :حداكثر جريان مدار
  

  خروجي وضعيت
  

Function:     تغذيه خارجي(غير فعال(  
  >V DC 30-6   :جريان مدار خارجي

  > mA  110   :ر جريان مدارحداكث
  

:Profibus PA 
 

 FISCO و مدل IEC 61158-2مطابق     :سخت افزار
  V DC 30-9   :جريان مدار خارجي
  > mA  300   :حداكثر جريان مدار
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   راه اندازي3

  
   پارامتر هاي تنظيم شده توسط كارخانه3-1

  

 اين محصول آماده بهره برداري ، از كارخانه خارج مي شودهنگامي كه پروسه توليد يك جريان سنج جرمي به پايان رسيده و
  . تمامي اطالعات فرآيندي مورد نياز با توجه با سفارش خريدار به دستگاه داده شده است. است

  
 جريان سنج جرمي با ،در هنگام سفارش توسط خريدار جزئيات فرآيند مورد نظر براي بكارگيري محصول مشخص نشوداگر 

  . موعه از پارامتر ها و توابع استاندارد پيش فرض برنامه ريزي مي گرددتوجه به يك مج
  

جريان واقعي و كميت آن به . خروجي هاي جريان وپالس تمامي جريان هاي سيال را به صورت مثبت در نظر مي گيرند
ر دبي جريان نشان  را در جلوي مقدا"-" و يا  "+"نمايشگر يك عالمت . صورت مستقل از جهت آن اندازه گيري مي شود

  .خواهد داد
  

  : تنظيمات انجام شده توسط كارخانه براي جريان و پالس ممكن است باعث بروز خطا شود،در شرايط زير
) Low Cut-off(برگشتي ايجاد شود كه از حد مشخص شده براي جريان كمينه  و يك جريان ههنگامي كه پمپ خاموش شد

بايد براي هر دو جهت جريان نمايش ) Totalized(ت كه مقدار مجموع جريان عبوري حالت ديگر در شرايطي اس. بزرگتر باشد
  . داده شود

  
  :براي اجتناب از اين گونه خطاهاي ممكن 

تحت .  تنظيم كنيدflow>0 و يا flow<0 را به يكي از دوحالت Fct.3.1.3در منو ) Flow mode( جريان حالتپارامتر  •
 . در جهت عكس ناديده گرفته خواهند شدهر يك از اين دو حالت جريان هاي

  يا
 را به حدي باال ببريد كه جريان Fct.3.1.1در منو ) Low flow cut-off(مقدار حد مشخص شده براي جريان كمينه  •

 . هاي برگشتي كوچك ناديده گرفته شوند
  يا

 خارجي ابزار طوري كه تنظيم كرده بDIRECTION به حالت Fct.4.6.1را در منو ) alarm output(خروجي هشدار  •
  . قادر به تشخيص جريان هاي مثبت و منفي از يكديگر باشد
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   راه اندازي اوليه3-2 
  

لطفا از تطابق مشخصات جريان برق ورودي موجود با اطالعات داده شده بر روي صفحه مشخصات دستگاه اطمينان  •
 .حاصل نمائيد

 .جريان برق ورودي را سوئيچ كنيد •
مراحل زير بر .  در ابتدا كانورتور سيگنال يك تست از عملكرد خود انجام مي دهد،ن جرياندر هنگام سوئيچ كرد •

 :روي صفحه نمايشگر نشان داده خواهد شد
*  Test        
*SW.VER  VX.XX      
*OPTIMASS 
   XX5X 
* START UP 

 

   :توجه
از زمان روشن شدن دستگاه براي گرم شدن دستگاه  دقيقه 30 توصيه مي شود كه حداقل ،دازه گيري پايدارداشتن يك انبراي 

)Warming-Up( صبر كنيد . 
 

 :براي داشتن اندازه گيري پايدار و دقيق موارد زير نيز بايستي چك شود •
  . را ببينيد1بخش . كيفيت نصب مكانيكال قطعات) الف
در رابطه با كاليبراسيون نقطه صفر در بخش اطالعات بيشتر .  را ببينيد3-3بخش . كاليبراسيون نقطه صفر بايد انجام شود) ب
  .  آمده است5
  
   تنظيم نقطه صفر3-3

  

 پر عاري از گاز و يا هوا دستگاه بايد با مايع هد اصلي ،بدين منظور. بعد از نصب دستگاه تنظيم نقطه صفر بايد انجام شود
 دقيقه و با دبي عبوري 2به مدت حداقل  عبور مايع مورد نظر از هد اصلي ،بهترين روش براي حصول چنين شرايطي. شود

  .  دبي اسمي دستگاه مي باشد50%برابر با 
و براي تنظيم نقطه صفر بدون توقف )  را ببينيد1-1بخش ( از توقف كامل جريان در هد اصلي اطمينان حاصل نمائيد ،متعاقبا

  .  استفاده كرد،مايش داده شده است ن1-1 كه در بخش  )Bypass set-up(جريان سيال مي توان از يك آرايش باي پس 
 

)  دهنده نحوه استفاده از كليد هاي دستگاه براي تنظيم است كه نشان(اكنون مي توان تنظيم نقطه صفر را مطابق جدول زير 
 .آغاز نمود

  
  كليد  نمايشگر
  خط دوم  خط اول

  Fct. (1) OPERATION  
    بار2

  
Fct. 1.1.(1) AUTO. CALIB. 

CALIB. (YES)  
  X.X  PERCENT 

ACCEPT. (YES)  
  

    بار3
  

Fct. 1.1.(1)  AUTO. CALIB. 
ACCEPT. (YES) 

Display  
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  :در شرايط خاصي امكان تنظيم نقطه صفر وجود ندارد
 .شير هاي كنترلي كامال بسته نباشند. اگر سيال عبوري در حركت باشد •
 . خالي كرده و كاليبراسيون را مجددا انجام دهيدهد اصلي را. اگر محتوي گازي در داخل هد اصلي موجود باشد •
اگر در ليست پيغام هاي وضعيت پيغام هشدار . اگر تشديد ارتعاشات خط لوله باعث اغتشاش در هد اصلي شود •

Activeوجود داشته باشد  .  
  

  .وددر اين شرايط فرآيند تنظيم نقطه صفر به طور خودكار قطع شده و پيغام خطاي زير نمايش داده مي ش
 

ZERO.ERROR 
  :  باز گردد 1.1.1تابع  را فشار داده تا كانورتور به شروع كليد 

  
Fct. 1.1.1 AUTO.CALIB 

   
  . آمده است4اطالعات بيشتر در رابطه با تنظيمات نقطه صفر در بخش 

  
  . ده بهره برداري استامآ OPTIMASSپس از تنظيم نقطه صفر 

  
  .  توسط كارخانه تنظيم شده است،ت داده شده در سفارش شماتمامي پارامتر ها با توجه با اطالعا

  .  دستورالعمل هاي بهره برداري آمده است5 و 4اطالعات دقيقتر در رابطه با تنظيمات كانورتور سيگنال در بخش هاي 
  
   برنامه ريزي كانورتور با استفاده از يك آهنرباي ميله اي3-4
  

ه جلويي دستگاه را حسيله سنسور هاي مغناطيسي نصب شده بر روي صفكانورتور داراي قابليت برنامه ريزي بو •
 . بدين منظور احتياجي به برداشتن درپوش جلويي نيست. داراست

به منظور تحريك و فعال )  دستگاه مي باشدهبه صورت استاندارد همرا( از يك آهنرباي ميله اي ،براي انجام اين كار •
 كار با نگهداشتن آهنربا در نزديكي دريچه شيشه اي محفظه دستگاه انجام اين. ساختن سنسور ها استفاده مي شود

 .مي پذيرد
 )Dupllicate push bottons. (تحريك اين سنور ها باعث انجام عمليات مشابه فشردن كليد هاي دستگاه مي شود •

 
  

  

 . الزامي استEx شرايطاين كار در  •
  
 
استفاده از اين روش در مناطق  •

 .مرطوب توصيه مي شود
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  MFC 050 / 051 برنامه ريزي كانورتور 4

  
  اجزا عملياتي  4-1

Operating Elemntsعالوه بر .  پس از برداشتن روكش بخش قطعات الكترونيك توسط آچار مخصوص قابل دسترسي هستند
آن كانورتور قابليت برنامه ريزي توسط سنسور هاي مغناطيسي و آهنرباي ميله اي را نيز بدون نياز به روكش هاي بخش 

  . الكترونيك داراست
  

   :اخطار
از چرب بودن دائم آنها بوسيله گريس اطمينان . آشغال و گرد و خاك جلوگيري كنيداز تجمع . به رزوه و گسكت صدمه نزنيد

  . حاصل كنيد
  

  
 

. بخش بعدي را ببينيد.  مرحله تشكيل شده است5 كنترل توسط بهره بردار از اساس  
 

  : منو اصلي تقسيم مي شود5اين مرحله خود به     :مرحله تنظيم
      Fct. 1.0 OPERATION :ل مهمترين توابع براي تنظيم و كاليبراسيون استاين منو شام .  

Fct. 2.0 TEST : خروجي ها و بازه ،نمايشگر(براي چك كردن كانورتور سيگنال منو تست 
  . و عيب يابي دستگاه مي باشد) اندازه گيري

Fct. 3.0 CONFIG :  تمامي پارامتر هاي خاص و توابع مربوط به اندازه گيري جريان سيال و
  . ج در اين منو قابل تنظيم هستندجريان سن

Fct. 4.0 I.O. CONFIG :خروجي ها،در اين منو پيكربندي ورودي ها ، Communication و 
  .سيستم كنترل قابل تنظيم است

Fct. 5.0 FACTORY.SET : تمامي تنظيمات انجام شده توسط كارخانه و پارامتر هاي ثابت
  . ابل مشاهده هستندمربوط به دستگاه اندازه گيري در اين منو ق

  نمايشگر) باالي(  خط اول -1
  نمايشگر) وسط( خط دوم -2
  نمايشگر) پائين( خط سوم -3

  براي نشان دادن وضعيت كانورتور سيگنال) (جهت هاي 
 نشاندهنده پيغام وضعيت •
 Stand Byحالت  •

 
  )اوپراتور( كليد هاي كنترل كانورتور بوسيله بهره بردار -4
سنسور هاي مغناطيسي براي تنظيم كانورتور بوسيله يك -5

. آهنرباي دستي و بدون نياز به برداشتن محفظه كانورتور
  .است) 4(كرد سنسور ها همانند كليد هاي عمل
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  .)( قابل انتخاب است 2اين منو داراي دو وظيفه اصلي است و از طريق كد ورودي    :صديقت/Resetمرحله 
 تنها در صورتي كه امكان صفر كردن توتااليزر فعال ،)Resetting(صفر كردن مقدار توتااليزر   )خروج(

 تغيير YES را به Fct. 3.5.3 ENABL.RESET در منو ،براي فعال كردن اين امكان. شده باشد
  .دهيد

 در يك ليست ،كه بعد از آخرين تصديق صادر شده اند) خروج(پيغام هاي وضعيت و تصديق   
  . نمايش داده مي شوند

  .  اين پيغام ها از ليست پاك مي شوند،بعد از حذف علت و يا علل و تصديق  
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 OPTIMASS MFC 050/051اساس عملكرد  4-2
  

  
  . كليد ها در منو اصلي و زير منو ها متفاوت استعملكرد  
  . در حال تغيير و اصالح به صورت پررنگ نمايش داده مي شود )cursor(بخش چشمك زن صفحه نمايشگر   
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   عملكرد كليد ها4-3
  

  :توجه  
دير قابل قبول را  نمايشگر حداقل و حداكثر مقا،در صورتي كه مقدار وارد شده براي متغير هاي عددي خارج از بازه مجاز باشد

  . امكان تصحيح مقدار وارد شده وجود دارد   پس از فشردن كليد  . نمايش مي دهد

  چگونگي عملكرد كليد ها
 چشمك زن 

)Cursor(  
اين كاراكتر مي تواند يك رقم . خص مي شودمحل كرسر در صفحه نمايش بوسيله كاراكتر هاي چشمك زن مش

و يا هر كاراكتر ...)  و g، kg، t( واحد اندازه گيري ،)-يا (+  يك عالمت جبري ،تنها در هنگام وارد كردن اعداد
در دو طرف ()  محل كرسر بوسيله دو پرانتز ،در سرتاسر اين راهنما در مثال هاي برنامه ريزي. متني ديگر باشد

  . ك زن مشخص مي گرددكاراكتر چشم
  )Up(يا باال ) Select(كليد انتخاب 

  )9 تا 0. (به ازاي هر بار فشردن كليد يك واحد افزايش مي دهد  :ارقام
  . تبديل مي كند000(.)00000 را به 0000(.)0000. نقطه اعشار را جابجا مي كند  نقطه اعشار

 تبديل مي Fct. 1.(2).0 را به Fct. 1.(1).0طور مثال به . شماره منو را يك واحد افزايش مي دهد  منو
 فشردن مجدد اين كليد شماره منو را به ،هنگامي كه شماره منو به بيشينه خود مي رسد. نمايد

  .  تبديل مي شودFct. 1.(1) به Fct. 1.(3)به طور مثال .  باز مي گرداند1
  . تبديل مي كند”kg“ را به ”g“ و ”NO“ به  را”YES“به طور مثال . فيلد متن را تغيير مي دهد  متن

  
  

  

عالمت 
  جبري

  .   را به يكديگر تغيير مي دهد”-“ و ”+“ 

  )Right(يا راست ) Cursor(كليد كرسر 
  .  جابجا مي كند0(5).123 و به 50(.)123 به 50.(3)12كرسر را از   عدد
 kg/(min)  بهmin/(kg)به طور مثال از . به فيلد متن بعدي مي رود  متن

  
  

  ، Fct. 1.1.(1)  به Fct. 1.(1)به طور مثال از  . . به ستون بعدي منو مي رود  منو
  و يا

 با فشردن اين كليد عمليات مربوط به ،اگر كرسر از قبل در آخرين ستون سمت راست منو باشد
  .آن منو اجرا مي گردد

  .  فر وارد مي شود به حالت تنظيم ص  با فشردن Fct. 1.1.(1) از  ، به طور مثال
  )Enter(يا ورود ) Accept(كليد تائيد 

در حين 
اجراي يك 

  عمليات

  و خروج) در صورت وجود(تائيد و ثبت تغييرات 
  

  

    Fct. 1.(1) به Fct. 1.1.(1)به طور مثال از . جابجايي كرسر به ستون بعدي در سمت چپ  منو
  و يااگر 

  .  با فشردن اين كليد از منو خارج مي شود،و باشدكرسر از قبل در آخرين ستون سمت چپ من
جدول بخش .  به حالت تنظيم صفر وارد مي شود  با فشردن Fct. 1.1.(1) از  ، به طور مثال

  .   را ببينيد4-3-2
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 )Programming Mode( چگونگي ورود به حالت برنامه ريزي 4-3-1
  

  :براي شروع
  توضيحات  نمايشگر  

 را فشار كليد 
  دهيد

Fct.1  
OPERATION  

  و يا
 را "عملكرد كليد ها" مربوط به 3-4 جدول بخش ،اگر اين پيغام ظاهر شد

  .ببينيد
CodE 1 
--------- 

 

  . را تغيير دهيدSupervisor CodE 1اگر اين پيغام ظاهر شد مي توانيد 
         : كد وارد شده توسط كارخانه

CodE 1 
********- 

  
 بر روي صفحه نمايش داده مي “ * “ده توسط يك هر يك از كاراكتر هاي وارد ش

  .شود
Fct.1  

OPERATION  
  

 "عملكرد كليد ها" مربوط به 3-4 جدول بخش ،در صورت ظاهر شدن اين پيغام
  .را ببينيد

  
  

خانه اول تا هشتم 
  )كليد(
  

  )كليد(خانه نهم 

XXXXX 
CODE WRONG 

Supervisor CodE 1با فشردن هر يك از كليد ها مجددا .  اشتباه وارد شده است
  . حيح را وارد كنيد رقمي ص9مي توانيد كد 

  

  :توجه   
را يادداشت كرده و براي دريافت راهنمايي هاي ) XXXXX( عدد داده شده ، رقمي صحيح را نمي دانيد9در صورتي كه كد 

  . بيشتر براي دستيابي به كد با كرونه تماس بگيريد
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  چگونگي خاتمه حالت برنامه ريزي 4-3-2
 

  :براي خاتمه
  توضيحات  نمايشگر  

 5 تا 1را  كليد  
  .بار فشار دهيد

Fct.1  
OPERATION  

  و يا
 بار فشار دهيد تا كرسر بر روي اخرين ستون سمت چپ 5 تا 1را بين  كليد  

  )Fct. 1، 2، 3، 4، 5. (قرار گيرد
 

  
  

+          12.3
            Kg/min

  ويا
تقيم به حالت  به طور مس،اگر هيچ گونه تغييري در تنظيمات سيستم نداده ايد

 . بازگرديد) Measuring Mode(اندازه گيري 

  
  

  
  
  
  

ACCEPT YES 
  
 

ACCEPT NO 
  
 

GO BACK 
 

براي قبول و تائيد اين تغييرات . تغييراتي در تنظيمات سيستم اعمال شده است
  و يا. فشار دهيد كليد 

  

ار فش براي رد اين تغييرات و بازگشت مستقيم به حالت اندازه گيري كليد 
  ويا. دهيد

  

  . براي اعمال تغييرات بيشترFct. 1.(0). فشار داده و به منو ها بازگرديد كليد 

  بازگشت به حالت اندازه گيري   
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  مثال ها
  .با پس زمينه خاكستري نشان داده شده است) قسمت چشمك زن صفحه(در مثال هاي زير كرسر 

  
  براي شروع برنامه ريزي

  

  

  :توجه    
 پيغام زير بر روي  بعد از فشردن كليد ، تغيير داده مي شود”yes“ به حالت Fct.3.5.1 SUPERVISORكه منو  هنگامي 

  .صفحه نمايش ظاهر خواهد شد
  

   CodE 1   - - - - - - - - - 
  .  تايي وارد شود9در اين موقعيت بايستي كد ورودي 

          : كد ورودي توسط كارخانه
  

  .  بر روي صفحه نمايش تائيد مي شود”*“ تايي با ظاهر شدن يك 9يد براي وارد كردن كد فشردن هر كل
  

  براي خاتمه برنامه ريزي
  

  :را مكررا فشار دهيد تا زماني كه يكي از منو هاي زير بر روي صفحه ظاهر شوند كليد   
Fct. 1.0 OPERATION، Fct. 2.0 TEST، Fct. 3.0 CONFIG  

 
 

   دهيدرا فشار كليد   

  
  

  براي پذيرش پارامتر هاي جديد 
  .را به منظور تائيد فشار دهيد كليد   
  . بر روي صفحه نمايش ظاهر خواهد شد) صبر كنيد (”WAIT“پيغام 
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 دستگاه پس از چند لحظه با اعمال تغييرات و بكارگيري پارامتر هاي جديد به حالت ،در صورتي كه خطايي رخ نداده باشد
  . باز مي گردد) Measuring Mode(اندازه گيري 

   
  

  براي عدم پذيرش پارامتر هاي جديد
   مراحل زير بايستي اجرا شود،در صورتي كه هيچ يك از پارامتر هاي جديد نبايستي مورد پذيرش قرار گيرند

 .   را فشار دهيدكليد   •
 .  را نمايش مي دهد”ACCEPT NO“نمايشگر پيغام  •

  
شار دهيد دستگاه بدون بكارگيري پارامتر هاي جديد و با استفاده از پارامتر هاي قبلي به حالت را ف پس از آنكه كه كليد  

  . اندازه گيري باز مي گردد
  
  

  براي مرور و اعمال تغييرات بيشتر
  

 .   را دوبار فشار دهيدكليد   •
 . را نمايش مي دهد”GO BACK“نمايشگر پيغام  •

  
 .مي رود )Programming Mode(دستگاه به حالت برنامه ريزي را فشار دهيد  پس از آنكه كه كليد  

 
  براي تغيير مقادير عددي

  
  افزايش مقدار عددي

  
  

  )كاراكتر چشمك زن(براي جابجايي كرسر 
  

  جابجايي به راست
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  براي تغيير محل نقطه اعشار
  

  جابجايي به راست

  
  

  براي تغيير فيلد متن
  انتخاب فيلد متن بعدي

  
  ر واحد ها براي تغيي

  مقادير عددي به صورت خودكار تبديل مي شوند
  انتخاب واحد بعدي

  
  

  واحد زماني آلترناتيو

  
  

  براي بازگشت از مقادير عددي به متن 
  واحد هاي مهندسي آلترناتيو

  
  

  به نمايش عملياتبازگشت 
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   قابل برنامه ريزي توابع جدول 4-4
  

  شماره
  عمليات

Fct. 
No. 

  يماتشرح و تنظ  نام

1 OPERATION   اولين منوي اصليOPERATION 
1.1 ZERO CALIB.  مربوط به تنظيمات نقطه صفر1.1زير منو   

1.1.1 AUTO CALIB.تنظيم نقطه صفر به صورت خودكار  
 NO و يا SURE YES: انتخاب كنيد) 1*
  ) ثانيه30در طي يك بازه به مدت تقريبي (كاليبراسيون : YESدر صورت انتخاب ) 2*

  )Q100%(مقدار حقيقي جريان عبوري به صورت درصد از جريان بيشينه اسمي هد اصلي :      نمايشگر
 NO و يا ACCEPY YES: انتخاب كنيد) 3*

1.1.2 MANUAL CAL.  وارد كردن دستي انحراف نقطه صفر)Zero Offset(  
  نقطه صفر جريان ) Offset( وارد كردن دستي انحراف *

  . انتخاب شده است.Fctوسيله مطابق آنچه ب: واحد
1.1.3 DISP. ZERO  نمايش آخرين مقدار نقطه صفر بر حسب درصد از جريان اسمي  

1.2 INST. STATE وارد كردن وضعيت عملكرد دستگاه  
  را فشار   براي سوئيچ كردن بين حالت هاي مختلف عملكرد دستگاه استفاده كرده و سپس كليد از كليد 

  .دهيد
* MEASURE 
* STAND BY) دبي جرمي سيال برابر با صفر مي گردد،تيوب اندازه گيري به ارتعاش ادامه مي دهد (  

STOP *) تيوب اندازه گيري متوقف مي شود(.  
1.3 DENSITY CAL.  كاليبراسيون چگالي 3-1زير منو )Density calibration(  

1.3.1 DISP. PT. 1  را نمايش مي دهد كاليبراسيون چگالي 1آخرين مقدار نقطه .  
1.3.1 DISP. PT. 2  كاليبراسيون چگالي را نمايش مي دهد2آخرين مقدار نقطه  .  
1.3.3 1 POINT CAL. كاليبراسيون تك نقطه اي: حالت كاليبراسيون چگالي  

*SURE (NO) گزينه  با استفاده از كليد YES  را فشار دهيد را انتخاب كرده و كليد .  
  . نمونه دلخواه براي كاليبراسيون را از ليست زير انتخاب كنيدليد با استفاده از  ك

* EMPTY  
* WATER 
* TOWN WATER 
*OTHER 

2 POINT CAL. كاليبراسيون دو نقطه اي: حالت كاليبراسيون چگالي  
   :1.3.4دسترسي اول به منو 

*SURE (NO) گزينه  با استفاده از كليد YESكليد يكي با استفاده از .  را فشار دهيديد   را انتخاب كرده و كل 
  .از دو گزينه زير را انتخاب كنيد

* CAL. SAMPLE  1 
* EXIT 

  . نمونه دلخواه براي كاليبراسيون را از ليست زير انتخاب كنيد و با استفاده از  كليد   را فشار دهيدكليد  
* EMPTY  
* WATER 
* TOWN WATER 
*OTHER 

1.3.4 

CALIB. OK و به منو   را فشار دهيدليد  ك Fct. 1.3.4باز گرديد .  
1.3.4 2 POINT CAL. كاليبراسيون دو نقطه اي: حالت كاليبراسيون چگالي  

   :1.3.4دسترسي دوم به منو 
*SURE (NO) گزينه  با استفاده از كليد YES  با استفاده از  كليد .  را فشار دهيد را انتخاب كرده و كليد 

  . گزينه زير را انتخاب كنيدهسيكي از 
* CAL. SAMPLE  2  
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* RESTART 
* EXIT 

  . نمونه دلخواه براي كاليبراسيون را از ليست زير انتخاب كنيد و با استفاده از  كليد   را فشار دهيدكليد  
* WATER 
* TOWN WATER 
*OTHER 

 CALIB. OK   و به منو   را فشار دهيدكليد Fct. 1.3.4د باز گردي.  
1.3.5 FACTORY SET تنظيمات كارخانه را دوباره خواني مي كند.  

  . كاليبراسيون چگالي را به حالت تنظيمات كارخانه باز مي گرداند
*SURE (NO) گزينه  با استفاده از كليد YES  را فشار دهيد را انتخاب كرده و كليد .  

2 TSET  توابع تست -2منو اصلي )Tsrt functions(  
2.1 DISPLAY. تست نمايشگر را انجام مي دهد.  

*SURE (NO) گزينه  با استفاده از كليد YES  مدت زمان تقريبي . ( را فشار دهيد را انتخاب كرده و كليد
  .  انجام تست را متوقف نمائيددر هر لحظه مي توانيد با فشردن كليد  ).  ثانيه است30نجام تست ا

2.2 CUR. OUT. 1  اول را تست مي كندخروجي جريان.  
*SURE (NO) گزينه  با استفاده از كليد YES  نوع با استفاده از  كليد .  را فشار دهيد را انتخاب كرده و كليد 

  .سيگنال هاي تست را از ليست زير انتخاب نمائيد
                                           0 mA     2 mA     12 mA     16 mA     20 mA     22 mA  

  . را فشار دهيدبراي خروج از تست در هر لحظه مي توانيد كليد  
2.3 CUR. OUT. 2 خروجي جريان دوم را تست مي كند.  

  . را ببينيدCUR. OUT. 1توضيحات مربوط به 
2.4 CUR. OUT. 3 خروجي جريان سوم را تست مي كند.  

  . را ببينيدCUR. OUT. 1توضيحات مربوط به 
2.5 PULSE OUT. خروجي پالس را تست مي كند.  

*SURE (NO) گزينه  با استفاده از كليد YES  با استفاده از  كليد .  را فشار دهيد را انتخاب كرده و كليد 
  پهناي پالس مطلوب براي تست را از ليست زير انتخاب نمائيد

                                              * 0.05 mSec     * 0.4 mSec     * 1.0 mSec      
                                              * 10.0 mSec     * 100.0 mSec     * 500.0 mSec      

براي توقف . اكنون سيستم شروع به فرستادن پالس ها با پهناي انتخابي مي نمايد.  را فشار دهيدسپس كليد  
  .ر فشار دهيد را دو باتست كليد   

2.6 FREQ. OUT خروجي فركانس را تست مي كند.  
*SURE (NO) گزينه  با استفاده از كليد YES  را فشار دهيد را انتخاب كرده و كليد .  

* LEVEL LOW :  0سطح V DCخروجي از كانورتور مي باشد .  
   سيگنال هاي تست را از ليست زير انتخاب نمائيدبا استفاده از  كليد 

* LEVEL HIGH (+V volts dc) 
* 1 Hz       * 100 Hz 
* 10 Hz       * 1000 Hz  

2.7 ALARM OUT خروجي هشدار را تست مي كند .  
SURE (NO) * گزينه  با استفاده از كليد YES  را فشار دهيد را انتخاب كرده و كليد .  

* LEVEL LOW :  0سطح V DCخروجي بر روي ترمينال هشدار مي باشد .  
   براي تغيير خروجي به گزينه حالت زير استفاده كنيدبا استفاده از كليد 

* LEVEL HIGH :  24سطح V DCخروجي بر روي ترمينال هشدار مي باشد .  
  . را فشار دهيدبراي خروج از تست در هر لحظه مي توانيد كليد  

2.8 CONTROL INP. ورودي كنترل را تست مي كند.  
SURE (NO) *گزينه تفاده از كليد  با اس YES  را فشار دهيد را انتخاب كرده و كليد .  

  .  نمايش داده مي شوند Fct.3.6.1 و نوع عملكرد انتخابي در ،LO يا HI ،سطح وروردي واقعي
  . را فشار دهيدبراي خروج از تست در هر لحظه مي توانيد كليد  

2.9 DIAGNOSE  عيب يابي 9-2زير منو   
2.9.1 TUBE TEMP. دماي تيوب را تست مي نمايد.  
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  .  نمايش داده مي شودF° و يا °Cدما بر حسب .  عمليات را شروع نمائيدبا كليد 
  .  نمايش داده شودF° استفاده نمائيد تا دما بر حسب از كليد 

  . را فشار دهيدبراي خروج از تست در هر لحظه مي توانيد كليد  
2.9.2 STRAIN M.T. اندازه گيري را تست مي نمايدكرنش تيوب .  

  . مقدار كرنش مقاومتي بر حسب اهم نمايش داده مي شود.  عمليات را شروع نمائيدبا كليد 
  . را فشار دهيدبراي خروج از تست در هر لحظه مي توانيد كليد  

2.9.3 STRAIN I.C.. كرنش سيلندر داخلي را تست مي نمايد.  
  . مقدار كرنش مقاومتي بر حسب اهم نمايش داده مي شود. ئيد عمليات را شروع نمابا كليد 

  . را فشار دهيدبراي خروج از تست در هر لحظه مي توانيد كليد  
2.9.4 TUBE FREQ. فركانس هد اصلي دستگاه را نشان مي دهد.  

  . را فشار دهيدبراي خروج از تست كليد  .  عمليات را شروع نمائيدبا كليد 
2.9.5 DRIVE ENEGY مقدار سطح انرژي هد اصلي را نشان مي دهد.  

  . را فشار دهيدبراي خروج از تست كليد  .  عمليات را شروع نمائيدبا كليد 
2.9.6 SENSOR A 
2.9.7 SENSOR B 

  . را نشان مي دهدB و Aمقدار دامنه ارتعاشات سنسور 
  . اين مقادير به صورت درصدي از حداكثر دامنه نمايش داده مي شود

  . باشدFct. 5.2.4يستي در تطابق با مقدار دامنه تنظيمي در اين مقدار با
  . را فشار دهيدبراي خروج از تست كليد  .  عمليات را شروع نمائيدبا كليد 

2.9.8 COMM. ERROR خطاهاي ارتباطي را نشان مي دهد.  
  .  روشن شدن دستگاه را نمايش مي دهدتعداد خطاهاي ارتباطي از لحظه.  عمليات را شروع نمائيدبا كليد 

  . را فشار دهيدبراي خروج از تست در هر لحظه مي توانيد كليد  
2.10 VERSIONS  نسخه ها10-2زير منو   

2.10.1 BACKEND SW  نسخه نرم افزار بكار رفته در بخشBackendرا نمايش مي دهد .  
  . را فشار دهيد كليد  براي خروج از تست.  عمليات را شروع نمائيدبا كليد 

2.10.2 BACKEND HW  نسخه سخت افزار بكار رفته در بخشBackendرا نمايش مي دهد .  
  . را فشار دهيدبراي خروج از تست كليد  .  عمليات را شروع نمائيدبا كليد 

2.10.3 FRONTEND SW  نسخه نرم افزار بكار رفته در بخشFrontendرا نمايش مي دهد .  
  . را فشار دهيدبراي خروج از تست كليد  .  عمليات را شروع نمائيد با كليد

3 CONFIG  پيكربندي-3منو اصلي   
3.1 BASIS. PARAM  اطالعات پايه1-3زير منو   

3.1.1 L.F. CUTOFF حد كمينه جريان سيال  
   درصد جريان نامي10 تا 0بين : مقدار

3.1.2 TIME CONST. قادير اندازه گيري شدهثابت زماني براي خروجي م.  
   ثانيه20 تا 2/0بازه بين 

3.1.3 FLOW MODE نوع جريان مورد انتظار را از بين دو نوع دوسويه و يك سويه تعريف كنيد.  
  يكي از موارد زير را انتخاب كنيد

  FLOW > 0 *.)جريان هاي در جهت منفي را ناديده مي گيرد  (
  FLOW < 0 *.)ي گيردجريان هاي در جهت مثبت را ناديده م  (

 -/+ FLOW *.)جريان در هر دو جهت را در نظر مي گيرد  (
3.1.4 FLOW DIR. جهت جريان سيال را تعريف كنيد.  

  .  را انتخاب نمائيدBACKWARD و يا FORWARDيكي از دو گزينه 
3.1.5 PIPE DIAM. قطر لوله را انتخاب كنيد .  

  .ليمتر و به منظور اندازه گيري سرعت وارد نمائيدمي توانيد مقدار قطر لوله را بر حسب مي
  قطر لوله متناظر با سايز سنسور: مقدار پيش فرض

3.1.6 ADD. TOTAL.  براي اضافه كردن يك توتااليزر اضافي استفاده كنيداز كليد .  
  . را فشار دهيدانتخاب كنيد و سپس كليد  
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* NONE 
* MASS TOTAL 
* VOLUME  TOTAL 
* CONC. TOTAL 

3.1.7 ERROR MSG كداميك از انواع پيغام هاي خطا نمايش داده شوند؟  
  . را فشار دهيد انتخاب كنيد و سپس كليد  با استفاده از كليد 

* BASIC ERRORS 
* TRANS. ERRORS 
* IO ERRORS 
* ALL ERRORS 

3.1.8 PRESS TIME مدت زمان ميرا شدن نوسانات فشاري  
   ثانيه20تا ) خاموش(صفر : بازه

3.1.9 PRESS CUTOF حد كمينه ميرا شدن نوسانات فشاري  
  10%صفر تا : بازه 

3.2 DISPLAY  نمايشگر2-3زير منو   
3.2.1 CYCL. DISP. نمايش گردشي مورد نياز است ؟  

 .CYCLE. DISPدر صورتي كه گزينه .  را انتخاب نمائيد.CYCLE. DISP و يا .STATIC DISPيكي از دو گزينه 
 و MASS FLOW، DENSITY، TOTAL ثانيه بين پارامتر هاي 5 در حالت اندازه گيري نمايشگر هر ،تخاب شودان

TEMPERATUREسوئيچ مي كند و به صورت گردشي تمامي پارامتر ها را نمايش مي دهد  .  
3.2.2 MASS FLOW واحد ها و نوع نمايش مقدار دبي جرمي بر روي نمايشگر  

g، kg، t،  oz، lbحسب  برmin، h، d 
  . تعداد رقم هاي مقدار دبي بعد از نقطه اعشار قابل انتخاب است

3.2.3 MASS TOTAL واحد ها و نوع نمايش مقدار دبي مجموع توتااليزر  
g، kg، t،  oz، lb   

  تعداد رقم هاي مقدار دبي بعد از نقطه اعشار قابل انتخاب است
3.2.4 VOLUME FLOW دار دبي حجمي بر روي نمايشگرواحد ها و نوع نمايش مق  

cm3، dm3، liter، m3، in3، ft3، USgal يا gal برحسب  s، min، h، d 
  . تعداد رقم هاي مقدار دبي بعد از نقطه اعشار قابل انتخاب است

3.2.5 VOL. TOTAL واحد ها و نوع نمايش مقدار دبي مجموع توتااليزر 
  .از بين حاالت زير انتخاب كنيد

OFF) مايش توتااليزر حجمي بر روي نمايشگرعدم ن(، cm3، dm3، liter، m3، in3، ft3، USgal يا gal    
3.2.6 TEMPERATURE واحدهاي نمايش دما  

C° و يا °F  
  .نوع نمايش ثابت و با يك رقم اعشار است

3.2.7 DENSITY واحد ها و نوع نمايش مقدار چگالي  
g، kg، t،  بر cm3، dm3، liter، m3، in3، ft3، USgal ، gal يا  SG)  20چگالي مخصوص نسبت به آب در دماي 

  )درجه سانتيگراد
  .تعداد رقم هاي مقدار دبي بعد از نقطه اعشار قابل انتخاب است

3.2.8 CONC. FLOW واحد ها و نوع نمايش مقدار دبي جرمي ماده محلول بر روي نمايشگر  
  و يا  )مقدار دبي جرمي ماده محلول بر روي نمايشگرايش عدم نم (OFF. از بين موارد زير انتخاب نمائيد

g، kg، t،  oz، lb برحسب min، h، d 
  .تعداد رقم هاي مقدار دبي بعد از نقطه اعشار قابل انتخاب است

3.2.9 CONC. TOTAL واحد ها و نوع نمايش مقدار دبي مجموع ماده محلول بر روي توتااليزر  
  و يا  ) ماده محلول بر روي نمايشگرمجموعمقدار دبي عدم نمايش  (OFF. يداز بين موارد زير انتخاب نمائ

g، kg، t،  oz، lb   
  تعداد رقم هاي مقدار دبي بعد از نقطه اعشار قابل انتخاب است

3.2.10 CONC.BY.MASS نمايش غلظت جرمي  
  و يا  )شگر بر روي نمايغلظت جرميمقدار عدم نمايش  (OFF. از بين موارد زير انتخاب نمائيد
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PERCENT M 
3.2.11 CONC.BY.VOL نمايش غلظت حجمي  

  و يا  ) بر روي نمايشگرغلظت حجميمقدار عدم نمايش  (OFF. از بين موارد زير انتخاب نمائيد
PERCENT V  

3.2.12 VELOCITY نمايش سرعت جريان  
  و يا  )گر بر روي نمايشعدم نمايش سرعت جريان (OFF. از بين موارد زير انتخاب نمائيد

* m/sec 
* ft/sec 

3.2.13 LANGUAGE زبان متن نمايشگر  
* ENGLISH 
* FRANCAIS 
* ESPANOL 
* DEUTCH 

3.3 CONC. MEAS.  اندازه گيري غلظت3-3منو   
3.3.1 CONC. MODE )در صورتي كه گزينه اندازه گيري غلظت سفارش داده نشده باشد (.* NOTFITTED   

  ه گيري غلظت موجود است يكي از گزينه هاي زير را انتخاب كنيددر صورتي كه گزينه انداز
* NONE 
* BRIX 
* GEN. CONC. 
* BAUME 144.3 
* BAUME 145.0 
* NAOH 
* PLATO 

3.3.2 ENABLE CONC. كد دسترسي را براي اندازه گيري غلظت وارد نمائيد. 
  :در صورتي كه دسترسي فعال شود  

3.3.2 OFFSET  مقدارOFFSETراي اندازه گيري غلظت ب  
  غلظت ورودي به صورت دستي) Offset(مقدار انحراف 

  . به صورت مستقيمoffset وارد كردن مقدار *
3.3.3 CONC TYPE 
3.3.4 CONC CF1 

3.3.12 CONC CF12 

  

  .به راهنماي جداگانه مربوط به اندازه گيري غلظت مراجعه نمائيد
3.4 DENSITY  چگالي4-3زير منو   

3.4.1 DENS. MODE نوع چگالي مورد نظر را انتخاب كنيد.  
 به تابع  واحد و مقدار مورد نظر را انتخاب كرده و با استفاده از كليد  و با استفاده از كليد ، را بزنيدكليد 
  .  بازگرديد3.1.5

  FIXED)چگالي معمول(
 REFFERED)چگااي وابسته به دما(

 ACTUAL)چگالي كاري(
3.4.2 FIXED  مقدار چگالي ثابت تنها براي گزينه“FIXED”را وارد كنيد .  
3.4.2 REF. TEMP.  مقدار دماي مرجع را تنها براي گزينه“REFFERED”وارد كنيد .  
3.4.3 SLOPE  مقدار شيب را تنها براي گزينه“REFFERED”وارد كنيد .  

3.5 PASSWORDS  رمز هاي عبور5-3زير منو   
3.5.1 SUPERVISOR رد كردن كد سوپروايزر براي دسترسي به منو ها الزم است ؟وا  

  . را فشار دهيد استفاده كرده و سپس كليد براي انتخاب گزينه مورد نظر از كليد 
* ENABLE PW 
* GHANGE PW 
* EXIT 

  :  كد پيش فرض
3.5.2 CUSTODY  وارد كردن كدCustody Transferالزم است ؟   
3.5.3 TOTAL RESET  آيا امكانresetكردن توتااليزر فعال شود ؟   

  . را فشار دهيد استفاده كرده و سپس كليد براي انتخاب گزينه مورد نظر از كليد 
   ALLOW RESET *) كردن توتااليزر وجود داردresetامكان (

  COMM RESET *) كردن توتااليزر از طريق گزينه هاي ارتباطي وجود دارد reset امكان (
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 NO RESET *) كردن توتااليزر وجود نداردresetامكان (
3.6 SETTINGS  تنظيمات6-3زير منو   

3.6.1 TAG ID  تنظيمات نامTAG   
 استفاده مي كنند MIC 500دستي نوع ) Communicator(اين كار تنها در مورد دستگاه هايي كه از كامينيكيتور 

  . ضروري است
 ”MFC 050 (MFC 051)“: تنظيم توسط كارخانه 

  :كاراكتر هاي قابل استفاده در هر خانه خالي 
A...Z / 0...9 / + / - /  * / = /  // (>= blank charcter)  

4 I.O. CONFIG.  پيكربندي ورودي و خروجي 4منو   
4.1 I.O. FITTED  ورودي ها و خروجي هاي موجود 1-4منو   

  جودتنظيمات مدول هاي ورودي و خروجي مو
* NONE 
* I 

  I F A B *) ورودي كنترل1 ، خروجي هشدار1 ،فركانس/ خروجي پالس1 ، خروجي جريان1(
  I Fcl B *) ورودي كنترل1 ، ، خروجي فركانس دوگانه با اختالف فاز1 ، خروجي جريان1(

   Modbus(* I RS485 ، خروجي جريان1(
  : هستند  بوسيله برنامه ريزي قابل تغييرMulti IOخروجي هاي 

MFC 050 

  I A B 2*) ورودي كنترل1 ، خروجي هشدار1  ، خروجي جريان2(
  2I F B *) ورودي كنترل1 ،فركانس/ خروجي پالس1  ، خروجي جريان2(

  3I F *)فركانس/ خروجي پالس1  ، خروجي جريان3(
   3I B *) ورودي كنترل1 ، خروجي جريان3(

   3I A *) خروجي هشدار1  ، خروجي جريان3(

4.1 

MFC 051 )1ايزوله از يكديگر،فركانس/ خروجي پالس1  ، خروجي جريان (* IF GI  
 I A GI *) ايزوله از يكديگر، خروجي هشدار1  ، خروجي جريان1(

  I B GI *) ايزوله از يكديگر، ورودي كنترل1  ، خروجي جريان1(
   2I GI *) ايزوله از يكديگر، خروجي هشدار1  ، خروجي جريان2 (

 I Bus GI *) ايزوله از يكديگر، Profibus خروجي 1  ،ن خروجي جريا1(
4.2 CUR. OUT. 1  خروجي جريان اول2-4زير منو   

4.2.1 FUNCTION  1عملكرد خروجي جريان  
    mA(* OFF 0= جريان خروجي (

     : MASS FLOW *و خروجي جريان در بازه HIGH  [Fct. 4.2.4]تا LOW  [Fct. 4.2.3]دبي جرمي در بازه (
           [Fct. 4.2.2]   0/4-20 mAقرار دارد (. 

 
     : DENSITY *و خروجي جريان در بازه HIGH  [Fct. 4.2.4]تا LOW  [Fct. 4.2.3]چگالي در بازه (

           [Fct. 4.2.2]   0/4-20 mAقرار دارد (. 
 

     : VOL. FLOW *ان در بازه و خروجي جريHIGH  [Fct. 4.2.4]تا LOW  [Fct. 4.2.3]دبي حجمي در بازه (
           [Fct. 4.2.2]   0/4-20 mAقرار دارد (. 

 
     :TEMPERATURE *و خروجي جريان در بازه HIGH  [Fct. 4.2.4]تا LOW  [Fct. 4.2.3]دما در بازه (

           [Fct. 4.2.2]   0/4-20 mAقرار دارد (.  
        CONC. FLOW *.نصب موجود هستندتوابع مربوط به اندازه گيري غلظت در صورت 

* CONC. BY MASS      
     .CONC. BY VOL *.)به راهنماي جداگانه مربوط به گزينه اندازه گيري غلظت مراجعه نمائيد(

* DIRECTION      
  .) دارندmA 20 و جريان هاي مثبت خروجي جريان mA 0/4جريان هاي در جهت منفي خروجي جريان معادل (

)DENSITYرا ببينيد (.* REF. DENSITY      
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* SENSOR AVG. 
* SENSOR DEV.  
* DRIVE ENEGY.  
* TUBE FREQ.  
* STRAIN M.T.  
* STRAIN I.C.  

     :VELOCITY *و خروجي جريان در بازه HIGH  [Fct. 4.2.4]تا LOW  [Fct. 4.2.3]سرعت در بازه (
           [Fct. 4.2.2]   0/4-20 mAقرار دارد (.  

4.2.2 RANGE 1  1بازه جريان خروجي  
  . را فشار دهيد انتخاب كنيد و سپس كليد  با استفاده از كليد 

* 0-20 mA 
    mA(* 0-20/22 mA 22= در هنگام شناسايي خطا خروجي جريان (

* 4-20 mA 
      mA(* 4-20/2 mA 2= در هنگام شناسايي خطا خروجي جريان (

   mA(* 4-20/3.5 mA 3.5= جي جريان در هنگام شناسايي خطا خرو(
     mA(* 4-20/22 mA 22= در هنگام شناسايي خطا خروجي جريان (

4.2.3 LOW LIMIT  همانگونه كه توسط حد پائين مقدار كميت اندازه گيري شدهFct. 4.2.1تعيين مي گردد .  
  )Fct. 4.2.2ق با  ميلي آمپر مطاب4صفر و يا (اين مقدار متناظر با جريان خروجي كمينه است 

4.2.4 HIGH LIMIT  همانگونه كه توسط حد باال مقدار كميت اندازه گيري شدهFct. 4.2.1تعيين مي گردد .  
  . ميلي آمپر است20اين مقدار متناظر با جريان خروجي 

  . اين منو موجود نيست، قرار داشته باشدOFF بر روي Fct. 4.2.1در صورتي كه تابع 
4.3 CUR. OUT. 2  جريان خروجي دوم3-4زير منو   

  . ظاهر مي گردد”NOT FITTED“ پس از ورود به منو پيغام ،در صورتي كه اين خروجي موجود نباشد
  . عمل كنيد4.2براي برنامه ريزي مطابق 

4.4 CUR. OUT. 3  جريان خروجي سوم4-4زير منو   
  . ظاهر مي گردد”NOT FITTED“ پس از ورود به منو پيغام ،در صورتي كه اين خروجي موجود نباشد

  . عمل كنيد4.2براي برنامه ريزي مطابق 
4.5 PULSE OUT.  فركانس/  خروجي پالس5-4زير منو  

4.5.1 FUNCTION  فركانس/ عملكرد خروجي پالس  
    0V DC(* OFF= خروجي (

* MASS FLOW      
 MAX تا MIN FLOW: رمي در بازه  متناظر با مقدار دبي جMAX FREQ. HZ تا 0مقدار خروجي فركانس بين (

FLOW مطابق آنچه در Fct. 4.5.2 مي باشد، تنظيم شده است4.5.3 و (.  
* DENSITY 

 MAX تا MIN DENSITY:  متناظر با مقدار چگالي در بازه MAX FREQ. HZ تا 0مقدار خروجي فركانس بين (

DENSITY مطابق آنچه در Fct. 4.5.2 اشد مي ب، تنظيم شده است4.5.3 و(. 
       MASS TOTAL *).تنظيم شده است Fct. 4.5.2آنچه در مقدار ثابت جرم مطابق =  پالس 1(

* VOLUME FLOW 
 تا MIN V.FLOW:  متناظر با مقدار دبي حجمي در بازه MAX FREQ. HZ تا 0مقدار خروجي فركانس بين (

MAX V. FLOW مطابق آنچه در Fct. 4.5.2 باشد مي، تنظيم شده است4.5.3 و (. 
      VOL. TOTAL *)تنظيم شده است Fct. 4.5.2آنچه در مقدار ثابت حجم مطابق =  پالس 1(

* TEMPERAT.  
 .MAX TEMP تا .MIN TEMP:  متناظر با مقدار دما در بازه MAX FREQ. HZ تا 0مقدار خروجي فركانس بين (

 .) مي باشد، تنظيم شده است4.5.3 و Fct. 4.5.2مطابق آنچه در 
 

CONC FLOW 
CONC. TOTAL 
CONC.BY.MASS 
CONC.BY.VOL.  

  
   DIRECTION *) توليد مي كنندV volts DC+ و جريان هاي مثبت خروجي V DC 0جريان هاي منفي خروجي (

 توابع عيب يابي

پارامتر هاي مربوط به اندازه گيري غلظت در صورت نصب 
.به راهنماي جداگانه مربوط مراجعه نمائيد
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    ADDITIONAL *)تنظيم شده است Fct. 4.5.2آنچه در مقدار ثابت جرم مطابق =  پالس 1(
4.5.2 

 
  يا

LOW LIMIT 
 

PULSE WIDTH 

 متناظر است و يا كمينه پهناي پالس بر Hz 0مقدار كمينه كميت اندازه گيري شده كه با مقدار خروجي 
 CONC. TOTAL و يا MASS TOTAL، VOL. TOTALبراي توابع  mSحسب 

4.5.3 
 
  يا

HIGH LIMIT 
 

PULSE VAL. 

ت و يا مقدار جرم  متناظر اس.MAX FREQمقدار بيشينه كميت اندازه گيري شده كه با مقدار خروجي 
 CONC. TOTAL و يا MASS TOTAL، VOL. TOTALبراي توابع يا حجم به ازاي هر پالس 

4.5.4 MAX FREQ. مقدار بيشينه فركانس كه متناظر با حداكثر مقدار كميت اندازه گيري شده مي باشد .  
  CONC. TOTAL و يا OFF، MASS TOTAL، VOL. TOTAL ،غير قابل تعيين براي توابع
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4.6 ALARM OUT.  خروجي هشدار6-4زير منو   

4.6.1 FUNCTION عملكرد خروجي هشدار  
    OFF *.)خروجي به حالت غير فعال مي رود(

* MASS FLOW      
 هشدار فعال مي ، تجاوز كندFct. 4.5 تا Fct. 4.2در صورتي كه مقدار دبي جرمي از مقدار حد تعيين شده در (

  .)گردد
* DENSITY 

 .) هشدار فعال مي گردد، تجاوز كندFct. 4.5 تا Fct. 4.2 صورتي كه مقدار چگالي از مقدار حد تعيين شده در در(
* MASS TOTAL       

  .) هشدار فعال مي گردد، فراتر رودFct. 4.5 تا Fct. 4.2در صورتي كه مقدار توتااليزر از مقدار حد تعيين شده در (
* VOLUME FLOW 

 هشدار فعال مي ، تجاوز كندFct. 4.5 تا Fct. 4.2ر دبي حجمي از مقدار حد تعيين شده در در صورتي كه مقدا(
 .)گردد

      VOL. TOTAL *.....)در صورتي كه مقدار توتااليزر (
* TEMPERAT.  

 .) هشدار فعال مي گردد، تجاوز كندFct. 4.5 تا Fct. 4.2در صورتي كه مقدار دما از  حدود تعيين شده در (
 

CONC FLOW 
CONC. TOTAL 
CONC.BY.MASS 
CONC.BY.VOL.  

  
   DIRECTION *.)خروجي براي جريان هاي مثبت فعال و براي جريان هاي منفي غير فعال مي باشد(

     .SEVERE ERR *.)در صورت شناسايي يك خطاي جدي در سيستم هشدار فعال مي گردد(
     ALL ERRORS *)مي گردددر صورت بروز هرگونه اخطار در سيستم هشدار فعال (

* I 1 SAT.      
 هشدار فعال مي ، قرار گيرد4.2.4 و Fct. 4.2.3اگر مقدار خروجي در خروجي جريان خارج از بازه تعيين شده در (

  )گردد 
   .I 2 SAT. and I 3 SAT *.قبلي را ببينيد

* PULSE SAT.  
 ويا Fct. 4.5.3  تعيين شده در MAX LIMITار  برابر مقد3/1اگر مقدار خروجي در خروجي پالس بزرگتر از (

  ) هشدار فعال مي گردد ، تعيين شده باشد .Fct  4.5.4 كه در  MIN LIMITكوچكتر از مقدار 
* ANY O/P SAT. 

 هشدار فعال مي ،اگر مقدار خروجي در هر يك از خروجي هاي جريان و پالس خارج از بازه تعيين شده قرار گيرد(
  ).گردد 

* VELOCITY     
 هشدار فعال مي ، قرار گيردFct. 4.5 تا Fct. 4.2در صورتي كه مقدار سرعت خارج از محدوده تعيين شده در (

  .)گردد
* ADDITIONAL 

 هشدار فعال مي ، تجاوز كندFct. 4.5 تا Fct. 4.2در صورتي كه مقدار توتااليزر از مقدار حدود تعيين شده در (
 .)گردد

4.6.2 
 
  

LOW LIMIT 
 
 

  دار كمينه مجاز براي توابع عملكردمق
 TOTAL MASS، MASS FLOW، DENSITY، TEMPERATURE، VOL. FLOW، VELOCITY، 

ADDITIONAL و توابع مربوط به غلظت .  
  . خواهد بود3.2به نوع تابع عملكرد بستگي دارد و متناظر با واحد تعيين شده در زير منو : واحد ها

  عغير قابل تعيين براي ساير تواب
4.6.3 

 
  

HIGH LIMIT 
 
 

  مقدار بيشينه مجاز براي توابع عملكرد
 TOTAL MASS، MASS FLOW، DENSITY، TEMPERATURE، VOL. FLOW، VELOCITY، 

ADDITIONAL و توابع مربوط به غلظت .  
  . خواهد بود3.2به نوع تابع عملكرد بستگي دارد و متناظر با واحد تعيين شده در زير منو : واحد ها

 ر قابل تعيين براي ساير توابعغي

ربوط به اندازه گيري غلظت در صورت نصبپارامتر هاي م
.به راهنماي جداگانه مربوط مراجعه نمائيد
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4.6.4 ACTIVELEVEL مقدار سطح ولتاژ مورد نظر براي حالت فعال را انتخاب نمائيد .  
* ACTIVE HIGH (24 V DC) 
* ACTIVE LOW (0 V DC) 

4.7 CONTROL INP.  ورودي كنترل7-4زير منو   
4.7.1 FUNCTION عملكرد ورودي كنترل  

    INACTIVE *).ورودي كنترل غير فعال است(
     STANDBY *.) مي رودstandbyهنگامي كه كانورتور به وضعيت (

              STOP *) مي رودStopهنگامي كه كانورتور به وضعيت (
* ZERO CALIB.  

  .) در ورودي كنترل كاليبراسيون نقطه صفر انجام مي گردد در طي مرحله گذار از وضعيت غير فعال به فعال(
* TOTAL RESET 

  .) در ورودي كنترل مقدار توتااليزر صفر مي گردد در طي مرحله گذار از وضعيت غير فعال به فعال(
      VOL. TOTAL *.....)در صورتي كه مقدار توتااليزر  (

* QUIT ERRORS  
 .) در ورودي كنترل پيغام هاي خطاي وضعيت حذف مي گردند در طي مرحله گذار از وضعيت غير فعال به فعال(

4.7.2 ACTIVELEVEL مقدار سطح ولتاژ مورد نظر براي حالت فعال را انتخاب نمائيد .  
* ACTIVE HIGH (4…24 V DC) 
* ACTIVE LOW (0…4 V DC) 

4.8 SYS. CTROL.  كنترل سيستم8-4زير منو   
4.8.1 FUNCTION عملكرد تابع كنترل سيستم  

    OFF *.)كنترل سيستم غير فعال است(
     FLOW = 0 *.)جرمي خوانده شده صفر مي گردد و توتااليزر متوقف مي شودمقدار دبي (

* FLOW = 0/RST        
 هنگامي كه وضعيت ،در وضعيت فعال مقدار دبي جرمي خوانده شده صفر مي گردد و توتااليزر متوقف مي شود(

 موجود Custody Transfer Protectionاين عملكرد براي . غير فعال مي گردد مقدار توتااليزر نيز صفر مي گردد
  .)نيست

     OUTPUTS.OFF *.) مي بردOFFتمامي خروجي ها را به وضعيت (
4.8.2 CONDITION شرط الزم براي فعال شدن تابع عملكرد باال  

* DENSITY      
 ،ن شد تعييFct. 4.8.3،4 كه در MIN و  MAXدر صورتي كه مقدار چگالي خارج از بازه تعيين شده توسط حدود (

  ).قرار گيرد
* TEMPERATURE 

 ، تعيين شدFct. 4.8.3،4 كه در MIN و  MAXدر صورتي كه مقدار دما خارج از بازه تعيين شده توسط حدود (
  ).قرار گيرد

 . موجود نيستCustody Transfer Protectionاين تابع براي 
4.8.3 

 
  

LOW LIMIT 
 
 

  . انتخاب شدهFct. 4.8.2مقدار كمينه مجاز دما يا چگالي كه در 
  . خواهد بود3.2.7  و 3.2.6به نوع تابع عملكرد بستگي دارد و متناظر با واحد تعيين شده در زير منو : واحد ها

  . موجود نيستCustody Transfer Protectionاين تابع براي 
4.8.4 

 
  

HIGH LIMIT 
 
 

  . انتخاب شدهFct. 4.8.2مقدار بيشينه مجاز دما يا چگالي كه در 
  . خواهد بود3.2.7  و 3.2.6به نوع تابع عملكرد بستگي دارد و متناظر با واحد تعيين شده در زير منو : واحد ها

  . موجود نيستCustody Transfer Protectionاين تابع براي 
4.9 COMM. 

MODULE.  مدول هاي ارتباطي9-4زير منو   
4.9.1 PROTOCOL مايش مي دهدنوع پروتوكل ارتباطي بكار رفته را ن.  

(OFF،SERIAL، MODBUS، PROFIBUS، FF BUS، KROHNE) 
4.9.2 ADRESS آدرس  

  .  اين تابع فعال نيستFct. 4.9.1 در SERIAL يا OFFدر صورت انتخاب 
4.9.3 BAUDRATE  تنظيماتBAUDRATE)  براي گزينهMODBUS در Fct.4.9.1(  
4.9.4 SER.FORMAT  براي گزينه (نوع نمايش سريالMODBUS در Fct.4.9.1(  
4.10 CALIB 1  1 كاليبراسيون خروجي جريان 10-4زير منو  
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4.10.1 I 1 5 mA  5 براي 1كاليبراسيون خروجي جريان mA 
4.10.2 I 1 18 mA  18 براي 1كاليبراسيون خروجي جريان mA 
4.10.3 I 2 5 mA I 1 5 mAرا ببينيد .  
4.10.4 I 2 18 mA I 1 18 mAرا ببينيد .  
4.10.5 I 3 5 mA I 1 5 mAرا ببينيد .  
4.10.6 I 3 18 mA I 1 18 mAرا ببينيد .  
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5 FACTORY SET.  تنظيمات كارخانه5زير منو   

5.1 CALIBRATED  كاليبراسيونضرايب 1-5زير منو   
5.1.1 CF1 
5.1.2 CF2 
5.1.3 CF3 
5.1.4 CF4 
5.1.5 CF5 
5.1.6 CF6 
5.1.7 CF7 
5.1.8 CF8 
5.1.9 CF9 

5.1.10 CF10 
5.1.11 CF11 
5.1.12 CF12 
5.1.13 CF13 
5.1.14 CF14 
5.1.15 CF15 
5.1.16 CF16 
5.1.17 CF17 
5.1.18 CF18 
5.1.19 CF19 
5.1.20 CF20 

 
 
 
 
 
 
 
 

  )فقط خواندني. (مقادير ضرايب كاليبراسيون ترانسديوسر را نشان مي دهد

5.1.21 METER CORR. وارد كردن يك ضريب تصحيح دستگاه  
5.2 METER  اطالعات دستگاه2-5زير منو   

5.2.1 METER TYPE نمايش نوع دستگاه  
5.2.2 METER SIZE نمايش سايز دستگاه  
5.2.3 MATERIAL  نمايش جنس تيوب اندازه گيري  
5.2.4 TUBE AMP. صدنمايش مقدار دامنه حركت تيوب اندازه گيري به در  

5.3 TEMP. LIMITS  حدود دما3-5زير منو   
5.3.1 MAX TEMP. نمايش حداكثر دماي مجاز  
5.3.2 MIN TEMP.  دماي مجازحداقلنمايش   

5.4 TEMP. HIST.  تاريخچه دما4-5زير منو   
5.4.1 MAX TEMP.  ثبت شدهنمايش حداكثر دماي  
5.4.2 MIN TEMP.  ثبت شده دماي حداقلنمايش  

5.5 SERIAL NO.  شماره هاي سريال5-5زير منو   
5.5.1 FRONTEND  نمايش شماره سريال قسمتBackend 
5.5.2 BACKEND  نمايش شماره سريال قسمتFrontend 
5.5.3 METER نمايش شماره سريال دستگاه  
5.5.4 SYSTEM نمايش شماره سريال كلي سيستم 
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  و تائيد پيغام ها  كردن توتااليزر RESET / QUIT – rsest منو 4-5
 

Reset كردن توتااليزر   
  توضيح  نمايشگر  كليد

  10.36
     kg

  حالت اندازه گيري
  CodE 2

--------
  : را وارد كنيد ) CodE 2 (2 كد دسترسي reset/quitبراي دسترسي به منو 

  RESET.TOTAL منوresetكردن توتااليزر   
مجموعه اي از انتخاب هاي ) Fct. 3.1.6( شود در صورتي كه توتااليزر اضافي انتخاب

  .ممكن ظاهر مي گردد
     RESET ALL *. مي كند resertتمامي توتااليزر ها را 

    ADDITIONAL * . مي كند resertتنها توتااليزر اضافي را 
  :در غير اين صورت پيغام هاي زير نمايش داده مي شوند

* SURE YES
* SURE NO

 و يا با استفاده از قفل Fct. 3.5.3ن توتااليزر را مي توان در  كردresetامكان 
Custody Transferغير فعال كرد  .  

  
  مشاهده پيغام هاي وضعيت و خروج

  توضيح  نمايشگر  كليد
  0.36

    kg 
      

 حالت اندازه گيري
 بيانگر وجود يك پيغام خطا در ليست ،بر روي صفحه نمايشظاهر شدن عالمت 

  .غام هاي وضعيت سيستم استپي
  CodE 2

--------
    

  : را وارد كنيد ) CodE 2 (2 كد دسترسي reset/quitبراي دسترسي به منو 

  RESET.TOTAL
    

   كردن توتااليزر resetمنو 
 STATUS. LIST

    
  خروج منو پيغام هاي وضعيت/ مشاهده

 MASS FLOW
   

  . ساير پيغام هاي موجود در ليست را نيز ببينيد ويد هاي با استفاده از كل
  . را بزنيدبراي خروج كليد 

 
QUIT YES
    

  .  نمايش داده مي شود QUIT YES ليست پيغام هاي وضعيت پيغام يدر انتها
  .  در صورت امكان پيغام ها را از ليست پاك مي كندYESانتخاب 

 را  را انتخاب كرده و كليد QUIT NO گزينه ز كليدبراي لغو عمليات با استفاده ا
  .بزنيد

 STATUS. LIST به طور مثال مقدار دبي (با فرض شرايطي كه موجب بر طرف شدن علت پيغام شود
  . ناپديد مي گرددعالمت ) جرمي به بازه مجاز باز گردد

  .بازگشت به حالت اندازه گيري 
  

  . ارائه خواهد شد2-6 همراه توضيحي در مورد هر كدام در يك جدول در بخش مروري بر پيغام هاي وضعيت به
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 FEمشاهده وضعيت 
  توضيح  نمايشگر  كليد
  CodE 2

--------
  : را وارد كنيد ) CodE 2 (2 كد دسترسي reset/quitبراي دسترسي به منو 

 
 

 

 

RESET.TOTAL
 
STATUS LIST

 

FE STATUS 

 يزر  كردن توتاالresetمنو 
 خروج منو پيغام هاي وضعيت/ مشاهده

 FEمشاهده پيغام هاي وضعيت 

 Messagesبه طور معمول هيچ پيغامي نمايش داده نمي شود.  
 معموال اين نشاندهنده شاخص هاي عيب ياب براي مقاصد ،در صورت نمايش پيغام

  . سرويس و رفع عيب هستند
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   تشريح عمليات توابع مختلف5

  
در . ي مثال هاي پيش رو براي تنظيمات كانورتور سيگنال يك روش نوشتاري كوتاه مورد استفاده قرار گرفته استدر تمام

 تنها به ذكر تعداد دفعات و ليست كردن پيغام نهايي ،مواردي كه نياز به فشردن يك كليد براي بيش از يك بار وجود دارد
 ،اي مياني كه پس از هر بار فشردن كليد بر روي صفحه ظاهر مي شوددر اين مثال ها از آوردن پيغام ه. اكتفا شده است

  .اجتناب شده است
  
   راه اندازي اوليه1- 5

 Fct. 1.1تنظيم نقطه صفر 
  .دستگاه تنظيم شود) Zero Point( الزم كه نقطه صفر ،هنگامي كه دستگاه براي اولين بار مورد استفاده قرار مي گيرد

 

منظور حفظ كيفيت و صحت اندازه گيري نبايد هيچ گونه تغييري در سيستم نصب شده صورت  به ،پس از تنظيم نقطه صفر
)  و يا تغيير فاكتور كاليبراسيون،مانند لوله كشي( پس از اعمال هر گونه تغييرات در سيستم ،اين بدان معناست كه. گيرد

  . تنظيم مجدد نقطه صفر دستگاه توصيه مي شود
  

 هد اصلي دستگاه بايستي در دما و فشار كاري به طور كامل از سيال فرآيندي پر ،يون نقطه صفربراي انجام موفق كاليبراس
 سيال بايستي عاري از هرگونه محتوي هوا بوده و اين امر در مورد نصب افقي دستگاه از اهميت ،در حالت ايده آل. باشد

 2  هد اصلي دستگاه حداقل به مدت ،براسيون نقطه صفراز اينرو توصيه مي شود كه قبل از آغاز كالي. بيشتري برخوردار است
 جريان بايد در هد اصلي به ،بعد از انجام اين كار. در معرض عبور سيال فرآيندي قرار گيرد) >%50(دقيقه و با دبي جرمي باال 

  . مقدار صفر بازگردد كه اين كار از طريق بستن كامل شير هاي كنترل مربوط صورت مي گيرد
  

به صورت خودكار قابل اندازه گيري بوده و از طريق كليد هاي صفحه نمايش به صورت ) zero offset(حراف نقطه صفر مقدار ان
 اوپراتور بايستي با استفاده از آهنرباي ميله اي موجود در ،در صورت انجام تنظيم خودكار. دستي نيز قابل تنظيم مي باشد

.  سنسور هاي مغناطيسي صفحه نمايش را به كار اندازد،حل خود قرار داردپكيج دستگاه و در حالي كه پوشش دستگاه در م
اين كار بخاطر اطمينان از يكسان بودن تنظيم نقطه صفر انجام شده با نصب مكانيكال و تنظيم مربوط به عملكرد در شرايط 

  . نرمال است
  

  .از حالت اندازه گيري شروع كنيد
  

  نمايشگر  كليد
 Fct. 1.1 ZERO CALIB   بار 2

  

  
  
  

 
Fct. 1.1.(1) AUTO CALIB 

 

 و يا
  

Fct. 1.1.(2) MANUAL CALIB  
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  :توجه  
 كاراكتر هاي بين دو پرانتز بر روي صفحه نمايش به ،موجود در جدول باال نشاندهنده موقعيت كرسر مي باشدپرانتز هاي 

با فشردن كليد .  كاراكتر چشمك زن را تغيير داد  مي توان مقداربا فشار دادن كليد . صورت چشمك زن ظاهر خواهند شد
  . بعدي مي رود كه شروع به چشمك زدن مي كند"فيلد" كرسر به 

  
  . دستي را انتخاب كند) و ب) مورد توصيه(خودكار ) حال اوپراتور مي تواند هريك از حاالت تنظيم الف

  

  تنظيم خودكار ) الف
  

  نمايشگر  كليد
  Fct. 1.1.(1) AUTO CALIB. 

  SURE (YES) 
 X.XXX 

PERCENT* 
 ACCEPT (YES) 
 بازگشت به حالت اندازه گيري     چهار بار

   ثانيه اي30نمايش جريان واقعي سيال به صورت درصد از بيشينه جريان براي يك بازه زماني 
  
 :تنظيم دستي ) ب

  

  نمايشگر  كليد
  Fct. 1.1.(1) MANUAL CALIB. 

  (+)0.0000000 g/sec 
 براي جابجايي كرسر استفاده  مقادير و عالمت مورد نظر را تغيير دهيد و از كليد با استفاده از كليد  

  .كنيد
 بازگشت به حالت اندازه گيري      بارپنج

  
  : به طور مثال هنگامي كه،در شرايط خاصي امكان تنظيم نقطه صفر دستگاه وجود ندارد

 . سيال در حركت است،)Shut offمانند (شير هاي كنترلي به دليل عدم عملكرد كامل و خوب  •
 .  مايع موجود در هد اصلي داراي محتوي گاز مي باشد،به دليل تخليه ناقص هد اصلي دستگاه •

  
 ،اگر تنظيم نقطه صفر بوسيله ورودي دوگانه آغاز شود.  در چنين شرايطي تنظيم نقطه صفر دستگاه قابل قبول نمي باشد

  : زير را نمايش خواهد دادكانورتور پيغام
    ZERO. ERROR 

  
  .اين پيغام در ليست پيغام هاي وضعيت نيز گزارش مي شود
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 تنظيم نقطه صفر ، هنگامي كه سيال عبوري از اجزا مخلوط به صورت غير يكنواخت تشكيل شده است،تحت شرايط خاص
  :ر دستگاه بايستي در شرايط مخصوص انجام پذيرددر اين گونه موارد پروسه تنظيم نقطه صف. احتماال مشكل خواهد بود

  
 . سيال بايستي تحت فشار باالتر نگه داشته شود،و يا تخليه گازفرار بودن سيال مورد استفاده در صورت  •
 ، براي تنظيم نقطه صفر دستگاه،)Slurryلجن و (در رابطه با سياالت دوفاز كه داراي اجزا جامد جداشدني هستند  •

 . استفاده كرده و هد اصلي دستگاه توسط آن پر شود) حامل(سيال اصلي بايستي فقط از 
 اوپراتور مي تواند ، در صورتي كه امكان جداسازي اجزا جامد و يا گازي وجود ندارد،در رابطه با ساير سياالت دو فاز •

 )مانند آب. (براي تنظيم نقطه صفر از يك سيال جايگزين در سيستم اندازه گيري استفاده كند
  

  .Fct. 1.2دستگاه  ) وضعيت(حالت 
 تمامي خروجي ها ،هنگامي كه دستگاه در اين وضعيت قرار دارد.  وجود داردStand Byامكان سوئيچ كردن دستگاه به حالت 

 STANDBYصفحه نمايش داراي نمايشگر وضعيت . در وضعيت خاموش قرار گرفته و توتااليزر جرمي نيز متوقف مي گردد
  . بر روي صفحه ظاهر مي شودSTANDBYالت يا مقدار متوقف شده توتااليزر را نشان مي دهد و يا عبارت بوده و در اين ح

  
  .از حالت اندازه گيري شروع كنيد

  
  كليد  نمايشگر
 خط دوم خط اول

    STANDBY  
  3.456  kg) Frozen Totalizer (  

  رقم متوقف شده توتااليزر
    STANDBY  

  
 تيوب اندازه گيري داراي ارتعاش بوده و مي توان به سرعت به حالت اندازه گيري ،ر اين حالت قرار داردتا زماني كه دستگاه د

  . بازگشت و اندازه گيري را شروع كرد
  

حالت انتقال به هد اصلي دستگاه در اين .  استSTOP يك حالت انتظار اضافي نيز وجود دارد كه STANDBYعالوه بر حالت 
  قبل، خارج مي شودSTOP هنگامي كه دستگاه از حالت ،با اينحال. تعاش تيوب اندازه گيري متوقف مي گردداز كار افتاده و ار

  . را مجددا طي كندSTARTUPاز شروع مجدد اندازه گيري ها كانورتور بايستي مرحله 
  

بر روي صفحه كليد و  مي توان از كليد هاي موجود STOP و يا STANDBYبراي سوئيچ كردن دستگاه به هر يك از حاالت 
 فقط از طريق كليد ها STOPحالت ).  را ببينيد4-5بخش . (استفاده كرد) control input signal(يا سيگنال ورودي كنترل 

  . قابل دستيابي است
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   STOP و يا STANDBYبراي سوئيچ كردن دستگاه به حالت 
  .از حالت اندازه گيري شروع كنيد

  
  كليد  نمايشگر

 خط دوم لخط او
  .Fct. 1.(1) ZERO CALIB    دو بار

  Fct. 1.(2). INST. STATE  
    MEASURE  
   (STANDBY)  
   (STOP)  
  .  استفاده كنيدبراي انتخاب حالت دلخواه از كليد  
 Fct. 1.(2)  STANDBY  

  
  . وضعيت سوئيچ مي كند دستگاه بالفاصله به آن ، انتخاب شودSTOP و يا STANDBYاگر هر يك از حالت هاي 

  

  .  را انتخاب كنيدMEASURE مراجعه و Fct. 1.2براي بازگشت به حالت اندازه گيري به منوي 
  

  :توجه 
  .  را طي خواهد كردSTARTUP كانورتور مرحله ، سوئيچ مي شودSTANDBY به STOPهنگامي كه دستگاه از حالت 

  

 يك روش كامال خودكار را براي سوئيچ كردن دستگاه به حاالت SYSTEM CONTROL تابع "انتظار"عالوه بر اين حاالت 
منو . (در اين روش از چگالي و يا دماي سيال فرآيندي به عنوان عامل كنترلي استفاده مي گردد. انتظار مشابه فراهم مي كند

  .) را ببينيد4-8
  

 Fct.1.3كاليبراسيون چگالي 
  . امكان انجام كاليبراسيون نقاط وجود دارد،ت داخل دستگاه موجود استنها هنگامي كه سيال در

  

 ”DISP PT 1“) نقطه اول( براي سيال اول 1.3.1 در منو هاي ،دو سيال نمونه اي كه كاليبراسيون توسط آنها انجام شده است
  .  قابل مشاهده هستند”DISP PT 2“)  نقطه دوم( براي سيال دوم 1.3.2و 

  

  .  نمايش داده مي شود، نام آنها بر روي صفحه، يا هوا باشد آب شهر و،در صورتي كه سيال آب خالص
 نشان ، مقدار دانسيته آن بر حسب واحدي كه در زمان كاليبراسيون به دستگاه داده شده است،اگر نوع سيال چيز ديگري باشد

  . داده خواهد شد
  

 )Factory Calibration(كاليبراسيون  انجام شده توسط كارخانه 
  . حالت كاليبراسيون كارخانه باز گرداندبه ا قادر مي سازد تا مجددا دستگاه را اين منو كابر ر

  FACTORY.SET 1.3.5منو  •
 .به منو وارد شويد •
• SURE YES/NO گزينه YESرا انتخاب كنيد . 
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 . منتظر بمانيد تا كاليبراسيون ذخيره شودYESپس از نمايش  •
 .  داده خواهد شد نمايشCALIB FAIL و يا CALIB OKيكي از پيغام هاي  •

  
  كاليبراسيون تك نقطه اي

  
.  اين منو به كاربر اجازه تصميم گيري براي انتخاب نقطه مورد نظر براي جابجايي را نمي دهد-”.POINT CAL 1“ 1.3.3منو 

ه و بهترين بر نوع سيال موجود در دستگاه را انتخاب كردركا. كانورتور خود مناسبترين نقطه براي جابجايي را انتخاب مي كند
  . نقطه را جابجا مي كند

  
  . است)  غيره (Otherو ) آب شهر (Town Water  ،)آب خالص (Pure Water ،)هوا (Airانتخاب ها شامل

مي توانيد مقدار چگالي را بر حسب هر يك .  مقدار چگالي سيال بايستي به دستگاه داده شود،Otherدر صورت انتخاب گزينه 
  . د كنيداز واحد هاي معمول وار

  
  . احتياجي به وارد كردن مقدار چگالي نيستTown Water و Air ، Pure Waterدر صورت انتخاب 

  .  بر روي صفحه ظاهر مي شودPLEASE WAIT پيغام ،هنگامي كه گزينه مورد نظر را انتخاب مي كنيد
  .  ثانيه بطول بيانجامد1كاليبراسيون چگالي بايستي در حدود 

  . يج كاليبراسيون نمايش داده خواهد شدپس از اين مدت نتا
  

CALIB OK-نقطه به صورت صحيح وارد شده است  .  
  . برويد ”DISP PT 2“ 1.3.2 و ”DISP PT 1“ 1.3.1براي اطالع از اينكه كدام نقطه تغيير كرده است به منو هاي 

  
CALIB FAIL-اين موضوع وجود دارددي براي دداليل متع.  كاليبراسيون چگالي با اشكال روبرو شده است:  

  .قرار نداشته است) Measuring Mode(دستگاه در حالت اندازه گيري  -1
 .دو نقطه به يكديگر بسيار نزديك بوده اند -2
 . را ندارند)Plausibility Check (دو نقطه موجود توانايي ارضا شرط معقوليت -3

  
به طور مثال براي . ون هاي مورد نياز مناسب استبه طور معمول كاليبراسيون يك نقطه اي براي انجام بيشتر كاليبراسي

  . كاليبراسيون چگالي پس از نصب مجدد دستگاه مي توان از اين روش استفاده كرد
با اينحال .  رسيديراسيون دو نقطه ابمي توان كاليبراسيون يك نقطه اي را دو بار و با دو ماده مختلف انجام داد و به يك كالي

در چنين مواردي بهتر . بت ماندن نقطه اول وارد شده تا هنگامي كه نقطه دوم وارد شود وجود نداردهيچ تضميني مبني بر ثا
  . راسيون استفاده كردباست از روش دو نقطه اي براي كالي

  
  كاليبراسيون دو نقطه اي

 . وارد كند) Set Point(استفاده از اين روش در مواردي است كه كاربر مي خواهد دو نقطه تنظيم 
  .ا بكارگيري روش كاليبراسيون دو نقطه اي مي توان از مورد استقاده قرار گرفتن هر دو نقطه وارد شده اطمينان حاصل نمودب

 اطالعات كاليبراسيون ورودي توسط كارخانه بار گذلري ، در كاليبراسيون دو نقطه اي قبل از كاليبراسيون اولين نقطه-اخطار
  .مي شود

Menu 1.3.4 “2 POINT CAL”   
Sure YES/NO 



 

  ايران شركت كرونه                               OPTIMASSراهنماي نصب و بهره برداري                                           96

  كاليبراسيون ورودي اولنمونه 
   :انتخاب ها

CAL SAMPLE 1 
   :EXITعدم انجام كاليبراسيون و خروج 

  
  نمونه اول كاليبراسيون

 آب شهر و يا يك ، هوا،آب خالص. اين منو به كاربر امكان انتخاب يكي از مواد زير را به عنوان نمونه اول كاليبراسيون مي دهد
  . ماده ديگر

  .ماده اي را كه در دستگاه وجود دارد انتخاب نمائيد
  .  نمايش داده مي شودPLEASE WAITپيغام 

  .  خواهد بودCALIB FAIL و يا CALIB OKپاسخ دستگاه يكي از دو پيغام 
  

ن وارد شده  مي توان دستگاه را خاموش نمود و دستگاه اينكه يك نقطه از دو نقطه الزم براي كاليبراسيو،بعد از ذخيره سازي
  .است را حفظ مي نمايد

  
  

   كاليبراسيوندومنمونه 
   :انتخاب ها

CAL SAMPLE 2 
     :RESTARTامكان شروع مجدد كاليبراسيون و وارد كردن مجدد نمونه اول 

EXIT  
  . همانگونه كه در باال آمد نمونه دوم را نيز انتخاب نمائيد

  .ن دونقطه اي چگالي انجام شده است كاليبراسيوCALIB OKبعد از اتمام و نمايش پيغام 
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  چگالي آب به صورت تابعي از دما
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  )Functional Checks(  تست هاي عملكرد – 2منو  5-2
 فركانس و هشدار در سطوح ،اين توابع باعث توليد خروجي هاي جريان.  شامل يك سري توابع تست مي باشد2منو اصلي 

 تعدادي از اين توابع ،عالوه بر اين. ش ارتباط بين كانورتور و دستگاه را تائيد نمودثابت آزمايش شده و مي توان به اين رو
  . امكان مشاهده مستقيم چندين پارامتر اندازه گيري شده را به منظور عيب يابي دستگاه فراهم مي كند

  
  Testing the Display (Fct. 2.1(تست صفحه نمايشگر 
اين كار باعث مي شود تا اجزاي مختلف نمايشگر به . ت را به صفحه نمايش مي فرستدنال هاي تسگاين تابع يك رشته از سي

  .  نمايشگر خراب است و بايستي تعويض گردد،در صورتي كه هر يك از بخش هاي نمايشگر روشن نشود. ترتيب روشن شوند
  

  .از حالت اندازه گيري شروع كنيد
  

  كليد  نمايشگر
 خط دوم خط اول

   Fct. (2). TEST  
  Fct. 2.(1). DISPLAY  
    SURE (NO)  
   SURE (YES)  
 Fct. 1.(2)  نمايشگر انجام تست را آغاز مي كند.  

  . تمامي اجزا روشن شده و چشمك مي زنند
  

  .   انجام تست را متوقف كرددر هر لحظه مي توان با فشردن كليد   
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  Testing Current Output 1. (Fct. 2.2 (1آزمايش جريان خروجي 
اين تابع موجب توقف .  ميلي آمپر را از خروجي جريان فراهم مي كند22 تا 0اين تابع امكان استخراج سطوح ثابت جريان بين 

 از اينرو پيش از شروع تست از كاربر در مورد اطمينان او براي انجام اين تست سئوال مي ،عملكرد عادي خروجي مي گردد
  .گردد

  
  كليد  نمايشگر

 خط دوم اولخط 
   Fct. (2). TEST  

  Fct. 2.(2). Cur.out.1  
    SURE (NO)  
   SURE (YES)  
 Fct. 1.(2)  (0 mA) 

  . آمپر است ميليصفروجي خر
   (2 mA)  
   (4 mA)  
   (12 mA)  
   (16 mA)  
   (20 mA)  
   (22 mA)  
   (0 mA)  

  
  .  را فشار دهيدوجي به عمليات عادي كليد   براي متوقف كردن انجام تست و بازگرداندن خر

  

  :توجه
  .  موجود نيستMFC 051 در كانورتور 2mA و mA 0نقاط تست 

  
 Fct. 2.4 و Fct. 2.3سيستم هاي با دو و سه خروجي جريان 

 Menu  در2خروجي جريان .  روند مشابهي براي تست آنها بكار گرفته خواهد شد3 و 2در صورت وجود خروجي هاي جريان 

  . است Menu 2.4 در 3 و خروجي جريان 2.3
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 Testing the Pulse Output (Fct.2.5(آزمايش خروجي پالس 
در حين آزمايش خروجي پالس كاربر . براي آزمايش خروجي پالس يك كنتور خارجي را به ترمينال هاي خروجي متصل كنيد

 ميلي ثانيه و 0/100 ، ميلي ثانيه0/10 ، ميلي ثانيه0/1 ،لي ثانيه مي4/0: انتخاب هاي زير را براي پهناي پالس پيش رو دارد
  . ميلي ثانيه0/500

  . .كاربر بايستي پهناي سيگنالي را انتخاب كند كه داراي بيشترين تطابق با كنتور پالس خارجي بكار رفته را داشته باشد
  . زير عمل كنيد متصل كرده و مطابق جدول Impulseيك كنتور پالس خارجي را به ترمينال 

  
  كليد  نمايشگر
 خط دوم خط اول

   Fct. (2). TEST  
  Fct. 2.(1). DISPLAY  

  Fct. 2.(5).  Pulse out   بار4
   SURE (NO)  
   SURE (YES)  
  Select pulse width with  key 

  .) انتخاب كنيدپهناي پالس را به كمك كليد (
  آغاز آزمايش خروجي پالس  

   
مقدار مجموع تعداد پالس هاي ارسالي بر . نون دستگاه جرياني از پالس هاي با پهناي پالس تعيين شده را توليد مي كنداك

 را فشار  رسيده و يا اينكه كاربر كليد  100000هنگامي كه تعداد پالس هاي ارسالي به . روي صفحه نمايش ثبت مي شود
براي متوقف كردن شمارش اين . جي در اين لحظه شروع به شمارش مي كند كنتور خار .دهد عمليات تست متوقف مي گردد

  .نمايشگر دستگاه و كنتور بايستي مقادير مجموع يكساني را نشان دهند.   را فشار دهيدكنتور كليد   
  

ج مقدار كمتري  و يا اينكه فركانس سن،در صورتي كه كنتور مقداري كمتر از مجموع تعداد پالس هاي ارسالي واقعي را بخواند
در اين شرايط پيشنهاد هاي زير . فركانس سنج مي رسد/  اين امر نشاندهنده آنست كه سيگنال ضعيفي به كنتور،را نشان دهد

  :را به كار ببنديد 
 .را كاهش دهيد) Pull-Up External Resistor(رزيستور بازدارنده خارجي  •
 .خازن فيلتري را كاهش داده و يا حذف نمائيد •
 .ابل واصل كنتور و كانورتور را كاهش دهيدطول ك •
 . خارجي به منظور تقويت سيگنال استفاده كنيد) Buffer(از بافر هاي  •

  
 و يا اينكه فركانس سنج مقدار بيشتر و ،در صورتي كه كنتور مقداري بيشنر از مجموع تعداد پالس هاي ارسالي واقعي را بخواند

در اين موارد يك و يا . بر سيگنال است) External Interference(دهنده تاثيرات خارجي  اين نشان،يا ناپايدار را نشان مي دهد
  :چند مورد از پيشنهاد هاي زير را بكار گيريد 

 )nF 100-10. (ظرفيت خازن فيلتري را افزايش داده و يا يك خازن جديد اضافه نمائيد •
 .از كابل ها با كيفيت باال و پوشش دار استفاده كنيد •
 آنها خودداري هبل ها با طول هر چه كوتاهتر استفاده نمائيد و از اتصال تجهيزات با توان باال و كابل كشي باز كا •

 .نمائيد
 . خارجي سيگنال استفاده كنيد) Buffer(از بافر هاي  •
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  Testing the Frequency Output (Fct.2.6(آزمايش خروجي فركانس 
خروجي فركانس داراي ترانزيستور درايو با كلكتور باز است كه .  فراهم مي كنداين تابع امكان تست كردن خروجي فركانس را

 يك ،براي آزمايش فركانس. نيازمند است) Pull-Up Resistor( خارجي به يك رزيستور بازدارنده DCبراي اتصال به منبع توان 
  .يدكنتور فركانس را به ترمينال هاي خروجي متصل كرده و مطابق جدول زير عمل نمائ

  
  كليد  نمايشگر
 خط دوم خط اول

   Fct. (2). TEST  
  Fct. 2.(1). DISPLAY  

  Fct. 2.(6).  Freq. out    بار5
   SURE (NO)  
   SURE (YES)  
  (Level Low) 

0V on the output  
   (Level High) 

24V on the output  
   1Hz  
   10Hz  
   100Hz  
   1000Hz  

  .نمايش مي دهداي  متصل شده به خروجي اين مقادير را به صورت پله كنتور فركانس
 Return to Fct.2.6  

  
  

  Testing Alarm Output (Fct.2.7(آزمايش خروجي هشدار 
  .اين يك تابع ساده است كه امكان تست كردن خروجي هشدار را در هر دو وضعيت باال و پائين فراهم مي كند

  كليد  نمايشگر
 ط دومخ خط اول

   Fct. (2). TEST  
  Fct. 2.(1). DISPLAY  

  Fct. 2.(7).  Alarm out    بار6
   SURE (NO)  
   SURE (YES)  
  (Level Low) 

0V on the output  
   (Level High) 

24V on the output*  
 Fct.2.(7) Alarm out 

 
  . به ورودي توان بستگي دارد ولتاژ واقعي PASSIVE در صورت استفاده از خروجي وضعيت *
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 Testing Control Input (Fct.2.8(آزمايش ورودي كنترل 
  .اين تابع به تست وضعيت سيگنال ورودي كنترل مي پردازد

  كليد  نمايشگر
 خط دوم خط اول

  Fct. 2.(7). Alarm out  
  Fct. 2.(8). Control inp.  
   SURE (NO)  
   SURE (YES)  
 Level HIGH or LOW depending on input voltage. 

  .مقادير باال و پائين به ولتاژ ورودي وابسته است
 Fct. 2.(8). Control inp.  

 
  .خط دوم نمايشگر وضعيت جاري ورودي را نشان مي دهد

• HIGH = 4 .. 24 Volts 
• LOW = 0 .. 2 Volts 

 
بنابراين در هنگام .  تغيير خواهد كردLOW به HIGHر از  نمايشگر به ناچا،هنگامي كه ولتاژ ورودي دچار تغييرات شود

  )به طور مثال صفر كردن مجموع. (يد انجام داداابع تست هيچگونه عكس العملي در قبال تغييرات ورودي نبتاستفاده از 
  

  :توجه  
  . خوانده مي شودLO در صورت قطع اتصال ورودي

  
  



 

  ايران شركت كرونه                               OPTIMASSراهنماي نصب و بهره برداري                                           104

 .Viewing Sensor Signal Conditions-Diagnose(   Fct(بي  عيب يا–مشاهده شرايط و وضعيت سيگنال سنسور 
2.9  

  
  .  امكان مشاهده هشت پارامتر را به كاربر مي دهد2.9منو 

  
  كليد  نمايشگر
 خط دوم خط اول

  Fct. 2.9 Diagnose  
  Fct. 2.9.1   

  . اين بخش دماي تيوب اندازه گيري را نشان مي دهد
  .ده خواهد شد دما نمايش دا،با فشردن كليد 
  . به نمايشگر تابع باز خواهيد گشتبا فشردن كليد 

  Fct. 2.9.2 Strain M.T.  
  )در صورت وجود.  (اين بخش مقدار كرنش در كرنش سنج تيوب اندازه گيري را بر حسب اهم نشان مي دهد

  Fct. 2.9.3 Strain I.C.  
  )در صورت وجود.  (حسب اهم نشان مي دهداين بخش مقدار كرنش در كرنش سنج سيلندر داخلي را بر 

  Fct. 2.9.4 Tube Freq.  
اين مقدار به طور عمده براي محاسبه چگالي سيال . اين بخش فركانس تشديد جاري سنسور را نشان مي دهد

  .عبوري به كار مي رود
  Fct. 2.9.5 Drive energy  

 اين عدد بزرگتر ،هر چه سيال سنگينتر باشد. استاين بخش نشاندهنده نسبت جريان به درايور بر حسب درصد 
  . خواهد بود

  Fct. 2.9.6 Sensor A 
  Fct. 2.9.7 Sensor B  

 و با 5.2.4مقدار نمايش داده شده بايستي همانند مقدار منو . اين دو بخش نشاندهنده سطح سيگنال سنسور هستند
  .  باشد2%اختالف 
  Fct. 2.9.8 Comm. Errors  

) همان سنسور نصب شده (  Front End نشاندهنده تعداد خطاهاي بوجود آمده در ارتباطات سريال بين   خشاين  ب
  . به طور معمول اين مقدار برابر با صفر است. و بخش الكترونيك كانورتور از لحظه اتصال جريان مي باشد
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) Viewing hardware and software versions fitted(مشاهده نسخه هاي نرم افزاري و سخت افزاري بكار رفته 
Fct.2.10 

 
  . اين منو امكان مشاهده نسخه سخت افزار و نرم افزار نصب ظده در جريان سنج جرمي را به كاربر مي دهد

  كليد  نمايشگر
 خط دوم خط اول

  Fct. 2.10 Versions  
  Fct. 2.10.1 Bachend SW  

  . را نمايش مي دهدMFC 050 / 051ورتور اين بخش نسخه نرم افزار بكار رفته در كان
  Fct. 2.10.2 Bachend HW  

  . را نمايش مي دهدMFC 050 / 051اين بخش نسخه سخت افزار بكار رفته در كانورتور 
  Fct. 2.10.1 Frontend SW  

نمايش مي  نصب شده بر روي سنسور را Front Endاين بخش نسخه نرم افزار بكار رفته در بخش هاي الكترونيك 
  .دهد

 
 
 ) Configuration Menu (پيكربندي منو – 3 منو 5-3

 . وارد شويد )Programming Mode( به حالت برنامه ريزي،براي دسترسي به اين منو
  كليد  نمايشگر
 خط دوم خط اول

  Fct. 1 Operation  
  Fct. 2 Tset  
  Fct. 3 Config.  
  Fct. 3.1 Basic Param.  
  Fct. 3.1.1 Low Flow cut off  

 
 Low Flow Cut Off (Fct. 3.1.1(حد كمينه جريان سيال 

  
 آنگاه در جريان صفر نوسان هاي كوچك سيگنال به صورت ، تنظيم شود-/+ Flow در حالت Fct. 3.1.3اگر مود جريان در 

  .ميانگين برابر با صفر شده و مقدار توتااليزر به صورت ثابت باقي مي ماند
 آنگاه پروسه فوق الذكر عمل نمي كند و اين ،انتخاب شود) جريان يكسويه ("Unidirectional"ورتي كه گزينه جريان اما در ص

براي جلوگيري از اين اتفاق . نوسانات كوچك با اثر بر هم نهي تقويت شده و مقدار توتااليزر با زمان رو به افزايش خواهد بود
  . و تنظيم گرددبايستي مقدار كمينه جريان سيال تعريف 

امكان تنظيم كمينه جريان بين . مقدار كمينه جريان سيال به صورتي درصدي از جريان نامي هد اصلي دستگاه وارد مي گردد
 kg/h 34500با جريان نامي  (T25 7000به طور مثال براي يك جريان سنج .  وجود دارد1/0% و به صورت پله هاي 10% تا 0

 بر روي lbs/min 5/2 و يا kg/h 69 تمامي حريان هاي با دبي كمتر از 2/0%دار كمينه جريان با مق) lbs/min 1250و يا 
  . نمايشگر به صورت صفر نمايش داده مي شوند
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  : به صورت زير عمل كنيد 0/1%براي تنظيم حد كمينه جريان بر روي 
  كليد  نمايشگر
 خط دوم خط اول

  Fct. 3.1.1 Low Flow cut off  از
  (0)0.5 Percent 
  (0).5 Percent  
  (1).5 Percent  
  1.(5) Percent  
  .تا رسيدن به مقدار صفر ادامه دهيد  
 .براي تائيد مقدار حد كمينه جريان 

  
 Time Constant (Fct. 3.1.2(ثابت زماني 

رت عددي فيلتر شده تا جريان  اندازه گيري هاي صورت گرفته توسط سنسور به صو،به دليل وجود نوسانات در جريان سيال
درجه اين فيلتراسيون بر روي زمان پاسخ به دليل تغييرات سريع در . نمايش داده شده بر روي صفحه داراي مقداري پايا باشد

  . جريان سيال اثر گذار است
  

                   ثابت زماني كوتاه
 پاسخ سريع •
            نوسانات زياد در نمايشگر •

  
  ثابت زماني بلند

 پاسخ كند •
 مقدار پايا در نمايشگر •

  
  . شكل زير نشاندهنده پاسخ عمومي اندازه گيري براي مقادير مختلف ثابت زماني و يك تغيير ناگهاني در جريان سيال است
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   ثانيه5/0به طور مثال بر روي : براي تنظيم ثابت زماني 
  كليد  نمايشگر
 خط دوم خط اول

  Fct. 3.1.1 Low Flow cut off  از
  (0)0.5 Percent 
  (0).5 Percent  
  (1).5 Percent  
  1.(5) Percent  
  .تا رسيدن به مقدار صفر ادامه دهيد  
 .براي تائيد مقدار حد كمينه جريان 

  
  .  ثانيه است20 تا 2/0بازه استاندارد براي ثابت زماني بين 

ي و هر خروجي ديگري كه براي تبديل به اين مقادير فيلتراسيون فوق الذكر تنها براي اندازه گيري هاي دبي حجمي و جرم
  .  قابل اعمال است،برنامه ريزي شده است
  .  اندازه گيري هاي دما و چگالي از مقدار ثابت زماني تنظيم شده مستقل مي باشند، توتااليزر حجمي،مقادير توتااليزر جرمي

  
 Flow Mode( Fct. 3.1.3(جريان ) حالت(مود 

ن را به كاربر مي دهد تا حالت اندازه گيري جريان را در يكي از دو حالت جريان يكسويه و يا جريان دو اين بخش اين امكا
  . سويه تنظيم كند

  .براي انتخاب يك از دو گزينه الزم است كه به صورت زير عمل كنيد
  كليد  نمايشگر
 خط دوم خط اول

  Fct. 3.1.3 Flow Mode  از
  Flow +/- Default Setting  )حالت پيش فرض(  

  .  به كاربر امكان انتخاب يكي از گزينه هاي زير را مي دهدكليد 
Flow>0از جريان در جهت منفي صرفنظر مي كند       .  
Flow<0از جريان در جهت مثبت صرفنظر مي كند       .  
Flow+/-جريالن سيال در هر دو جهت را اندازه گيري مي كند        .  

  .آنرا ثبت و تائيد كرد  مي توان با استفاده از كليد  ،مورد نظر بر روي صفحه نمايش ظاهر گرديدهنگامي كه گزينه 
  

  :توجه  
كاهش خواهد و  مقدار توتااليزر داراي افزايش ،انتخاب شود با توجه با جهت جريان سيال -/+ FLOWينه زدر صورتي كه گ

  . يان كه به صورت رو به جلو و يا معكوس وجود داردگزينه هاي وضعيت براي مشخص كردن جهت اصلي جر. بود
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 Flow Direction (Fct. 3.1.4(جهت جريان 
اين تابع به كاربر اجازه مي دهد تا جهت اندازه گيري جريان سيال را با توجه به جهت هاي مشخص شده بر روي محفظه 

دستگاه است بايد گزينه + ريان سيال در جهت فلش هنگامي كه ج. ).  اصول كلي را ببينيد1-1بخش . (دستگاه تعيين كند
"Forward" باشد بايستي گزينه – انتخاب شود و در صورتي كه جهت جريان سيال در جهت فلش "Backward" را انتخاب 

  . كرد
  

 نياز در  با انتخاب گزينه مورد،در صورتي كه دستگاه به گونه اي در خط نصب گردد كه جهت جريان سيال اشتباه باشد: توجه
  .اين منو مي توان اين خطا را اصالح نمود

  
   مورد نظرهب گزينبراي انتخا

  كليد  نمايشگر
 خط دوم خط اول

  .Fct. 3.1.(4) Flow Dir  از
  . را انتخاب كرد "Backward" و يا "Forward" مي توان يكي از دو گزينه با استفاده از كليد    

  .آنرا ثبت و تائيد كرد  مي توان با استفاده از كليد  ،صفحه نمايش ظاهر گرديدهنگامي كه گزينه مورد نظر بر روي 
  

 Pipe Diameter (Fct. 3.1.5(قطر لوله 
براي اين كار و محاسبه سرعت دانستن قطر . اين تابع يك ابزار اضافي براي اندازه گيري سرعت در اختيار كاربر قرار مي دهد

و يا قطر داخلي لوله ) پيش فرض(ين قطر مي تواند قطر داخلي لوله محل قرار گيري سنسور ا. تيوب اندازه گيري الزامي است
  .فرآيندي باشد

  
  براي تنظيم و يا چك كردن اين مقدار به صورت زير عمل كنيد

  كليد  نمايشگر
 خط دوم خط اول

  .Fct. 3.1.(5) Pipe Diam  از
 06مقدار پيش فرض براي سنسور  06.00به طور مثال   

  . مي توان مقدار صحيح را وارد نمود با استفاده از كليد  و تغيير داد  اين را مي توان با كليد 
  آنرا ثبت و تائيد كرد  مي توان با استفاده از كليد  ،هنگامي كه گزينه مورد نظر بر روي صفحه نمايش ظاهر گرديد

  . ضيح داده خواهد شدتو) Fct. 4.2.1 (4-5در بخش ) سرعت (Velocityتنظيم تابع 
  

 Additional Totalaiser (Fct. 3.1.6(توتااليزر اضافي 
گزينه هاي .  امكان مشاهده يك توتااليزر اضافي بر روي صفحه نمايش وجود دارد،در صورت تخصيص يك عملكرد خاص به آن

  :موجود عبارتند از
• None) خاموش( 
• Mass total) مجموع جرمي( 
• Volume Total) يمجموع حجم( 
• Cons. Total) مجموع غلظتي( 
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  براي انتخاب يك گزينه

  كليد  نمايشگر
 خط دوم خط اول

  Fct. 3.1.(6) Add Total  از
  None  

  . مي توان يكي از گزينه ها را از ليست انتخاب كردبا استفاده از كليد  
  آنرا ثبت و تائيد كرد ستفاده از كليد   مي توان با ا،هنگامي كه گزينه مورد نظر بر روي صفحه نمايش ظاهر گرديد

  
  Error Messages (Fct. 3.1.7(پيغام هاي خطا 

. اين منو به كابر اجازه مي دهد تا تعيين كند در صورت بروز خطا كدام نوع از انواع پيغام ها وضعيت بر روي صفحه ظاهر شوند
  :ي از گزينه هاي زير قابل انتخاب است يك، تشريح شده است2-7با توجه به گروه هاي مختلفي كه در بخش 

• Basic Errors)  پايهخطا هاي( 
• Transducer Error) خطاي ترانسديوسر( 
• I/O Errors) خطا هاي ورودي و خروجي( 
• All Errors) تمامي انواع خطا( 

  

  براي انتخاب يك گزينه
  كليد  نمايشگر
 خط دوم خط اول

 Fct. 3.1.(6) Error MSG  از

  Basic Errors  
  . مي توان يكي از گزينه ها را از ليست انتخاب كردبا استفاده از كليد  

  آنرا ثبت و تائيد كرد  مي توان با استفاده از كليد  ،هنگامي كه گزينه مورد نظر بر روي صفحه نمايش ظاهر گرديد
  

 Fct. 3.1.9 و  Pressure Suppression (Fct. 3.18(محدود كردن نوسانات فشار 
 بر روي نتايج اندازه -به طور مثال بر اثر بستن يك شير- هر گونه تاثير قطع ناگهاني جريان Pressure Suppressionيت قابل

 امواج فشاري در طول خط لوله و دستگاه منشر شده و باعث ،هنگامي كه اين اتفاق رخ مي دهد. گيري را حذف مي نمايد
 مي گردد كه در اين پديده فشار از يك مقدار نسبتا زياد با نوسان رو به "Overshoot" و يا "Ringing"ايجاد يك اثر لرزشي 

به طور معمول اين پديده دركاربرد . اين پديده در شكل زير نشان داده شده است. جلو و عقب به مقدار پايدار صفر مي رسد
  . هاي  فشار باال رخ مي دهد
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 به حدي كم است كه در زير حد كمينه جريان سيال قرار مي گيرد و Ringingدر بسياري از موارد دامنه نوسان در پديده 

 بيش از حد كمينه جريان بوده و مي تواند باعث Ringingاما در برخي موارد دامنه .  تاثيري در اندازه گيري جريان سيال ندارد
  . بروز خطا در اندازه گيري و مقدار توتااليزر شود

  

  
ا افزايش مقدار حد كمينه جريان براي بازه كوتاه زماني تا هنگامي كه دامنه نوسانات زير حد  بPressure Suppressionتابع 

  .  باعث حذف اين اثر مي گردد،كمينه قرار گيرد
 موسوم است Pressure Suppressionمقدار مشخصي كه به حد كمينه ) Fct. 3.1.8در بخش (براي يك بازه زماني قابل تنظيم 

  .به حد كمينه جريان سيال اضافه مي گردد) Fct. 3.1.9قابل تنظيم در (

  
  

تنظيم اين مقادير به شرايط خاص فرآيند واقعي و مشخصات خط لوله بستگي دارد و تنها بوسيله آزمايش در محل قابل تعيين 
  .است

  

 Cyclic Parameters( Fct. 3.2.1 ( نمايش گردشي پارامتر ها
امي مقادير به صورت گردشي و يا نمايش پيوسته يك متغير مشخص  قابل برنامه نحوه نمايش در نمايشگر براي نمايش تم

  . ريزي است
  

  براي انتخاب يك گزينه
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  كليد  نمايشگر
 خط دوم خط اول

 .Fct. 3.2.1 Cyclic Disp  از

 STATIC DISPLAY 
 CYCLIC DISPLAY 
 STATIC DISPLAY 

  ثبت و تائيد كنيدگزينه مورد نظر را   با استفاده از كليد  
 
  

 Mass Flow (Fct. 3.2.2(جريان جرمي 
  .در اين منو واحد ها و دقت اندازه گيري قابل تنظيم مي باشند

  كليد  نمايشگر
 خط دوم خط اول

 .Fct. 3.2.2 Mass Flow  از

  00000.000 (kg)/min 
 kg، t،  oz، lb،  g ،مي توان واحد جرم را بين گزينه هاي قابل انتخاب تغيير داد 

 Kg/(min).  را فشار دهيدهنگامي كه واحد جرم را انتخاب كرديد براي انتخاب واحد زماني كليد 
 min، hr،  day، sec ،مي توان واحد زمان را بين گزينه هاي قابل انتخاب تغيير داد 

يين محل نقطه اعشار را به كاربر اين كار امكان تع.  را فشار دهيد كليد ،هنگامي كه واحد زمان را انتخاب كرديد
 . مي دهد

  . را فشار دهيدبراي تعيين محل نقطه اعشار كليد 
  . را فشار دهيدهنگامي كه انتخاب ها تمام شد كليد 

  
  

 Mass Total (Fct. 3.2.3(جرم مجموع 
  .اين منو امكان تنظيم واحد اندازه گيري براي توتااليزر جرمي را فراهم مي كند

  كليد  ايشگرنم
 خط دوم خط اول

 .Fct. 3.2.3 Mass Total  از

  00000.000 kg 
 kg، t،  oz، lb،  g ،مي توان واحد جرم را بين گزينه هاي قابل انتخاب تغيير داد 
  .اكنون امكان تعيين محل نقطه اعشار وجود دارد 
 . مي توان محل نقطه اعشار را تغيير داد 

  . را فشار دهيدم شد كليد هنگامي كه انتخاب ها تما
  

 Volume Flow (Fct. 3.2.4(جريان حجمي 
  .امكان انتخاب جريان حجمي و انتخاب واحد اندازه گيري مربوطه

  كليد  نمايشگر
 خط دوم خط اول
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 .Fct. 3.2.4 Volume Flow  از

   -Offبه صورت پيش فرض در اين حالت قرار دارد .  
 00000.000 (cm3)/sec 
 ،cm3  ،dm3  ، liter، m3 ، ft3 ، in3،  USgal ،انتخاب از بين. د اندازه گيري را انتخاب مي كندواح 

Impgal، off.  
 min، hr،  day، sec ،مي توان واحد زمان را بين گزينه هاي قابل انتخاب تغيير داد 

  . را فشار دهيدهنگامي كه انتخاب ها تمام شد كليد 
  

 Volume Total (Fct. 3.2.5(حجم مجموع 
  . پارامتر هاي مربوط به توتااليزر حجمي در اين منو انتخاب مي شوند

  كليد  نمايشگر
 خط دوم خط اول

 .Fct. 3.2.5 Volume Total  از

   -Offبه صورت پيش فرض در اين حالت قرار دارد .  
  . نمايش توتااليزر حجمي را انتخاب مي كند 

00000.000           (cm3)/sec  
 ،cm3  ،dm3  ، liter، m3 ، ft3 ، in3،  USgal ،انتخاب از بين. واحد اندازه گيري را انتخاب مي كند 

Impgal، off.  
 . مي توان محل نقطه اعشار را تغيير داد 

  . را فشار دهيدهنگامي كه انتخاب ها تمام شد كليد 
  

 Temperature (Fct. 3.2.6(دما 
  . را انتخاب مي كندواحد اندازه گيري دما 

  كليد  نمايشگر
 خط دوم خط اول

 Fct. 3.2.6 Temperature  از

   ° C   
 F ° وC ° ،انتخاب از بين. واحد اندازه گيري را انتخاب مي كند 

  . را فشار دهيدهنگامي كه انتخاب انجام شد كليد 
  

 Density (Fct. 3.2.7(چگالي 
  ازه گيريامكان انتخاب واحد چگالي و دقت اند

  كليد  نمايشگر
 خط دوم خط اول

 Fct. 3.2.7 Density  از

  00000.000 kg/(m3)  
 kg، t،  oz، lb،  g، SG  انتخاب از بين.  جرم را انتخاب مي كند واحد اندازه گيري 
  ،cm3  ،dm3  ، liter، m3 ، ft3 ، in3 ،انتخاب از بين. واحد اندازه گيري حجم را انتخاب مي كند 

USgal، Impgal، off.  
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 .  تغيير دادمي توان محل نقطه اعشار را با استفاده از  كليد  
  . را فشار دهيدهنگامي كه انتخاب انجام شد كليد 

  
 Concentration Flow (Fct. 3.2.8(جريان غلظت 

ينه در سفارش محصول موجود هنگامي مه اين گز. براي دسترسي به اين منو گزينه اندازه گيري غلظت بايستي فعال شود
  .   بر روي صفحه نمايش ظاهر مي گردد”Not Fitted“ عبارت ،نباشد

  . مراجعه نمائيد،در صورت سفارش اين گزينه به راهنماي جداگانه اي كه براي اين گزينه محصول ارائه شده است
 Concentration Total  ( Fct. 3.2.9(غلظت مجموع 

 Fct. 3.2.8همانند 
  . در گوشه سمت چپ نمايشگر مشخص مي شود"C"لظت مجموع بوسيله حرف مقدار غ

  
 Concentration by Mass (Fct. 3.2.10(غلظت جرمي 

 Fct. 3.2.8همانند 
 

 Concentration by Volume (Fct. 3.2.11 (حجميغلظت 
 Fct. 3.2.8همانند 

 
 Velocity (Fct. 3.2.12(سرعت 

 خطر پراين پارامتر در مواردي كه مقدار سرعت جريان سياالت. افي را بدست مي دهداين تابع يك پارامتر اندازه گيري اض
جريان .  از اهميت خاصي برخوردار بوده و بسيار مفيد است،بايستي تحت نظر باشد و خطر تجمع استاتيك اين مواد وجود دارد

در اين منو واحد اندازه .  محاسبه خواهد كردسنج جرمي مقدار سرعت را با توجه به قطر داخلي لوله و دبي جرمي سيال عبوري
  .گيري سرعت قابل انتخاب است

  
  كليد  نمايشگر
 خط دوم خط اول

 Fct. 3.2.12 Velocity  از

   -Offبه صورت پيش فرض در اين حالت قرار دارد .  
  .off و m/sec، ft/secانتخاب از ميان . واحد اندازه گيري سرعت را انتخاب كنيد 
  . د و ثبت واحد انتخاب شدهتائي 

  
 Language (Fct. 3.2.13(زبان 

 . گزينه مورد نظر براي زبان را مي توان از اين منو انتخاب نمود
  كليد  نمايشگر
 خط دوم خط اول

  Fct. 3.2.13  از
   Language  
   English  
و  ) اسپانيولي (Espanol ،)سهفران (Franciasانتخاب از ميان زبان هاي . براي انتخاب زبان هاي ديگر 

Dutch)آلماني(  
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  . تائيد و ثبت واحد انتخاب شده 
  .تغيير زبان در متن تنها پس از خروج از حالت برنامه ريزي و قبول كردن تغييرات انجام خواهد شد: توجه

  
  
  
  

 Concentration Measurement (Fct. 3.3(اندازه گيري غلظت 
  .مي باشد) غلظت ( Concenteration منو 3.3منو 

 Concentration( به راهنماي مربوطه ،اگر گزينه مربوط به اندازه گيري هاي غلظت در سفارش محصول ذكر شده باشد

Manual( كه همراه با دستگاه ارائه شده است مراجعه نمائيد . 
 

 Density Mode (Fct. 3.4.1(حالت اندازه گيري چگالي 
  .  تا نوع و حالت اندازه گيري چگالي را انتخاب نمايداين منو به كابر اجازه مي دهد

  كليد  نمايشگر
 خط دوم خط اول

 Fct. 3.2.13 Dens. mode  از

   Actual  
  انتخاب حالت هاي اندازه گيري ديگر 

-Fixed  اين گزينه در مواردي به كار مي رود كه مقدار ثابت چگالي براي محاسبه حجم به كار مي
  . ل در اندازه گيري هاي مربوط به گازبه طور مثا. رود

Reffered-  در مواردي به كار مي رود كه حجم و يا جرم سيال عبوري با توجه به يك چگالي پايه
  .اندازه گيري مي شود

  . تائيد انتخاب انجام شده 
   

 )Passwords( رمز هاي عبور 3.5منو 
 و پارامتر هاي تنظيم شده دستگاه از تغييرات تصادفي و برنامه اين منو شامل تمامي تنظيمات الزم براي حفاظت تنظيمات

  . ريزي شده است
  كليد  نمايشگر
 خط دوم خط اول

 Fct. 3.5.1 Supervisor  از

  . نمايش داده خواهد شد )فعال شدن رمز عبور (Enable PWبا فشردن اين كليد پيغام   
  )خروج (Exitو ) تغيير رمز (Change PW ،انتخاب هاي ديگر 

 
  .را فشار دهيد  كليد –براي فعال كردن رمز عبور 

• Code 1 پاره خط خالي ظاهر خواهد شد9 با . 
 . را به عنوان رمز عبور از پيش انتخاب شده وارد نمائيد   تايي از فلش هاي 9تركيبي  •
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  :توجه  
در صورت فراموش كردن رمز عبور دسترسي .  برداريدهنگامي كه رمز عبور را فعال كرده و آنرا وارد كرديد يك يادداشت از آن

  . به حالت برنامه ريزي ديگر امكان پذير نيست
  

 . رمز عبور را تائيد كنيد    با فشردن كليد، تايي وارد شد9هنگامي كه تركيب  •
 .  بر روي صفحه نمايش ظاهر خواهد شدComms Yesپيغام  •
در غير اينصورت .  را انتخاب كردcomms مي توان گزينه مربوط به  ، استفاده مي شود )ارتباطات (Commsاگر از   •

 . را انتخاب نمائيدNO گزينه با استفاده از كليد 
 .بر روي صفحه نمايش ظاهر مي گردد) رمز عبور فعال شد (PW Enabledبعد از فشردن كليد پيغام  •
 .مه ريزي بايستي اين رمز عبور را وارد نمائيدبعد از خروج از حالت برنامه ريزي بر اي دسترسي مجدد به حالت برنا •

  
  .  با استفاده از رمز عبور به حالت برنامه ريزي وارد شويد،براي غير فعال كردن رمز عبور

  كليد  نمايشگر
 خط دوم خط اول

 Fct. 3.5.1 Supervisor  از

  .ه خواهد شد نمايش داد )غير فعال شدن رمز عبور (Disable PWبا فشردن اين كليد پيغام   
  براي وارد كردن رمز عبور اصلي 

  
بر روي صفحه نمايش ظاهر مي ) رمز عبور غير فعال شد (PW Disabled پيغام ،هنگامي كه رمز عبور اصلي وارد مي گردد

  .برنامه به آخرين مرحله باز مي گردد هم اكنون رمز عبور غير فعال بوده و با فشردن كليد . گردد
را ) خروج (Exitگزينه   مي توانيد با استفاده از كليد ،را فشار دهيد  منو رمز عبور باشيد و يا كليد  در صورتي كه در

  . از منو خارج شويدانتخاب كرده و با فشردن كليد  
  .مي توان رمز عبور را تغيير داد) تغيير رمز عبور (Change PW و انتخاب گزينه  همچنين با استفاده از كليد  

  
 ). قرار مي گيرندCustody Transferتنها در مورد دستگاه هايي كه تحت  Custody (Fct. 3.5.2)(ت حفاظ

روند مشابهي مانند آنچه در باال آمد را نيز مي توان براي وارد كردن يك رمز عبور يكتا براي محافظت از اطالعاتي نظير بازه 
  .  بايستي تغيير كنندCustody Transferت در طي روند اينگونه اطالعا.  اطالعات پالس بكار گرفت،اندازه گيري

 اين رمز عبور معموال توسط دست اندركاران ،وقتي دستگاه براي چنين كاربردهايي تست شده و سپس بسته بندي مي گردد
  . بخش مالي نگه داري مي گردد

  
Reset كردن توتااليزر )Total Reset(  

همچنين در .  نمودن را داشته باشد يا نه Resetتوتااليزر امكان   تا مشخص نمايد كهاين تابع به كاربر اين امكان را مي دهد
را حذف كرده و يا باز ) در صورت وجود (Communication نمودن توتااليزر را از طريق  Resetاين بخش كاربر مي تواند امكان 

  . بگذارد
  كليد  نمايشگر
 خط دوم خط اول

 Fct. 3.5.3 Total Reset  از
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  Allow Reset  
 كردن توتااليزر وجود  Resetامكان  (no reset allowed و comm. Reset ،انتخاب گزينه هاي ديگر 

  )ندارد
به بخش . ( امكان صفر كردن توتااليزر به هيچ روشي وجود نداردno reset allowedدر صورت انتخاب گزينه : توجه

4-1 Reset Tantalizerمراجعه نمائيد (.  
  
   

  
  

 )Settings( تنظيمات 3.6منو 
براي توليد اين كد مي توان از تركيبي . را به كاربر مي دهد) Tag(و يا برچسب  )ID(اين بخش اجازه توليد يك كد شناسايي 

  . از حروف و اعداد استفاده نمود
  

  كليد  نمايشگر
 خط دوم خط اول

 Fct. 3.6.1 Tag ID  از

  ..را وارد نمايد Tagاجازه مي دهد تا كاربر كد   
به جاي  كليد .  به كاربر اجازه مي دهد تا  كاراكتر مورد نظر را از ميان كاراكتر هاي موجود انتخاب كندكليد 

  .  را فشار دهيدبعد از اتمام كليد  . خالي كاراكتر بعدي كه بايد انتخاب شود مي رود
  
 
  )I/O) I/O Configurtion پيكر بندي – 4 منو 5-4

 و 2 ،1 براي گزينه هاي خروجي 4.1منو .  مالحظه نمودFct. 4.1 I.O. FITTEDبندي واقعي خروجي ها را مي توان در پيكر 
فقط خواندني و غير قابل  (”Read Only“ حالت MFC 051 و تمامي گزينه هاي خروجي كانورتور MFC 050 كانورتور 3

  . دارد) تغيير
  

  : تواند از بين گزينه هاي موجود براي پيكر بندي يك گزينه را انتخاب نمايد كاربر مي8 تا 4براي گزينه هاي خروجي 
  

Fct. 4.1 I.O. FITTED  
  Fct. 4.1 I.O. FITTED  كليد

  2I A B ورودي كنترل1 ، خروجي هشدار1 ، خروجي جريان2(  4گزينه (  
  2I F B  ورودي كنترل1 ،فركانس/ خروجي پالس1 ، خروجي جريان3(  5گزينه (  
  3I F  فركانس/ خروجي پالس1 ، خروجي جريان3(  6گزينه(  
  3I B  ورودي كنترل1 ، خروجي جريان3(  7گزينه (  
  3I A  خروجي هشدار1 ، خروجي جريان3(  8گزينه (  
  

 تمامي خروجي هاي جريان نياز به كاليبراسيون مجدد ،Fct. 4.1بعد از اعمال هرگونه تغيرات در پيكر بندي خروجي در منو 
  . دارند
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 Table of ("جدول توابع قابل برنامه ريزي" تحت عنوان 4-4خروجي به بخش / براي مشاهده پيكربندي ورودي

Programmable Functions (مراجعه نمائيد .  
  
  
  
  
  
  

 4.2 منو – 1خروجي جريان 
 Function(Fct. 4.2.1(عملكرد 

  
  ) ميلي آمپر20-4اولين . (ن مي دهداين منو امكان تخصيص يكي از عملكرد هاي زير را به خروجي جريا

 Fct. 4.1 I.O. Function  كليد

  Offخاموش    
  Mass Flow عملكرد فرآيندي  دبي جرمي  
  Density عملكرد فرآيندي  چگالي  
  Volume Flow عملكرد فرآيندي  دبي حجمي  
  Temperature عملكرد فرآيندي  دما  
  Directionعملكرد فرآيندي  جهت جريان  
  Sensor Ave.  به منظور عيب يابي  
  Sensor Div.  به منظور عيب يابي  
  Drive Energyبه منظور عيب يابي  سطح انرژي  
  Tube Frequency به منظور عيب يابي  )ارتعاشي(فركانس تيوب اندازه گيري  
  Strain MTبه منظور عيب يابي   تيوب اندازه گيري-كرنش  
  Strain IC ه منظور عيب يابيب   سيلند داخلي–كرنش  
  Velocityعملكرد فرآيندي  سرعت  

  .را به منظور ثبت تغييرات فشار دهيدبعد از انتخاب گزينه مورد نظر كليد  
  
  

 Range (Fct 4.2.2(بازه 
  :امكان انتخاب از بين گزينه هاي زير وجود دارد . اين بخش اجازه تنظيم بازه اندازه گيري خروجي را به كاربر مي دهد

  
 Fct. 4.2.2 Range  كليد

  4-20mA  
  4-20/2 mA  2در صورت بروز اشكال به mAتغيير مي يابد .  
  4-20/3.5 mA  3.5در صورت بروز اشكال به mAدر صورت نياز سيستم كنترل ( . تغيير مي يابد(  
  4-20/22 mA  22در صورت بروز اشكال به mAتغيير مي يابد .  
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  0-20 mA   
  0-20/22 mA22ورت بروز اشكال به در ص mAتغيير مي يابد .  
  

 Low Limit (Fct. 4.2.3(حد پائين 
 را به كاربر مي 4.2.1اين منو امكان انتخاب واحد اندازه گيري و كمينه مقدار براي پارامتر مربوط به عملكرد انتخابي در منو 

  . تغيير خواهد كرد4.2.1 منو توجه كنيد كه واحد انتخابي با توجه به نوع عملكرد انتخاب شده در. دهد
  
  

 High Limit (Fct. 4.2.4(حد باال 
  . همانند آنچه در باال آمد در اين منو حد باالي پارامتر مربوط به عملكرد انتخابي تعيين مي گردد

  
 Current Output 2 (Menu 2 (2خروجي جريان 

براي خروجي جريان اول آمد براي اين خروجي نيز وجود  توابعي همانند آنچه در باال ،در صورت بكارگيري خروجي جريان دوم
  . دارد

  
 Current Output 3 (Menu 3 (3خروجي جريان 

  .  توابعي همانند آنچه در باال آمد براي اين خروجي نيز وجود دارد،در صورت بكارگيري خروجي جريان سوم
  

 Pulse/Frequency Output (Menu 4.5(فركانس / خروجي پالس 
 Function (Fct. 4.5.1(عملكرد 

  . فركانس مي دهد/ اين منو امكان تخصيص يكي از عملكرد هاي زير را به خروجي پالس 
  

 Fct. 4.5.1 كليد

  Offبدون خروجي  خاموش  
  Mass Flow دبي جرمي    
  Density چگالي    
  Mass Total مجموع جرم عبوري    
  Volume Flow دبي حجمي    
  Volume Total عبوريمجموع جرم    
  Temperature دما    
  Directionجهت جريان    
  Velocityسرعت    
  Additional  اين گزينه يك توتااليزر اضافي و يا توتااليزر ثانويه در نمايشگر است.  
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  فركانس 
 Fct. 4.5.2حد پائين 

  .اين منو امكان انتخاب واحد و كمينه مقدار اندازه گيري را فراهم مي كند
  

 Fct. 4.5.3حد باال 
  .اين منو امكان انتخاب واحد بيشينه مقدار اندازه گيري را فراهم مي كند

  

 Fct. 4.5.4فركانس بيشينه 
  .) هرتز است1000حداكثر مقدار . (در اين منو مقدار بيشينه بازه فركانسي قابل تنظيم است

  
  پالس

 Fct. 4.5.2پهناي پالس 
  .كمينه مقدار پهناي پالس را تعيين مي نمايد

  

 Fct. 4.5.3 هم ارزي پالس
  . كيلوگرم به ازاي هر پالس5/0در اين منو برابري هر پالس تعيين مي گردد؛ به طور مثال 

  
 Alarm Output (Menu 4.6(خروجي هشدار 

 Fct. 4.6.1عملكرد 
  .برنامه ريزي است/ يكي از گزينه هاي زير به عنوان عملكرد خروجي هشدار قابل انتخاب 

  

 Fct. 4.6.1Function  كليد

  Offهشدار در وضعيت غير فعال قرار دارد  خاموش.  
  Mass Flow دبي جرمي    
  Density چگالي    
  Mass Total مجموع جرم عبوري    
  Volume Flow دبي حجمي    
  Volume Totalمجموع جرم عبوري    
  Temperature دما    
  Directionجهت جريان    
  Server Error     
  All Errors    
  I1 Sat.   از محدوده مجاز تجاوز كند1اگر خروجي جريان .  
  I2 Sat.   از محدوده مجاز تجاوز كند2اگر خروجي جريان .  
  I3 Sat.   از محدوده مجاز تجاوز كند3اگر خروجي جريان .  
  Pulse Sat.  اگر خروجي پالس از محدوده مجاز تجاوز كند.  
  Any op. Sat.  از خروجي ها از محدوده مجاز تجاوز در صورتي كه هريك 

  .كند
  Velocityسرعت    
  Additional   ثانويه از بازه مجاز فراتر رود/ هنگامي مقدار توتااليزر اضافي.  
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 Active Level (Fct. 4.6.2(حد فعال شدن 
  )High(اال  ب و) Low(پائين . دو انتخاب براي اين سطح وجود دارد. اين منو سطح هشدار را تعيين مي كند

  )Normally Close - و معموال بستهNormally Open   -معموال باز(
 Active Low و Active Highدو حالت عبارت خواهند بود از 

 
 Control Input (Menu 4.7(ورودي كنترل 

  . اين منو امكان تخصيص عملكردي خاص را به يك ورودي خارجي مي دهد
  

 Fct. 4.7.1عملكرد 
  .هاي زير را انتخاب كنيديكي از گزينه 

Inactive   
Standby   اين گزينه دستگاه را در حالتstandby قرار مي دهد حال آنكه تيوب اندازه گيري به ارتعاش ادامه مي 

به طور مثال از اين گزينه مي توان در طي . دهد و تمامي خروجي ها مقدار صفر را اختيار مي كنند
معموال دستگاه قادر است اب از اين حالت به طور آني به حالت .  نموددن دستگاه استفادهرفرآيند تميز ك

  . اندازه گيري باز گردد
Stop   اين گزينه دستگاه را به كامل خاموش كرده و تيوب اندازه گيري از ارتعاش باز مي ايتسد و تمامي اندازه

جام يك سري تست هاي  دستگاه پس از ان،وقتي كه اتصال ورودي قطع شود. گيري ها متوقف مي گردد
  . اين كار معموال چند ثانيه طول مي كشد. داخلي به حالت اندازه گيري باز خواهد گشت

Zero Calib.   اين گزينه باعث آغاز پروسه كاليبراسيون نقطه صفر كه به صورت خارجي و از طريق يكPush Botton 
   . مي گردد،و يا يك اتصال از يك شير و يا پمپ ايجاد شده است

Total Reset   امكانReset براي اين كار بايستي گزينه منو . ( نمودن توتااليزر به صورت ريموت را به كاربر مي دهد
  .) قرار گيردEnabled – در حالت فعال 3.5.1

Quit Errors  پذيرش خطاها و خروج از آنها به صورت ريموت  
  
  

 Active Level (Fct. 4.7.2(حد فعال شدن 
وجود ) Normally Open and Normally Closed( اتصال را همانند قبل تعيين مي كندو دو انتخاب باال و پائين اين منو سطح

  . دارد
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  System Control (Menu 4.8(كنترل سيستم 
  

 Process(اين منو امكان تنظيم و تعيين برخي عملكرد هاي خاص دستگاه اندازه گيري را با توجه به شرط فرآيندي 

Condition (در صورتي كه شرط فرآيندي از پيش تعيين شده ارضا شود .  فراهم مي سازد،انتخاب شده) همانگونه كه درFct. 

  .  آنگاه مي توان يكي از گزينه هاي زير را براي عملكرد انتخاب كرد،.) انتخاب مي شود4.8.2
  

 Fct. 4.8.1عملكرد 

 Fct. 4.8.1  كليد

  Offعملكرد در حالت غير فعال است.  
  Flow = 0 تمامي خروجي هاي مربوط به جريان سيال ،در صورت بروز شرط فرآيندي 

  . مقداري برابر با صفر اختيار كنند
  Flow = 0 / RST  خروجي هاي جريان سيال صفر شده و مقدار توتااليزر نيزresetشود  .  
  Outputs off تمامي خروجي ها خاموش شوند .  
  

 Condition( Fct. 4.8.1(شرط فرآيندي 
  . اين منو امكان تنظيم و انتخاب شرط فرآيندي براي عملكرد هاي تشريح شده در بخش قبل را فراهم مي كند

  
  : انتخاب هاي زير وجود دارد

 و يا) Density(چگالي  •
 )Temperature(دما  •

 
  .  قابل تنظيم استResetدر صورت انتخاب هر يك از دو گزينه حدود باال و پائين در منو 

  
  Low Limit (Fct. 4.8.3(حد پائين 

  .مقدار كمينه در اين بخش قابل برنامه ريزي است
براي دما هم همينگونه .  آنگاه مقدار و واحد هاي چگالي بر روي صفحه نمايش ظاهر خواهد شد،اگر گزينه چگالي انتخاب شود

انتخاب شده ) Menus 3.2.3 and 3.2.7(و دما واحد هاي نمايش داده شده به انچه در منو هاي اندازه گيري چگالي . است
  .  وابسته است،است

  
  High Limit (Fct. 4.8.4(حد باال 

  .مقدار بيشينه براي دما يا چگالي در اين بخش قابل برنامه ريزي است
  

 Communication Options (Menu 4.9(گزينه هاي ارتباطي 
) Communication Protocol(اين منو پروتوكل ارتباط . است) Read Only(به طور معمول اين منو يك منو فقط خواندني 

  . مورد استفاده توسط كانورتور را نشان مي دهد
  

  Protocol (Fct. 4.9.1(پروتوكل 
  . اين منو پروتوكل ارتباط بكار گرفته شده را نمايش مي دهد
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  :گزينه هاي موجود عبارتند از
• Off –هيچ گزينه اي بكار گرفته نشده است . 
• Serial – كرونه پروتوكل خدمات و كاليبراسيون داخلي شركت 
• HART® 
• Modbus 
• Profibis PA 
• Foundation Fieldbus 
• KROHNE – كرونه پروتوكل اختصاصي شركت 

  
  Address (Fct. 4.9.2(آدرس 

 و Offه هاي  در صورت انتخاب گزين . در اين تابع قابل برنامه ريزي استbusدر ) Instrument Address(آدرس دستگاه 
Serialدر بخش قبل اين تابع غير فعال مي گردد  .  

 و هر دو نوع ارتباط MFC 050 براي كانورتور point to point نوع ارتباطي ، در بخش قبل®HARTدر صورت انتخاب پروتوكل 
point to point و Multi drop  براي كانورتور MFC 051وجود دارد  .  

 . است0 برابر با Address به طور پيش فرض MFC 050 در كانورتور HARTبراي  •
 .  وجود دارد16 تا 0 بين Address امكان انتخاب MFC 050 در كانورتور HARTبراي  •

  
Fct. 4.9.3 Baud Rate 

  .  فعال استModbusتنها براي پروتوكل 
  . وجود داردMFC 050 تنها در كانورتور Modbusتوجه كنيد كه پروتوكل 

  
Fct. Ser. Format 
  . فعال استModbusتنها براي پروتوكل 

  
 Calibration (Menu 4.10(كاليبراسيون 

اين كار معموال توسط كارخانه و قبل از ارسال دستگاه . اين منو امكان كاليبراسيون خروجي هاي جريان را فراهم مي آورد
  .  اين كار بايستي مجددا انجام گيرددر صورت تغيير پيكربندي خروجي ها و يا تغيير مدول هاي خروجي. انجام مي گيرد

  
I1 5mA Fct. 4.10.1 

   . به اولين خروجي جريان در ترمينال خروجي مي فرستدmA 5يك جريان  
  

I1 5mA Fct. 4.10.2 
  . به اولين خروجي جريان در ترمينال خروجي مي فرستدmA 18يك جريان  

  
 آن ها را  اين مقادير را اندازه گيري كرده و با فشردن مجدد كليد با استفاده از سيستم كنترل و يا يك ابزار دقيق مي توان

با استفاده از اين تنظيم مي . تنظيم مقدار خروجي بايستي تا مشاهده مقدار صحيح بر روي ترمينال ادامه يابد. تنظيم نمود
  . نمود) تصحيح(ناشي از طول زياد كابل را نيز جبران ) خطا(توان افت هاي 

  
 قابل انجام Fct. 4.10.6 تا Fct. 4.10.3كاليبراسيون از طريق توابع ) در صورت وجود( هاي جريان دوم و سوم نيز براي خروجي

  . است
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 Factory Settings (– Menu 5( تنظيمات كارخانه 5-5
 ، ضرايب كاليبراسيون،به عنوان مثال. اين منو به كاربر اجازه مي دهد تا اطالعات مشخصي را در رابطه با دستگاه مشاهده نمايد

  . شماره سريال و غيره، اندازه دستگاه،نوع دستگاه
  

 Fct. 5.1.20 تا Read only transducer coefficients (Fct. 5.1.1(ضرايب ترانسديوسر فقط خواندني 
  

  Fct. 5.1.21 (.Meter Corr)ضريب تصحيح دستگاه 
 اين ضريب براي تصحيح به ،يا پائين تري را از مقدار واقعي بخوانددر صورتي كه دستگاه در يك كاربرد خاص مقادير باالتر و 

  .كار مي رود
  .درصد در اين منو اضافه كنيد+ در صورتي كه دستگاه كمتر از مقدار واقعي را مي خواند؛ مقدار مورد نياز را به 

 تبديل كرده و درصد –عالمت را به . در صورتي كه دستگاه بيشتر از مقدار واقعي را مي خواند؛ درصد مورد نياز را كم كنيد
  .خطا را وارد كنيد

  
  Meter Description and Settings (– Menu 5.2() سنسور(تشريح و تنظيمات دستگاه 

  .در اين منو اطالعات مربوط به سنسور ذخيره مي گردد
  

 Meter Type (Fct. 5.2.1(نوع دستگاه 
  .نوع دستگاه اندازه گيري را نمايش مي دهد

• OPTIMASS 7000دستگاه با تيوب اندازه گيري مستقيم و منفرد  
• OPTIMASS 3000 (7100)دستگاه اندازه گيري جريان هاي كم با تيوب خم و منفرد  
• OPTIMASS 8000 دستگاه اندازه گيري با تيوب Uشكل دوگانه  
• OPTIMASS 9000 دستگاه اندازه گيري با تيوب Uشكل دوگانه  
• OPTIGAS 5000دازه گيري با تيوب امگا  دستگاه ان)Omega ( براي ايستگاه هاي تزريقCNG 
 

  Meter Size (Fct.5.2.2(سايز دستگاه 
 آنگاه يكي از سايز هاي ، نمايش داده شودOPTIMASS 7000 نوع دستگاه Fct. 5.2.1در صورتي كه در تابع  •

بي جريان به صفحه اطالعات فني مي توانيد براي براي اطالع از د. (زير براي دستگاه نمايش داده خواهد شد
 80 ،50 ،40 ،25 ،15 ،10 ،06.) : مراجعه نمائيد

 آنگاه يكي از سايز هاي ، نمايش داده شود OPTIMASS 3000 نوع دستگاه Fct. 5.2.1در صورتي كه در تابع  •
 .04 ،03 ،01: زير براي دستگاه نمايش داده خواهد شد 

 آنگاه يكي از سايز ، نمايش داده شود OPTIMASS 8000/9000تگاه  نوع دسFct. 5.2.1در صورتي كه در تابع  •
 .80 ،50 ،40 ،25 ،15: هاي زير براي دستگاه نمايش داده خواهد شد 

 آنگاه يكي از سايز ، نمايش داده شود OPTIGAS 8000/9000 نوع دستگاه Fct. 5.2.1در صورتي كه در تابع  •
 .25 ،15: هاي زير براي دستگاه نمايش داده خواهد شد 

  
  Material (Fct. 5.2.3(جنس 

  .اين تابع جنس تيوب اندازه گيري را نشان مي دهد
• OPTIMASS 7000 استينلس استيل، هاستلوي،تيتانيوم:  يكي از موارد زير . 
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• OPTIMASS 3000  استينلس استيل،هاستلوي:  يكي از موارد زير . 
• OPTIMASS 8000/9000 استينلس استيل،هاستلوي ،تيتانيوم:  يكي از موارد زير . 
• OPTIGAS 5000استينلس استيل . 

  
 Tube Amp. (Fct. 5.2.4(دامنه تيوب 

  .  دامنه ارتعاشي تيوب اندازه گيري را بر حسب درصد نمايش مي دهد
  

  Temperature Limits (Fct. 5.3(حدود دمايي 
 نمايش ،ال فرآيندي را كه مي توان از دستگاه عبور داد مقادير حداقل و حداكثر دماي مجاز سيFct. 5.3.2  و Fct. 5.3.1توابع 

  . مي دهد
  

 Temperature History (Menu 5.4(تاريخچه دما 
  .اين منو امكان مشاهده حداقل و حداكثر دمايي سيالي را كه دستگاه در معرض آن قرار داشته است را فراهم مي كند

  
• Menu 5.4.1مربوط به حداكثر دماست . 
• Menu 5.4.2بوط به حداقل دماست مر.  
  

 Serial numbers (Menu 5.5(شماره هاي سريال 
اين . تمامي اجزا دستگاه كه كل مجموعه دستگاه ابزار دقيق را تشكيل مي دهند داراي شماره هاي سريال اختصاصي هستند

. دستگاه به كار مي رودبه طور معمول اين شماره ها براي سرويس و خدمات . منو اين شماره هاي سريال را نمايش مي دهد
  . ز استادر هنگام ارتباط و مكاتبه به كارخانه شماره سريال سيستم تنها شماره مورد ني

  
Back end Fct. 5.5.1  

   . يا كانورتور سيگنال اصلي را نمايش مي دهدback endشماره سريال 
  

Front end Fct. 5.5.1  
 . را نمايش مي دهدfront endشماره سريال 

 
Meter Fct. 5.5.3 

  .شماره سريال سنسور را نشان مي دهد
  

System Fct. 5.5.4 
اين شماره سريال اصلي دستگاه است كه بر روي هر دو پالك مشخصات دستگاه . شماره سريال سيستم را نمايش مي دهد

)main data plate ( و پالك كاليبراسيون)Calibration plate (حك شده است.  
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  ستگاهخدمات و تعمير د 6

   توابع عيب يابي6-1
  .  وجود دارندFct. 2.9 DIANOSEتوابع عيب يابي زير در زير منو 

  
 Temperature ( Manu 2.9.1(دما 

 .مقدار نمايش داده شده بايد پايدار بوده و نوسان نكند.  نشان مي دهدF° و يا C°دما را بر حسب  •
 

كرنش در سيلندر داخلي  / Strain Measuring Tube (Menu 2.9.2(كرنش در تيوب اندازه گيري ) Strain(كرنش 
)Strain Inner Cylinder (Menu 2.9.3 

 توضيح داده شد 3-7اين مقادير بايستي در بازه اي كه در جدول بخش . مقدار كرنش بر حسب اهم را نشان مي دهد •
 . قرار گيرد

كرنش سنج به دليل قرار خرابي علت اين امر : دما مقادير بسيار ناپايدار براي كرنش حتي بعد از پايدار شدن مقدار 
در اين مورد خواهشمند . (گيري دستگاه در معرض سيال با دماي بسيار باال براي مدت زمان نسبتا طوالني مي باشد

  .)تماس بگيريد KROHNE UKخدمات كرونه انگلستان است با بخش 
  

 Frequency (Menu 2.9.4(فركانس 
 .  وجود گاز و يا هوا در سيال استدهنده نشانلين رقم بعد از اعشار تغييرات و نوسان در او •
 هرتز افزايش مي 4 تا 2 مقدار فركانس بين ،در صورتي كه تيوب اندازه گيري فرسوده شده و داراي خوردگي باشد •

 .در اين شرايط دستگاه نياز به كاليبراسيون مجدد دارد. يابد
 .انس شودپوشش نيز مي تواند باعث تغيير در فرك •
 .  نوسانات و تغييرات بزرگي در مقدار فركانس ديده مي شود، باشد”Start Up“در صورتي كه دستگاه در مرحله  •

  
 Drive Energy (Menu 2.9.5(انرژي پيشران 

ن در صورتي كه سيال فرآيندي آب باشد و عاري از هرگونه محتوي گاز و يا هوا باشد؛ مقادير معمول براي سطح انرژي پيشرا
  :به صورت زير است 

  
OPTIMASS 3000 

7100 
  4 تا 0  تمام سايز ها

OPTIMASS 7000 
  

  40 تا 06سايز هاي 
  80 تا 50سايز هاي 

  6 تا 0
  10 تا 4

OPTIMASS 8000  5 تا 0  تمام سايز ها  
OPTIMASS 9000  5 تا 0  تمام سايز ها  

  
 مقدار سطح انرژي پيشران ،كوزيته و چگالي بيشتر از آب باشددر صورتي كه سيال داراي گاز و هوا باشد و يا سيال داراي ويس

  . بيشتر خواهد بود
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 B) Sensor A and B (Menu 2.9.6، 2.9.7 و Aسنسور 
  :مقادير نمايش داده شده بايستي در حدود زير باشد 

 OPTIMASS 9000 و OPTIMASS 8000 ،40 تا 06 سايز هاي OPTIMASS 7000 براي %80  •
 80 تا 50 سايز هاي OPTIMASS 7000 براي %60  •
  تمامي سايز هاOPTIMASS 7100 براي %55  •

  
  . آمده استManu 5.2.4و يا مطابق آنچه در تنظيمات دامنه 

  

  . با يكديگر باشند2% از تركممقادير مربوط به دو سنسور بايد داراي اختالفي 
  

 Communication errors (Menu 2.9.8(خطاهاي ارتباطي 
  .هاي ارتباطي را نمايش مي دهدتعداد خطا

  
   پيغام هاي خطا6-2

 . اين گونه خطا ها مستقل از نوع تابع پيغام خطاي انتخابي نمايش داده مي شوند) : Basic Errors(خطا هاي پايه  •
اين پيغام ها تنها هنگامي نمايش داده مي شوند كه تابع پيغام خطا ) : Transducer Errors(خطا هاي ترانسديوسر  •

 .  تنظيم شودALL ERROR و يا TRANS. ERRORر يكي از دو حالت د
اين پيغام ها تنها هنگامي نمايش داده مي شوند كه تابع پيغام خطا در يكي از دو ) : I/O) I/O Errorsخطاهاي  •

 .  تنظيم شودALL ERROR و يا I/O ERRORحالت 
 .  مي شوندتمامي انواع خطا ها نمايش داده) : All Errors(تمامي خطاها  •

  
  .خطاها به صورت جدول زير كد گذاري مي شوند

  
  نام خطا تعريف خطا نوع خطا سطح خطا

Bit 

    .مقدار دبي جرمي اندازه گيري شده در خارج بازه اندازه گيري قرار دارد خطاي پايه كم اهميت

MASS FLOW 0  
   صفر دبي عبوري بيش از حد در طي كاليبراسيون نقطه  خطاي پايه كم اهميت

ZERO ERROR 1 
    خطاي پايه كم اهميت

TOTAL O/F 2  
  3 .استفاده نشده      

   .دماي اندازه گيري شده خارج از محدوده كاري مجاز قرار دارد خطاي پايه كم اهميت

Temperature 4  
   . مقدار مطلوب است 5% كمتر از Aمقدار سيگنال ولتاژ سنسور   خطاي ترانسديوسر كم اهميت

Sensor A 5  
   . مقدار مطلوب است 5% كمتر از Bمقدار سيگنال ولتاژ سنسور   خطاي ترانسديوسر كم اهميت

Sensor B 6  
   .مقدار سيگنال يك سنسور بسيار بزرگتر از سيگنال سنسور ديگر است خطاي پايه  جدي

Ratio A/B 7  
   . استADC ولتاژ  20%  بزرگتر از A مربوط به سنسور DCبخش ولتاژ  خطاي پايه  جدي

DC A 8  
   . استADC ولتاژ  20%  بزرگتر از B مربوط به سنسور DCبخش ولتاژ  خطاي پايه  جدي

DC B 9  
  10 .استفاده نشده      

   با هد اصلي دستگاه) تطابق زماني(فقدان سينكرونيزاسيون  خطاي پايه  جدي

Sampling 11  
  12 .استفاده نشده      

  . در طي مرحله راه اندازيEEPROM Checksumبروز خطاي  خطاي پايه  جدي
  .اطالعات پيش فرض بارگذاري خواهد شد

 

ROM DEFAULT 13  

  14 .استفاده نشده      
خرابي . EEPROMعدم توانايي دستگاه در ذخيره اطالعات بر روي  خطاي پايه  بسيار جدي

  سخت افزاري

 

EEPROM 15  
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  .اه اندازي در طي مرحله رEEPROM Checksumبروز خطاي  خطاي پايه  جدي
  .آخرين اطالعات از بين مي رود

 

NVRAM 16  

   . سيكل را طي كرده است50000 بيش از NVRAM خطاي پايه  بسيار جدي

NVRAM FULL 17  
   .بروز قطعي برق ورودي به كانورتور. Custody Transferتنها در موارد  خطاي پايه كم اهميت

POWER FAIL 18  
در اين مورد آخرين ذخيره ). Watchdog(ورتور توسط بازرسي  كانReset خطاي پايه  بسيار جدي

  .  از بين مي رودNVRAMبر روي 

 

Watchdog 19  

  20 .استفاده نشده      
 درجه منحرف شده 30دما از دماي كاليبراسيون نقطه صفر بيش از  خطاي پايه كم اهميت

  .است

 

Temp Custody 21  

    .رابي شده استمدار مقاومتي دچار خ خطاي پايه كم اهميت

RESIST.CIR 22  
    . خارج از بازه تنظيم شده قرار دارد1مقدار خروجي جريان  I/Oخطاي  كم اهميت

I 1 Sat. 23  
    .فركانس خارج از بازه تنظيم شده قرار دارد/ مقدار خروجي پالس I/Oخطاي  كم اهميت

FREQ Sat. 24  
    . تنظيم شده قرار داردمقدار خروجي هشدار خارج از بازه I/Oخطاي  كم اهميت

ALARM.OUT.A 25  
    . خارج از بازه تنظيم شده قرار دارد2مقدار خروجي جريان  I/Oخطاي  كم اهميت

I 2 Sat. 26  
    . خارج از بازه تنظيم شده قرار دارد3مقدار خروجي جريان  I/Oخطاي  كم اهميت

I 3 Sat. 27  
   ر تالش بدون پاسخ  با5عدم برقراري ارتباط؛ بيش از  خطاي پايه  جدي

COMM FAIL 28  
يكي از آن دو دچار . ( بايكديگر همخواني ندارندbackend و Front end خطاي پايه كم اهميت

  )تغيير شده است

 

SYS CHANGED 29  

   شدن كانورتورReset خطاي پايه  جدي

SYSTEM 30  
 

 خطا هاي موجود در بخش برق رساني دستگاه
 

• WIRING ERROR : يم كشي اشتباه براي دستگاه هاي نصب شده به صورت ريموتشناسايي س. 
• FRONT END ERROR:  
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   تست هاي عملكرد و رفع عيب6-3

 )Manu 5.4(حداقل و حداكثر دماي ثبت شده 
  .  ثبت مي كند،حداكثر مقادير دما و كرنش را همانگونه كه توسط ترانسديوسر احساس مي گردد

  
  حداقل  حداكثر

OPTIMASS 7000 -تيتانيوم   °C 150 يا  °F302  °C 40- يا  °F40-  
OPTIMASS 7000 -هاستلوي   °C 100 يا  °F212  °C 0 يا  °F32  
OPTIMASS 7000 –استينلس استيل   

  انتخابي
  F212°  يا 100
  F266°  يا 130

°C 0 يا  °F32  
  

OPTIMASS 7100 - استينلس استيل يا 
  هاستلوي

°C 150 يا  °F302  °C 180- يا  °F292-  

  حداكثر دماي كاري

OPTIMASS 8000*  °C 230 يا  °F446  °C 180- يا  °F292-  
OPTIMASS 9000 °C 350 يا  °F662  °C 0 يا  °F32  

  
  

  .عيوب ناشي از كاربرد دستگاه كه به صورت خرابي هاي ترانسديوسر ظاهر مي شوند
  

 .مقادير صفر باال مي شوند شيرهاي داراي نشتي باعث بروز •
 .ي گاز و هوا در سيال باعث ايجاد مقادير صفر باال و افزايش سطح انرژي پيشران مي گرددمحتو •
 .پوشش دادن سطح داخلي تيوب اندازه گيري باعث افزايش و يا كاهش چگالي و ايجاد مقادير صفر باال مي گردد •

  
  .)در زير به همرا نشانه هايشان ليست شده اند(اشكاالت زير رخ داده اند 

  
  : اشته باشيد كه توجه د

   !.اين مسئله را در ابتدا چك كنيد. مشكالت ناشي از كاربرد دستگاه مي توانند نشانه هاي مشابهي را توليد كنند
  

  سايش و يا فرسايش اندك قطر داخلي تيوب
 چگالي كم •
 فركانس باال •
 خطاي اندك در دبي جرمي •

  
  سايش و يا فرسايش كلي تيوب 

 .تيوب قادر به شروع كار نيست •
 مقاومت كم به زمين. در صورتي كه سيال رسانا باشد •

  
   ها و كرنش سنج هاRTD ، سنسور ها،درايور هاي مدار باز

 قابل شناسايي بوسيله اهم متر •
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   )F68°  يا C 20°در(مقادير معمول فركانس 
  تيتانيوم

  
  سايزو مدل   هاستلوي  استينلس استيل

  آب  خالي  آب  خالي  آب  خالي
3000 - 01     3 ± 137  3 ± 133  3 ± 141  3 ± 137  
3000 - 03      3 ± 137  3 ± 133  3 ± 141  3 ± 137  
3000 – 04      5 ± 195  5 ± 185  5 ± 195  5 ± 185  
7000 – 06  10 ± 316  10 ± 301  6 ± 374  7 ± 361      
7000 - 10  10 ± 402  10 ± 367  15 ± 419  15 ± 394  7 ± 439  6 ± 415  
7000 – 15  7 ± 507  6 ± 436  15 ± 573  15 ± 514  27 ± 574  27 ± 517  
7000 – 25  6 ± 619  6 ± 488  10 ± 701  10 ± 589  10 ± 693  10 ± 586  
7000 – 40  1 ±1 57  6 ± 415  10 ± 642  10 ± 509  6 ± 633  6 ± 506  
7000 – 50  5 ± 539  5 ± 375  14 ± 550  14 ± 435  11 ± 582  11 ± 453  
7000 – 80  5 ± 497  5 ± 349  10 ± 502  12 ± 378  12 ± 492  12 ± 369  

8/9000 – 15      3 ± 146  3 ± 136  3 ± 146  3 ± 136  
8/9000 – 25      3 ± 181  3 ± 162  3 ± 181  3 ± 162  
8/9000 – 40      3 ± 192  3 ± 164  3 ± 192  3 ± 164  
8/9000 - 80      3 ± 119  3 ± 101  3 ± 119  3 ± 101  

8/9000 - 100      3 ± 149  3 ± 117  3 ± 149  3 ± 117  
  

  عيوب صفر
كمتر - +/5/0%اين مقدار بايستي پايدار بوده و از  . مقدار نمايش داده شده را مشاهده كنيد.  را اجرا كنيدauto zeroتابع  •

 . باشد
 ،اگر نتيجه مطلوب نبود •

ي صفر تنظيم  كه حد كمينه جريان است را بر روFct. 3.1.1 Low Flow Cutoff مقدار تابع ،جريان سيال را قطع كرده
 را اجرا كنيد و مقدار مجموع توتااليزر را بعد auto zero تنظيم كنيد؛ ”-/+“ را بر روي Fct. 3.1.3 Flow Mode تابع ،كنيد

  .اين مقدار را با مقدار صفر مشخص شده مقايسه نمائيد. از دو دقيقه بخوانيد
  

  .ز سيال فرآيندي و در دماي فرآيند انجام گيرد تنظيم نقطه صفر بايستي با استفاده ا،براي حصول بهترين نتيجه
  

 وجود گاز و هوا در سيال و استفاده از پوشش در تيوب ،وجود نشتي در شيرها: مقادير زياد نقطه صفر ناشي از عواملي همچون 
  . اندازه گيري است
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  خرابي كويل سنسور يا درايور
 .مقادير معمول مقاومت و اندوكتانس به صورت زير است

  
OPTIMASS 7000 

 OPTIMASS 7000  )اهم(مقاومت   )mH(اندوكتانس 

 A/Bسنسور   درايور A/Bسنسور   درايور
06/10  )32/4 (3/5  )36/10 (32/17  42-37  152-147  

15  )9/8(  7/11  )36/10 (32/17  51-47  152-147  
25/40  )3/11(  1/13  )36/10 (32/17  41-40  152-147  
50/80  )9/12 (5/23  )36/10 (32/17  51-49  152-147  

  
 .اطالعات باال تنها به عنوان يك راهنماي كلي ارائه شد •
 .مقادير اندوكتانس داخل پرانتز مربوط به كويل هاي با مگنت آسيب ديده است •
 سياه و خاكستري= درايور  •
 سبز و بنفش = Bسنسور . سفيد و زرد = Aسنسور  •
• RTD =  محيطدر دماي)  اهم550 تا 530(قرمز و آبي  

        OPTIMASS 7000 – 06 : 800-600اهم در دماي محيط   
  : قرمز و قهوه اي= كرنش سنج تيوب  •

                OPTIMASS 7000 – 10..80 : 560-420اهم در دماي محيط   
 

        OPTIMASS 7000 – 06..10 : 275-225اهم در دماي محيط   
  : جيقهوه اي و نارن=  كرنش سنج سيلندر داخلي  •

                OPTIMASS 7000 – 15..80 : 800-600 استفاده نشده .  
از سوي ديگر ممكن است دستگاه . مقادير مقاومت خارج از محدوده ذكر شده مي تواند نشانگر وجود خرابي در مدار باشد •

 .  و داراي خطاهاي اندازه گيري باشد”START UP“در مرحله 
 ،در صورتي كه دستگاه در مرحله راه اندازي است.  اهم20 >: و از يكديگر ايزوله شوند تمامي كابل ها بايستي از زمين  •

 . كابل ها مي توانند اتصال زمين داشته باشند
  

  :اخطار  
در اين شرايط بايستي .  احتمال خرابي تيوب اصلي وجود دارد،در صورتي كه سيال وارد محدود كننده فشار ثانوي شده باشد

  .فشار دستگاه را تخليه و دستگاه را از خط خارج نمودهر چه سريعتر 
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OPTIMASS 3000 (7100) 
 OPTIMASS 3000  )اهم(مقاومت   )mH(اندوكتانس 

 A/Bسنسور   درايور A/Bسنسور   درايور
01  )2/1 (2/1  *)2/7 (2/7  60-54  110-105  

03/04  )9/8(  6/2  )36/10 (5/10  50-43  138-132  
  
 .تنها به عنوان يك راهنماي كلي ارائه شداطالعات باال  •
 .مقادير اندوكتانس داخل پرانتز مربوط به كويل هاي با مگنت آسيب ديده است •
 خاكستري / بنفش و نارنجي / سياه = درايور  •
 سبز و زرد = Bسنسور . سفيد و زرد = Aسنسور  •

RTD =  در دماي محيط)  اهم550 تا 530(قرمز و آبي  
از سوي ديگر ممكن است دستگاه . ج از محدوده ذكر شده مي تواند نشانگر وجود خرابي در مدار باشدمقادير مقاومت خار •

 .  و داراي خطاهاي اندازه گيري باشد”START UP“در مرحله 
 ،در صورتي كه دستگاه در مرحله راه اندازي است.  اهم20 >: تمامي كابل ها بايستي از زمين و از يكديگر ايزوله شوند  •

 .  ها مي توانند اتصال زمين داشته باشندكابل

  :اخطار
در اين شرايط بايستي .  احتمال خرابي تيوب اصلي وجود دارد،در صورتي كه سيال وارد محدود كننده فشار ثانوي شده باشد

  .هر چه سريعتر فشار دستگاه را تخليه و دستگاه را از خط خارج نمود
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OPTIMASS 8000/9000 
  OPTIMASS  )اهم(مقاومت   )mH(نس اندوكتا

 A/Bسنسور   درايور A/Bسنسور   درايور
8000  2/2  735/0  38  5/12  
9000  6/2  95/0  67  25  

  
 .اطالعات باال تنها به عنوان يك راهنماي كلي ارائه شد •
 قهوه اي/ سفيد = درايور  •
 آبي/ خاكستري  = Bسنسور . سياه/ نارنجي  = Aسنسور  •

RTD = ر دماي اهم د108(بنفش / قرمز °C 20100 براي PT= اهم در دماي540 و  °C 20500 براي PT= .(
Compensation leg =  زرد/ بنفش.  

از سوي ديگر ممكن است دستگاه . مقادير مقاومت خارج از محدوده ذكر شده مي تواند نشانگر وجود خرابي در مدار باشد •
 .  و داراي خطاهاي اندازه گيري باشد”START UP“در مرحله 

 ،در صورتي كه دستگاه در مرحله راه اندازي است.  اهم20 >: امي كابل ها بايستي از زمين و از يكديگر ايزوله شوند تم •
 . كابل ها مي توانند اتصال زمين داشته باشند
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 Back End و يا Front End تعويض قطعات الكترونيك 6-4
 مي توان اين قطعات را با اتالف حداقل زمان ممكن ، ديگر قطعاتدر صورت بروز خرابي در يكي از قطعات الكترونيك باال و يا

در . لطفا هنگام انجام اين كار بياد داشته باشيد كه جريان برق ورودي را قطع كرده و يا دستگاه را خاموش نمائيد. تعويض نمود
  . را مدنظر داشته باشيد لطفا زمان انتظار ،مورد دستگاه هايي كه براي استفاده در مناطق پرخطر تائيد شده اند

  
.  ذخيره مي گرددBack End در قسمت Front End يك كپي از ضرايب كاليبراسيون ،براي تسهيل هرچه بيشتر تعويض قطعه

  . با اين شرايط در هنگام تعويض ديگر نيازي با ضرايب كاليبراسيون سنسور نخواهد بود
  

  :توجه
  . تنها بايد توسط پرسنل مجرب انجام گيرد،مي شودعمليات تعويض قطعات كه در ادامه توضيح داده 

  
  Front End تعويض 6-4-1
 ).پيچ هاي در پشت. ( را در محل خود نگه مي دارند را باز كنيدFront Endر عدد پيچي را كه اچه •
 .در هنگام برداشتن قطعه مراقب باشيد تا اتصاالت آسيب نبينند •
 .گسكت را گم نكنيد •
 .  جديد از قرار گيري صحيح گسكت و چفت شدن اتصاالت اطمينان حاصل كنيدFront Endدر هنگام تعويض  •
 .در هنگام جا زدن اتصاالت از اعمال نيرو بر روي كانكتور ها خودداري كنيد •
 .پيچ ها را به آرامي ببنديد •
 

 و پيغام خطاي  سيستم اندازه گيري تغيير در سخت افزار سيستم را شناسايي مي كند،بعد از روشن كردن مجدد دستگاه
SYS. Changedبر روي صفحه ظاهر مي گردد  .  

  
  
  
  

  نمايشگر  كليد
  SYS. Changed 

  Select with  key between  
  NEW FE (Front End)  

  Select with  key between  
  SURE NO  
  SURE YES  

  قبول تغييرات با فشردن كليد 
  . اطالعات جديد مورد استفاده قرار مي گيرد به عنوانBack Endاطالعات موجود در  

  
هم اكنون سيستم آماده انجام .  بارگذاري مي شودBack End به طور خودكار از بخش Front Endنرم افزار بخش الكترونيك 

  . در صورت امكان توصيه مي گردد تا كاليبراسيون نقطه صفر انجام گيرد. اندازه گيري است
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  Back End تعويض 6-4-2
دو پيچي را كه نمايشگر را در محل خود نگه داشته اند را باز . پيچ هاي درپوش جلوي دستگاه را باز كرده و درپوش را برداريد

در . هم اكنون دو عدد پيچ كه كانورتور را بر روي محفظه نگه داشته اند و روبوروي قاب فلزي قرار دارند قابل مشاهده اند. كنيد
 بعد EX/FMدر مورد كانورتور هاي نوع . سيب نرسانيدر مراقب باشيد تا به هيچ قطعه اي آ ها بسياهنگام باز كردن اين پيچ

در صورتي كه كانورتور يك . جدا كردن ترمينال هاي پشتي به راحتي مي توان كانورتور را به صورت كشويي بيرون آورد
را ) Pluggable(ن آوردن كانورتور ترمينال هاي سوكتي  باشد آنگاه بايستي قبل از بيروgeneral purpose/ non EXكانورتور 
  . جدا كرد

  
دستگاه بايستي ) Configuration(براي آنكه اطالعاتي كه در اين بخش توسط كاربر وارد شده و به منظور حفظ پيكربندي 

ا اين كار ديگر احتياجي ب.  را از كانورتور قديمي جداكرده و بر روي كانورتور جديد نصب نمودEEPROMقطعه كوچكي به نام 
  . به برنامه ريزي مججد براي تعريف بازه و پيكر بندي اطالعات خروجي نيست

  

 EEPROM موقعيت 
 

. نمايشگر را جا زده و محفظه كانورتور را ببنديد. حال مي توان كانورتور تعويضي را نصب كرده و در محل خود محكم كنيد
  .  بر روي صفحه ظاهر مي گرددSYS. Changedي پيغام خطا. دستگاه را مجددا روشن كنيد

  
  نمايشگر  كليد

  SYS. Changed 
  Select with  key between  
  NEW FE (Front End)  
  NEW BE (Back End)  

  Select with  key between  
  SURE NO  
  SURE YES  

 قبول تغييرات با فشردن كليد 
  .ه عنوان اطالعات جديد مورد استفاده قرار مي گيرد بFront Endاطالعات موجود در  
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  . در صورت امكان توصيه مي گردد تا كاليبراسيون نقطه صفر انجام گيرد. هم اكنون سيستم آماده انجام اندازه گيري است

  : توجه
 دستگاه ، مرحلهپس از تكميل اين.  بر روي صفحه نمايش ظاهر مي گرددUploading كلمه SURE YESبعد از قبول گزينه 

 آنگاه اطالعات ذخيره شده براي راه اندازي ، نمايش داده شودFailedاگر پيغام .  را نمايش داده و ادامه مي دهدStart Upپيغام 
  .مجدد قابل استفاده نبوده و منو قبلي پس از فشردن كليد بازگشت ظاهر مي گردد

  .مشاوره نمائيدكرونه در اين مورد با شركت 
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  ت قطعات يدكي ليس6-5
  

  شماره قطعه  توضيح
   كانورتور ها

 Non EX X2132750100 و EXنمايشگر كامل 

  Front End X2134330100قطعات الكترونيك 
  Front End  X6870069989گسكت 

    )تعويضي(كانورتور الحاقي 
    

    )MFC 050فقط براي (مدول هاي خروجي كانورتور 
  non GI X2107010000 –مدول خروجي جريان اول 

  X2107030000  )خروجي و خروجي پالس/ اتصال ورودي (I/Oمدول 
  RS 485) Modbus(* X2105850000مدول 

  X2107620000  داراي جابجايي فاز) Dual Frequency(خروجي دو فركانسي
 
  . باز شودHARTول  بايستي مدRS 485قبل از نصب .  نمي باشدHART اين مدول به طور همزمان قادر به كار با مدول *
  

  :توجه
اين كار تنها در تخصص پرسنل .  بايد انجام گيردhi-pot تست EXدر هنگام تعويض مدول ها بر روي كانورتور هاي نوع  •

 . مجرب در مراكز خدمات شركت كرونه مي باشد
 .  تنها توسط كارخانه بر روي دستگاه نصب مي گرددMulti I/Oمدول هاي  •
  . قابل تعويض در سايت نيستندMFC 051ي مدول هاي كانورتور ها •

  

MFC 050    
  VDC    1.25 AT X5058040000 24فيوز هاي برق كانورتور                                 

  V AC    315 m AT X5090800000 200 - 100فيوز هاي برق كانورتور                     
  V AC    160 m AT X5073790000 240 - 200  فيوز هاي برق كانورتور                   

    
MFC 051    

  V AC    800 m AT X5080850000 230 - 100فيوز هاي برق كانورتور                     
  VDC    1.25 AT X5116260100 24فيوز هاي برق كانورتور                                 

    
EEPROM براي كانورتورهاي MFC 050/051) حاوي نرم افزار كانورتور(  

  تراشه بزرگ. لطفا در هنگام سفرش نسخه نرم افزار مورد نياز را مشخص كنيد
X5104980100  

EEPROM براي كانورتورهاي MFC 050/051)  حاوي پارامتر هاي تنظيم شده
رش نسخه نرم افزار مورد نياز را مشخص الطفا در هنگام سف) كاربر/توسط خريدار

  راشه كوچكت. كنيد

X5104580100  
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    محفظه
  X2102900000 محفظه استاندارد

  X2117120100   استاندارد–درپوش پشتي  محفظه كانورتور 
  X1201730000  )دريچه(درپوش پشتي  استاندارد محفظه كانورتور  

  EX de X2102750000محفظه كانورتور 
  X2133350100  )ضد آتش (EX dمحفظه كانورتور 

  EX de X3155210300 –ي  محفظه كانورتور درپوش پشت
  EX de X102760100 –درپوش جلويي  محفظه كانورتور 
  EX d X3152760500 –درپوش پشتي  محفظه كانورتور 
  EX d X2102760100 –درپوش جلويي  محفظه كانورتور 

  X2102730100  )صنايع غذايي(براي درپوش ) Makralon(دريچه ماكرالون 
  X3144230100  وش محفظهاورينگ درپ

  X5850599989  قطعات الستيكي براي بخش الكترونيك
  NPT X3870959989 اينچ مادگي نوع ½آداپتور لوله براي اتصال 

  IS XV015100535 به نوع dكيت تبديل محفظه از نوع 
 

   MFC 050برچسب هاي ترمينال براي محفظه 
-Staus output يك ،Control Input يك ،Pulse يك ،mA 20-4يك  : 1گزينه 

HART 
X386054  

  mA، Modbus X386056 20-4يك  : 2گزينه 
 dual phase frequency يك ،Control Input يك ،،mA 20-4يك  : 3گزينه 

output- HART 
X386057  

  Control Input-HART X386058 يك ،Pulse يك ،mA 20-4دو  : 4گزينه 
  Control Input-HART  X386055 يك ،Staus output يك ،mA 20-4دو  : 5گزينه 
  Pulse-HART X386059 يك ،mA 20-4سه  : 6گزينه 
  Control Input -HART X386050 يك ،mA 20-4سه  : 7گزينه 
  Staus output -HART X386061 يك ،mA 20-4سه  : 8گزينه 

  
    )ISخروجي هاي                (MFC 051برچسب هاي ترمينال براي محفظه 

  mA،  X3159050300 20-4دو  : 1گزينه 
  Pulse X3159050200 يك ،mA 20-4يك  : 2گزينه 
  Control Input X3159050200 يك ،،mA 20-4يك  : 3گزينه 
  Staus output X3159050200 يك ،mA 20-4يك  : 4گزينه 
  Profibus PA X3159050400 يك ،mA 20-4يك  : 5گزينه 
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 DIN 11864-2 – Form Aاحد هاي بهداشتي مطابق اورينگ براي و
 (FDA Complaints) 

  

    سايز
DN 10 X5874809989  
DN 15 X5874819989  
DN 25 X5874829989  
DN 40 X5874839989  
DN 50 X5874849989  
DN 80 X5874859989  

 
 

    قطعات جانبي
  X3310380200  آچار درپوش محفظه

  XVX20705300 يزي دستگاهپين مغناطيسي براي برنامه ر
  X5870949989 پيچ گوشتي ترمينال ها

  Non EX X5871059989كابل خاكستري براي نصب دستگاه به صورت ريموت 
  EX X5871069989كابل آبي براي نصب دستگاه به صورت ريموت 

  X1870349989  كيت آماده سازي كابل هاي ريموت 
  X1870309989  )بدون كابل (Remote  به نوعCompact نوع –كيت تبديل 
  Compact  X1870319989  به نوعRemote نوع –كيت تبديل 

  IS X1870359989كيت جداسازي ترمينال براي محفظه هاي نوع 
 

    ابزار هاي سرويس دستگاه
  1861009989   ولت220  )به طور كامل همراه با كابل  و نرم افزار  (SIM 500شبيه ساز 
  1861109989   ولت120/ 100) به طور كامل همراه با كابل  و نرم افزار ( SIM 500شبيه ساز 

  RS 232(  5873329989(كابل ارتباط يدكي شبيه ساز 
Service harness)  1861019989  )رايانه/ براي ارتباط كانورتور به شبيه ساز  

  Service harness  5870269989 و يا SIM 500  براي pin RS 232 9   بهUSBمبدل سريال 
Toolbox Software Only 3861159989  

  :توجه 
  )RS 232براي نوت بوك هاي با درگاه . ( را به همراه نرم افزار سفارش دهيدService harness: براي سرويس -1
.  را نيز سفارش دهيدRS 232 به USBمبدل  و نرم افزار Service harnessعالوه بر سفارش : براي سرويس -2

  ) هستندUSBيي كه فقط داراي درگاه براي نوت بوك ها(
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   كد ها و استاندارد هاي خارجي7

   استاندارد ها7-1
  

  .  داراي تطابق و همخواني با تمامي و يا بخشي از كدها و استاندارد هاي زير هستندOPTIMASSخانواده 
  
  مكانيكي7-1-1
  

97/23/EC Pressure Equipment Directive PED 
(acc. to AD 2000 Regelwerk) 

ASME Bioprocessing ASME BPEa-2000
Addenda to BPE-1997
3A Dairy Product Standard (28-03)
Autorization No. 1246
EHEDG TNO Report No. V5247/02 

Hygenic  

 Protection Category IP67 
(equi. Nema 4x and 6) 
Insulating Heating Jackets on OPTIMASS 8000/9000-IP54  

OIML R117 Custody Transfer  
 
 
   الكتريكي7-1-2

EN 50081-1 1992
EN 50082-2 1994
NAMUR NE21/5-93
89/336/EEC (EMC)
72/23/EEC (Low Voltage Directive) 

Electromagnetic Compatibility (EMC) 

ATEX – 94/9/EC European Hazardous Area Approval   
FM (Project ID 3015930) /CSA US Hazardous Area Approval   

 
  .اطالعات تكميلي در صورت درخواست ارائه مي گردد
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   تائيديه انطباق با استاندارد7-2
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 PED تائيديه 7-3
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   برگه پيكربندي دستگاه8

  

  . مي توان از صفحات زير براي استفاده در مواقع لزوم فتوكپي تهيه كرد
  

 TAGشماره   شماره سريال
  

   پيكر بندي3منو 
3.1.1 L.F. CUTOFF 3.2.6 TEMPERATURE 
3.1.2 TIME CONST. 3.2.7 DENSITY 
3.1.3 FLOW MODE 3.2.8 CONC. FLOW 
3.1.4 FLOW DIR. 3.2.9 CONC. TOTAL 
3.1.5 PIPE DIAM. 3.2.10 CONC.BY.MASS 
3.1.6 ADD. TOTAL. 3.2.11 CONC.BY.VOL 
3.1.7 ERROR MSG 3.2.12 VELOCITY 
3.1.8 PRESS TIME 3.2.13 LANGUAGE 
3.1.9 PRESS CUTOF 3.3 CONC. MEAS. 
3.2.1 CYCL. DISP. 3.4.1 DENS. MODE 
3.2.2 MASS FLOW 3.4.2 FIXED 
3.2.3 MASS TOTAL 3.4.2 REF. TEMP. 
3.2.4 VOLUME FLOW 3.4.3 SLOPE 
3.2.5 VOL. TOTAL 3.6.1 TAG ID 
3.2.6 TEMPERATURE   

 

   پيكر بندي ورودي و خروجي4منو 
4.1 I.O. FITTED 4.6.1 FUNCTION 

4.2.1 FUNCTION 4.6.2  LOW LIMIT 
4.2.2 RANGE 1 4.6.3  HIGH LIMIT 
4.2.3 LOW LIMIT 4.6.4 ACTIVELEVEL 
4.3.4 HIGH LIMIT 4.7.1 FUNCTION 
4.3.1 FUNCTION 4.7.2 ACTIVELEVEL 
4.3.2 RANGE 1 4.8.1 FUNCTION 
4.3.3 LOW LIMIT 4.8.2 CONDITION 
4.3.4 HIGH LIMIT 4.8.3  LOW LIMIT 
4.4.1 FUNCTION 4.8.4  HIGH LIMIT 
4.4.2 RANGE 1 4.9.1 PROTOCOL 
4.4.3 LOW LIMIT 4.9.2 ADRESS 
4.4.4 HIGH LIMIT 4.9.3 BAUDRATE 
4.5.1 FUNCTION 4.9.4 SER.FORMAT 
4.5.2  LOW LIMIT or PULSE WIDTH   
4.5.3  HIGH LIMIT or PULSE VA   
4.5.4 MAX FREQ.   

 

  )فقط خواندني( تنظيمات كارخانه 5منو 
5.1.1 CF1 5.2 METER 
5.1.2 CF2 5.2.1 METER TYPE 
5.1.3 CF3 5.2.2 METER SIZE 
5.1.4 CF4 5.2.3 MATERIAL  
5.1.5 CF5 5.2.4 TUBE AMP. 
5.1.6 CF6 5.3 TEMP. LIMITS 
5.1.7 CF7 5.3.1 MAX TEMP. 
5.1.8 CF8 5.3.2 MIN TEMP. 
5.1.9 CF9 5.4 TEMP. HIST. 

5.1.10 CF10 5.4.1 MAX TEMP. 
5.1.11 CF11 5.4.2 MIN TEMP. 
5.1.12 CF12 5.5 SERIAL NO. 
5.1.13 CF13 5.5.1 FRONTEND 
5.1.14 CF14 5.5.2 BACKEND 
5.1.15 CF15 5.5.3 METER 
5.1.16 CF16 5.5.4 SYSTEM 
5.1.17 CF17   
5.1.18 CF18   
5.1.19 CF19   
5.1.20 CF20   
5.1.21 METER CORR.   
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.يادداشت  
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  دستگاه براي تست و تعمير به كرونه عودت 
  

ن كتابچه نصب و راه اندازي در صورتي كه دستگاه مطابق با دستورالعمل هاي اي. اين دستگاه با دقت ساخته و تست شده است
 در صورتي كه احتياج به عودت يك دستگاه براي بازبيني و تعمير ،با اينحال.  بروز اشكال معموال به ندرت پيش مي آيد،شود

   لطفا به موارد زير اكيدا توجه كنيد،پيدا كرديد
  

 شركت ،تامين امنيت و سالمت كاركنانبه دليل وجود آئين نامه هاي قانوني در رابطه با حفظ محيط زيست و به منظور 
 تنها اقدام به بازبيني و تعمير دستگاه هايي مي نمايد كه در تماس با مواد بي خطر براي پرسنل و محيط زيست بوده كرونه

  . اند
  .  تنها به سرويس دستگاه هايي مبادرت مي كند كه داراي تائيديه زير باشندكرونه اين به معناي آنست كه شركت 

  ، انجام موارد زير توصيه مي شود، قابل اشتعال در تماس بوده است، سوز آور،صورتي كه دستگاه با مواد سميدر 
 اطمينان از خالي بودن تمامي خلل و فرج از مواد خطر زا  •
 . ضميمه كردن يك گواهي كه مويد بي خطر بودن دستگاه براي انجام بازبيني و تعمير باشد •

  .  خدمات داده نخواهد شد،چنين گواهي نباشندبه دستگاه هايي كه داراي 
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