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1.1  Προβλεπόμενη χρήση

Το ALTOSONIC V12 είναι ένα ροόμετρο ροής αερίου για εφαρμογές «custody transfer». 
Ο μετρητής είναι κατάλληλος να λειτουργεί τουλάχιστον υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Σχετική πυκνότητα από 0,55 και άνω
• Συγκεντρώσεις μεθανίου 75...100%

1.2  Πιστοποιήσεις

Ευρωπαϊκή Ένωση (EΕ):

• Οδηγία 97/23/EC για τον εξοπλισμό υπό πίεση
• Οδηγία EMC 2004/108/EC, σύμφωνα με:

EN 50081-2
EN 61000-6 (μέρος 1, 2 και 3)
EN 61326-1 (1997) και A1 (1998), A2 (2001)

• Οδηγία ATEX 94/9/EC σύμφωνα με:
EN 60079-0 (2006)
EN 60079-1 (Ex 'd')
EN 60079-7 (Ex 'e')
EN 60079-18 (Ex 'ma')

• Πιστοποιητικά «Custody transfer» σύμφωνα με:
την οδηγία MID 2004/22/EC (MID = οδηγία για τα όργανα μετρήσεων)
OIML R137-1 (Διεθνής Οργανισμός Νόμιμης Μετρολογίας-International Organization for 
Legal Metrology)

• Πλήρως συμβατό με: AGA 9
• Πλήρως συμβατό με: ISO 17089

Προσοχή!
Η ευθύνη για τη χρήση των συσκευών μέτρησης όσον αφορά στην καταλληλότητα, στην 
προβλεπόμενη χρήση και στην αντοχή στη διάβρωση των υλικών που χρησιμοποιούνται σε 
επαφή με το προσδιοριζόμενο υλικό βαρύνει αποκλειστικά το χρήστη.

Πληροφορίες!
Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία η οποία οφείλεται σε αδόκιμη χρήση ή 
χρήση για σκοπούς πλην του προβλεπόμενου.

Προσοχή!
Τα υψηλά επίπεδα CO2 μπορεί να αναστείλουν την λειτουργία ενός ροόμετρου υπερήχων λόγω 
των ιδιοτήτων ακουστικής απορρόφησής του. Συνιστάται να υποβάλλετε προδιαγραφή του 
μετρούμενου μέσου στον κατασκευαστή, για την παροχή συμβουλών.

Νομική σημείωση!
Το ALTOSONIC V12 πληρεί τις τεχνικές απαιτήσεις που ισχύουν στον εξοπλισμό και σχεδιασμό 
εφαρμογών για χρήση σε διάφορες χώρες σε όλο τον κόσμο.
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Αμερική:

• Πιστοποιημένο για χρήση σε δυνητικά εκρηκτικές ατμόσφαιρες σύμφωνα με το FM:
FM3600
FM3615

Καναδάς:

• CRN
• Πιστοποιημένο για χρήση σε δυνητικά εκρηκτικές ατμόσφαιρες σύμφωνα με το CSA:

C22.2 No. 30
C22.2 No. 0.4

Άλλα πρότυπα:

•  IECEx PTB 10.0013X

1.3  Οδηγίες ασφαλείας από τον κατασκευαστή

1.3.1  Πνευματικά δικαιώματα και προστασία δεδομένων

Τα περιεχόμενα του παρόντος εγγράφου έχουν συνταχθεί με μεγάλη προσοχή. Παρ' όλα αυτά, 
δεν παρέχουμε καμία εγγύηση ότι αυτά είναι ορθά, ολοκληρωμένα ή ενημερωμένα.

Τα περιεχόμενα και το έργο στο παρόν έγγραφο υπόκεινται στη νομοθεσία για την προστασία 
των πνευματικών δικαιωμάτων. Η συνεισφορά τρίτων εξίσου. Η αναπαραγωγή, η επεξεργασία, η 
διάδοση και κάθε είδους χρήση πέραν της επιτρεπόμενης βάσει της νομοθεσίας περί 
πνευματικών δικαιωμάτων προϋποθέτει την έγγραφη έγκριση του εκάστοτε συντάκτη και/ή του 
κατασκευαστή.

Ο κατασκευαστής προσπαθεί πάντοτε να προστατεύει τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων και να 
ανατρέχει σε έργα που έχουν συνταχθεί εντός της δικής του εταιρείας ή έργων ελεύθερης 
χρήσης.

Η συλλογή προσωπικών δεδομένων (όπως ονομάτων, διευθύνσεων οδών ή διευθύνσεων 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) στα έγγραφα του κατασκευαστή γίνεται πάντοτε σε εθελοντική 
βάση, όπου αυτό είναι δυνατό. Όπου αυτό είναι εφικτό, είναι πάντοτε δυνατή η αξιοποίηση των 
προσφορών και των υπηρεσιών χωρίς την παροχή προσωπικών δεδομένων.

Εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι η μετάδοση δεδομένων μέσω του Διαδικτύου (π.χ., 
κατά την επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) ενδέχεται να ενέχει υποβάθμιση της 
ασφάλειας. Δεν είναι δυνατή η πλήρης προστασία αυτών των δεδομένων από την πρόσβαση 
τρίτων. 

Με το παρόν απαγορεύουμε ρητά τη χρήση στοιχείων επικοινωνίας που δημοσιεύονται σε αυτό 
το τεύχος για το σκοπό της αποστολής προς εμάς διαφημιστικών και ενημερωτικών υλικών που 
δεν έχουν ζητηθεί.

Πληροφορίες!
Δεν είναι όλες οι χώρες στις εγκρίσεις κριτηρίων που αναφέρονται εδώ. Παρακαλούμε 
συμβουλευτείτε την KROHNE σε περίπτωση ειδικού κριτηρίου που δεν αναφέρεται εδώ.
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1.3.2  Αποποίηση ευθύνης

Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ζημίες κάθε είδους από τη χρήση του προϊόντος του, 
συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό σε αυτές, άμεσων, έμμεσων ή συμπτωματικών 
και επακόλουθων ζημιών. 

Η παρούσα αποποίηση ευθύνης δεν ισχύει σε περίπτωση που ο κατασκευαστής έχει ενεργήσει 
σκόπιμα ή με βαριά αμέλεια. Σε περίπτωση που κάποιος ισχύων νόμος δεν επιτρέπει τέτοιους 
περιορισμούς που αφορούν σε έμμεσες εγγυήσεις ή στον αποκλεισμό του περιορισμού 
συγκεκριμένων ζημιών, ενδέχεται να μην σας αφορούν κάποια ή όλα τα στοιχεία της ανωτέρω 
αποποίησης ευθύνης, αποκλεισμοί ή περιορισμοί, εφόσον ένα τέτοιος νόμος ισχύει για την 
περίπτωσή σας. 

Οποιοδήποτε προϊόν αγοράζεται από τον κατασκευαστή συνοδεύεται από εγγύηση σύμφωνα με 
τη σχετική τεκμηρίωση προϊόντος και τους γενικούς και ειδικούς όρους πωλήσεων της εταιρείας 
μας. 

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το περιεχόμενο των εγγράφων, 
συμπεριλαμβανομένης της παρούσας αποποίησης ευθύνης με οποιονδήποτε τρόπο, ανά πάσα 
στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση και δεν φέρει ευθύνη με 
κανέναν τρόπο για ενδεχόμενες συνέπειες αυτών των τροποποιήσεων.
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1.3.3  Ευθύνη και εγγύηση προϊόντος

Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την καταλληλότητα της συσκευής για το συγκεκριμένο σκοπό. Ο 
κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τις συνέπειες της κακής χρήσης από το 
χρήστη. Η αδόκιμη εγκατάσταση και λειτουργία των συσκευών (συστημάτων) καθιστά άκυρη την 
εγγύηση. Επίσης ισχύουν οι σχετικοί «Βασικοί γενικοί και ειδικοί όροι», οι οποίοι αποτελούν τη 
βάση της σύμβασης πώλησης.

1.3.4  Πληροφορίες σχετικές με την τεκμηρίωση

Για την αποτροπή οποιουδήποτε τραυματισμού του χρήστη ή ζημίας στη συσκευή είναι 
απαραίτητο να μελετήσετε τις πληροφορίες του παρόντος εγγράφου και να τηρείτε τα σχετικά 
εθνικά πρότυπα, τις απαιτήσεις ασφαλείας και τους κανονισμούς πρόληψης ατυχημάτων.

Εάν το συγκεκριμένο έγγραφο δεν παρέχεται στη δική σας γλώσσα και εάν έχετε οποιοδήποτε 
πρόβλημα κατανόησης του κειμένου, συνιστούμε να επικοινωνήσετε με την τοπική 
αντιπροσωπεία για βοήθεια. Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε 
ζημία ή τραυματισμό που οφείλεται στην παρανόηση των πληροφοριών του παρόντος εγγράφου.

Το παρόν έγγραφο παρέχεται προκειμένου να σας βοηθήσει να αποκαταστήσετε τις συνθήκες 
λειτουργίας, οι οποίες επιτρέπουν την ασφαλή και αποδοτική χρήση της συγκεκριμένης 
συσκευής. Στο έγγραφο περιγράφονται επίσης ειδικά ζητήματα και προφυλάξεις που 
εμφανίζονται υπό τη μορφή των παρακάτω εικονιδίων.
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1.3.5  Προειδοποιήσεις και σύμβολα

Οι προειδοποιήσεις ασφαλείας επισημαίνονται με τα παρακάτω σύμβολα.

•  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ
Αυτό το σύμβολο επισημαίνει όλες τις οδηγίες για εργασίες που πρέπει να εκτελούνται από το 
χρήστη με την καθορισμένη σειρά.

i ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Αυτό το σύμβολο αναφέρεται σε όλες τις σημαντικές συνέπειες των προηγούμενων 
ενεργειών.

Κίνδυνος!
Αυτές οι πληροφορίες αφορούν στον άμεσο κίνδυνο κατά την εργασία με ηλεκτρικό ρεύμα.

Κίνδυνος!
Αυτή η προειδοποίηση αναφέρεται στον άμεσο κίνδυνο εγκαυμάτων που προκαλούνται από 
θερμότητα ή επιφάνειες υψηλής θερμοκρασίας.

Κίνδυνος!
Αυτή η προειδοποίηση αναφέρεται στον άμεσο κίνδυνο κατά τη χρήση της συσκευής σε 
επικίνδυνη ατμόσφαιρα.

Κίνδυνος!
Αυτές οι προειδοποιήσεις πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε κάθε περίπτωση. Ακόμη και η μερική 
παράβλεψη αυτής της προειδοποίησης μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα σοβαρά προβλήματα 
υγείας, ακόμη και θάνατο. Υπάρχει επίσης κίνδυνος πρόκλησης σοβαρών ζημιών στη συσκευή ή 
σε μέρη των εγκαταστάσεων του χρήστη.

Προειδοποίηση!
Η παράβλεψη αυτής της προειδοποίησης ασφαλείας, ακόμη και εν μέρει, εγκυμονεί κίνδυνο 
σοβαρών προβλημάτων υγείας. Υπάρχει επίσης κίνδυνος πρόκλησης ζημιών στη συσκευή ή σε 
μέρη των εγκαταστάσεων του χρήστη.

Προσοχή!
Η παράβλεψη αυτών των οδηγιών μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση ζημιών στη 
συσκευή ή σε μέρη των εγκαταστάσεων του χρήστη.

Πληροφορίες!
Αυτές οι οδηγίες περιλαμβάνουν σημαντικές πληροφορίες για το χειρισμό της συσκευής.

Νομική σημείωση!
Αυτή η σημείωση περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικές με κανονιστικές οδηγίες και πρότυπα.



1 Οδηγίες ασφαλείας 

12 

ALTOSONIC V12

www.krohne.com 06/2014 - 4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

1.4  Οδηγίες ασφαλείας για το χρήστη

Προειδοποίηση!
Γενικά, οι συσκευές που διατίθενται από τον κατασκευαστή, επιτρέπεται να εγκαθίστανται, να 
τίθενται σε λειτουργία, να λειτουργούν και να συντηρούνται αποκλειστικά από κατάλληλα 
εκπαιδευμένο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
Το παρόν έγγραφο παρέχεται προκειμένου να σας βοηθήσει να αποκαταστήσετε τις συνθήκες 
λειτουργίας, οι οποίες επιτρέπουν την ασφαλή και αποδοτική χρήση της συγκεκριμένης συσκευής.
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2.1  Παραδοτέος εξοπλισμός

2.2  Περιγραφή υλικού
Το ροόμετρο έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ασφαλείας από εκρήξεις, 
σύμφωνα με:

• την χρησιμοποίηση αντιεκρηκτικού τύπου (Ex d) περιβλήματος των ηλεκτρονικών σύμφωνα 
με το IEC 60079-1

• χρησιμοποιώντας Ex πιστοποιημένους μετατροπείς σύμφωνα με το IEC 60079-18
• χρησιμοποιώντας καλώδια με πιστοποιημένη σύνδεση Ex d σύμφωνα με το πρότυπο IEC 

60079-1 για σύνδεση με μετατροπείς
• Η εγκατάσταση της καλωδίωσης μεταξύ των ηλεκτρονικών και των μετατροπέων 

ανταποκρίνεται με ενισχυμένες προδιαγραφές ασφαλείας σύμφωνα με το IEC 60079 - 7.

Το ροόμετρο αποτελείται από ένα σώμα μετρητή με μία ή δύο (δίδυμος μετρητής) ηλεκτρονικές 
μονάδες που είναι τοποθετημένες στην πάνω πλευρά του.
Για τις μικρότερες διαμέτρους το σώμα του μετρητή είναι πλήρως επεξεργασμένο από μηχανή και 
δεν υπάρχει καμία συγκόλληση.
Για μεγαλύτερες διαμέτρους το σώμα του μετρητή είναι μια κατασκευή με συγκολλήσεις. 

Πληροφορίες!
Ελέγξτε τον κατάλογο συσκευασίας προκειμένου να βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα στοιχεία της 
παραγγελίας.

Πληροφορίες!
Το όργανο παραδίδεται σε ένα ενισχυμένο ξύλινο κιβώτιο για ασφαλή μεταφορά. Επιθεωρήστε τη 
συσκευασία προσεκτικά για ζημιές ή σημάδια βίαιου χειρισμού. Αναφέρετε τυχών ζημιές στο 
μεταφορέα και στο τοπικό γραφείο του κατασκευαστή.

Σχήμα 2-1: Παραδοτέος εξοπλισμός

1  Τεκμηρίωση προϊόντος
2  Δήλωση CE
3  Έκδοση ροόμετρου σύμφωνα με την παραγγελία
4  Προαιρετικά: Ρυθμιστής ροής, ανταλλακτικά και /ή εγκατεστημένα ενδεικτικά πρόσκρουσης

Πληροφορίες!
Εκθέσεις βαθμονόμησης και ειδικά έγγραφα του είναι στο βιβλίο δεδομένων του μετρητή που 
αποστέλλεται ξεχωριστά.
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Μια σειρά από ακουστικούς μετατροπείς είναι εγκατεστημένοι στο εσωτερικό του σώματος του 
μετρητή. Κάθε ζεύγος μετατροπέων υπερήχων σχηματίζει μια ακουστική διαδρομή μέτρησης. Η 
ακουστική διαδρομή μέτρησης αποτελείται από μία (άμεση) χορδή ή δύο (ανακλαστικές) χορδές. 
Οι χορδές στο οριζόντιο επίπεδο χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της ροής. Οι χορδές στο 
κατακόρυφο επίπεδο χρησιμοποιούνται μόνο για τη διάγνωση. Οι ανακλαστικές χορδές που είναι 
μετατοπισμένες από την κεντρική γραμμή του μετρητή, χρησιμοποιούν ακουστικούς καθρέφτες 
για να απεικονίσουν το σήμα των υπερήχων. Οι ανακλαστικές χορδές που είναι στο κέντρο της 
γραμμής του μετρητή αντανακλούν απευθείας στο τοίχωμα του σωλήνα. Οι άμεσες χορδές δεν 
αντανακλούν και ως εκ τούτου δεν απαιτούν ακουστικούς καθρέφτες. 

Οι μετατροπείς συνδέονται ηλεκτρικά με την ηλεκτρονική μονάδα πάνω από το μετρητή μέσω 
ομοαξονικών καλωδίων. Η καλωδίωση προστατεύεται έναντι μηχανικών φθορών και υγρασίας 
μέσω καλυμμάτων. Τα ομοαξονικά καλώδια εισέρχονται στο περίβλημα των ηλεκτρονικών μέσω 
μιας υποδοχής (ή του στελέχους). Σε αυτό το στέλεχος εγκαθίσταται ένα εγκεκριμένο καλώδιο 
τροφοδοσίας Ex d που το σφραγίζει στο περίβλημα των ηλεκτρονικών.
Από την άλλη πλευρά, τα ομοαξονικά καλώδια συνδέονται με τους μετατροπείς, όπου κι αυτή η 
σύνδεση γίνεται επίσης από έναν εγκεκριμένο Ex d σύνδεσμο.

2.2.1  Μετατροπείς

Τα ακουστικά σήματα μεταδίδονται και λαμβάνονται μέσω μετατροπέων υπερήχων. Το ενεργό 
μέρος ενός μετατροπέα υπερήχων είναι ένας μικρός δίσκος από πιεζοηλεκτρικό κεραμικό στο 
μπροστινό μέρος του αισθητηρίου. Είναι σφραγισμένο σε μια κατασκευή μεταλλικών μερών και 
εποξική υψηλού βαθμού, ή μέσα σε ένα περίβλημα τιτανίου. Η μπροστινή πλευρά του 
μετατροπέα εκτίθεται στο αέριο που είναι προς μέτρηση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη 
απόδοση στην μετάδοση και λήψη υπερήχων.

Σχήμα 2-2: Θέση των αισθητήρων και της ηλεκτρονικής μονάδας
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2.2.2  Η ηλεκτρονική μονάδα

Το περίβλημα αποτελείται από τρία μέρη. Κάθε μέρος διαθέτει ένα αφαιρούμενο κάλυμμα που 
δίνει πρόσβαση στο εσωτερικό, προκειμένου να συνδεθούν εξωτερικά καλώδια, να 
εγκατασταθούν ή να αντικατασταθούν εξαρτήματα.

Γενική επισκόπηση της εγκατάστασης του αισθητηρίου

Σχήμα 2-3: Συγκρότημα αισθητηρίου

1  Διπλό O-Ring
2  Θέση υποδοχής
3  Υποδοχή Ex-d
4  Βύσμα Ex-d
5  Βίδα ευθυγράμμισης
6  Ασφάλεια
7  Βίδα ασφαλείας Μ2
8  Ομοαξονικό καλώδιο
9  Παξιμάδι μετατροπέα

Κίνδυνος!
Οι μετατροπείς έχουν Ex-d υποδοχή (υποδοχή, 3), η οποία συνδέεται με ένα Ex-d βύσμα 4, που 
τερματίζει σε ένα ομοαξονικό καλώδιο 8.
Ένα άκρο ευθυγράμμισης 5 εμπλέκεται με μια υποδοχή στο Ex-d βύσμα 2, αυτό εξασφαλίζει ότι 
ο μετατροπέας έχει συνδεθεί με τη σωστή πολικότητα. Το καπάκι 6, βιδώνεται στην Ex-d 
υποδοχή, στερεώνει την υποδοχή, με μια μικρή βίδα ασφάλισης (M2) 7 ασφαλίζει το καπάκι. Οι 
μετατροπείς στερεώνονται στο σώμα του μετρητή χρησιμοποιώντας ένα παξιμάδι μετατροπέα με 
μία οπή στο κέντρο 9. Ένα διπλό O-ring 1, σφραγίζει την πίεση στο εσωτερικό της σωλήνωσης 
αποτελεσματικά από τον έξω κόσμο.

Σχήμα 2-4: Περίβλημα μετατροπέα

1  Τροφοδοσία / RS485/ Προαιρετική διαγνωστική κάρτα
2  Ηλεκτρονικό μέρος
3  Σύνδεση
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Σύνδεση
Το μέρος που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά είναι το τμήμα σύνδεσης, το οποίο περιέχει μόνο ένα 
μπλοκ με τις κλέμες. Τα καλώδια σήματος από και προς το διαμέρισμα ηλεκτρονικών συνδέονται 
στην κλέμα. Καλωδιώσεις σε άλλες (εξωτερικές / βοηθητικές) συσκευές μπορούν να συνδεθούν 
στις κλέμες σε αυτό το σημείο.
Καλώδια μπορούν να εισέλθουν σε αυτό το διαμέρισμα μέσα από υποδοχές καλωδίων, σε κάθε 
μία από τις τρεις οπές με σπείρωμα M20x1.5.

Τροφοδοσία / RS485
Το μέρος που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά χρησιμοποιείται για την εγκατάσταση του 
μετατροπέα ρεύματος. Ο πίνακας περιλαμβάνει επίσης δύο σειριακές θύρες δεδομένων 
(RS485). Ως μια πρόσθετη επιλογή μπορεί να γίνει εγκατάσταση ενός συστήματος διάγνωσης. 
Καλωδίωση σε εξωτερικό εξοπλισμό ή με μια πηγή τροφοδοσίας μπορεί να γίνει  στις κλέμες. 
Αυτές οι συνδέσεις εμπλέκονται άμεσα με τα μέρη σχετικά με τις πλακέτες τυπωμένων 
κυκλωμάτων.
Καλώδια μπορούν να εισέλθουν σε αυτό το διαμέρισμα μέσα από υποδοχές καλωδίων, σε κάθε 
μία από τις τρεις οπές με σπείρωμα M20x1.5.

Ηλεκτρονικό μέρος
Το ηλεκτρονικό μέρος μπροστά έχει ένα κάλυμμα με ένα γυάλινο παράθυρο. Περιέχει ένα πλαίσιο 
με έναν αριθμό τυπωμένων κυκλωμάτων. Οι πίνακες έχουν τις ακόλουθες λειτουργίες:

• Κάρτα συχνότητας και εξόδου κατάστασης
• Κάρτες επεξεργαστή
• Κάρτα αισθητήρα
• Στοιχείο οθόνης (συνδέεται με την μπροστινή πλευρά του πλαισίου, το οποίο είναι ορατό από 

το γυάλινο παράθυρο του καλύμματος)

2.3  Περιγραφή Λογισμικού
Το ALTOSONIC V12 περιέχει ένα ισχυρό μικροεπεξεργαστή που ελέγχει τις λειτουργίες και τους 
υπολογισμούς που εκτελεί. Ο μικροεπεξεργαστής εκτελεί τον κώδικα του προγράμματος που 
αποτελείται από διάφορες ενότητες, ανάλογα με τις λειτουργίες που πρέπει να επιτελεί. Μέσω 
ενός συνόλου παραμέτρων το λογισμικό μπορεί να ρυθμιστεί σε διάφορα μεγέθη και τύπους 
μετρητών ροής, καθώς και σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις των εφαρμογών ή των πελατών.

Οι επιμέρους παράμετροι ταξινομούνται σύμφωνα με τους "ρόλους", προκειμένου να καθορίσουν 
διαφοροποιημένα δικαιώματα πρόσβασης. Κάθε «ρόλος» συνδέεται με ένα "τυπικό" χρήστη ή 
χειριστή ο οποίος έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες ή καθήκοντα. Οι χρήστες πρέπει να 
εγγραφούν με ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης και στην συνέχεια να τους δοθούν 
τα αντίστοιχα δικαιώματα.

Κίνδυνος!
Συνδέσεις που δεν χρησιμοποιούνται θα πρέπει να κλείσουν με ειδικά εγκεκριμένα στοπ Εx d.

Νομική σημείωση!
Οι παράμετροι αποθηκεύονται σε ένα αρχείο ρυθμίσεων. Οι παράμετροι διαμόρφωσης 
προστατεύονται ώστε να αποτρέπεται η μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση του κωδικού 
πρόσβασης. Η πρόσβαση για να διαβάσετε, να δείτε και να επιθεωρήσετε τις τιμές των 
παραμέτρων είναι απεριόριστη.
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Οι ακόλουθοι ρόλοι έχουν οριστεί, και καταχωρούνται σύμφωνα με την βαθμίδα του χρήστη στην 
ιεραρχία.

Ρόλοι και εξουσιοδότηση

Μόνο ένας χρήστης με υψηλότερό βαθμό μπορεί να καταχωρήσει ένα χαμηλότερο χρήστη. Οι 
χρήστες μπορούν να έχουν τον ίδιο βαθμό.

Εκτός από τους περιορισμούς ανάλογα με το καθορισμένο ρόλο του χρήστη, μια φυσική 
“overwrite disable” επαφή / γέφυρα προστατεύει τις παραμέτρους . Αυτό απενεργοποιεί κάθε 
χρήστη από το να πραγματοποιεί μετατροπές στις παραμέτρους που θα επηρεάσουν τις 
μετρήσεις της ροής ή την τιμή του όγκου. Αυτό αποτρέπει την ακούσια ή μη εξουσιοδοτημένη 
αλλαγή στις παραμέτρους και, ενδεχομένως, ακύρωση της βαθμονόμησης.

Κανονικά ο μετρητής παραδίδεται με ένα σύνολο παραμέτρων κατάλληλων για την εφαρμογή.  
Σε περίπτωση που γίνει μια τροποποίηση του αρχείου ρυθμίσεων, αυτό είναι αποθηκευμένο στη 
μνήμη καταγραφής των δεδομένων του. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να ανακτηθούν 
αργότερα για τον έλεγχο και την επαλήθευση.

2.4  Πινακίδες

Προγραμματιστής Περιορίζεται σε εργαζομένους της KROHNE R & D Developer.

Εργοστάσιο Περιορίζεται στους εργαζόμενους του εργοστασίου της KROHNE, έτσι ώστε να 
εφαρμόσουν τις εργοστασιακές ρυθμίσεις στο μετρητή.

Τεχνική 
υποστήριξη

Περιορίζεται σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό συντήρησης, υπό την διακριτική 
ευχέρεια της KROHNE.

Βαθμονομητής Περιορίζεται σε προσωπικό που ενεργεί για λογαριασμό νόμιμου σταθμού 
βαθμονόμησης.

Επόπτης Περιορίζεται στο προσωπικό που ενεργεί για λογαριασμό του ιδιοκτήτη / διαχειριστή 
του μετρητή (λειτουργία διαχειριστή), στη διακριτική ευχέρεια του ιδιοκτήτη / 
διαχειριστή του μετρητή.

Χειριστής Περιορίζεται στο προσωπικό που ενεργεί για λογαριασμό του ιδιοκτήτη / διαχειριστή 
του μετρητή (για την καθημερινή λειτουργία), στη διακριτική ευχέρεια του ιδιοκτήτη / 
διαχειριστή του μετρητή.

Πληροφορίες!
Ελέγξτε την πινακίδα της συσκευής προκειμένου να εξακριβώσετε ότι η παραδοτέα συσκευή 
ταυτίζεται με τα στοιχεία της παραγγελίας σας. Ελέγξτε τη σωστή τάση τροφοδοσίας που 
αναγράφεται στην πινακίδα του οργάνου.

Σχήμα 2-5: Παράδειγμα πινακίδας ATEX
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Σχήμα 2-6: Παράδειγμα πινακίδας IECEx

Σχήμα 2-7: Παράδειγμα πινακίδας FM

Σχήμα 2-8: Παράδειγμα πινακίδας CSA
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3.1  Σημειώσεις για την εγκατάσταση

3.2  Αποθήκευση

Σωστή θέση αποθήκευσης

Οι συνθήκες αποθήκευσης
Τηρείτε τις ακόλουθες συνθήκες αποθήκευσης για την αποφυγή της διάβρωσης ή πρόωρων 
ζημιών:

• Υγρασία: <95% RH (σε κλειστό και θερμαινόμενο χώρο αποθήκευσης)
• Θερμοκρασία αποθήκευσης: -40 ... +65 º C / -40 ... +149 º F
• Αποφύγετε την άμεση ηλιακή ακτινοβολία κατά τη διάρκεια μεγάλων περιόδων αποθήκευσης, 

αποθηκεύστε κάτω από σκιά.

Προσοχή!
Επιθεωρήστε τη συσκευασία προσεκτικά για ζημιές ή σημάδια κακού χειρισμού. Αναφέρετε την 
ζημιά στο φορέα και στο τοπικό γραφείο του κατασκευαστή.

Πληροφορίες!
Ελέγξτε τον κατάλογο συσκευασίας προκειμένου να βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα στοιχεία της 
παραγγελίας.

Πληροφορίες!
Ελέγξτε την πινακίδα της συσκευής προκειμένου να εξακριβώσετε ότι η παραδοτέα συσκευή 
ταυτίζεται με τα στοιχεία της παραγγελίας σας. Ελέγξτε τη σωστή τάση τροφοδοσίας που 
αναγράφεται στην πινακίδα του οργάνου.

Σχήμα 3-1: Αποθήκευση

1  Σωστή θέση για όλα τα μεγέθη
2  Αυτή η θέση δεν επιτρέπεται για ροόμετρα> 12"

Προειδοποίηση!
Βεβαιωθείτε ότι οι επεκτάσεις στο κάτω μέρος των φλαντζών είναι στη σωστή θέση ώστε να 
αποφευχθεί κύληση του μετρητή. Διαφορετικά, να λάβετε τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη 
κύλησης του μετρητή.
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Πώς να αποφευχθεί η διάβρωση
Δώστε προσοχή στην διατήρηση των εσωτερικών τοιχωμάτων, ειδικά για μετρητές από χάλυβα. 
Τυπικές εφαρμογές όπως μετρήσεις με ξηρό φυσικό αέριο (ποιότητα πωλήσεων) ή φυσικό αέριο 
με αναστολέα διάβρωσης δεν απαιτείται εσωτερική αντιδιαβρωτική επένδυση. Η επένδυση 
μπορεί ακόμη να θεωρηθεί και ως ανεπιθύμητη διότι μπορεί να φύγει με αποτέλεσμα να έχει 
επίδραση (αν και ελάχιστη) στην ακρίβεια.

Ωστόσο, για την αποθήκευση και / ή τη μεταφορά συνιστώνται πρόσθετα μέτρα προστασίας. 
Ανάλογα με το πόσο καιρό θα πρέπει να διαρκέσει η προστασία μια από τις πολλές μεθόδους 
που μπορούν να θεωρηθούν είναι:

1. Για περίοδο αποθήκευσης μικρότερο του ενός έτους, το εσωτερικό τοίχωμα του σωλήνα θα 
πρέπει να προστατεύεται από έναν αναστολέα διάβρωσης όπως ο Shell Ensys.
Μην εφαρμόζετε τον αναστολέα για τους ακουστικούς μετατροπείς.

2. Για διάστημα ενός έτους ή περισσότερο, το τοίχωμα του σωλήνα θα πρέπει να προστατεύεται 
από Tectyl ή παρόμοιο προϊόν.
Μην εφαρμόζετε Tectyl στους ακουστικούς μετατροπείς.

3. Ανεξάρτητα από τη διάρκεια της περιόδου αποθήκευσης, το εσωτερικό τοίχωμα του σωλήνα 
μπορεί να προστατευτεί από ένα περιβάλλον χωρίς οξυγόνο. Αυτό μπορεί να δημιουργηθεί με 
την τοποθέτηση τυφλών φλαντζών, χρησιμοποιώντας μία αντλία κενού για την απομάκρυνση 
του αέρα και στη συνέχεια πλήρωση του μετρητή με άζωτο. Συνιστάται να τοποθετήσετε μερικές 
σακούλες αφύγρανσης (silica gel) μέσα στο ροόμετρο. Για την προστασία κατά της διάβρωσης, 
η υγρασία θα πρέπει να είναι μικρότερη από 38% ή / και δεν θα πρέπει να υπάρχει οξυγόνο. 
Ειδικοί κανονισμοί μπορεί να ισχύουν για τη μεταφορά και την αποθήκευση ενός μετρητή ροής 
υπό πίεση.

3.3  Μεταφορά

Προειδοποίηση!
• Ακόμη και τα μικρότερα ροόμετρα έχουν σημαντικό βάρος. Ελέγξτε το βάρος του ροόμετρου 

σας, ώστε να επιλέξετε το κατάλληλο μέσο για τη μεταφορά και την ανύψωση του.
• Χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα υλικά, όπως αλυσίδες ή ιμάντες ανύψωσης που είναι σε καλή 

κατάσταση.
• Χρησιμοποιήστε τις υποδοχές ανύψωσης στο σώμα του μετρητή για να προσαρμόσετε 

αλυσίδες ή ιμάντες για να σηκώσετε τον μετρητή (εάν δεν υπάρχουν δείτε σε τι κατάσταση είναι 
οι τρύπες των φλαντζών και εάν είναι σε καλή κατάσταση προσαρμόστε τις δικές σας 
υποδοχές)

• Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το περίβλημα του μετατροπέα στην ανύψωση με ιμάντες.
• Σε περίπτωση που θα χρησιμοποιηθεί ένα περονοφόρο ανυψωτικό βεβαιωθείτε ότι ο μετρητής 

ροής είναι ασφαλισμένος έναντι κύλισης από τις περόνες, ή έναντι ολίσθησης των ιμάντων από 
τις περόνες.

• Βεβαιωθείτε τοπικούς κανονισμούς ασφαλείας, τις οδηγίες και τις διαδικασίες της εταιρείας σε 
σχέση με την ανύψωση, εφοδιασμό και τη μεταφορά του (βαρύ) εξοπλισμού.
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3.4  Απαιτήσεις προ-εγκατάστασης

3.5  Εγκατάσταση

3.5.1  Σημείο εγκατάστασης

Εγκαταστήστε το ροόμετρο αερίου με υπερήχους σε οριζόντια θέση με το βέλος ένδειξης ροής 
στην πινακίδα τύπου ή επί του σώματος του μετρητή στην κατεύθυνση του θετικού (προς τα 
εμπρός) ροή αερίου.
Βεβαιωθείτε ότι ο μετατροπέας είναι στην κορυφή του μετρητή μετά την εγκατάσταση.
Ελέγξτε το βάρος του μετρητή. Τυπικά το βάρος του μετρητή θα είναι σημαντικά μεγαλύτερο από 
ό, τι το αντίστοιχο βάρος ενός αγωγού ίδιου μήκους.

Για την στήριξη του μετρητή προσθέστε στηρίγματα αν χρειαστούν, κατά προτίμηση δύο, ένα σε 
κάθε πλευρά του μετρητή.
Στηρίζουμε πάντα το μετρητή στις φλάντζες του, το βάρος του μετρητή δεν πρέπει ποτέ να 
επιβαρύνει το περίβλημα γύρω από τους μετατροπείς και την καλωδίωση.
Αν τα στηρίγματα δεν μπορούν να τοποθετηθούν κάτω από τις φλάντζες του μετρητή, τότε τα 

Πληροφορίες!
Ο εξοπλισμός έχει σχεδιαστεί για την ασφαλή λειτουργία υπό όρους, σύμφωνα με τις ακόλουθες 
προδιαγραφές:
• Βαθμός ρύπανσης 2: αυτό σημαίνει ότι κανονικά μόνο μη αγώγιμη (ξηρή) ρύπανση θα συμβεί.

Μπορεί να υπάρξει προσωρινή αγωγιμότητα που προκαλείται από συμπύκνωση.
• Κατηγορία προστασίας I: αυτό σημαίνει ότι η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη.
• Υγρασία: <95% RH
• Θερμοκρασία περιβάλλοντος: -40 ... +65 °C / -40 ... +149 °F
• Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.
• IP66 / NEMA 4X κλάση προστασίας.

Προσοχή!
Το ροόμετρο πρέπει να προστατεύεται από διαβρωτικά χημικά ή αέρια και σκόνη ή σωματίδια που 
συσσωρεύονται.

Προσοχή!
Μην προσπαθήσετε να πραγματοποιήσετε μία υδροστατική δοκιμή στο εγκατεστημένο ροόμετρο.

Το ροόμετρο έχει δοκιμαστεί υδροστατικά κατά τη διάρκεια της κατασκευής (βλ. εκθέσεις) και δεν 
θα πρέπει να δοκιμαστεί εκ νέου με τους αισθητήρες υπερήχων εγκατεστημένους. Το νερό θα 
εισχωρήσει στις θέσεις του αισθητήρα και θα παραμείνει εκεί. Αυτό θα δημιουργήσει ακουστικές 
παρεμβολές και, ενδεχομένως, να προκαλέσει δυσλειτουργία στο ροόμετρο.
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στηρίγματα μπορούν να τοποθετηθούν κάτω από τις φλάντζες του αγωγού. Αν τα στηρίγματα 
μπορούν να τοποθετηθούν μόνο κάτω από τα τμήματα του αγωγού ανάντη ή κατάντη του 
μετρητή, τα υποστηρίγματα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πλησιέστερα προς το μετρητή. Σε 
αυτή την περίπτωση θα πρέπει να γίνει ένας υπολογισμός για να βεβαιωθείτε ότι το φορτίο του 
αγωγού δεν θα υπερβαίνει τις αποδεκτές τιμές.
Ο μετρητής πρέπει να εγκατασταθεί στη γραμμή με παρεμβύσματα, βίδες και παξιμάδια ανάλογα 
με το είδος και το μέγεθος των φλαντζών του μετρητή παροχής . Οι φλάντζες του θα πρέπει να 
ταιριάζουν με τις φλάντζες του αγωγού, στον οποίο θα εγκατασταθεί. 

Βεβαιωθείτε ότι τα παρεμβύσματα δεν προεξέχουν εντός της ροής καθώς αυτό μπορεί να μειώσει 
την ακρίβεια του μετρητή παροχής.
Για να εγκαταστήσετε το μετρητή παροχής , ο αγωγός πρέπει να έχει ένα κενό τέτοιου μήκους, 
έτσι ώστε ο μετρητής συμπεριλαμβανομένων των παρεμβυσμάτων να ταιριάζει ομοιόμορφα. Δεν 
πρέπει να χρησιμοποιείτε υπερβολική δύναμη για να σφίξετε τα μπουλόνια έτσι ώστε να 
κλείσουν τα κενά και στις δύο πλευρές του.  
Ούτε θα πρέπει το κενό να είναι πάρα πολύ μικρό, γεγονός που συνεπάγεται ότι το κενό πρέπει 
να διευρυνθεί με την άσκηση πίεσης για να χωρέσει τον μετρητή και τα παρεμβύσματα.
Για την σύσφιξη των βιδών των φλαντζών, εφαρμόστε ένα λιπαντικό, όπως απαιτείται, σύμφωνα 
με τα υλικά που χρησιμοποιούνται και τα ισχύοντα πρότυπα.
Σφίξτε τα μπουλόνια των φλαντζών με ροπή σύμφωνα με τα πρότυπα που ισχύουν για τις 
φλάντζες και τα υλικά που χρησιμοποιούνται.

3.5.2  Διάμετροι σωληνώσεων και μήκη

Βεβαιωθείτε ότι η εσωτερική διάμετρος των ανάντη και κατάντη σωλήνων, ταιριάζει με το 
καθορισμένο εύρος σύνδεσης του μετρητή παροχής υπερήχων μέσα στο 1%. Επικοινωνήστε με 
την KROHNE εάν η εσωτερική διάμετρος αποκλίνει περισσότερο από 1%.

3.5.3  Εξομαλυντές ροής

Αν και το ροόμετρο είναι μια συσκευή με υψηλή ακρίβεια, ένας πρόσθετος εξομαλυντής ροής 
μπορεί να εγκατασταθεί ανάντη του μετρητή παροχής, προκειμένου να ελαχιστοποιήσει την 
απόκλιση της μέτρησης, ιδίως όταν αναμένεται ένα ισχυρά παραμορφωμένο προφίλ της 
ταχύτητας ροής, ή όταν ο διαθέσιμος χώρος για την μέτρηση είναι οριακός. Εάν χρησιμοποιείται 
έναν εξομαλυντή ροής το συνολικό μήκος εισόδου μπορεί να μειωθεί σε μόνο 5 DN: έχοντας 2 
DN ανάντη της ροής και του εξομαλυντή και 3 DN ανάμεσα στο εξομαλυντή και το ροόμετρο.

Πληροφορίες!
• Προτεινόμενο μοντέλο είναι της «διάτρητης πλάκας». Ο τύπος με «δέσμη σωλήνων» δεν 

συνίσταται. 
• Όταν ένας εξομαλυντής ροής περιλαμβάνεται στην διαδικασία της μέτρησης, συνιστάται έντονα 

να χρησιμοποιήσετε το ίδιον εξομαλυντή και στη σωλήνα εισαγωγής κατά τη διάρκεια μιας 
βαθμονόμησης ροής (υγρού) (βλέπε π.χ. ISO17089 ή AGA-9 για λεπτομερείς απαιτήσεις).
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3.5.4  Είσοδος και έξοδος για χρήση μονής κατεύθυνσης

Χωρίς εξομαλυντή ροής (OIML R137 κλάση 0.5)

Σχήμα 3-2: Απαιτούμενα ευθύγραμμα τμήματα για είσοδο και έξοδο

1   Τμήμα εισόδου: 10 DN
2  Τμήμα εξόδου: 3 DN

Χωρίς εξομαλυντή ροής (AGA9, ISO 17089 και OIML R137 κλάση 1)

Σχήμα 3-3: Απαιτούμενα ευθύγραμμα τμήματα για είσοδο και έξοδο

1   Τμήμα εισόδου: 5 DN
2  Τμήμα εξόδου: 3 DN

Με εξομαλυντή ροής

Σχήμα 3-4: Απαιτούμενα ευθύγραμμα τμήματα για είσοδο και έξοδο

1  Τμήμα εισόδου πριν τον εξομαλυντή ροής: 2 DN
2  Εξομαλυντής ροής (διάτρητης πλάκας)
3  Τμήμα εισόδου μετά τον εξομαλυντή ροής: 3 DN
4  Τμήμα εξόδου: 3 DN

Πληροφορίες!
Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για συστάσεις σχετικά με αμφίδρομη χρήση.
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3.5.5  Βαλβίδες ελέγχου

3.5.6  Αισθητήρες P και T

Προσοχή!
Υπό συνθήκες οι μετρητές ροής υπερήχων μπορεί να επηρεαστούν από παρεμβολές που 
οφείλονται σε θόρυβο που παράγεται από τις βαλβίδες ελέγχου πίεσης (PCV). Σε περίπτωση που 
το φάσμα συχνοτήτων του PCV-θορύβου εκτείνεται στο εύρος της συχνότητας λειτουργίας των 
μετατροπέων υπερήχων και την ισχύ των αποτελεσμάτων θορύβου σε μια αναλογία σήματος 
προς θόρυβο μικρότερη από την κρίσιμη τιμή, το ροόμετρο δεν θα είναι σε θέση να λειτουργήσει . 
Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή για την παροχή συμβουλών σε περίπτωση που ένα PCV 
υψηλής πίεσης θα λειτουργεί κοντά στο ροόμετρο υπερήχων.

Σχήμα 3-5: Θέση των αισθητήρων πίεσης και θερμοκρασίας

1  Εγκαταστήστε τον αισθητήρα πίεσης στο σώμα του ροόμετρου στο σημείο Pr
2  Εγκαταστήστε τον αισθητήρα θερμοκρασίας στο σημείο 2...5 DN μετά το ροόμετρο
3  Εγκαταστήστε τον αισθητήρα θερμοκρασίας υπό γωνία όχι μεγαλύτερη από 45 μοιρών από την κατακόρυφη
4  Εγκαταστήστε τον αισθητήρα θερμοκρασίας με βάθος εισαγωγής μεταξύ 0,1 και 0,33 της ονομαστικής διαμέτρου του 

σωλήνα

Πληροφορίες!
• Βλέπε ISO 17089 για περισσότερες λεπτομέρειες.
• Χρησιμοποιήστε ένα PT 100 με θερμοφωλιά και μεταδότη ως μεταδότη θερμοκρασίας. 

Χρησιμοποιήστε κατά προτίμηση κωνικές θερμοφωλιές για την αποφυγή των κραδασμών.
• Συνδέστε τον μεταδότη πίεσης στο Pr-σημείο του σώματος του μετρητή χρησιμοποιώντας μία 

ενδιάμεση βαλβίδα απομόνωσης ή / και βαλβίδα πολλαπλής εισαγωγής.

Προσοχή!
Είτε να χρησιμοποιήσετε μια κατάλληλη τυφλή τάπα ή τυφλή φλάντζα (και σφραγίστε, όπως 
απαιτείται) για να καλύψετε το στόμιο πιέσεως, ή μία γραμμή ευαισθησίας θα πρέπει να συνδεθεί 
με τον κατάλληλο τρόπο. 
Μια γραμμή ανίχνευσης πίεσης πρέπει να στηριχθεί κατάλληλα για την αποφυγή των κραδασμών 
και να αποτρέψει το βάρος της γραμμής να εφαρμόσει φορτίο στη σύνδεση στο στόμιο πίεσης.
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3.6  Θερμοκρασίες

Για περισσότερες πληροφορίες για τις θερμοκρασίες, ανατρέξτε σε Πίνακας τεχνικών 
χαρακτηριστικών στη σελίδα 106.

Σχήμα 3-6: Θερμοκρασίες

1  Θερμοκρασία περιβάλλοντος
2  Θερμοκρασία λειτουργίας του αερίου
3  Χρησιμοποιήστε σκίαστρο για την προστασία του μετρητή από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

Προσοχή!
ΣΚΙΑΣΤΡΟ
Η άμεση ηλιακή ακτινοβολία εισάγει βαθμίδες θερμοκρασίας στο τμήμα μέτρησης και πρέπει να 
αποφεύγεται όσο το δυνατόν περισσότερο. Χρησιμοποιήστε ένα σκίαστρο ή στέγαστρο πάνω από 
τους μεταδότες της ροής, της πίεσης και της θερμοκρασίας για την προστασία από την άμεση 
έκθεση στο φως του ήλιου. Μια άλλη επιλογή είναι να μονώσετε θερμικά το πλήρες σύστημα 
μέτρησης συμπεριλαμβανομένων των αισθητηρίων.
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4.1  Οδηγίες ασφαλείας

4.2  Καλύμματα ανοίγματος και κλεισίματος
Όλα τα καλύμματα είναι εξοπλισμένα με μία διάταξη μανδάλωσης που να αποτρέπει τη μη 
εξουσιοδοτημένη ή ακούσια αφαίρεση τους. Για να μπορεί να περιστραφεί ένα κάλυμμα 
αριστερόστροφα, η διάταξη μανδάλωσης πρέπει να απελευθερωθεί, όπως φαίνεται στο 
παρακάτω σχήμα.

Το κλείσιμο των καλυμμάτων γίνεται με την αντίστροφη σειρά. Γυρίστε το καπάκι μέχρις ότου η 
μικρή βάση για την κάλυψη βρίσκεται κάτω από τον μηχανισμό ασφαλείας, και στη συνέχεια 
σφίξτε τον μηχανισμό.

Κίνδυνος!
Όλες οι εργασίες στις ηλεκτρικές συνδέσεις επιτρέπεται να εκτελούνται αποκλειστικά με 
αποσυνδεδεμένη παροχή ρεύματος. Λαμβάνετε υπόψη τα στοιχεία της τάσης τροφοδοσίας στην 
πινακίδα του οργάνου!

Κίνδυνος!
Τηρείτε τους εθνικούς κανονισμούς για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις!

Προειδοποίηση!
Τηρείται χωρίς καμία εξαίρεση τους τοπικούς κανονισμούς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. 
Όλες οι εργασίες στα ηλεκτρικά στοιχεία της συσκευής μέτρησης επιτρέπεται να εκτελούνται 
αποκλειστικά από κατάλληλα εκπαιδευμένους ειδικούς τεχνικούς. 

Πληροφορίες!
Ελέγξτε την πινακίδα της συσκευής προκειμένου να εξακριβώσετε ότι η παραδοτέα συσκευή 
ταυτίζεται με τα στοιχεία της παραγγελίας σας. Ελέγξτε τη σωστή τάση τροφοδοσίας που 
αναγράφεται στην πινακίδα του οργάνου.

Κίνδυνος!
Για τις εγκαταστάσεις FM, τα καλώδια που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι ανθεκτικά σε 
υψηλές θερμοκρασίες. 
Για όλες τις άλλες εφαρμογές, τα καλώδια που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι ανθεκτικά σε 
υψηλές θερμοκρασίες αν η θερμοκρασία της διαδικασίας είναι 65 °C (149° F) ή υψηλότερη.

Σχήμα 4-1: Άνοιγμα καλύμματος με διάταξη μανδάλωσης

1  Χαλαρώστε τον εξαγωνικό κοχλία με ένα κλειδί Allen 2,5 mm.
2  Περιστρέψτε το κάλυμμα αριστερόστροφα για να το ανοίξετε.
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4.3  Ψηφιακές I/O συνδέσεις

• Οι ψηφιακές έξοδοι είναι παθητικές ανοικτού συλλέκτη, γαλβανικά απομονωμένες η μία από 
την άλλη και από το κύριο κύκλωμα. Για να χρησιμοποιήσετε αυτές τις εξόδους πρέπει να 
χρησιμοποιήσετε μια εξωτερική πηγή ρεύματος και  αντιστάσεις περιορισμού ρεύματος. (NEC 
κατηγορίας 2, τροφοδοτικό (max. 100 VA, 24 VDC, IEC 610101, παρ. 6.3.1 και 6.3.2)

• Για συχνότητες άνω των 100 Hz, χρησιμοποιήστε θωρακισμένα καλώδια, ώστε να μειώσει την 
ακτινοβολία από ηλεκτρικές παρεμβολές (EMC).

• Ακροδέκτης Α + δεν χρησιμοποιείται.

Προειδοποίηση!
1. Για να αποτρέπεται η μη εξουσιοδοτημένη ή ακούσια αφαίρεση των καλυμμάτων, μια διάταξη 
μανδάλωσης παρέχεται για κάθε κάλυψη. Για να μπορεί να περιστραφεί ένα κάλυμμα 
αριστερόστροφα, η διάταξη μανδάλωσης πρέπει να απελευθερωθεί με ένα κλειδί Allen 2,5 mm.

2. Ένα σημείο του περιβλήματος του μετατροπέα παρέχει ένα σημείο γείωσης. Αυτό πρέπει να 
συνδεθεί με τον πλησιέστερο αγωγό γείωσης ασφαλείας.  

3. Ανοίξτε τον μετατροπέα εφόσον έχει περάσει ένα λεπτό από το κλείσιμο της τροφοδοσίας και 
εάν έχει εξασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει παρουσία δυνητικά εκρηκτικού αερίου. 

Σχήμα 4-2: Ψηφιακή I/O ως τρανζίστορ NPN
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1  Ανοίξτε το καπάκι του περιβλήματος.
2  Περνάτε το καλώδιο μέσα από την είσοδο του καλωδίου και συνδέστε τους απαραίτητους 

αγωγούς.
3  Συνδέστε τη θωράκιση εάν είναι απαραίτητο

•  Κλείστε το καπάκι των ακροδεκτών.
•  Κλείστε το καπάκι του περιβλήματος.

4.3.1  Έξοδος παλμών και συχνότητας

Ως προεπιλογή η πρώτη ψηφιακή σύνδεση I / O έχει οριστεί ως μια έξοδος παλμών / συχνότητα, 
με συχνότητα ανάλογη με τον ρυθμό ροής όγκου (πραγματικός όγκος: υπό συνθήκες 
λειτουργίας). Είναι δυνατόν να ορίσετε μια άλλη μεταβλητή για τον έλεγχο αυτής της εξόδου (που 
ορίζεται με τη βοήθεια των ρυθμίσεων των παραμέτρων). 

4.3.2  Έξοδοι κατάστασης

Ως προεπιλογή οι επόμενες τρεις ψηφιακές συνδέσεις I / O ορίζονται ως έξοδοι κατάστασης (τα 
δεδομένα δεν είναι έγκυρα, Σφάλμα αναξιοπιστίας και αντίστροφη ροή). Ωστόσο, η λειτουργία 
αυτών των εξόδων μπορούν να προγραμματιστεί για διάφορους συναγερμούς ή σήματα 
κατάστασης. Μία από τις εξόδους κατάστασης μπορεί να προγραμματιστεί σε μια δεύτερη έξοδο 
παλμών, που έχει την ίδια συχνότητα με τη πρώτη έξοδο παλμών, ωστόσο, η διαφορά φάσης 
μπορεί να ρυθμιστεί είτε 0, 90, 180 ή 270 μοίρες.

Σχήμα 4-3: Διαμέρισμα ακροδεκτών για εισόδους και εξόδους στο περίβλημα

Πληροφορίες!
Κάθε φορά που ανοίγει ένα κάλυμμα του περιβλήματος, πρέπει να καθαρίζετε και να γρασάρετε το 
σπείρωμα. Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά γράσο που δεν περιέχει ρητίνη και οξέα.
Βεβαιωθείτε ότι η φλάντζα του περιβλήματος έχει τοποθετηθεί σωστά, είναι καθαρή και άθικτη.
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4.3.3  Εξομοίωση του μετρητή τουρμπίνας

Για εξομοίωση ενός μετρητή τουρμπίνας χρησιμοποιήστε την παρακάτω εγκατάσταση και τις 
παρακάτω ρυθμίσεις:

• A/A-: Έξοδος συχνοτήτων που σχετίζονται με τη ροή της γραμμής
• B/B-: Ανεστραμμένη συχνότητα εξόδου σχετίζεται με τη ροή της γραμμής όπου αυτή η 

συχνότητα εξόδου θα σταματήσει να λειτουργεί εάν συμβεί σφάλμα στο bit κατάστασης C/C-.

Τοποθετήστε την έξοδο συχνότητας Β/Β σε σειρά με το bit κατάστασης C/C όπως παρουσιάζεται 
στην παρακάτω εικόνα.

Σχήμα 4-4: Διάγραμμα σύνδεσης για εξομοίωση τουρμπίνας

1  Συναγερμός
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4.4  Σειριακή επικοινωνία δεδομένων (RS 485)

4.5  Σύνδεση τροφοδοσίας

Σχήμα 4-5: Σύνδεση σειριακής επικοινωνίας δεδομένων

Πληροφορίες!
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Modbus, ανατρέξτε σε Πρωτόκολλο Modbus 
Περιγραφή και ρύθμιση στη σελίδα 116.

Προειδοποίηση!
• Χρησιμοποιήστε ένα τροφοδοτικό 24 VDC για τροφοδοσία του ροόμετρου, η οποία είναι 

σύμφωνη με την NEC κατηγορίας 2 (μέγ. 100 VA, 24 VDC ± 10%, βλ. επίσης IEC 61010-1, 
ρήτρα 6.3.1 και 6.3.2). Η μέγιστη κατανάλωση ενέργειας είναι 17 W. Η παροχή ρεύματος 
πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει 3 Α (που απαιτείται κατά την εκκίνηση).

• Ο προστατευτικός αγωγός γείωσης (1... 4 mm2, AWG 17 ... 11 AWG) της τροφοδοσίας πρέπει 
να συνδέεται με τον προστατευτικό σφιγκτήρα μεγέθους M5, ο οποίος προσαρμόζεται 
ασκώντας πίεση στον ακροδέκτη.

• Χρησιμοποιήστε μία είσοδο για να οδηγήσετε το καλώδιο τροφοδοσίας στο ηλεκτρονικό μέρος. 
Η ισχύς που παρέχεται από τον μετατροπέα στο εσωτερικό της μονάδας περιορίζεται σε ένα 
μέγιστο των 15 W, σύμφωνα με την αρχή του «fold back» (όταν η εσωτερική κατανάλωση 
ισχύος ξεπερνά την μέγιστη αποδεκτή ισχύ τότε  η παραδιδόμενη ισχύς μειώνεται στο μηδέν). 
Χωριστά η κατανάλωση του ρεύματος περιορίζεται περίπου στο 1Α. 
Συνήθως απαιτούνται αγωγοί 3 x 1,5 mm2 (AWG 15).

• Για διασύνδεση σε έναν υπολογιστή ροής, σε ένα σύστημα απόκτησης δεδομένων ή στο 
σύστημα ελέγχου της διαδικασίας μέσω των ψηφιακών σημάτων εξόδου, απαιτούνται ως 
ανώτατο όριο 4 ζεύγη χάλκινων καλωδίων από 0,75 mm2 (AWG 18) το καθένα.  

• Για διασύνδεση μέσω RS 485 σε μια συσκευή για καταγραφή ή παρακολούθηση των 
δεδομένων ή με λογισμικό για την εκτέλεση ελέγχων λειτουργίας ή εργασιών service απαιτείται 
ένα θωρακισμένο ζεύγος των δύο χάλκινων αγωγών του 0,75 mm2 (AWG 18) το καθένα.

• Για διασύνδεση σε ένα σύστημα απόκτησης δεδομένων με τη βοήθεια των ψηφιακών σημάτων 
απαιτείται ένα θωρακισμένο ζευγάρι των δύο χάλκινων αγωγών του 0,75 mm2 (AWG 18) το 
καθένα.

• Για διασύνδεση με την ασφάλεια / προστατευτική γείωση απαιτούνται μονωμένα σύρματα 
χαλκού, ελάχιστης εγκάρσιας διατομής 4 mm2 (AWG 11).
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4.6  Καλωδίωση

Σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε θωρακισμένο καλώδιο με στριμμένα ζεύγη για τη σύνδεση 
ρεύματος, για τις σειριακές εξόδους και τα σήματα κατάστασης. Η οθόνη μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για να συνδέσετε τον ακροδέκτη γείωσης.  

Μήκος του καλωδίου τροφοδοσίας έναντι διαμέτρου

Πληροφορίες!
• Ο προστατευτικός σφιγκτήρας του αγωγού ή της γείωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη 

θωράκιση του καλωδίου.
• Τα ηλεκτρονικά προστατεύονται από σύνδεση τροφοδοσίας με λάθος πολικότητα.

Σχήμα 4-6: Θέση του συνδετήρα ρεύματος

Προειδοποίηση!
• Αντικαταστήστε τυχόν κενή θέση καλωδίου με μία Ex-d τυφλή τάπα! 
• Το όριο αντοχής σε θερμοκρασίες όλων των καλωδίων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 65°C. 

Σε περίπτωση που η θερμοκρασία της διαδικασίας υπερβαίνει τους 65°C, τα καλώδια πρέπει 
να έχουν όριο αντοχής τουλάχιστον όσο και η μέγιστη θερμοκρασία της διαδικασίας.

Προειδοποίηση!
Όσον αφορά τις κλέμες που χρησιμοποιούνται, η εξωτερική διάμετρος του καλωδίου πρέπει να 
είναι μεταξύ 6,5 και 14 mm. Αχρησιμοποίητες κλέμες πρέπει να αντικατασταθούν από Ex d 
εγκεκριμένες τάπες.

Μήκος του καλωδίου μεταξύ τροφοδοτικού και ροόμετρου Υποχρεωτική ελάχιστη διατομή 
χαλκού

[m] [ft]

70 230 2 x 0,5 mm2 (AWG 20)

100 328 2 x 0,75 mm2 (AWG 18)

200 656 2 x 1,5 mm2 (AWG 15)

400 1312 2 x 4 mm2 (AWG 11)



4 Ηλεκτρικές συνδέσεις 

32 

ALTOSONIC V12

www.krohne.com 06/2014 - 4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

4.7  Γείωση
Υπάρχουν δύο σημεία σύνδεσης (ένα M5 και ένα Μ4) για να συνδέσετε έναν αγωγό γείωσης. 
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη σύνδεση ανάντη και κατάντη των σωληνώσεων με το 
ροόμετρο (Ισοδυναμικό).

Σχήμα 4-7: Θέση των συνδετήρων γείωσης
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5.1  Εκκίνηση του μετατροπέα σήματος
Η συσκευή μέτρησης, που αποτελείται από τον αισθητήρα μέτρησης και τον μετατροπέα 
σήματος, παρέχεται έτοιμη για λειτουργία. Όλα τα δεδομένα λειτουργίας έχουν ρυθμιστεί από το 
εργοστάσιο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παραγγελίας σας.

Όταν η συσκευή ενεργοποιείται, πραγματοποιείται ένας αυτοέλεγχος (το λογότυπο της KROHNE 
είναι ορατό κατά τη διάρκεια της δοκιμής). Μετά από αυτό η συσκευή αρχίζει αμέσως τη μέτρηση, 
και εμφανίζονται οι τρέχουσες τιμές.

Είναι δυνατόν να αλλάξετε μεταξύ δύο παραθύρων μετρούμενων τιμών, την κυματομορφή και τη 
λίστα με τα μηνύματα κατάστασης πατώντας τα πλήκτρα ↑ και ↓.

Προσοχή!
Η χρησιμοποιούμενη τροφοδοσία πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει τουλάχιστον 3 Α κατά τη 
διάρκεια της εκκίνησης του μετατροπέα.

Σχήμα 5-1: Οθόνη σε λειτουργία μέτρησης (παραδείγματα για 2 ή 3 προσδιοριζόμενες τιμές)
x, y και z επισημαίνουν τις μονάδες των προβαλλόμενων προσδιοριζόμενων τιμών
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6.1  Οθόνη και λειτουργικά στοιχεία

Σχήμα 6-1: Οθόνη και λειτουργικά στοιχεία (Παράδειγμα: ένδειξη ροής με 2 τιμές μέτρησης)

1  Υποδεικνύει πιθανά μηνύματα στην λίστα κατάστασης
2  Πεδίο με το όνομα του προϊόντος, ένδειξη για το αν έχουν κλειδώσει CT παράμετροι (σύμβολο κλειστή κλειδαριά) και 

ο αριθμός της σελίδας που εμφανίζεται στην οθόνη
3  Υποδεικνύει όταν έχει πατηθεί το πλήκτρο
4  1η μετρούμενη μεταβλητή σε μεγάλη απεικόνιση
5  Κουμπιά (δείτε τον παρακάτω πίνακα για τη λειτουργία και την εκπροσώπηση στο κείμενο)
6  Διασύνδεση με το GDC δίαυλο (δεν υπάρχουν σε όλες τις εκδόσεις του μετατροπέα σήματος)
7  Αισθητήρας υπερύθρων (δεν υπάρχει σε όλες τις εκδόσεις μετατροπέα σήματος)

Πληροφορίες!
• Το σημείο μεταγωγής για τα 4 οπτικά πλήκτρα βρίσκεται ακριβώς μπροστά από το γυαλί. 

Συνιστάται να ενεργοποιείτε τα πλήκτρα σε ορθές γωνίες προς τα εμπρός. Αγγίζοντας τα 
πλήκτρα από πλάγια θέση μπορεί να προκαλέσει λανθασμένη λειτουργία

• Μετά από 5 λεπτά αδράνειας, υπάρχει μια αυτόματη επιστροφή στη λειτουργία μέτρησης. Τα 
δεδομένα που έχουν αλλάξει δεν αποθηκεύονται.
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6.1.1  Παρουσίαση στη λειτουργία μέτρησης με 2 ή 3 μετρούμενες τιμές

Πλήκτρο Κατάσταση μέτρησης Κατάσταση μενού Κατάσταση υπομενού 
ή λειτουργίας

Κατάσταση 
παραμέτρων και 
δεδομένων

> Αλλαγή από λειτουργία 
μέτρησης σε λειτουργία 
μενού. Πατήστε το 
πλήκτρο για την 
πρόσβαση 2,5 s

για να εμφανιστεί το 
μενού, στη συνέχεια 
εμφανίζεται το 1ο 
υπομενού

Πρόσβαση στο 
υπομενού ή στη 
λειτουργία

Για αριθμητικές τιμές 
μετακινήστε τον 
κέρσορα (με μπλε 
χρώμα), μία θέση προς 
τα δεξιά

^ Επαναφορά της οθόνης Επιστροφή στην 
λειτουργία μέτρησης, με 
ερώτηση αν τα 
δεδομένα πρέπει να 
αποθηκεύονται

Πατήστε 1 έως 3 φορές, 
να επιστρέψετε στη 
λειτουργία μενού, τα 
δεδομένα 
αποθηκεύονται

Επιστροφή στο 
υπομενού ή τη 
λειτουργία, τα δεδομένα 
αποθηκεύονται

 ή Εναλλαγή μεταξύ των 
πέντε οθόνων: M1, M2, 
G1, S0, Έκδοση και 
modbus ρυθμίσεις.

Επιλέξτε το μενού Επιλογή υπομενού ή τη 
λειτουργία

Χρήση δρομέα που 
επισημαίνεται με μπλε 
χρώμα, για να αλλάξετε 
τον αριθμό, μονάδα, η 
ρύθμιση και για να 
μετακινήσετε την 
υποδιαστολή

Esc (> + ↑) - - Επιστροφή στη 
λειτουργία μενού χωρίς 
αποδοχή των 
δεδομένων

Επιστροφή στο 
υπομενού ή τη 
λειτουργία χωρίς την 
αποδοχή των 
δεδομένων

Πινακα 6-1: Περιγραφή των λειτουργιών των πλήκτρων

Σχήμα 6-2: Παράδειγμα παρουσίασης στη λειτουργία μέτρησης με 2 ή 3 μετρούμενες τιμές

1  Υποδεικνύει πιθανά μηνύματα στην λίστα κατάστασης
2  Κλειδαριά, υποδεικνύοντας ότι ο προγραμματισμός δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί
3  Πραγματική οθόνη
4  Πρώτη μετρούμενη μεταβλητή σε μεγάλη απεικόνιση
5  Απεικόνιση με 3 μετρούμενες τιμές
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6.2  Επισκόπηση του μενού

Αριθμός 
μενού

Περιγραφή

4.1.2 Ρυθμίσεις
4.1.2.1 Γλώσσα

4.1.2.2 Προεπιλεγμένη οθόνη

4.1.2.3 Γραφική απεικόνιση μπάρας

4.1.3 Σελίδα μέτρησης 1
4.1.3.1 Αριθμός γραμμών

4.1.3.2 Ρυθμίσεις γραμμής 1

4.1.3.3 Ρυθμίσεις γραμμής 2

4.1.3.4 Ρυθμίσεις γραμμής 3

4.1.4 Σελίδα μέτρησης 2
4.1.4.1 Αριθμός γραμμών

4.1.4.2 Ρυθμίσεις γραμμής 1

4.1.4.3 Ρυθμίσεις γραμμής 2

4.1.4.4 Ρυθμίσεις γραμμής 3

4.1.5 Γραφική σελίδα
4.1.5.1 Εμφάνιση τιμής

4.1.5.2 Τύπος γραφήματος

4.1.5.3 Ελάχιστη

4.1.5.4 Μέγιστη

4.1.5.5 Χρόνος

4.1.6 Σελίδα κατάστασης
4.1.6.1 Επαναφορά σφαλμάτων
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6.3  Έλεγχος πρόσβασης και ασφάλεια
Όλοι οι ακουστικοί μετατροπείς και η μονάδα ηλεκτρονικών του ALTOSONIC V12 μπορούν να 
αντικατασταθούν χωρίς την ανάγκη για επαναβαθμονόμησης. Η μόνη εξαίρεση είναι η πλακέτα, 
που κρατά όλες τις Custody Transfer (CT) ρυθμίσεις. Μετά την αρχική βαθμονόμηση του 
ALTOSONIC V12 όλες οι ρυθμίσεις CT αποθηκεύονται στο εσωτερικό του μετρητή και ένα 
μικροδιακόπτης με αρ. 4 τίθεται στην κλειδωμένη θέση. Οι μικροδιακόπτες στη συνέχεια 
σφραγίζονται από το τμήμα βαθμονόμησης , εξασφαλίζοντας έτσι μη εγκεκριμένες αλλαγές  στο 
μετρητή. Επικοινωνήστε με την  KROHNE σε περίπτωση που η πλακέτα με τους σφραγισμένους 
διακόπτες πρέπει να αντικατασταθεί. 

1  Περιστρέψτε το κάλυμμα αριστερόστροφα και αφαιρέστε το κάλυμμα.
2  Τραβήξτε τις μεταλλικές λαβές για να αφαιρέσετε την οθόνη.
3  Αφαιρέστε το πλαστικό κάλυμμα με ένα κατσαβίδι.
4  Εντοπίστε τον διακόπτη DIP με αριθμό 4:

ON = ελεύθερο
OFF = κλειδωμένο.

Το κάλυμμα των ηλεκτρονικών μπορεί να σφραγιστεί (προαιρετικά).

Σχήμα 6-3: Θέση του διακόπτη DIP για σφράγιση

Προσοχή!
Η έγκριση CT δεν είναι πλέον έγκυρη εάν ο ο διακόπτης DΙP με αριθμό 4 αλλάζει σε ON!
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Η πινακίδα πρέπει να σφραγίζεται με το ροόμετρο, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. 
Εναλλακτικά, η πινακίδα μπορεί να συγκολληθεί στο μετρητή ή να τοποθετηθεί με καρφιά, έτσι η 
αφαίρεσή της χωρίς να καταστραφεί δεν είναι εφικτή.

Σχήμα 6-4: Προαιρετική σφράγιση καλύμματος

Πληροφορίες!
Η ασφάλεια του καλύμματος δεν απαιτείται και μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς να επηρεάζει την 
έγκριση CT.

Σχήμα 6-5: Σφράγιση πινακίδας
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7.1  Εισαγωγή
Το εργαλείο προγραμματισμού του ροόμετρου και το εργαλείο της απεικόνισης είναι ένα πακέτο 
λογισμικού της KROHNE για την υποστήριξη της εφαρμογής των μετρητών ροής αερίου 
ALTOSONIC V12. Είναι σχεδιασμένο για να χρησιμοποιείται με ένα PC με ένα λειτουργικό 
σύστημα των Windows και μπορείτε να το κατεβάσετε από το www.krohne.com.
Μπορεί να:  

• συλλέγει δεδομένα από ένα μετρητή παροχής
• παρουσιάζει στοιχεία από ένα μετρητή παροχής
• επαληθεύει / ρυθμίζει / προσαρμόζει τις παραμέτρους που χρησιμοποιούνται από το 

λογισμικό στο εσωτερικό του μετρητή παροχής.

Το λογισμικό μπορεί να λειτουργήσει με διαφορετικές μεθόδους επικοινωνίας, όπως:

• TCP/IP
• Modbus
• USB

7.2  Εγκατάσταση του λογισμικού
Εφόσον το λογισμικό έχει εγκατασταθεί σωστά, το μενού Έναρξη των Windows θα έχει ένα 
στοιχείο KROHNE Custody Transfer Προϊόντα με επιμέρους στοιχείο το «KROHNE Flow Meter 
Configuration & Monitoring Tool».

7.3  Εκκίνηση διαδικασίας

Μετά την εκκίνηση του προγράμματος μια κενή οθόνη θα εμφανιστεί μόνο με μια σειρά από 
κουμπιά στη γραμμή μενού στην επάνω αριστερή πλευρά της οθόνης του υπολογιστή.

Προσοχή!
Για να διασφαλίσετε την αξιόπιστη λειτουργία του μετρητή, η πρόσβαση περιορίζεται μέσω των 
κωδικών πρόσβασης. Τα διαφορετικά επίπεδα των κωδικών πρόσβασης για το προσωπικό με τα 
κατάλληλα προσόντα και την άδεια για να τους επιτρέψουν να εκτελέσουν τις εργασίες που 
δικαιούνται.

Πληροφορίες!
Μια συνεδρία είναι μία δραστηριότητα που αρχίζει με την θέσπιση της επικοινωνίας (σύνδεση) με 
ένα μετρητή. Μια συνεδρία τελειώνει όταν η διαδικασία της επικοινωνίας με ένα μετρητή 
τερματίζεται (αποσύνδεση). Κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας τα δεδομένα μπορούν να 
συλλέγονται από έναν μετρητή, προκειμένου να παρακολουθεί και να αξιολογεί τις επιδόσεις, τα 
δεδομένα που συλλέγονται μπορούν να αποθηκευτούν ως ένα αρχείο καταγραφής και οι 
παράμετροι μπορούν να επεξεργαστούν.

Σχήμα 7-1: Οθόνη εκκίνησης, επάνω τμήμα
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Η κάτω αριστερή γωνία της οθόνης εμφανίζει μια γραμμή κατάστασης με κάποια πεδία 
πληροφοριών και πεδία κατάστασης ή ενδείξεις κατάστασης.

Το πρώτο πεδίο είναι ένα πεδίο πληροφοριών, που προορίζεται για να δείξει τον εν λειτουργία 
τρόπο επικοινωνίας. Χωρίς μια ενεργή επικοινωνία το πρώτο και το δεύτερο πεδίο θα δείξει μια 
παύλα.

Όταν έχει αποκατασταθεί η επικοινωνία με το  ροόμετρο, το δεύτερο πεδίο θα δείξει τη διεύθυνση 
αυτού του μετρητή παροχής, που ισχύει για την μέθοδο επικοινωνίας που είναι εν λειτουργία.

1. Επιλέξτε και κάντε κλικ στο μενού κουμπί «Device».
Θα εμφανιστεί ένα μενού με τις επιλογές Σύνδεση, Επανασύνδεση και Αποσύνδεση.

2. Κάντε κλικ στο Connect (αυτή τη στιγμή η μόνη έγκυρη επιλογή).
Αυτό θα ανοίξει ένα παράθυρο διαλόγου που ζητάει να επιλέξετε ή να επιβεβαιώσετε τη μέθοδο 
επικοινωνίας που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε.

Σχήμα 7-2: Οθόνη εκκίνησης, κάτω τμήμα

Σχήμα 7-3: Σύνδεση της συσκευής

Σχήμα 7-4: Διασυνδέσεις επικοινωνίας
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1. Κάντε κλικ στο OK για να επιβεβαιώσετε αν θέλετε να επιλέξετε την επιλογή που εμφανίζεται ή 
- αν όχι

2. Κάντε κλικ στο κάτω κουμπί για να έχετε και άλλες επιλογές που εμφανίζονται.
3. Επιλέξτε και κάντε κλικ στην επιλογή που χρειάζεστε.
4. Πατήστε OK για επιβεβαίωση.

Το λογισμικό προγραμματισμού και απεικόνισης της KROHNE θα στείλει τώρα ένα μήνυμα, 
ζητώντας μια απάντηση από κάθε μετρητή που είναι σε θέση να επικοινωνεί χρησιμοποιώντας 
την επιλεγμένη μέθοδο επικοινωνίας.

Σχήμα 7-5: Ρυθμίσεις για τη θύρα Modbus 0
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Όταν χρησιμοποιείτε το πρωτόκολλο TCP / IP (περιβάλλον δικτύου) θα εμφανιστεί ένα 
παράθυρο διαλόγου με όλους τους μετρητές που ανταποκρίνονται. Αν βρίσκονται πολλοί 
μετρητές στο ίδιο δίκτυο τότε θα υπάρχει ένας κατάλογος μετρητών.
Η άλλη επιλογή είναι επικοινωνία peer-to-peer και θα σας ζητήσει την δημιουργία του συνδέσμου 
επικοινωνίας.

Ένα βέλος στην αριστερή στήλη του παραθύρου σηματοδοτεί το μετρητή επιλογής για να 
ξεκινήσετε μια διαδικασία επικοινωνίας.

Σχήμα 7-6: Ρυθμίσεις για τη θύρα Modbus 1
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1. Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας, κάντε κλικ στο βέλος στο αριστερό πεδίο της γραμμής 
με το επιλεγμένο μετρητή από προεπιλογή.

2. Για να επιλέξετε έναν άλλο μετρητή: μετακινήστε το βέλος στη γραμμή με το μετρητή που θέλετε 
να επικοινωνήσετε, κάντε κλικ στο αριστερό πεδίο της γραμμής που δείχνει τον μετρητή. 

3. Επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας OK.

Σε περίπτωση που δεν λάβετε απάντηση από οποιοδήποτε μετρητή ή δεν παίρνετε μια 
απάντηση από τον μετρητή που θέλετε να επικοινωνήσετε. Οι λόγοι μπορεί να είναι: 

• το ροόμετρο δεν είναι σε λειτουργία, ή
• ο μετρητής που θέλετε να επικοινωνήσετε δεν είναι συνδεδεμένος με μια πηγή τροφοδοσίας, 

ή
• η γραμμή επικοινωνίας δεν έχει συνδεθεί σωστά.

   Εάν συμβεί αυτό, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί "Επανασάρωση" εφόσον το πρόβλημα έχει 
λυθεί. MCST θα ξαναστείλει τώρα το μήνυμα, ζητώντας μια απάντηση από κάθε μετρητή που 
είναι σε θέση να επικοινωνήσει χρησιμοποιώντας την επιλεγμένη μέθοδο επικοινωνίας. Εάν το 
πρόβλημα έχει λυθεί σωστά, ο μετρητής που σας ενδιαφέρει θα πρέπει να παρατίθεται στο 
παράθυρο διαλόγου.
Έχετε επιλέξει τώρα μια μέθοδος επικοινωνίας και ένα μετρητή. Η επιλεγμένη μέθοδος 
επικοινωνίας και η διεύθυνση του μετρητή παροχής, θα εμφανιστεί στα αντίστοιχα πεδία 
πληροφοριών, στη γραμμή κατάστασης στο κάτω μέρος της οθόνης.

Πληκτρολογήστε το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης στο παράθυρο διαλόγου και κάντε κλικ στο 
OK.

Σχήμα 7-7: Επιλογή της συσκευής

Σχήμα 7-8: Επιλογή στην κάτω πλευρά της οθόνης
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Πρότυπο: Χρήστης: χειριστής / Κωδικός πρόσβασης: χειριστής
ή Χρήστης: επιβλέπων / Κωδικός πρόσβασης: επιβλέποντα

 Η μέθοδος επικοινωνίας που επιλέγεται και η διεύθυνση του ροόμετρου θα εμφανιστούν στα 
αντίστοιχα πεδία πληροφοριών στη γραμμή κατάστασης στο κάτω μέρος της οθόνης.

7.4  Φόρτωση ρυθμίσεων απεικόνισης

Σχήμα 7-9: Παράθυρο διαλόγου σύνδεσης

Σχήμα 7-10: Πληροφορίες γραμμής κατάστασης

Πληροφορίες!
Υπάρχουν δύο διαφορετικές μέθοδοι για την απόκτηση δεδομένων από ένα ροόμετρο.
• Ζητήστε πληροφορίες για ένα συγκεκριμένο στοιχείο δεδομένων: αν είναι μια παράμετρος , η 

τρέχουσα τιμή θα πρέπει να αναφερθεί, αυτό είναι μια στατική τιμή. Αν είναι μια μεταβλητή, η 
τιμή θα πρέπει να αναφερθεί και να ανανεώνεται κάθε 2 δευτερόλεπτα.

• Ορίστε μια επιλογή δεδομένων που θα στείλει το ροόμετρο ως πακέτο και θα ανανεώνεται με 
συγκεκριμένο ρυθμό. Με αυτό τον τρόπο η διαδικασία συλλογής των δεδομένων είναι 
προσαρμοσμένη να συλλέγει μόνο τις μεταβλητές ή στοιχεία των δεδομένων που κάποιος 
πραγματικά πρέπει ή θέλει να παρακολουθεί  και / ή καταγράφονται (καθώς ο μετρητής 
παράγει μια μεγάλη ποσότητα δεδομένων, δεν θα είναι δυνατή η συλλογή και ενημέρωση όλων 
των μεταβλητών σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα).

Η επιλογή "Διαμόρφωση" είναι διαθέσιμη για να προσαρμόσετε την επιλογή των δεδομένων που 
αποστέλλονται από το μετρητή σε ένα συγκεκριμένο ρυθμό ανανέωσης. Η επιλογή αυτή 
χρησιμοποιείται για να καθορίσει το σύνολο των δεδομένων που θα συλλέγονται από το 
ροόμετρο: Αυτό το σύνολο των δεδομένων που θα είναι διαθέσιμα για να εμφανίζονται 
ταυτόχρονα. Τα χαρακτηριστικά ενός τέτοιου συνόλου δεδομένων αποθηκεύονται σε ένα αρχείο 
απεικόνισης, ένα αρχείο με επέκταση. "Mon". Ένα πρότυπο αρχείο απεικόνισης ρυθμίσεων 
μπορεί να βρεθεί στο πακέτο εγκατάστασης λογισμικού. Μόλις ένα αρχείο απεικόνισης  φορτωθεί, 
η διαδικασία απεικόνισης μπορεί να ξεκινήσει και να σταματήσει.
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Για να φορτώσετε μια ρύθμιση απεικόνισης:

Βήμα 1: Κάνετε κλικ στο κουμπί “File” για να ανοίξετε το μενού File.

Βήμα 2: Επιλέξτε την επιλογή “Open Monitoring Configuration”.

Ένα παράθυρο της περιήγησης θα ανοίξει.

Βήμα 3: Επιλέξτε ένα αρχείο ρυθμίσεων παρακολούθησης και κάντε κλικ στο κουμπί "Open".

Σχήμα 7-11: Μενού File

Σχήμα 7-12: Άνοιγμα ρύθμισης απεικόνισης

Πληροφορίες!
Μπορείτε να δημιουργήσετε και να αποθηκεύσετε μία ή περισσότερες ρυθμίσεις της επιλογή σας, 
σύμφωνα με τις δικές σας προτιμήσεις. Αργότερα θα εξηγηθεί το πώς μπορείτε να το κάνετε αυτό.
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Σαν αρχή, μπορείτε να επιλέξετε το προεπιλεγμένο αρχείο ρυθμίσεων απεικόνισης.
Ένα πλαίσιο διαλόγου θα εμφανιστεί, σας ρωτά αν θέλετε να ξεκινήσετε τη λειτουργία της 
απεικόνισης τώρα:

Βήμα 4: Κάντε κλικ στο κουμπί "Yes" για να ξεκινήσει τη λειτουργία της απεικόνισης.

Το πεδίο κατάστασης της απεικόνισης ανανεώνεται από το "Mon.OFF" σε "Mon.ON", και 
μετατρέπεται από κίτρινο σε πράσινο.

Εναλλακτικά, μπορείτε να ρυθμίσετε το λογισμικό για να βρείτε αυτόματα ένα αρχείο ρυθμίσεων 
και αρχίζει να απεικονίζει αμέσως μετά την εκκίνηση του προγράμματος.

Βήμα 5: Κάντε κλικ στο κουμπί "Tools" για να ανοίξετε το μενού εργαλείων.

Βήμα 6: Κάντε κλικ στο "Settings". Ένα παράθυρο "Settings" με 4 καρτέλες θα ανοίξει.

Σχήμα 7-13: Πράσινο πεδίο κατάστασης

Σχήμα 7-14: Μενού Tools
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Βήμα 7: Στην επιλογή "Auto Start" επιλέξτε το πλαίσιο "Start monitoring after connecting".

Βήμα 8: Μπορείτε να:

• Κάντε κλικ στο κουμπί "Use current configuration", ή
• κάντε κλικ στο κουμπί "Browse" για να ανοίξει ένα άλλο παράθυρο Αυτό είναι ένα 

πανομοιότυπο παράθυρο αναζήτησης που χρησιμοποιείται πριν να βρείτε ένα αρχείο 
ρυθμίσεων απεικόνισης. 
Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να αρχίσετε την απεικόνιση την 
επόμενη φορά που θα συνδεθείτε σε ένα μετρητή.

Βήμα 9: Κάντε κλικ στο "OK" για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις.

Την επόμενη φορά που θα ξεκινήσει το πρόγραμμα τα βήματα 1...4 θα παραλειφθούν.

7.5  Αλλαγή και αποθήκευση της ρύθμισης απεικόνισης

7.5.1  Δημιουργία μιας ρύθμισης απεικόνισης

Κατά το άνοιγμα του εργαλείου προγραμματισμού και απεικόνισης οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις 
είναι τέτοιες ώστε ένα προεπιλεγμένο αρχείο απεικόνισης να είναι φορτωμένο και η 
προεπιλεγμένη οθόνη των χρηστών είναι ενεργοποιημένη. Επίσης θα ξεκινήσει η καταγραφή 
άμεσα. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά θα συζητηθούν στις επόμενες παραγράφους. Εάν, για 
απρόβλεπτους λόγους η εκκίνηση με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις δεν ξεκινά στις παραγράφους 
που ακολουθούν, συζητούνται τα διάφορα στάδια για την ενεργοποίηση της απεικόνισης, της 
οθόνης των χρηστών και της καταγραφής.

Για να τροποποιήσετε την επιλογή των διαθέσιμων στοιχείων για την απεικόνιση, αλλάξτε τις 
ρυθμίσεις απεικόνισης.

Σχήμα 7-15: Ρυθμίσεις
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Βήμα 1: Κάντε κλικ στο κουμπί "Monitoring" για να ανοίξετε το μενού ελέγχου.

Βήμα 2: Κάντε κλικ στην επιλογή "Configure ...".

Σε περίπτωση που μία διαδικασία απεικόνισης είναι ενεργή το πλαίσιο του μηνύματος που θα 
εμφανιστεί είναι το παρακάτω.

Βήμα 3: Κάντε κλικ στο κουμπί "Yes" για να σταματήσει τη δραστηριότητα απεικόνισης. 

Το παράθυρο Ρυθμίσεων απεικόνισης εμφανίζεται:

Σχήμα 7-16: Μενού απεικόνισης

Σχήμα 7-17: Προειδοποίηση για εκτελούμενη διαδικασία

Πληροφορίες!
Σημειώστε ότι η ίδια η πράξη δεν θα σταματήσει τη μέτρηση! Μόνο η παρουσίαση των 
αποτελεσμάτων μέτρησης θα διακοπεί.
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Βήμα 4: Κάντε κλικ στο "Edit List". Το παράθυρο Δημιουργίας Λίστας Απεικόνισης εμφανίζεται:

Μεταβλητές μπορούν να προστεθούν στον κατάλογο των τιμών που πρέπει να συλλεχθούν από 
το μετρητή και να γίνει διαθέσιμο για παρουσίαση:

Βήμα 5: Ανοίξτε την επιλογή στον αριστερό πίνακα και επιλέξτε το όνομα της μεταβλητής που 
πρέπει να προστεθεί στον κατάλογο.

Βήμα 6: Κάντε κλικ στο κουμπί προς τα δεξιά στον κεντρικό πίνακα. Το στοιχείο θα εμφανιστεί 
τώρα στη λίστα στον πίνακα που βρίσκεται δεξιά.

Σχήμα 7-18: Ρύθμιση απεικόνισης

Σχήμα 7-19: Λίστα Απεικόνισης
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Ομοίως, οι μεταβλητές μπορούν να διαγραφούν από τον κατάλογο των τιμών που συλλέγονται 
από τον μετρητή. Οι τιμές δεν θα είναι πλέον διαθέσιμες για την απεικόνιση / καταγραφή.

Βήμα 7: Στο δεξί τμήμα του παραθύρου, κάντε κλικ στο πλαίσιο στα αριστερά του ονόματος / 
περιγραφής της μεταβλητής που πρέπει να διαγραφεί, ο δείκτης δεν θα μετακινηθεί σε αυτή τη 
γραμμή. Αυτό θα ενεργοποιήσει επίσης το κουμπί στον κεντρικό πίνακα με το βέλος στραμμένο 
προς τα αριστερά.

Βήμα 8: Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να αφαιρέσετε το επιλεγμένο στοιχείο από τη λίστα.

Βήμα 9: Κάντε κλικ στο κουμπί στον κεντρικό πίνακα με το διπλό βέλος προς τα αριστερά για να 
καταργήσετε τη λίστα εντελώς.

Βήμα 10: Κάντε κλικ στο κουμπί " Close " στο κεντρικό πίνακα για να τελειώσει αυτό το μέρος: Το 
παράθυρο Δημιουργίας Λίστας Απεικόνισης θα εξαφανιστεί, Επιστρέφοντας στο «παράθυρο 
ρύθμισης των παραμέτρων απεικόνισης - Monitoring configuration window".

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον ρυθμό με τον οποίο θα σταλούν και θα ενημερώνονται τα επιλεγμένα 
στοιχεία: 

Βήμα 11: Κάντε κλικ στο " down " - βέλος αριστερά του «Το χρονικό διάστημα σε δευτερόλεπτα - 
Interval in sec"

Βήμα 12: Κάντε κλικ στον ρυθμό ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Βήμα 13: Κάντε κλικ στο κουμπί " Close " στην κάτω δεξιά γωνία του παραθύρου για να 
τελειώσει αυτό το μέρος. Ένα πλαίσιο διαλόγου θα σας ρωτήσει εάν θέλετε την (επαν)έναρξη της 
διαδικασίας απεικόνισης.

Σχήμα 7-20: Ρύθμιση απεικόνισης
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Βήμα 14: Κάντε κλικ στο "Yes" για να συνεχίσετε τη διαδικασία απεικόνισης.

7.5.2  Αποθήκευση ρυθμίσεων απεικόνισης με νέο όνομα

Βήμα 1: Κάντε κλικ στο πλήκτρο " File " για να ανοίξετε το μενού αρχείο.

Βήμα 2: Κάντε κλικ στο μενού " Save Monitoring Configuration As..".

Σχήμα 7-21: Επανεκκίνηση απεικόνισης

Πληροφορίες!

• Αν θέλετε να αποθηκεύσετε τόσο την τροποποιημένη διάταξη απεικόνισης, καθώς και την 
απεικόνιση που θα χρησιμοποιηθεί ως σημείο εκκίνησης, θα πρέπει να αποθηκεύσετε τώρα 
την τροποποιημένη διαμόρφωση (με ένα νέο μοναδικό όνομα).

• Εάν δεν αποθηκεύσετε την τροποποιημένη διάταξη τώρα, το πρόγραμμα θα σας το ζητήσει τη 
στιγμή που το κλείνετε, όμως εκείνη τη στιγμή έχεις μόνο δύο επιλογές: μπορείτε να 
αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις που χρησιμοποιούνται ως σημείο εκκίνησης (απώλεια των 
τροποποιήσεων σας) ή μπορείτε να αποθηκεύσετε την τροποποιημένη διάταξη, η οποία θα 
αντικαταστήσει τη διαμόρφωση εκκίνησης (απώλεια της διαμόρφωσης εκκίνησης).

Σχήμα 7-22: Μενού File
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Βήμα 3: Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα στο πλαίσιο "Filename". 

Βήμα 4: Κάντε κλικ στο "Save".

Η νέα ρύθμιση απεικόνισης είναι πλέον αποθηκευμένη με το νέο της όνομα.

7.5.3  Αποθήκευση ρυθμίσεων απεικόνισης με το ίδιο όνομα

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μια ενημερωμένη έκδοση των ρυθμίσεων απεικόνισής σας ανά πάσα 
στιγμή:

Βήμα 1: Κάντε κλικ στο πλήκτρο "File" για να ανοίξετε το μενού αρχείο.

Βήμα 2: Κάντε κλικ στο “Save Monitoring Configuration”.

Σχήμα 7-23: Αποθήκευση ρυθμίσεων απεικόνισης

Σχήμα 7-24: Μενού File
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Το αρχείο ρυθμίσεων απεικόνισης που χρησιμοποιείται ως σημείο εκκίνησης θα πρέπει τώρα να 
αντικατασταθεί με την τροποποιημένη ρύθμιση απεικόνισης.

7.6  Δημιουργία μιας ρύθμισης απεικόνισης

Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την επιλογή "New Monitoring Configuration..." στο μενού Αρχείο 
για να δημιουργήσετε ένα αρχείο ρυθμίσεων απεικόνισης. 

Βήμα 1: Κάντε κλικ στο πλήκτρο "File" μενού.

Βήμα 2: Κάντε κλικ στην επιλογή "New Monitoring Configuration...".

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό ακόμα και αν έχετε ανοίξει ήδη μια ρύθμιση απεικόνισης η 
οποία λειτουργεί. Σε αυτή την περίπτωση θα σας ζητηθεί να σταματήσει η τρέχουσα απεικόνιση.

Κάντε κλικ στο "Yes".

Τώρα, η οθόνη απεικόνισης εμφανίζεται:

Προσοχή!
Αν δεν έχετε αρχείο ρυθμίσεων που διατίθεται για να ξεκινήσετε, ή όταν δεν έχετε ακόμη ανοίξει 
ένα αρχείο ρυθμίσεων απεικόνισης , η επιλογή "Configure..." στο μενού "Monitoring" δεν είναι 
διαθέσιμη.

Σχήμα 7-25: Μενού File

Σχήμα 7-26: Προειδοποίηση για εκτελούμενη διαδικασία
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Βήμα 3: Κάντε κλικ στο κουμπί "Edit List”. 

Η κενή λίστα δημιουργίας ρυθμίσεων απεικόνισης θα εμφανιστεί.

Βήμα 4: Ανοίξτε τις επιλογές στον πίνακα στα αριστερά του παραθύρου, επιλέξτε τα στοιχεία 
δεδομένων που θέλετε να παρακολουθείτε και να τα προσθέσετε στη λίστα στον πίνακα στα 
δεξιά του παραθύρου, πατώντας το κουμπί ">".

Βήμα 5: Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στο κουμπί "Close" στο "Monitoring List Editor" παράθυρο.

Βήμα 6: Ρύθμιση ή προσαρμογή του “Fetch Rate” στην τιμή που απαιτείται

Σχήμα 7-27: Ρύθμιση απεικόνισης

Σχήμα 7-28: Monitoring list editor
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Βήμα 7: Κάντε κλικ στο "Close" στο "Monitoring Configuration" παράθυρο.

Το παράθυρο «Monitoring» επανεμφανίζεται:

Βήμα 8: Κάντε κλικ στο κουμπί ‘Yes’ για να ξεκινήσετε την διαδικασία απεικόνισης

Αποθηκεύστε τις νέες ρυθμίσεις απεικόνισης, χρησιμοποιώντας την επιλογή "Save..." στο μενού 
Αρχείο, όπως περιγράφεται παραπάνω. Ορίστε ένα όνομα για τη νέα ρύθμιση απεικόνισης: θα 
εμφανιστεί η οθόνη “Save Monitoring Configuration”.

Εάν δημιουργήσετε μια νέα ρύθμιση απεικόνισης, ενώ μία υπάρχουσα απεικόνιση είναι ανοιχτή: 
τη στιγμή που θα βγείτε από το πρόγραμμα, θα σας ζητηθεί να αντικαταστήσετε τη διαμόρφωση 
εκκίνησης, ή μπορείτε να αποφασίσετε ότι δεν θέλετε να αντικατασταθεί (εάν θέλετε να κρατήσετε 
και τα δύο θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το “Save as…” πριν βγείτε από το πρόγραμμα).

7.7  Επισκόπηση των δεδομένων
Ο ευκολότερος τρόπος για να δείτε τα δεδομένα είναι να ανοίξετε ένα προκαθορισμένο “Προβολή 
Μενού Χρήστη’- User Views’

Σχήμα 7-29: Έναρξη απεικόνισης;

Σχήμα 7-30: Μενού Προβολή
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1. Κάντε κλικ στο κουμπί View στη γραμμή μενού για να ανοίξετε το μενού.
2. Κάντε κλικ στην επιλογή User Views για να ανοίξετε το παράθυρο Προβολή Χρήστη
Αυτό το παράθυρο μπορεί να περιέχει πολλαπλά φύλλα ή καρτέλες. Κάθε καρτέλα 
αντιπροσωπεύει ένα φύλλο που εμφανίζει μια επιλογή των δεδομένων, σε αριθμητική ή γραφική 
μορφή (ή και τα δύο).
Περισσότερα φύλλα μπορούν να είναι παρόν επιτρέποντας να παρουσιάσουν διαφορετικά 
σύνολα δεδομένων ή να παρουσιάσουν τα δεδομένα σε διαφορετικές μορφές. Ένα 
συγκεκριμένο φύλλο προσδιορίζεται μέσω του ονόματός του, όπως εμφανίζεται στην καρτέλα 
του.

3. Στις προβολές παράθυρο χρήστη, κάθε φύλλο μπορεί να επιλεγεί κάνοντας κλικ στο σχετική 
καρτέλα της.

4. Άλλα παράθυρα μπορούν να επιλεγούν για να προβληθούν χρησιμοποιώντας το μενού 
Προβολή.

7.7.1  Μη διαμορφωμένα δεδομένα

Βήμα 1: Βήμα 1: Κάντε κλικ στο κουμπί " View " στη γραμμή μενού για να ανοίξετε το "Προβολή 
Μενού".

Βήμα 2: Κάντε κλικ στο “Monitoring Data (unformatted)…”.

Ένα παράθυρο πληροφοριών, θα εμφανίζεται όπως παρακάτω ως λίστα.

 Τα δεδομένα που εμφανίζονται είναι τα δεδομένα που συλλέγονται από το μετρητή: μόνον οι 
τιμές των μεταβλητών, όπως ορίζεται στο αρχείο ρύθμισης απεικόνισης.

Σχήμα 7-31: Μη διαμορφωμένα δεδομένα
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7.8  Προσαρμογή του τρόπου εμφάνισης των δεδομένων
Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στο "User Views" μπορούν να διαμορφωθούν σύμφωνα με τις 
ειδικές ανάγκες ή τις προτιμήσεις σας. Αυτό ισχύει για την επιλογή των δεδομένων και με τον 
τρόπο που παρουσιάζονται: σε αριθμητική μορφή ή ως ένα γράφημα.

7.8.1  Ρύθμιση καρτέλας στο παράθυρο προβολής χρήστη

Το παράθυρο "User Views" έχει δύο κουμπιά στην κάτω δεξιά γωνία του: "Add Tab" και "Remove 
Tab".

Αφαίρεση καρτέλας

Χρησιμοποιήστε το κουμπί "Remove Tab" για να καταργήσετε ένα υπάρχον φύλλο στους "User 
Views" παράθυρο. Σε περίπτωση που ο "User Views" έχει πολλά φύλλα, το ανοιχτό φύλλο θα 
διαγραφεί.

Εάν θέλετε να κρατήσετε τόσο τις ρυθμίσεις που άρχισε η μελέτη όσο και την τροποποιημένη 
έκδοση των ρυθμίσεων , θα πρέπει να σώσετε την νέα έκδοση με ένα νέο όνομα πριν κλείσετε το 
πρόγραμμα. Χρησιμοποιήστε την εντολή “Save Monitoring Configuration As..” (in File Menu). 
Αυτή η εντολή αποθηκεύει και τις ρυθμίσεις των φύλλων πληροφοριών που περιέχονται στο 
“User Views”

Προσθήκη / δημιουργώντας μια καρτέλα

Χρησιμοποιώντας το κουμπί "Add Tab", μπορείτε να προσθέσετε ένα νέο (κενό) φύλλο στο 
παράθυρο  "User Views" και να δημιουργηθεί ένα φύλλο με τις δικές σας προτιμήσεις.

Ένα φύλλο μπορεί να συσταθεί ως ένας ενιαίος πίνακας, ή χωρίζεται σε δύο τμήματα, που 
διοργανώνονται ως άνω και κάτω πίνακας. Κάθε πίνακας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 
εμφάνιση δεδομένων είτε ως ένα γράφημα ή ως αριθμητικές τιμές που εμφανίζονται στα κελιά 
διατεταγμένα σε ένα πλέγμα.

Πληροφορίες!
Μόνο τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν στην πραγματικότητα από το ροόμετρο (όπως 
καθορίζονται στις Ρυθμίσεις Απεικόνισης), είναι διαθέσιμα για να εμφανιστούν. Ένα στοιχείο των 
δεδομένων που δεν περιλαμβάνεται στο "Fetch list " δεν θα είναι διαθέσιμο για να εμφανιστεί. Θα 
πρέπει να χρησιμοποιήσετε την επιλογή  " Configure " στο μενού ‘Monitoring’ για να προσθέσετε 
στη " Fetch list " οποιοδήποτε στοιχείο δεδομένων θέλετε να δείτε, προκειμένου να καταστεί 
διαθέσιμο για παρουσίαση. 

Πληροφορίες!
 Αν έχετε κάνει μια αλλαγή, θα υπάρξει υπενθύμιση ότι αλλάξατε το αρχείο ρύθμισης παραμέτρων 
απεικόνισης όταν κλείνετε το MCST. Εάν αποδεχτείτε το τροποποιημένο αρχείο ρυθμίσεων για να 
σωθεί, δεν θα είστε σε θέση να ανακτήσετε το φύλλο που έχει διαγραφεί την επόμενη φορά που 
θα ξεκινήσετε το MCST.
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Το όνομα του αρχείου που καθορίζει τη μορφή της παρουσίασης σε ένα συγκεκριμένο πίνακα 
μπορείτε να το διαβάσετε στην επάνω αριστερή γωνία του.

Για να προσθέσετε / δημιουργήσετε μια νέα καρτέλα:

Βήμα 1: Κάντε κλικ στο κουμπί "Add Tab"

Βήμα 2: Το παράθυρο ‘’Add Tab” φαίνεται να σας ζητά να εισαγάγετε ένα όνομα για το φύλλο και 
να προσδιορίσετε τη μορφή των δεδομένων (γράφημα ή αριθμητική) που θα χρησιμοποιηθεί 
στον άνω και στον κάτω πίνακα (στην περίπτωση που ορίζεται μόνο ένας πίνακας τότε το φύλλο 
θα έχει μόνο έναν).

Βήμα 3: Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το νέο φύλλο στο πεδίο "Tab Name".

Πληροφορίες!
Η μορφή των δεδομένων με τον τρόπο που παρουσιάζεται σε ένα πάνελ αποθηκεύεται σε ένα 
αρχείο με επέκταση ". Grdx" (για την παρουσίαση των δεδομένων ως αριθμητικές τιμές), ". Trdx" 
(για την παρουσίαση δεδομένων, όπως ένα γράφημα, που δείχνει τις τιμές σε έναν άξονα χρόνου) 
ή «. xygx" (για την παρουσίαση των δεδομένων ως ένα γράφημα μιας μεταβλητής ως συνάρτηση 
μιας άλλης μεταβλητής).

Προσοχή!
Τα αρχεία που χρησιμοποιούνται για τις προκαθορισμένες "User Views" καρτέλες μπορούν να 
επαναχρησιμοποιηθούν. Αυτός είναι ο ευκολότερος τρόπος για να δημιουργήσετε τα δικά σας 
"sheets" ή "tabs": κάνοντας συνδυασμούς από τα προκαθορισμένα πλέγματα ή / και γραφικές 
παραστάσεις ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.
Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε μια υπάρχουσα - προκαθορισμένη-διαμόρφωση (ακόμα κι αν 
εμφανίστηκε πριν ως μια μορφή που γεμίζει μόνο την μισή άνω ή κάτω οθόνη) για να γεμίσει ένα 
φύλλο ή την καρτέλα με έναν μόνο πίνακα, θα επεκταθεί αυτόματα για να καλύψει το σύνολο της 
οθόνης.

Σχήμα 7-32: Προσθήκη καρτέλας
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Βήμα 4: Ανοίξτε τη λίστα επιλογής για τον τύπο του πίνακα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε: 
κάντε κλικ στο κάτω βέλος στα δεξιά του πλαισίου "Type" στην ενότητα "Upper Panel".

Βήμα 5: Κάντε κλικ στο “Grid”, “Trend” ή “X-Y Graph” σύμφωνα με την επιλογή σας και στη 
συνέχεια κάντε κλικ στο “OK”.

Βήμα 6: Κάντε κλικ στο "down" βέλος στα δεξιά του αρχείου ρυθμίσεων φακέλου.

Βήμα 7: Μια λίστα με τις διαθέσιμες μορφές παρουσίασης θα γίνουν ορατές. Κάντε κλικ στο 
αρχείο της επιλογής σας.

Βήμα 8: Εάν το επιθυμείτε, επιλέξτε μια μορφή και ένα αρχείο ορισμού για το δεύτερο πίνακα.

Βήμα 9: Κάντε κλικ στο κουμπί "OK".
Τώρα, το νέο φύλλο θα εμφανιστεί με μία ή δύο ομάδες εργασίας, όπως έχετε επιλέξει.

7.8.2  Δημιουργία ενός νέου ορισμού του δικτύου

Για να ορίσετε ένα "grid" για την παρουσίαση των δεδομένων σε αριθμητική μορφή, σύμφωνα με 
τις προτιμήσεις σας:

Βήμα 1: κλικ “Add Tab”.

Βήμα 2: Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη νέα καρτέλα.

Βήμα 3: Επιλέξτε το “Grid”.
Σημείωση: Αφήστε το "Configuration File" πεδίο κενό.

Σχήμα 7-33: Προσθήκη καρτέλας

Πληροφορίες!
Όπως έχετε προσθέσει μια νέα καρτέλα, θα σας υπενθυμίσει ότι έχετε αλλάξει το αρχείο 
ρυθμίσεων απεικόνισης όταν το MCST είναι κλειστό. Εάν αποδεχτείτε να αποθηκευθεί το 
τροποποιημένο αρχείο ρυθμίσεων , δεν θα είστε σε θέση να ανακτήσετε τη ρύθμιση απεικόνισης 
με την οποία ξεκινήσατε.
Εάν θέλετε να κρατήσετε τόσο τις ρυθμίσεις που είχατε αρχικά αλλά και την τροποποιημένη 
έκδοση, θα πρέπει να αποθηκεύσετε τη νέα έκδοση με ένα νέο όνομα πριν από το κλείσιμο του 
προγράμματος. Χρησιμοποιήστε την εντολή "Save Monitoring Configuration As.." (στο File 
Menu). Αυτή η εντολή αποθηκεύει το set-up των δελτίων πληροφοριών που περιέχονται στο 
"User Views’’
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Βήμα 4: Κάντε κλικ στο "OK".
Μια νέα καρτέλα ορίζεται ως ένα πλέγμα θα εμφανίζεται αρχικά ως μια γκρίζα περιοχή. 

Βήμα 5: Για να έχουμε ένα ορατό πλέγμα στην οθόνη, το μέγεθος του πλέγματος (αριθμός 
κελιών) πρέπει να καθοριστούν. Με ένα δεξί κλικ ένα μενού θα ανοίξει, κάντε κλικ στην επιλογή 
"Add Column(s)":

Βήμα 6: Εισάγετε τον αριθμό των στηλών στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται και κάντε 
κλικ στο OK.

Βήμα 7: Κάντε κλικ ξανά στην γκρίζα ζώνη με το δεξί πλήκτρο του ποντικιού για να ανοίξετε το 
μενού κειμένου, και κάντε κλικ στην επιλογή "Add Row (s)".

Σχήμα 7-34: Προσθήκη στηλών

Σχήμα 7-35: Προσθήκη στηλών

Σχήμα 7-36: Προσθήκη σειρών



 Εργαλεία λογισμικού 7

61

ALTOSONIC V12

www.krohne.com06/2014 - 4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

Βήμα 8: Πληκτρολογήστε τον αριθμό των γραμμών στο πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζεται και 
κάντε κλικ στο OK.

Το μέγεθος του πλέγματος ορίζεται τώρα, ωστόσο, μπορεί να προσαρμοστεί σε οποιαδήποτε 
στιγμή προσθέτοντας στήλες ή γραμμές.

Για να ορίσετε τις πληροφορίες που θα εμφανίζονται από ένα συγκεκριμένο κελί:

Βήμα 1: Τοποθετήστε το δρομέα στο κελί που θα καθοριστεί. 

Βήμα 2: Κάντε κλικ στο επιθυμητό κελί με ένα κλικ στο αριστερό πλήκτρο του ποντικιού.

Βήμα 3: Ανοίξτε ένα μενού με δεξί κλικ του ποντικιού.

Βήμα 4: Κάντε κλικ στο "Cell Content...".
Στο πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζεται, για το πεδίο "Cell Content Type".

Βήμα 5: Κάντε κλικ στο "down" για να ανοίξετε τη λίστα τιμών για να εμφανιστούν οι επιλογές:
“Empty” / “User Text” / “Process Value Property”.

Βήμα 6: Κάντε κλικ στο “Process Value Property”

Βήμα 7: Για το πεδίο "Process Variable" ανοίξτε τη λίστα μεταβλητών.

Βήμα 8: Κάντε κλικ στην μεταβλητή για να εμφανιστεί.

Βήμα 9: Για το πεδίο "Subitem" ανοίξτε τη λίστα μεταβλητών.
Subitem είναι ο δείκτης πίνακα για μια μεταβλητή που ορίζεται ως πίνακας.

Σχήμα 7-37: Προσθήκη σειρών

Πληροφορίες!
Μην ξεχάσετε το επόμενο βήμα! Εάν παραλείψετε την επιλογή των κελιών και συνεχίσετε με τα 
ακόλουθα βήματα μπορείτε να επεξεργαστείτε το περιεχόμενο ή να μορφοποιήσετε ένα κελί που 
δεν θέλετε να αλλάξετε.

Πληροφορίες!
Βήματα 6...8 μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. Μετά το "Βήμα 13" θα βρείτε έναν εναλλακτικό 
τρόπο.
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Βήμα 10: Κάντε κλικ στο δείκτη του στοιχείου πίνακα για να εμφανιστεί.

Βήμα 11: Για το πλαίσιο που αναφέρεται ως "Property", ανοίξτε τη λίστα για να δείτε τις ιδιότητες 
που μπορούν να επιλεγούν:
Label / Fieldname / Name / Full path / Parent name / Full parent path / Actual value / Average 
value / Minimum value / Maximum value / Unit / Status.

Βήμα 12: Κάντε κλικ στην επιλογή που πρόκειται να εμφανιστεί.

Βήμα 13: Κάντε κλικ στο "OK".

Εναλλακτικός τρόπος για τα βήματα 6...8:

Βήμα 6: Κάντε κλικ στο "User text”.

Βήμα 7: Πληκτρολογήστε τη συμβολοσειρά κειμένου που θα εμφανίζεται στο κελί του πεδίου 
“User text”.

Βήμα 8: Κάντε κλικ στο κουμπί "OK".

Για να ρυθμίσετε την εμφάνιση ενός κελιού και το περιεχόμενο της:

Βήμα 1: Τοποθετήστε το δρομέα στο κελί που θα καθοριστεί. 

Βήμα 2: Κάντε κλικ αυτό το κελί με ένα κλικ στο αριστερό πλήκτρο του ποντικιού.

Βήμα 3: Ανοίξτε ένα μενού με δεξί κλικ του ποντικιού.

Βήμα 4: Κάντε κλικ στο "Cell Properties…”.

Συνεχίστε να ορίζετε το περιεχόμενο του κάθε κελιού, όπως σας αρέσει.

Κάντε δεξί κλικ με το ποντίκι σας στην περιοχή του πίνακα με το νέο πλέγμα για να ανοίξετε το 
μενού.
Κάντε κλικ στο κουμπί " Save..." ή "Save as…” για να ανοίξει ένα παράθυρο διαλόγου για να 
εισάγετε ένα όνομα για τον ορισμό του πλέγματος που μόλις δημιουργήσατε. 
Κάντε κλικ στο κουμπί "Save" για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία. 
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7.8.3  Δημιουργώντας μια νέα γραφική παρουσίαση

Βήμα 1: κλικ “Add Tab”.

Βήμα 2: Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη νέα καρτέλα.

Βήμα 3: Στο πλαίσιο "Τύπος", κάντε κλικ στην επιλογή "Trend".
Σημείωση: Αφήστε το "Configuration File" πεδίο κενό.

Βήμα 4: Κάντε κλικ στο "OK".
Μια κενή οθόνη γραφικών εμφανίζεται.

Βήμα 5: Κάντε κλικ στο κουμπί "Ρύθμιση".
Θα ανοίξει ένα παράθυρο για τον καθορισμό των ρυθμίσεων της με τη γραφική απεικόνιση.

Βήμα 1: Ορίστε τον αριθμό των μεταβλητών που θέλετε να εμφανίζονται (κάθε μεταβλητή που 
επιλέγεται για να εμφανίζεται ονομάζεται «profile».

Βήμα 2: Ορίστε τον αριθμό των Y-αξόνων που θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν τις τιμές των 
μεταβλητών (profiles) που θέλετε να εμφανίζονται. Ο αριθμός αυτός δεν μπορεί να είναι 
μεγαλύτερος από τον αριθμό των προφίλ.

Βήμα 3: Ρυθμίστε πόσες στοίβες χρειάζεστε. Μια στοίβα είναι μια περιοχή γραφήματος με το 
δικό του Χ και Υ άξονα. Το ύψος της περιοχής στο γραφικό παράθυρο θα χωριστεί σε τμήματα, 
κάθε τμήμα θα δεχτεί μια «στοίβα». Ο αριθμός των στοιβών δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 
τον αριθμό των Υ-άξονα».

Βήμα 4: Ρύθμιση του αριθμού της κλίμακας των Y που θα χρειαστείτε για την πρώτη (επάνω) 
στοίβα.

Βήμα 5: Εισάγετε τον αριθμό αυτό στο Y-Stacks/Y-Stack0 καρτέλα.
Κάντε το ίδιο για κάθε μεταγενέστερη «στοίβα».

Βήμα 6: Στην καρτέλα “Profile – Process Value Mapping” καθορίστε την τιμή της διαδικασίας που 
πρέπει να αντιπροσωπεύεται από κάθε προφίλ.

Πληροφορίες!
Όπως έχετε προσθέσει μια καρτέλα με ένα νέο ορισμό πλέγματος, θα σας γίνει υπενθύμιση ότι 
έχετε αλλάξει το αρχείο ρυθμίσεων απεικόνισης όταν το MCST είναι κλειστό (κλείσιμο). Εάν 
αποδεχτείτε να αποθηκευτεί το τροποποιημένο αρχείο ρυθμίσεων, δεν θα είστε σε θέση να 
ανακτήσετε τις ρυθμίσεις απεικόνισης με τις οποίες ξεκινήσατε.
Αν θέλετε να κρατήσετε τόσο τις ρυθμίσεις με τις οποίες ξεκινήσατε αλλά και τις τροποποιημένες, 
θα πρέπει να αποθηκεύσετε τη νέα έκδοση με ένα νέο όνομα πριν από το κλείσιμο του 
προγράμματος. Χρησιμοποιήστε την εντολή “Save Monitoring Configuration As..” (in File Menu). 
Αυτή η εντολή αποθηκεύει τις ρυθμίσεις των δελτίων πληροφοριών που περιέχονται και στο “User 
Views” 

Πληροφορίες!
Είναι πέρα από το πεδίο αυτού του εγχειριδίου για να δώσει λεπτομερείς οδηγίες για το πώς να 
καθορίσει τη γραφική παρουσίαση. Ωστόσο, θα είστε σε θέση να βρείτε τον δικό σας τρόπο 
χρησιμοποιώντας την σύντομη περιγραφή για τα επόμενα βήματα:
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Βήμα 7: Στην καρτέλα "Profiles" ορίστε τον άξονα που θα χρησιμοποιηθεί για την εμφάνιση της 
τιμής  του κάθε προφίλ.

Βήμα 8: Ρυθμίστε τα χρώματα και γραμμή / στυλ ανάλογα με την επιλογή σας

Βήμα 9: κλικ “OK” .

Βήμα 10: Κάντε κλικ στο κουμπί “Save As”.
Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη γραφική απεικόνιση που μόλις δημιουργήσατε.

Βήμα 11: κλικ “Save”.

7.9  Δημιουργία αναφορών
Το εργαλείο έχει αναπτυχθεί για να επιτρέψει σε σας να δημιουργήσετε τα αρχεία που αφορούν 
την κατάσταση του μετρητή και τον τρόπο που ο μετρητής λειτουργεί. Οι καταγραφές μπορούν να 
εκτυπωθούν, οι αναφορές ή αρχεία μπορούν να εξαχθούν και να αποθηκευτούν ως αρχεία 
δεδομένων σε ένα μέσο αποθήκευσης.

Οι αναφορές μπορούν να δημιουργηθούν σύμφωνα με :

• τις πραγματικές τιμές των παραμέτρων, όπως υπάρχει στο μετρητή, που διέπουν την 
απόδοση και τη λειτουργικότητα του μετρητή

• τις αξίες της διαδικασίας, όπως παρατηρείται σε μια συγκεκριμένη στιγμή
• η χαρτογράφηση διευθύνσεων του Modbus σχετικά με τις παραμέτρους και τις τιμές 

διαδικασίας μπορούν να ανακτηθούν από το μετρητή χρησιμοποιώντας Modbus καταχωρητές 
με διευθύνσεις

• με δικαιώματα και / ή περιορισμούς όσον αφορά την πρόσβαση στο μετρητή υπερήχων και τη 
λειτουργικότητα αυτού του εργαλείου επισκευής, είναι διαθέσιμα για ένα χρήστη μιας 
συγκεκριμένης κατηγορίας (όπως χρήστη, επιβλέπων, βαθμονομητή, τεχνικό ή 
εξουσιοδοτημένο μηχανικό υποστήριξης). 

Για να αποκτήσετε μια αναφορά:

Κάντε κλικ στο "Tools” για να ανοίξετε το μενού Tools.
Κάντε κλικ στο "Reporting" για να ανοίξετε το υπομενού Αναφοράς.

Σχήμα 7-38: Εργαλεία > Μενού Reporting
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7.9.1  Πληροφόρηση σχετικά με τις ρυθμίσεις παραμέτρων

Κάντε κλικ στο κουμπί "Παράμετροι" για να ανοίξει ένα παράθυρο στο οποίο παρατίθενται όλες οι 
παράμετροι. 

Χρησιμοποιήστε τη γραμμή κύλισης στη δεξιά πλευρά του παραθύρου για να μετακινηθείτε στη 
λίστα και την μπάρα στο κάτω μέρος για να εμφανίσετε τις στήλες που σας ενδιαφέρει.

Δημιουργώντας μια διαμορφωμένη αναφορά

Πηγαίνετε στο "Reports & Exports > Reports > Standard parameter report".

Μια διαμορφωμένη προεπισκόπηση της Πρότυπης αναφοράς παραμέτρων θα εμφανιστεί:

Σχήμα 7-39: Παράμετροι

Σχήμα 7-40: Αναφορά παραμέτρων
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Δεδομένου ότι η έκθεση αυτή θα καταλαμβάνει πολλές σελίδες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα 
κουμπιά στο πάνω μέρος της οθόνης για να επιλέξετε μια συγκεκριμένη σελίδα.

Η μικρή ομάδα στην αριστερή πλευρά των καταλόγων - ως δομή δέντρου - όλα τα στοιχεία 
περιλαμβάνονται στην αναφορά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη γραμμή κύλισης στα δεξιά του 
μικρού πίνακα για να τοποθετήσετε αμέσως την σελίδα αναφοράς, όπου αυτή η παράμετρος 
είναι τυπωμένη μπροστά στη δεξιά πλευρά. Μπορείτε να κάνετε κλικ στο επιλεγμένο "δέντρο" 
εικονίδιο για να καταργήσετε αυτό το "δέντρο" του πίνακα, κάντε κλικ ξανά για να το εμφανίσετε 
ξανά.

Εκτύπωση διαμορφωμένης αναφοράς

Κάντε κλικ στο κουμπί με το εικονίδιο του εκτυπωτή στην επάνω αριστερή γωνία του παραθύρου 
για να πάρετε ένα έντυπο αντίγραφο της αναφοράς.

Σχήμα 7-41: Προεπισκόπηση αναφοράς

Σχήμα 7-42: Προεπισκόπηση αναφοράς
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Εξαγωγή διαμορφωμένης αναφοράς

Ανοίξτε το μενού Εξαγωγή από την προεπισκόπηση Αναφοράς:

Επιλέξτε τη μορφή της εξαγόμενης αναφοράς: Adobe Acrobat (pdf)., Microsoft Excel (xls.), Ή το 
Microsoft Word (doc.). χρησιμοποιήστε τον επιλογέα αρχείων για να επιλέξετε τη θέση και το 
όνομα αρχείου για την εξαγωγή.

Δημιουργήστε ένα αρχείο του καταλόγου των παραμέτρων σε μορφή CSV

Κάντε κλικ στο "Tools” για να ανοίξετε το μενού Tools.

Κάντε κλικ στο "Reporting" για να ανοίξετε το υπομενού Αναφοράς.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Parameters" για να ανοίξει ένα παράθυρο στο οποίο παρατίθενται όλες οι 
παράμετροι.

Κάντε κλικ στο " Reports and Exports ", τότε " Export to CSV ...".

Ανοίγει ένα παράθυρο που σας επιτρέπει να κάνετε μια επιλογή από τα χαρακτηριστικά που 
πρέπει να αναφέρονται για κάθε παράμετρο.
Επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να συμπεριλάβετε στο αρχείο εξαγωγής.

Σχήμα 7-43: Προεπισκόπηση αναφοράς

Σχήμα 7-44: Επισκόπηση αναφοράς
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Κάντε κλικ στο κουμπί "Export".
Στο πλαίσιο εξόδου που εμφανίζεται:
Καθορίστε τη θέση όπου θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο.
Πληκτρολογήστε ένα μοναδικό όνομα αρχείου για το έγγραφο.
Κάντε κλικ στο κουμπί "Save".

Αποθήκευση ενός αρχείου παραμέτρων σε μορφή XML

Αποθήκευση και φύλαξη του αρχείου παραμέτρων, σε μορφή XML είναι ένα σημαντικό 
χαρακτηριστικό. Σε περίπτωση μη αναμενόμενου προβλήματος, μπορεί να χρειαστείτε το αρχείο 
σε αυτή τη μορφή για να φορτώσετε εκ νέου τις παραμέτρους στον επεξεργαστή των υπερήχων 
μετρητή ροής του φυσικού αερίου, για παράδειγμα, μετά την αντικατάσταση της ηλεκτρονικής 
μονάδας.
Για να αποθηκεύσετε τη λίστα των παραμέτρων σε μορφή XML.:

• Κάντε κλικ στο “Tools” για να ανοίξετε το “Tools Menu”.
• Κάντε κλικ στο ‘’Reporting” για να ανοίξετε το υπομενού Αναφοράς.
• Κάντε κλικ στο κουμπί ‘’Parameters” για να ανοίξει ένα παράθυρο στο οποίο παρατίθενται 

όλες οι παράμετροι.
• Κάντε κλικ Reports and Exports.
• Κάντε κλικ στο κουμπί Export to XML.
• Στο παράθυρο που εμφανίζεται κάντε κλικ στο Export για να επιβεβαιώσετε.
• Στο πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζεται εξόδου: καθορίστε τη θέση όπου θέλετε να 

αποθηκεύσετε το αρχείο.
• Πληκτρολογήστε ένα μοναδικό όνομα αρχείου για το έγγραφο.
• Κάντε κλικ στο κουμπί "Save".

Σχήμα 7-45: Εξαγωγή επισκόπησης αναφοράς
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7.9.2  Αναφορά σχετικά με τις τιμές της διαδικασίας

Για τις λειτουργίες αναφοράς σχετικά με τις τιμές της πραγματικής διαδικασίας, τα ίδια 
χαρακτηριστικά και διαδικασίες που εφαρμόζονται ισχύουν και στις παραμέτρους.

7.9.3  Πληροφόρηση σχετικά με τις παραμέτρους βαθμονόμησης

Οι παράμετροι βαθμονόμησης αντιπροσωπεύουν ένα υποσύνολο του συνόλου της συλλογής 
των παραμέτρων. Οι παράμετροι βαθμονόμησης είναι οι παράμετροι που θα επηρεάσουν την 
αξία των αποτελεσμάτων μέτρησης. Μην αλλάξετε αυτές τις παραμέτρους όταν ο μετρητής έχει 
βαθμονομηθεί.

Για τις λειτουργίες αναφοράς σχετικά με τις παραμέτρους βαθμονόμησης τα ίδια χαρακτηριστικά 
και διαδικασίες που εφαρμόζονται, ισχύουν για τις παραμέτρους.

7.9.4  Πληροφόρηση σχετικά με τα προνόμια

Για τις λειτουργίες αναφοράς σχετικά με τα προνόμια τα ίδια χαρακτηριστικά και διαδικασίες που 
εφαρμόζονται, ισχύουν για τις παραμέτρους.

7.10  Καταγραφή δεδομένων από ένα μετρητή παροχής
Μετά τη σύνδεση με ένα μετρητή παροχής, το προεπιλεγμένη αρχείο ρυθμίσεων απεικόνισης 
που περιλαμβάνεται στο "Quick Start" θα ξεκινήσει την διαδικασία καταγραφής αυτόματα. Ένα 
προκαθορισμένο σύνολο δεδομένων θα συγκεντρωθούν από το μετρητή και θα αποθηκευτεί ως 
ένα αρχείο στο δίσκο.
Ένα πεδίο στη γραμμή κατάστασης στο κάτω μέρος της οθόνης θα δείτε να εμφανίζει "Log.ON" 
με ένα πράσινο φόντο.

Στον ίδιο πεδίο το όνομα του αρχείου στο δίσκο όπου αποθηκεύονται τα δεδομένα εμφανίζεται 
μέσα σε αγκύλες.

Όταν ανοίγετε το "Monitoring" μενού θα παρατηρήσετε επίσης ένα σημάδι ελέγχου στα αριστερά 
της επιλογής "Logging" όταν τα δεδομένα πραγματικά καταγράφονται.

Σχήμα 7-46: Μενού απεικόνισης
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Για να σταματήσετε ή να διακόψετε τη διαδικασία καταγραφής

Κάντε κλικ στην επιλογή "Logging”.
Το σημάδι επιλογής θα εξαφανιστεί, το πεδίο στη γραμμή κατάστασης στο κάτω μέρος της 
οθόνης θα γίνει κίτρινο και να εμφανίσει "Log.OFF":

Για την επανεκκίνηση της διαδικασίας καταγραφής:

Ανοίξτε το "Monitoring" μενού.
Κλικ “Logging”.
Το σημάδι επιλογής θα επανεμφανιστεί και το πεδίο κατάστασης θα εμφανιστεί η ένδειξη 
"Log.ON" και θα μετατραπεί σε πράσινο και πάλι.
Τα καταγεγραμμένα δεδομένα θα αποθηκεύονται σε ένα αρχείο για κάθε ημέρα (με την 
προϋπόθεση ότι είναι ο ίδιος μετρητής).
Το λογισμικό θα εκχωρήσει αυτόματα ένα όνομα στο αρχείο, όπου θα αποθηκεύονται δεδομένα 
που έχουν καταγραφεί, η ημερομηνία θα είναι μέρος του ονόματος του αρχείου.
Όταν η διαδικασία καταγραφής επανεκκινηθεί, αφού έχει διακοπεί - τα νέα δεδομένα θα είναι 
επισυναπτόμενα στο ίδιο αρχείο όπως χρησιμοποιείται πριν (υποθέτοντας ότι η επανεκκίνηση  
θα συμβεί την ίδια ημέρα).
Με την αλλαγή της μέρας ένα νέο αρχείο καταγραφής θα δημιουργείτε ακόμη και αν η διαδικασία 
καταγραφής εκτελείται.
Τα καταγεγραμμένα δεδομένα θα αποθηκεύονται σε ένα αρχείο με την ". CSV" μορφή.
Από προεπιλογή, το αρχείο θα αποθηκευτεί στο φάκελο:
C:\KrohneData\Logging\MeterModel\Meters\MeterSerialNumber

Κάποιες από τις παραπάνω ενέργειες ή το πώς αποδίδει το service tool εξαρτάται από 
συγκεκριμένες ρυθμίσεις. Πως οι ρυθμίσεις επηρεάζουν το πως λειτουργεί το service tool 
εξηγείται σε επόμενο κεφάλαιο.

7.11  Προσαρμογή της διαδικασίας καταγραφής δεδομένων
Καθώς ο μετρητής παράγει μια μεγάλη ποσότητα δεδομένων, δεν είναι δυνατή η συλλογή όλων 
των δεδομένων με υψηλό ρυθμό. Αποθήκευση αυτής της ποσότητας δεδομένων θα 
δημιουργήσει αρχεία καταγραφής δύσχρηστων μεγεθών .

Αποφασίστε ποια στοιχεία των δεδομένων πρέπει να συλλέγονται και να αποθηκεύονται.

Η πρώτη επιλογή έχει ήδη γίνει κατά τον καθορισμό του συνόλου δεδομένων που έχουν επιλεγεί 
για τη διαδικασία απεικόνισης. Το σύνολο των δεδομένων που πρέπει να αποθηκεύονται σε ένα 
αρχείο καταγραφής στο δίσκο πρέπει να είναι το ίδιο με αυτό που έχει επιλεχθεί για την 
απεικόνιση ή ένα υποσύνολο αυτής. 

Ένας άλλος τρόπος για να μειωθεί το μέγεθος είναι μέσω μιας ρύθμισης του "Log Rate". Αυτή 
είναι είτε η ίδια με το "Fetch Rate" (τιμή παραμέτρου ίση προς 1) ή είναι ένα κλάσμα του "Fetch 
Rate" (τιμή παραμέτρου ακέραιος 2 .. 10). 

Σχήμα 7-47: Κίτρινο χρώμα του Log.OFF
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Ρυθμίστε το "Rate Log"

Κάντε κλικ στο " Monitoring " για να ανοίξει το " Monitoring " μενού.

Κάντε κλικ στο κουμπί " Configure..." για να ανοίξετε το παράθυρο ρύθμισης των παραμέτρων 
απεικόνισης

Κάντε κλικ στο κάτω βέλος στα δεξιά του log rate.
Επιλέξτε μια τιμή.

Παράδειγμα (όπως φαίνεται παραπάνω): Όταν το "Fetch Rate" ισούται με 2, το σύνολο των 
δεδομένων που συλλέγονται από το ροόμετρο ανανεώνεται κάθε 2 δευτερόλεπτα. Όταν το "Log 
Rate" έχει οριστεί σε 5, την πέμπτη ημέρα κάθε σύνολο των δεδομένων που συλλέγεται από το 
ροόμετρο θα αποθηκευτεί στο αρχείο καταγραφής. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι ένα σύνολο 
δεδομένων αποθηκεύεται στο αρχείο καταγραφής κάθε 10 δευτερόλεπτα. 

Επιλέξτε τα στοιχεία δεδομένων που θα αποθηκευτούν στο αρχείο καταγραφής.

Σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε αλλαγές στα δεδομένα που αποθηκεύονται στο αρχείο 
καταγραφής:

Σχήμα 7-48: Ρύθμιση απεικόνισης

Πληροφορίες!
Συνιστάται να μην αποφασίζετε εύκολα να κάνετε αλλαγές στο σύνολο των δεδομένων που 
αποθηκεύονται σε ένα αρχείο καταγραφής. Το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι στο αρχείο 
CSV., και, κατά συνέπεια, σε ένα σχετικό αρχείο Excel, συγκεκριμένα στοιχεία θα εμφανιστούν σε 
μια άλλη σειρά ή σε άλλες στήλες από πριν. Εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί για την επεξεργασία 
και την ανάλυση των δεδομένων στο αρχείο CSV. ή στο αρχείο Excel μπορεί πλέον να μην 
λειτουργούν σωστά και όπως ήταν αναμενόμενο. 
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Για να ορίσετε ή να επιλέξετε τα στοιχεία δεδομένων που θα αποθηκευτούν στο αρχείο 
καταγραφής:

Κάντε κλικ στο " Monitoring " για να ανοίξει το " Monitoring " μενού.

Κάντε κλικ στο κουμπί " Configure..." για να ανοίξετε το παράθυρο ρύθμισης των παραμέτρων 
απεικόνισης 

Στο παράθυρο ρύθμισης των παραμέτρων απεικόνισης όπως παραπάνω:

Κλικ “Select Items”.

Το παράθυρο “Monitoring List Editor” θα ανοίξει

Οι μεταβλητές που παρατίθενται στο παράθυρο είναι οι μεταβλητές που έχουν επιλεγεί για να 
συλλέγονται για σκοπούς παρακολούθησης. 

Χρησιμοποιήστε την οριζόντια γραμμή κύλισης για να κάνετε τις στήλες καταγραφής ορατές στο 
παράθυρο. Οι επικεφαλίδες των στηλών αυτών έχουν ως εξής:

• Log Act.
• Log Avg.
• Log Min.

Σχήμα 7-49: Monitoring List Editor

Πληροφορίες!
• Είναι δυνατή η αποθήκευση διαφορετικών αναπαραστάσεων κάθε μεταβλητής: η πραγματική 

αξία, η μέση τιμή, η ελάχιστη τιμή ή η μέγιστη τιμή. 
• Εδώ ο μέσος όρος, η ελάχιστη και η μέγιστη σχετίζονται με τον αριθμό των "Fetches" που 

αντιπροσωπεύεται από το σύνολο των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα. (Α "Fetch" μπορεί 
να θεωρηθεί ως ένα δείγμα, συμπεριλαμβανομένων των πραγματικών τιμών όλων των 
επιλεγμένων μεταβλητών σε μια συγκεκριμένη στιγμή.) 

• Ως παράδειγμα, αυτό σημαίνει: σε περίπτωση που ένα σύνολο δεδομένων καταγράφεται κάθε 
φορά 5 " Fetches " έχουν ολοκληρωθεί, η «Actual» είναι μία τιμή από τη συγκεκριμένη 
μεταβλητή (η πιο πρόσφατη τιμή από τις τιμές που υπάρχουν στα 5 πιο πρόσφατα " Fetches " 
ή δείγματα). 

• "Average" είναι ο μέσος όρος των τιμών μίας συγκεκριμένης μεταβλητής, όπως 
παρουσιάζονται στα πλέον πρόσφατα 5 δείγματα ή " Fetches ". Το ίδιο ισχύει και για " 
Minimum " και " Maximum ". 
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• Log Max.

Επιλέξτε ένα σημάδι ελέγχου σε οποιαδήποτε από αυτές τις στήλες για να δείξετε ποιες 
αναπαραστάσεις μιας συγκεκριμένης μεταβλητής περιλαμβάνονται στα καταγεγραμμένα 
δεδομένα.

Στοιχεία που λείπουν από τη λίστα των παρακολουθούμενων μεταβλητών μπορεί να προστεθούν 
εδώ:

Βήμα 1: Ανοίξτε τη δομή στο μικρό πάνελ στην αριστερή πλευρά του παραθύρου.

Βήμα 2: Ανοίξτε τους φακέλους στο επίπεδο όπου τα ατομικά ονόματα των μεταβλητών γίνονται 
ορατά.

Βήμα 3: (Οι μεταβλητές που ήδη περιλαμβάνονται στην λίστα απεικόνισης θα έχουν πράσινο 
χρώμα φόντου)

Βήμα 4: Βρείτε την μεταβλητή που θέλετε να προσθέσετε έτσι ώστε να συμπεριληφθεί στην 
καταγραφή

Βήμα 5: Κάντε κλικ στην μεταβλητή για να την επιλέξετε.

Βήμα 6: Κάντε κλικ στο κουμπί που δείχνει προς τα δεξιά στην μέση της επιφάνειας.

Βήμα 7: Τοποθετήστε τα σήματα ελέγχου στις στήλες για τις παραστάσεις που θέλετε να 
καταγράψετε.

Βήμα 8: Κάντε κλικ στο κουμπί Monitoring List Editor’s “Close” για να αποδεχτείτε τη ρύθμιση.

Βήμα 9: Κάντε κλικ στο κουμπί Monitoring Configuration dialogue’s “Close” Εμφανίζεται ένας 
διάλογος επιβεβαίωσης :

Βήμα 10: Κάντε κλικ στο κουμπί "Yes" για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να συνεχίσετε την 
απεικόνιση του μετρητή ροής.

Κάποιες ακόμα δυνατότητες για να προσαρμόσετε το φορτωμένο αρχείο δεδομένων
(Στο παράθυρο “Monitoring configuration”)

Χρονική σήμανση “Time Stamp”

Σχήμα 7-50: Απεικόνιση
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Η “time stamp” που σχετίζεται με κάθε εγγραφή δεδομένων μπορεί να είναι η ημερομηνία και η 
ώρα από τον ίδιο τον μετρητή ή από το σύστημα του υπολογιστή σας. Επιλέξτε τι θέλετε από τη 
λίστα που σχετίζεται με την επιλογή "Time Stamp with".

Εκκίνηση καταγραφών 

Κατά την έναρξη ή την επανεκκίνηση της καταγραφής σας μπορείτε να συμπεριλάβετε ένα αρχείο 
με τα ονόματα των πεδίων ή / και τις μονάδες που χρησιμοποιούνται. Στο αρχείο Excel θα 
εμφανίζονται ως επικεφαλίδες στήλης (μία σειρά με τα ονόματα των πεδίων και μία σειρά με τις 
μονάδες που χρησιμοποιούνται).

Περιορισμός μεγέθους του αρχείου καταγραφής

Το μέγεθος ενός αρχείου καταγραφής μπορεί να περιοριστεί είτε σε ένα μέγιστο αριθμό 
εγγραφών ή σε ένα μέγιστο χρονικό διάστημα.
Στη λίστα "Switch file based on" κάντε κλικ είτε στην επιλογή

• Διάρκεια (Duration), είτε
• Αριθμός καταγραφών (Αριθμός καταγραφών)
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Για τη διάρκεια, επιλέξτε ένα χρονικό διάστημα από:

• 1 ώρα
• 4 ώρες
• 12 ώρες
• 1 ημέρα
• 1 εβδομάδα

Κάντε κλικ στην επιλογή από τη λίστα που σχετίζεται με το κουτί "Timespan".  Ξεκινούν νέα 
διαστήματα πολλαπλάσια του επιλεγμένου "Timespan". Στην περίπτωση “εβδομάδας” η αρχή 
ενός νέου διαστήματος (και το τέλος του προηγούμενου) λαμβάνει χώρα την ημέρα που 
καθορίζεται από την επιλογή “Week starts at”.

Όταν χρησιμοποιείτε “Number of records”, καθορίστε οποιοδήποτε αριθμό των εγγραφών στην 
επιλογή "Max.Records". Ωστόσο, δεν συνιστάται να επιλέξετε μια τιμή πάνω από 32767 (που 
είναι ο μέγιστος αριθμός των γραμμών που μπορούν να χειριστούν παλαιότερες εκδόσεις του 
Microsoft Excel).

Όνομα αρχείου καταγραφών

Ημερομηνία και ώρα συμπεριλαμβάνονται αυτόματα στο όνομα του αρχείου καταγραφής.

Προσθέστε ένα πρόθεμα της επιλογής σας: για παράδειγμα, το όνομα της εταιρείας σας, το 
όνομα ενός τόπου / εργοστασίου ή το όνομα ενός ατόμου.

Μπορείτε επίσης να συμπεριλάβετε τον αριθμό του μοντέλου του μετρητή στο όνομα του αρχείου 
καταγραφής ή / και να περιλαμβάνει τον σειριακό αριθμό (serial number) του μετρητή. Επιλέξτε ή 
απενεργοποιήσετε τις σχετικές επιλογές. 

Δεν συνιστάται να αλλάξετε την επέκταση του ονόματος του αρχείου καταγραφής, ωστόσο, αν 
έχετε σοβαρούς λόγους για να το κάνετε αυτό είναι δυνατό. Απλά συμπληρώστε τρεις 
χαρακτήρες σύμφωνα με την επιλογή σας στο πλαίσιο " Extension ".

Τόπος αποθήκευσης

Από προεπιλογή, η τοποθεσία για την αποθήκευση αρχείων καταγραφής στον σκληρό δίσκο του 
υπολογιστή σας είναι:
"C:\KrohneData\Logging".

Ανάλογα το μοντέλο του μετρητή και τον αριθμό σειράς, οι υποφάκελοι θα δημιουργηθούν 
αυτόματα για καλά οργανωμένη αρχειοθέτηση των αρχείων καταγραφής.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα αρχεία σας σε άλλη θέση. Για παράδειγμα, αυτό μπορεί να είναι 
μια μονάδα για την κεντρική αποθήκευση των δεδομένων του μετρητή σε ένα δίκτυο.

Για να ορίσετε τη θέση όπου θέλετε τα στοιχεία σας για να αποθηκεύονται:

Βήμα 1: Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού " Tools " για να ανοίξετε το μενού εργαλεία.

Βήμα 2: Κάντε κλικ στο " Settings..." για να ανοίξετε το παράθυρο «Settings» παρακάτω.
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Βήμα 3:Πληκτρολογήστε στο πλαίσιο " Logging Home Folder " το όνομα (και τη διαδρομή) του 
φακέλου όπου θέλετε τα στοιχεία σας για να αποθηκευτεί.

7.12  Προσαρμογή παραμέτρων ρύθμισης
Μια τυπική προσαρμογή της ρύθμισης παραμέτρων είναι η προσαρμογή του συντελεστή 
μέτρησης.
Ο συντελεστής μέτρησης προσδιορίζεται κατά τη βαθμονόμηση και έχει προγραμματιστεί πριν να 
σφραγιστεί το ροόμετρο.
Προσαρμογή του συντελεστή μέτρησης για εφαρμογές (Custody Transfer) μπορεί να γίνει μόνο 
υπό την επίβλεψη ενός ειδικού της βαθμονόμησης. Μια ειδική διαδικασία για την προσαρμογή 
της βαθμονόμησης και τον προγραμματισμό του μετρητή είναι διαθέσιμη από την KROHNE 
κατόπιν αιτήματος.

Σχήμα 7-51: Ρυθμίσεις
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8.1  Περιοδική συντήρηση
Ο μετρητής φυσικού αερίου δεν περιέχει κινούμενα μέρη. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας δεν 
απαιτείται συντήρηση , όπως λίπανση ή αντικατάσταση εξαρτημάτων που φθείρονται. Επίσης 
κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας δεν υπάρχει ανάγκη να αποσυναρμολογήσετε το 
μετρητή, προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση στα εσωτερικά μέρη του. 

Ωστόσο, είναι καλή πρακτική να δημιουργείτε ένα αρχείο καταγραφής σε τακτική βάση,  
ανατρέξτε σε Καταγραφή δεδομένων από ένα μετρητή παροχής στη σελίδα 69. ανατρέξτε στην 
ενότητα Σύνδεση δεδομένων (Logging Data) ενός μετρητή στη σελίδα 66. Δεν είναι αναμενόμενο 
να υπάρχουν φθορές ή ρωγμές, αλλά εξωτερικές επιδράσεις, όπως η υπερχείλιση σε ένα 
διαχωριστή ή αστοχία της διαδικασίας σε ένα εργοστάσιο επεξεργασίας φυσικού αερίου, μπορεί 
να προκαλέσει ρύπανση του μετρητή που μπορεί να οδηγήσει σε αποκλίσεις. Κάνοντας ένα 
αρχείο καταγραφής σε τακτική βάση μια τέτοια δυσλειτουργία μπορεί να εντοπιστεί εγκαίρως, και 
ως εκ τούτου οι οικονομικές συνέπειες μπορεί να διορθωθούν. Το  ALTOSONIC V12 διαθέτει 
επίσης ενσωματωμένα διαγνωστικά χαρακτηριστικά που θα ειδοποιήσουν το χειριστή σε 
περίπτωση δυσλειτουργίας. Σε ένα αρχείο καταγραφής θα αποθηκευτεί πληροφορίες με  
περισσότερες λεπτομέρειες.

8.2  Καθαρισμός
Σε περίπτωση εξαιρετικής αύξησης της διάβρωσης στο εσωτερικό του μετρητή, ο μετρητής 
αερίου μπορεί να χρειαστεί αποσυναρμολόγηση και καθαρισμό.

Κίνδυνος!
Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, συνιστάται να ζητήσετε την υποστήριξη του κατασκευαστή ή την 
βοήθεια ενός εκπαιδευμένου και εξειδικευμένου τεχνικού, προκειμένου να αντιμετωπίσει το 
πρόβλημα και να προσδιορίσει τα μέρη που μπορεί να χρειαστεί να αντικατασταθούν, σε 
περίπτωση που ο ίδιος ο μετρητής προκαλεί το πρόβλημα. 
Κατά γενικό κανόνα, προκειμένου να διατηρηθεί η ασφάλεια από έκρηξη, για να 
αφαιρεθούν τα καλύμματα από τα ηλεκτρονικά ή από το σώμα του μετρητή πρέπει να έχει 
απενεργοποιηθεί ή αποσυνδεθεί η τροφοδοσία. Επίσης πρέπει να επαληθευθεί ότι δεν 
είναι εκρηκτικό το αέριο που υφίσταται κατά τη στιγμή που ανοιχτούν ή αφαιρεθούν τα 
καλύμματα.

Πριν ο μετρητής τροφοδοτηθεί και πάλι επαληθεύεστε ότι τα καλύμματα (και 
παρεμβύσματα εάν υπάρχουν) έχουν προσαρμοστεί σωστά. Τα παξιμάδια που 
στερεώνουν τα καλύμματα στο σώμα εφαρμόζουν σωστά. Τα παξιμάδια που στερεώνουν 
τα καλύμματα στο σώμα μετρητή πρέπει να σφιχτούν αρκετά καλά για να βεβαιωθείτε ότι 
τα λάστιχα παρέχουν ένα βαθμό προστασίας τουλάχιστον IP 54, διατηρώντας την υγρασία 
έξω από το χώρο πίσω από τα καλύμματα. (Το ελαστικό παρέμβυσμα πρέπει να είναι 
ελαφρύ, αλλά αισθητά συμπιεσμένο, η ροπή που εφαρμόζεται θα είναι περίπου 5 Nm. )   

Το σπείρωμα των καλυμμάτων του περιβλήματος των ηλεκτρονικών πρέπει να εφαρμόσει 
πλήρως. Το κάλυμμα πρέπει να είναι κλειστό με περιστροφή προς τα δεξιά μέχρι να γίνεται 
αντιληπτή αντίσταση, σε ένα επίπεδο που το κάλυμμα εφαρμόζει μια απαλή πίεση 
στεγανοποίησης στο O-ring, προκειμένου να αποφευχθεί η διείσδυση της υγρασίας (σύμφωνα με 
το βαθμό προστασίας του IP66/67). Τέλος, η διάταξη μανδάλωσης πρέπει να επανεγκατασταθεί. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την σύνδεση της συσκευής, ανατρέξτε σε Καλύμματα 
ανοίγματος και κλεισίματος στη σελίδα 26.
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8.3  Αλλαγή μετατροπέων
Ο μετατροπέας δεν είναι εύκολο να σπάσει. Στην περίπτωση που ένα αισθητήριο δεν λειτουργεί 
σωστά, ο μετατροπέας πρέπει να αντικατασταθεί. Αν και δεν είναι απολύτως αναγκαίο, είναι 
κοινή πρακτική να αντικατασταθεί και το άλλο αισθητήριο της ίδιας ακουστικής διαδρομής 
ταυτόχρονα. 
Εάν είναι δυνατόν, αποσυμπιέστε τον μετρητή παροχής. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, 
χρησιμοποιήστε το εργαλείο εξαγωγής για να αφαιρέσετε το μετατροπέα υπό πίεση (μέγιστο 150 
bar (g)).

8.4  Αντικατάσταση μετατροπέων – κατάσταση αποσυμπίεσης

Απενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος στο μετρητή και περιμένετε τουλάχιστον 1 λεπτό πριν 
από το άνοιγμα του περιβλήματος Ex-d. Προτείνετε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα ανιχνευτή 
αερίου για την ανίχνευση πιθανών επικίνδυνων συνθηκών. Επίσης κατά τη διάρκεια συνθηκών 
βροχής βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει νερό / βροχή που μπορεί να διεισδύσει στα ηλεκτρονικά 
μέρη, οι ίδιες συμβουλές ισχύουν για περιβάλλον με σκόνη.
Προτιμάται να αποσυνδέσετε την παροχή ρεύματος από τον εξοπλισμό ξεβιδώνοντας το δεξί 
καπάκι του περιβλήματος ηλεκτρονικών. Μετά την αποσύνδεση κλείστε το καπάκι πλήρως και 
επισυνάψτε ετικέτες αλλαγής εξοπλισμού για να αποτρέψετε την ανεπιθύμητη ενεργοποίηση 
τροφοδοσίας .
Οι μετατροπείς κατά την διάρκεια κατασκευής τους έχουν εγκατασταθεί και στερεωθεί μηχανικά 
σε μια πολύ ακριβή θέση μέσα στο σώμα του μετρητή. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην θέση 
του μετατροπέα που πρέπει να αντικατασταθεί ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

Προειδοποίηση!
Όταν το ALTOSONIC V12 είναι υποπίεση UFM. Μην αφαιρείτε το αισθητήριο, βίδες ή άλλα μέρη 
υπό πίεση χωρίς την εγγύηση ότι ο μετρητής έχει πλήρως εκτονωθεί.

Κίνδυνος!
Πρώτα πάντα να διαβάζετε τις οδηγίες για τον ασφαλή χειρισμό του εξοπλισμού και των 
εγκαταστάσεων.

Γενική επισκόπηση της εγκατάστασης του αισθητηρίου

Σχήμα 8-1: Συγκρότημα αισθητηρίου

1  Διπλό O-Ring
2  Θέση υποδοχής
3  Υποδοχή Ex-d
4  Βύσμα Ex-d
5  Βίδα ευθυγράμμισης
6  Ασφάλεια
7  Βίδα ασφαλείας Μ2
8  Ομοαξονικό καλώδιο
9  Παξιμάδι μετατροπέα
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Βήματα για να αφαιρέσετε ένα αισθητήριο:
•  Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα Delrin (μόνο για συγκολλημένους μετρητές).
•  Ξεσφίξτε και απελευθερώστε τη μικρή βίδα M2 (αριθμός 1 στην παρακάτω εικόνα). 

Πληροφορίες!
Διαφορετικοί τύποι μετατροπέων μπορούν να χρησιμοποιηθούν!

Σχήμα 8-2: Τύποι μετατροπέων

1  Εποξικού τύπου
2  Τύπος Τιτανίου

Σχήμα 8-3: Προστατευτικό κάλυμμα Delrin

1  Προστατευτικό κάλυμμα Delrin (μόνο για συγκολλημένους μετρητές).

Σχήμα 8-4: Όψη του εγκαταστημένου μετατροπέα

1  Εξαγωνική βίδα ασφαλείας M2
2  Οπές για την αφαίρεση του καλύμματος
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•  Τοποθετήστε το ειδικό εργαλείο 1 με τις δύο ακίδες 2 στο καπάκι 3. 
•  Γυρίστε το ειδικό εργαλείο προς τα δεξιά 4 για να χαλαρώσει το καπάκι από το μετατροπέα. 
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν είναι στριμμένο.

•  Τραβήξτε το ομοαξονικό καλώδιο με το Ex-d βύσμα του μετατροπέα.

Σχήμα 8-5: Αφαίρεση καπακιού

Σχήμα 8-6: Αφαίρεση του παξιμαδιού του μετατροπέα

1  Τοποθετήστε το εργαλείο στο παξιμάδι του μετατροπέα
2  Γυρίστε το εργαλείο αριστερόστροφα για να χαλαρώσει το παξιμάδι του μετατροπέα
3  Παξιμάδι μετατροπέα

Σχήμα 8-7: Εγκατάσταση του μετατροπέα στο εργαλείο

1  Τοποθετήστε το εργαλείο στο μετατροπέα.
2  Γυρίστε το εργαλείο προς τα δεξιά για να το προσαρμόσετε στο μετατροπέα.
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Βήματα για την εγκατάσταση ενός μετατροπέα:

Σχήμα 8-8: Αποσύνδεση του μετατροπέα

1  Τραβήξτε για να αφαιρέσετε το αισθητήριο
2  Γυρίστε το αισθητήριο για να χαλαρώσετε το μετατροπέα από το εργαλείο

Προσοχή!
• Βεβαιωθείτε ότι το στόμιο εσωτερικά του αισθητηρίου είναι εντελώς καθαρό.
• Βεβαιωθείτε ότι οι δύο δακτύλιοι του νέου μετατροπέα έχουν λιπανθεί επαρκώς.

Σχήμα 8-9: Εγκατάσταση του μετατροπέα στο εργαλείο

1  Τοποθετήστε το εργαλείο στο μετατροπέα.
2  Γυρίστε το εργαλείο προς τα δεξιά για να το προσαρμόσετε στο μετατροπέα.

Σχήμα 8-10: Αντικατάσταση του μετατροπέα

1  Σπρώξτε σταθερά το κλειδί. Δύο δακτύλιοι ασφαλίζουν στη θέση τους.
2  Χαλαρώστε το κλειδί στρέφοντάς το αριστερόστροφα.

Προσοχή!
Βεβαιωθείτε ότι ο μετατροπέας δεν είναι χαλαρός όταν αφαιρείτε το κλειδί.

Πληροφορίες!
Βάλτε λίγο γράσο στο σπείρωμα του παξιμαδιού του μετατροπέα ώστε να είναι πιο εύκολο να το 
εγκαταστήσετε.
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•  Συνδέστε το ομοαξονικό καλώδιο σύνδεσης πίσω στο αισθητήριο.

•  Βάλτε πίσω το δαχτυλίδι προστασίας Delrin (μόνο για συγκολλημένους μετρητές).
•  Βάλτε πίσω όλα τα καλύμματα του μετρητή παροχής.

Σχήμα 8-11: Σύνδεση του καλωδίου στο μετατροπέα

1  Τοποθετήστε το ομοαξονικό καλώδιο σύνδεσης μέσα στο αισθητήριο
2  Βεβαιωθείτε ότι η βίδα ολισθαίνει στην υποδοχή του μετατροπέα

Σχήμα 8-12: Εγκατάσταση του βύσματος Ex-d και του καπακιού

1  Συνδέστε το Ex-d βύσμα στον μετατροπέα
2  Βάλτε το καπάκι στο εργαλείο και τοποθετήστε το πάνω στο αισθητήριο
3  Βιδώστε δεξιόστροφα για να σφίξετε το καπάκι

Σχήμα 8-13: Σύσφιξη της βίδας ασφαλείας M2

1  Γυρίστε το κλειδί Allen δεξιόστροφα για να σφίξετε τη βίδα M2

Προσοχή!
Μετά τις εργασίες συντήρησης, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν μηνύματα σφάλματος που 
εμφανίζονται στην οθόνη ή / και ελέγξτε τη σωστή λειτουργία με το Flow Meter Configuration and 
Monitoring Tool.
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8.5  Αλλαγή μετατροπέων – Κατάσταση υπό πίεση

Προειδοποίηση!
Το εργαλείο έχει σχεδιαστεί για να είναι σε θέση να αντικαταστήσει ένα μετατροπέα από ένα 
ροόμετρο αερίου - ενώ είναι υπό πίεση - με ασφαλή τρόπο. Παρ 'όλα αυτά, σε συνεργασία με 
εξοπλισμό υψηλής πίεσης αερίου απαιτεί τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή. Παρατηρήστε τις 
ακόλουθες προφυλάξεις:
• Βεβαιωθείτε ότι το προσωπικό που εργάζεται με αυτό το εργαλείο είναι εξοικειωμένο για να 

ενεργήσει αναλόγως με τους νόμους και τους κανονισμούς - ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια - 
που εφαρμόζεται στο χώρο ή τη θέση όπου η εργασία θα εκτελεστεί.

• Βεβαιωθείτε ότι το προσωπικό που εργάζεται με αυτό το εργαλείο είναι επαρκώς καταρτισμένο 
και εκπαιδευμένο με επαρκή γνώση του εργαλείου και του τρόπου να το χρησιμοποιεί. 
Συνιστάται να παρακολουθήσουν σεμινάρια που μπορεί να προσφέρονται από τον 
κατασκευαστή.

• Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα όλων των υλικών που ενδέχεται να χρειαστούν. Βεβαιωθείτε ότι, από 
τη στιγμή που ξεκίνησε, η διαδικασία μπορεί να τελειώσει με τη σωστή εγκατάσταση ενός νέου 
μετατροπέα. Η διαδικασία δεν θα πρέπει να διακοπεί λόγω των κάθε είδους παρεμβολών ή να 
θέσει σε αναμονή για το λόγο της έλλειψης εξαρτημάτων ή υλικών.

• Πριν αρχίσετε τον έλεγχο λειτουργίας ελέγξτε αν ο εξοπλισμός (εργαλείο ανάκλησης, βίδες, 
εργαλεία) είναι πλήρη και σε καλή κατάσταση. Σε περίπτωση που μία ή περισσότερες βίδες 
λείπουν, βεβαιωθείτε ότι τα μπουλόνια αντικατάστασης είναι σύμφωνα με βαθμό αντοχής 12.9 
(σύμφωνα με DIN ISO 898/1)

• Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μία μικρή ποσότητα αερίου θα διαφύγει. Ελέγξτε αν αυτό 
μπορεί να οδηγήσει σε οποιοδήποτε κίνδυνο για την υγεία από επικίνδυνες ουσίες.

• Παρέχετε τα μέσα για την ανίχνευση δυνητικά επικίνδυνων συγκεντρώσεων αερίων. Πάρτε 
μέτρα για να αποφευχθεί η εισπνοή αερίου που έχει διαφύγει με οποιοδήποτε τρόπο.

• Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος για ανοίξετε τον μετρητή ροής.
• Πάρτε προφυλάξεις για να αποφυγή προσέγγισης οχημάτων (καροτσάκια ανύψωσης, γερανός 

κλπ) κοντά στο εργαλείο συστολής, ενώ είναι εγκατεστημένο σε ένα μετρητή .Ο κίνδυνος να 
χτυπηθεί κατά λάθος το εργαλείο (και να καταστραφεί) από τα μέσα μεταφοράς πρέπει να 
εξαλειφθεί.

• Ελέγξτε αν η ηλεκτρική τροφοδοσία του μετρητή μπορεί να απενεργοποιηθεί (απαραίτητο για 
λόγους ασφάλειας κατά των εκρήξεων). Αν η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος δεν μπορεί ή δεν 
πρέπει να απενεργοποιηθεί: βεβαιωθείτε ότι ο ανιχνευτής αερίου είναι διαθέσιμος, για να 
επιβεβαιωθεί η απουσία επικίνδυνης ατμόσφαιρας κατά την εκτέλεση της εξαγωγής και 
αντικατάστασης του μετατροπέα.

• Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο για να καθίσετε, να στηριχθείτε ή να πατήσετε όταν έχει 
εγκατασταθεί στον μετρητή ροής αερίου.

• Μην αφήνετε το εργαλείο εξαγωγής χωρίς επιτήρηση ενώ είναι εγκατεστημένο σε ένα μετρητή 
και η αλλαγή είναι σε εξέλιξη έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Προσοχή!
• Βεβαιωθείτε ότι έχει γίνει σωστή διάγνωση και να προσδιοριστεί ποιοι μετατροπείς/ας είναι 

ύποπτοι/ος και μπορεί να χρειαστεί να αντικατασταθούν.
• Βεβαιωθείτε ότι ένα ηλεκτρονικό εργαλείο για τη μέτρηση αντίστασης και χωρητικότητας είναι 

διαθέσιμο, βεβαιωθείτε ότι έχει πρόσφατα βαθμονομηθεί και είναι εξοπλισμένο με καινούργιες 
μπαταρίες (εφεδρικές μπαταρίες είναι διαθέσιμες).
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Πληροφορίες!
• Όποτε είναι δυνατόν να απομονώνεται και να αποσυμπιέζεται ένας μετρητής παροχής αερίου 

σε περίπτωση που θα ήταν αναγκαίο να αντικαταστήσετε έναν ή περισσότερους μετατροπείς, 
αυτός πρέπει να είναι ο προτιμώμενος τρόπος για να προχωρήσετε πριν την χρησιμοποίηση 
του εργαλείου εξαγωγής.

• Αποφασίστε ποια πρόσωπα πρέπει να εμπλακούν στην διαδικασία, κι ειδικά αυτούς που θα 
εργαστούν στην θέση που είναι τοποθετημένος ο μετρητής, λάβετε όλες τις διαδικασίες για 
περιορισμένη πρόσβαση στην περιοχή όπου πραγματοποιείται η εργασία μόνο από αυτούς.
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8.5.1  Εργαλείο εξαγωγής αισθητηρίου.

Σχήμα 8-14: Εργαλείο εξαγωγής
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8.5.2  Διαδικασία για να αφαιρέσετε ένα μετατροπέα

Βήμα 1: Εντοπίστε τον ύποπτο μετατροπέα
•  Εντοπισμός της θέσης του υπόπτου μετατροπέα στο σώμα του μετρητή.
•  Απενεργοποιήστε την ηλεκτρική τροφοδοσία του μετρητή αερίου.
•  Αφαιρέστε το καπάκι όπως απαιτείται για να αποκτήσετε πρόσβαση στον ύποπτο μετατροπέα 
και στο καλώδιο σήματος που συνδέεται με το μετατροπέα.

Σε περίπτωση μιας προειδοποίησης, ενός προβλήματος ή μιας αποτυχίας, ο τεχνικός 
χρησιμοποιώντας το διαγνωστικό εργαλείο που είναι διαθέσιμο για το μετρητή παροχής αερίου, 
θα είναι σε θέση να προσδιορίσει τον αριθμό του ακουστικού μονοπατιού που πιθανότατα 
προκαλεί το πρόβλημα.
Οι μετατροπείς προσδιορίζονται με κωδικούς όπως: 1U, 1D, 2U ... 6D. Ο αριθμός αναφέρεται 
στον αριθμό ακουστικής διαδρομής. Μια «U» αναφέρεται στην ανάντη μετατροπέα και ένα "D" 
αναφέρεται στην κατάντη μετατροπέα μίας ακουστικής διαδρομής.
Για ένα ALTOSONIC V12 έξι μετατροπείς (που ανήκουν σε τρεις ακουστικές διαδρομές) 
βρίσκονται στη μία πλευρά (μπροστά) του μετρητή παροχής. Οι κωδικοί και οι θέσεις αυτών των 
μετατροπέων αναφέρονται στο παρακάτω σχήμα. 

Αριθμός στην 
εικόνα

Περιγραφή

1 Τροχός χειρός στο άνω άκρο της κύριας ατράκτου

2 Δίσκος ρύθμισης για την τοποθέτηση του άξονα

3 Μηχανισμός κλειδώματος

4 Κύριος άξονας

5 Σωλήνας

6 Βαλβίδα εκτόνωσης της πίεσης

7 Συσκευή σύσφιξης

8 Λαβή για την λειτουργία της βάνας

9 Βάνα

10 Ενδιάμεση φλάντζα

Μόνο για να χρησιμοποιηθεί για ροόμετρα με συγκολλημένους μετατροπείς

11 Προσαρμογέας με σφηνοειδές σχήμα

Μόνο για να χρησιμοποιηθεί για ροόμετρα που αποτελούνται από ένα κομμάτι

12 Ελατήριο εξάγωνο στο κάτω άκρο του κύριου άξονα

13 Παξιμάδι για τη στερέωση του προσαρμογέα του μετατροπέα

14 Προσαρμογέας του μετατροπέα

15 Παξιμάδι για να σφίξετε το αισθητήριο μέσα στο μετατροπέα

16 Μετατροπέας
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Τέσσερις μετατροπείς (που ανήκουν σε δύο ακουστικές διαδρομές) βρίσκονται στην πίσω 
πλευρά του μετρητή παροχής. Οι κωδικοί και οι θέσεις αυτών των μετατροπέων αναφέρονται στο 
παρακάτω σχήμα.

Δύο μετατροπείς βρίσκονται στην κορυφή του μετρητή παροχής. Οι κωδικοί και οι θέσεις αυτών 
των μετατροπέων αναφέρονται στο παρακάτω σχήμα.

Σχήμα 8-15: Μετατροπείς στη μπροστινή πλευρά του ροόμετρου

Σχήμα 8-16: Μετατροπείς στην πίσω πλευρά του ροόμετρου

Σχήμα 8-17: Μετατροπείς στην επάνω πλευρά του ροόμετρου
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Βήμα 2: Αποσυνδέστε το καλώδιο του αισθητηρίου

Αποσυνδέστε το καλώδιο του αισθητηρίου σύνδεσης στα παρακάτω βήματα.

•  Ξεσφίξτε και απελευθερώστε τη μικρή Μ2 βίδα (νούμερο 7 στην παρακάτω εικόνα ) στην 
κορυφή του πώματος που στερεώνεται στην επέκταση με M10 σπείρωμα στην κορυφή του 
μετατροπέα. 

•  Τοποθετήστε το ειδικό εργαλείο 1 με τις δύο ακίδες 2 στο καπάκι 3. 
•  Γυρίστε το ειδικό εργαλείο προς τα δεξιά 4 για να χαλαρώσει το καπάκι από το μετατροπέα. 
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν είναι στριμμένο.

•  Τραβήξτε το ομοαξονικό καλώδιο με το βύσμα από το μετατροπέα.

Πληροφορίες!
Το καλώδιο του αισθητηρίου πρέπει να αποσυνδεθεί πριν χρησιμοποιηθεί το εργαλείο εξαγωγής.

Γενική επισκόπηση της εγκατάστασης του αισθητηρίου

Σχήμα 8-18: Συγκρότημα αισθητηρίου

1  Διπλό O-Ring
2  Θέση υποδοχής
3  Υποδοχή Ex-d
4  Βύσμα Ex-d
5  Βίδα ευθυγράμμισης
6  Ασφάλεια
7  Βίδα ασφαλείας Μ2
8  Ομοαξονικό καλώδιο
9  Παξιμάδι μετατροπέα

Σχήμα 8-19: Αφαίρεση καπακιού
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Βήμα 3: Ελέγξτε τον ύποπτο μετατροπέα

Το ηλεκτρονικό όργανο μέτρησης δεν παρέχεται ως μέρος του κιτ. Μπορεί να είναι οποιοδήποτε 
μέσο κατάλληλο για να μετρήσει μια χωρητικότητα στην περιοχή από 0,1...1,0 nF και μια 
ηλεκτρική αντίσταση στο εύρος από 1 ΜO...20GO. Αυτή είναι μια αρκετά κοινή συσκευή και 
υποτίθεται ότι είναι διαθέσιμη.

•  Τοποθετήστε το βύσμα του ομοαξονικού καλωδίου προσαρμογέα στην υποδοχή του 
μετατροπέα.

•  Μετρήστε την ηλεκτρική χωρητικότητα του μετατροπέα. Η τιμή πρέπει να είναι 0,32 ... 0,34 nF.
•  Μετρήστε την ηλεκτρική αντίσταση του αισθητήρα. Η τιμή πρέπει να είναι> 10 MO (τυπική τιμή 

= 1 GO).
•  Απελευθερώστε το καλώδιο του μετασχηματιστή.

Βήμα 4: Βάλτε τον προσαρμογέα του μετατροπέα στη θέση του

•  Τοποθετήστε τον προσαρμογέα του μετατροπέα με τέτοιο τρόπο που να (εν μέρει) εμπλέκεται 
με το παξιμάδι του αισθητηρίου

•  Γυρίστε τον προσαρμογέα του μετατροπέα - μαζί με τον παξιμάδι στερέωσης - 
αριστερόστροφα (όχι περισσότερο από μία στροφή), για να καταστεί δυνατό η ακίδα στο 
εσωτερικό του μετατροπέα να γλιστρήσει στην υποδοχή επέκτασης με M10 σπείρωμα στο 
επάνω μέρος του μετατροπέα.

Πληροφορίες!
Πριν από την έναρξη της διαδικασίας αντικατάστασης ενός αισθητηρίου πρέπει να ληφθούν μέτρα 
για να βεβαιωθείτε ποιο αισθητήριο είναι ύποπτο για δυσλειτουργία. Καταρχάς, το διαγνωστικό 
εργαλείο για να ελέγξετε την απόδοση του μετρητή αερίου πρέπει να χρησιμοποιείται για το σκοπό 
αυτό. Σε περίπτωση αμφιβολίας, συμβουλευτείτε την τοπική εταιρία υποστήριξης του 
κατασκευαστή. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι μετατροπείς λειτουργούν πάντα ως ζεύγη (που 
ανήκουν στην ίδια ακουστική διαδρομή). Ως εκ τούτου, με τη χρήση αυτού του διαγνωστικού 
εργαλείου μπορεί να μην είστε βέβαιος ποιο αισθητήριο από ένα ζευγάρι θα πρέπει να 
αντικατασταθεί.
Δεύτερον, η ηλεκτρική χωρητικότητα και αντίσταση του μετατροπέα μπορεί να μετρηθεί για να 
προσδιορίσει ποιος μετατροπέας μίας ακουστικής διαδρομής είναι προβληματικός. Μια 
παρατήρηση μιας  χαμηλής τιμής αντίστασης ή μια τιμής χωρητικότητας που αποκλίνει από τις 
προδιαγραφές μπορεί να είναι ένα χρήσιμο συμπέρασμα για τον εντοπισμό ενός μετατροπέα που 
μπορεί να προκαλέσει προβλήματα.

Σχήμα 8-20: Εγκατάσταση του προσαρμογέα του μετατροπέα

1  Μετατροπέας και παξιμάδι στερέωσης μέσα στο μετρητή.
2  Προσαρμογέας του μετατροπέα.
3  Κλειδί
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•  Στερεώστε τον προσαρμογέα του μετατροπέα μέσω του χάλκινου παξιμαδιού 
χρησιμοποιώντας ένα εξάγωνο κλειδί 5mm.

Βήμα 5: Τοποθετήστε την πλάκα του προσαρμογέα

Τετραγωνικό Μοντέλο

Σχήμα 8-21: Εγκατάσταση ορειχάλκινου παξιμαδιού στερέωσης

1  Μετατροπέας και παξιμάδι στερέωσης στο εσωτερικό του μετρητή
2  Τοποθετημένος προσαρμογέας μετατροπέα.
3  Ορειχάλκινο παξιμάδι
4  Χρησιμοποιήστε εξάγωνο κλειδί 5 mm.

Πληροφορίες!
Για να μπορέσετε να εγκαταστήσετε το εργαλείο εξαγωγής στη θύρα του μετατροπέα, μια πλάκα 
προσαρμογέα μετατροπέα πρέπει να χρησιμοποιείται. Δύο διαφορετικά μοντέλα είναι διαθέσιμα. 
Εξαρτάται από την κατασκευή του μετρητή παροχής ποιος προσαρμογέας πρέπει να 
εγκατασταθεί.

Σχήμα 8-22: Δύο μοντέλα πλάκας προσαρμογέα μετατροπέα

1  Τετράγωνη σφηνοειδής πλάκα προσαρμογέα μετατροπέα
2  Στρογγυλή πλάκα προσαρμογέα μετατροπέα

Πληροφορίες!
Το τετραγωνικό μοντέλο χρησιμοποιείται για ροόμετρα που κατασκευάζονται από ένα κομμάτι 
μετάλλου. Το στρογγυλό μοντέλο χρησιμοποιείται για ροόμετρα με συγκολλημένες θύρες 
αισθητηρίων.

Προειδοποίηση!
Βεβαιωθείτε ότι η σφράγιση (O-ring) ανάμεσα στην πλάκα του προσαρμογέα και το σώμα του 
μετρητή είναι σε καλή κατάσταση και έχει τοποθετηθεί σωστά, εάν έχει υποστεί βλάβη 
Αντικαταστήστε (μέγεθος 43.0 x 3.5 mm).
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•  Στερεώστε το τετράγωνο σχήμα του προσαρμογέα μέσω 4 βιδών M8 x 25 (βαθμός 12,9) με 
ένα εξάγωνο κλειδί 6 χιλιοστά. Προσέξτε τη σωστή γωνία του προσαρμογέα.

•  Συνεχίστε με το Βήμα 6: Τοποθετήστε το εργαλείο εξαγωγής.

Στρογγυλό μοντέλο

•  Γυρίστε το καπάκι προστασίας Delrin αριστερόστροφα και αφαιρέστε το από τη θύρα του 
αισθητηρίου.

•  Ετοιμάστε τον κυκλικό προσαρμογέα: λύστε τις βίδες (8 τεμάχια) με το κλειδί 5 χιλιοστά 
εξάγωνο (για την κάθε μία, δύο στροφές  αριστερόστροφα). 

•  Τοποθετήστε τον προσαρμογέα για να επιτρέψετε το σπείρωμα να συνεργαστεί με το 
σπείρωμα στην υποδοχή του μετατροπέα. Μπορεί να είναι ευεργετικό να χρησιμοποιήσετε 
κάποιο λιπαντικό (πρέπει να είναι κατάλληλο για ανοξείδωτο χάλυβα). Γυρίστε τον 
προσαρμογέα δεξιόστροφα όσο το δυνατόν περισσότερο. 

•  Σφίξτε τους κοχλίες (8 τεμάχια) με το εξάγωνο κλειδί 5 mm.

Προσοχή!
Η τετράγωνη πλάκα του προσαρμογέα είναι διαθέσιμη με δύο γωνίες offset. Για ροόμετρα με 
ονομαστικό μέγεθος των 6 ", ο προσαρμογέας θα πρέπει να έχει μια γωνία offset 18 μοιρών. Για 
ροόμετρα με ονομαστικό μέγεθος 8" και μεγαλύτερα, ο προσαρμογέας θα πρέπει να έχει offset 
γωνία 20 μοιρών.

Προσοχή!
Ελέγξτε την εμπρόσθια όψη της εισόδου του αισθητηρίου να είναι χωρίς ζημιές ή γρατσουνιές. Θα 
πρέπει να είναι λεία και καθαρή, διαφορετικά μπορεί να υπάρχει κίνδυνος διαρροής αερίου κατά 
τη διάρκεια της διαδικασίας.

Σχήμα 8-23: Στρογγυλό μοντέλο προσαρμογέα μετατροπέα

1  Δύο βίδες M5 (δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται από τον πελάτη)
2  Οκτώ Μ6 βίδες για να τραβήξετε τις δύο πλάκες μεταξύ τους.
3  Τέσσερις οπές με σπείρωμα M8 για να τοποθετήσετε το εργαλείο εξαγωγής.

Πληροφορίες!
Αυτό που πρέπει να ισχύει είναι η απόσταση μεταξύ των δύο πλακών να ανοίξει σε περίπου 1 
mm.
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Βήμα 6: Τοποθετήστε το εργαλείο εξαγωγής
•  Στερεώστε το κάτω μέρος του εργαλείου εξαγωγής (την βαλβίδα) στον προσαρμογέα 
μετατροπέα μέσω 4 βιδών Μ 8 x 130 (βαθμός 12.9) χρησιμοποιώντας το εξάγωνο κλειδί των 6 
χιλιοστών. Ελέγξτε το O-ring στεγανοποίησης, εάν εάν έχει υποστεί βλάβη, αντικαταστήστε το 
(μέγεθος 40.87 x 3,53 χιλιοστά).

•  Σφίξτε τους κοχλίες Μ8 με την κατάλληλη δύναμη χρησιμοποιώντας εξάγωνο κλειδί γωνία 6 
mm.

•  Βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα είναι στην πλήρως ανοικτή θέση.

•  Μετρήστε τη θέση του προσαρμογέα του μετατροπέα εντός της υποδοχής του μετατροπέα 
(βάθος στο κέντρο, αγγίζοντας το χάλκινο παξιμάδι) με το χάρακα.

•  Απομνημονεύστε και σημειώστε την τιμή αυτή ως «βάθος».

Πληροφορίες!
Με την κατάλληλη σύσφιξη θα εξακολουθήσει να υπάρχει κάποια απόσταση μεταξύ των δύο 
πλακών του προσαρμογέα.

Σχήμα 8-24: Στερεώστε τη σφαιρική βάνα του εργαλείο εξαγωγής στο ροόμετρο

1  Μετατροπέας, παξιμάδι στερέωσης και ο προσαρμογέας του μετατροπέα μέσα στο ροόμετρο.
2  Σφηνοειδής πλάκα προσαρμογέα.
3  Σφαιρική βάνα του εργαλείου εξαγωγής
4  Χρησιμοποιήστε 6 mm εξάγωνο κλειδί για να σφίξετε τις τέσσερις M8 x 130 βίδες.

Πληροφορίες!
Στο παραπάνω σχήμα το τετράγωνο σχήμα της πλάκας προσαρμογής φαίνεται. Μπορεί επίσης 
να είναι στρόγγυλη η πλάκα προσαρμογής, εξαρτάται από τον τύπο του μετρητή.



 Τεχνική υποστήριξη 8

93

ALTOSONIC V12

www.krohne.com06/2014 - 4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

•  Μετρήστε την θέση του άκρου του εξαγώνου στον κύριο άξονα σε σχέση με τη φλάντζα του 
σωλήνα.

•  Απομνημονεύστε και σημειώστε την τιμή αυτή ως «μήκος».
•  Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης της συσκευής κλειδώματος είναι σε χαμηλή θέση για την 
απενεργοποίηση της περιστροφής του δίσκου ρύθμισης.

•  Γυρίστε τον τροχό χειρός για να προσαρμόσετε αυτό το "μήκος" σε μια τιμή "βάθους" μείον 35 
mm.

•  Τοποθετήστε το σωλήνα πάνω από τη βαλβίδα, η επέκταση του σωλήνα (διαμέτρου 40 mm) 
πρέπει να ολισθαίνει μέσα στη βαλβίδα. Προσοχή στο O-ring στεγανοποίησης στη φλάντζα της 
βαλβίδα, σε περίπτωση βλάβης: αντικαταστήστε (μέγεθος 55,56 x 3,53 χιλιοστά).

Σχήμα 8-25: Μέτρηση βάθους

1  Ορειχάλκινο παξιμάδι στερέωσης
2  Τοποθετήστε το χάρακα μέχρι το ορειχάλκινο παξιμάδι στερέωσης.
3  Διαβάστε το βάθος.

Σχήμα 8-26: Μέτρηση μήκους

1  Βάλτε τον χάρακα στη φλάντζα του σωλήνα.
2  Διαβάστε το μήκος στο τέλος του εξαγώνου.

Σχήμα 8-27: Τοποθετήστε το σωλήνα στη θέση του στη βαλβίδα
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•  Τοποθετήστε το σωλήνα πάνω από τη βαλβίδα, η επέκταση του σωλήνα (διαμέτρου 40 mm) 
πρέπει να ολισθαίνει μέσα στη βαλβίδα. Προσοχή στο O-ring στεγανοποίησης στη φλάντζα της 
βαλβίδα, σε περίπτωση βλάβης: αντικαταστήστε (μέγεθος 55,56 x 3,53 χιλιοστά).

Βήμα 7: Εξαγωγή του μετατροπέα
•  Γυρίστε το χερούλι (μία ή δύο φορές) δεξιόστροφα μέχρι να αισθανθείτε αντίσταση ως 
αποτέλεσμα του εξαγώνου στο τέλος του άξονα που εφαρμόζει με τον προσαρμογέα.

•  Χρησιμοποιήστε το χάρακα για τη μέτρηση της θέσης του άξονα σε σχέση με το σωλήνα (η 
απόσταση μεταξύ της εσωτερικής πλευράς του τροχού χειρός και του δίσκου ρύθμισης).

•  Απομνημονεύστε και σημειώστε την τιμή αυτή ως "αναφοράς".
•  Τραβήξτε το κουμπί της συσκευής κλειδώματος για να την ξεκλειδώσετε και περιστρέψτε το 
κατά 90 μοίρες για να το φτάσετε σε αυτή τη θέση.

•  Γυρίστε το μετρητή δίσκου ρύθμισης δεξιόστροφα για να μετακινήσετε τον κύριο άξονα 
περαιτέρω στο εργαλείο εξαγωγής.

•  Συνεχίστε να περιστρέφετε μέχρι να αυξηθεί αισθητά η αντίσταση, έτσι ώστε να μην κινείται 
περισσότερο.

Σχήμα 8-28: Συσκευή σύσφιξης

Σχήμα 8-29: Μετρήστε το μήκος του άξονα

1  Διαβάστε την απόσταση.
2  Διακόπτης της συσκευής κλειδώματος.

Πληροφορίες!
Ο δίσκος ρύθμισης μπορεί τώρα να περιστρέφεται ελεύθερα.
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•  Μετρήστε την θέση του άξονα σε σχέση με τον σωλήνα.
•  Βεβαιωθείτε ότι ο άξονας έχει μετακινηθεί για τουλάχιστον 33 mm περισσότερο σε σύγκριση με 
τη μέτρηση στο προηγούμενο στοιχείο ("αναφοράς"). 

•   Απομνημονεύστε και σημειώστε την τιμή: «χαμηλότερη θέση του άξονα" (όταν το αισθητήριο 
τοποθετείται και πάλι η τιμή αυτή θα πρέπει να ελεγχθεί έτσι ώστε ότι ο μετατροπέας να έχει 
φτάσει στη σωστή θέση.

•  Γυρίστε το διακόπτη της συσκευής κλειδώματος για να μπορέσει να επιστρέψει στην 
κλειδωμένη θέση του.

•   Γυρίστε την προσαρμογή πίσω (δεξιόστροφα) για να βρείτε τη θέση όπου ο μηχανισμός 
κλειδώματος θα κλειδώσει. 

•  Κλείστε τη βαλβίδα εκτόνωσης της πίεσης.

•  Γυρίστε τον τροχό χειρός προς τα δεξιά για να λύσετε και να απελευθερώσετε το παξιμάδι 
στερέωσης του αισθητηρίου. Παράλληλα το αισθητήριο με το παξιμάδι θα ταξιδέψουν έξω από 
το σώμα του μετρητή ή το μετατροπέα.

•   Συνεχίστε την περιστροφή έως ότου ο άξονας φτάσει στο τέλος του: όσο το δυνατόν έξω από 
το σωλήνα.

•  Μετρήστε την θέση του άξονα σε σχέση με τον σωλήνα, η απόσταση όπως διαβάζεται στο 
χάρακα πρέπει να είναι περίπου 300 χιλιοστά (στην πραγματικότητα 300 συν 9 mm: 9 
χιλιοστών είναι το μήκος του τεμαχίου του χάρακα πριν από την αρχή της κλίμακας, δηλαδή 
δεν αντιστοιχεί στον αριθμό χαραγμένο κατά μήκος της κλίμακας στο χάρακα).

Πληροφορίες!
Αυτό πρέπει να συμβεί μετά από περίπου 18 στροφές. Το εξάγωνο στο τέλος της κύριας ατράκτου 
έχει εισέλθει πλήρως στον προσαρμογέα του μετατροπέα και θα ωθηθεί προς τα πίσω ενάντια στο 
άκρο της ατράκτου (ενάντια στο φορτίο του ελατηρίου).

Πληροφορίες!
Αυτό θα πρέπει να λάβει μία στροφή ή λιγότερο, την ίδια στιγμή, θα πρέπει να επιτρέψει κάποια 
ενέργεια για το εξάγωνο στο τέλος της κύριας ατράκτου.

Σχήμα 8-30: Κλείστε τη βαλβίδα εκτόνωσης της πίεσης

1  Βαλβίδα εκτόνωσης της πίεσης



8 Τεχνική υποστήριξη 

96 

ALTOSONIC V12

www.krohne.com 06/2014 - 4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

•  Κλείστε τη βαλβίδα.
•  Ανοίξτε τη βαλβίδα εκτόνωσης της πίεσης για να επιτρέψει στο αέριο να κινηθεί στην κοιλότητα 
μεταξύ της βαλβίδας και του σωλήνα διαφυγής.

•  Ξεσφίξτε και αφαιρέστε τις βίδες σύσφιξης της συσκευής.
•  Αφαιρέστε και τα δύο μισά της συσκευής συσφίξεως από το συνδυασμό του σωλήνα και της 
βαλβίδας. 

•  Αφαιρέστε το σωλήνα με τον κύριο άξονα από τη βαλβίδα. Το μπροστινό μέρος του ( πράσινο 
χρώμα) αισθητηρίου απομακρύνθηκε και πρέπει να είναι ορατό το μέρος της σωλήνας πριν να 
εισέλθει στην βαλβίδα.

Σχήμα 8-31: Μετρήστε τη θέση του άξονα

1  Διαβάστε την απόσταση.

Σχήμα 8-32: Κλείστε τη βαλβίδα

1  Κλείστε τη βαλβίδα
2  Ανοίξτε τη βαλβίδα εκτόνωσης της πίεσης

Πληροφορίες!
Λόγω της τριβής αυτό μπορεί να απαιτήσει κάποια δύναμη. Χρησιμοποιήστε ένα μεγάλο 
κατσαβίδι: τοποθετήστε τη λεπίδα μέσα στην υποδοχή μεταξύ των δύο. Χρησιμοποιήστε το ως 
μοχλό για να τα χωρίσετε στα δύο. Με αυτό τον τρόπο τουλάχιστον ένα από τα μισά θα 
απελευθερωθεί. Εάν είναι απαραίτητο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ελαφρύ σφυρί (κατά 
προτίμηση με ένα πλαστικό κεφάλι) για την ήπια εφαρμογή ενός χτυπήματος έτσι ώστε να 
απελευθερωθεί και το δεύτερο μισό.
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•  Γυρίστε τον τροχό χειρός προς τα δεξιά για να μετακινήσετε το τέλος του κύριου άξονα με το 
μετατροπέα προς τα έξω. Η συναρμολόγηση του μετατροπέα και του προσαρμογέα είναι 
πλέον προσβάσιμη έτσι ώστε να αφαιρεθεί από την άτρακτο.

Το αφαιρούμενο αισθητήριο μπορεί να αποσπαστεί από τον προσαρμογέα του μετατροπέα. Ο 
προσαρμογέας, το παξιμάδι στερέωσης και το χάλκινο παξιμάδι στερέωσης του προσαρμογέα 
είναι διαθέσιμα για να χρησιμοποιηθούν για να εγκαταστήσετε ξανά ένα νέο μετατροπέα.

Σχήμα 8-33: Αφαιρέστε το σωλήνα

1  Τραβήξτε το σωλήνα έξω από την βαλβίδα.
2  Εντοπίστε το μπροστινό μέρος του αισθητηρίου.

Σχήμα 8-34: Βγάζοντας το αισθητήριο

1  Γυρίστε τον τροχό δεξιόστροφα
2  Βγάζοντας το αισθητήριο, το παξιμάδι στερέωσης και τον προσαρμογέα του μετατροπέα
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8.6  Ανταλλαγή ηλεκτρονικής μονάδας
Πριν ανοίξετε το περίβλημα του μετατροπέα:

8.6.1  Έκδοση πεδίου

•  Πρώτα απελευθερώστε του συνδετήρες που εμποδίζουν το αλόγιστο ή το απερίσκεπτο 
άνοιγμα του περιβλήματος Ex d, αυτό απαιτεί κλειδί Allen 2,5 mm.

•  Χαλαρώστε το κάλυμμα της οθόνης των ηλεκτρονικών μερών με το χέρι, στρέφοντάς το 
αριστερόστροφα 1.

•  Τραβήξτε τους μεταλλικούς εξολκείς για να αφαιρέσετε την οθόνη.
•  Τραβήξτε τους εξολκείς λίγο έξω.
•  Αφαιρέστε τα πλαστικά καλύμματα και χαλαρώστε τις δύο βίδες M4 3 στην ηλεκτρονική 
μονάδα. 

•  Χαλαρώστε όλες τις υποδοχές.

Κίνδυνος!
Όλες οι εργασίες στις ηλεκτρικές συνδέσεις επιτρέπεται να εκτελούνται αποκλειστικά με 
αποσυνδεδεμένη παροχή ρεύματος. Λαμβάνετε υπόψη τα στοιχεία της τάσης τροφοδοσίας στην 
πινακίδα του οργάνου!

Προειδοποίηση!
Τηρείται χωρίς καμία εξαίρεση τους τοπικούς κανονισμούς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. 
Όλες οι εργασίες στα ηλεκτρικά στοιχεία της συσκευής μέτρησης επιτρέπεται να εκτελούνται 
αποκλειστικά από κατάλληλα εκπαιδευμένους ειδικούς τεχνικούς. 

Πληροφορίες!
Κρατήστε σημειώσεις των σημαντικών δεδομένων, πριν από την ανταλλαγή των ηλεκτρονικών. 

Κίνδυνος!
Όλες οι εργασίες στις ηλεκτρικές συνδέσεις επιτρέπεται να εκτελούνται αποκλειστικά με 
αποσυνδεδεμένη παροχή ρεύματος. Λαμβάνετε υπόψη τα στοιχεία της τάσης τροφοδοσίας στην 
πινακίδα του οργάνου!

Σχήμα 8-35: Αφαιρέστε την ηλεκτρονική μονάδα
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•   Τραβήξτε τους δύο εξολκείς 4 στα αριστερά και δεξιά της οθόνης, τραβήξτε προς τα έξω τη 
μονάδα ηλεκτρονικών.

•  Χαλαρώστε όλα τα ομοαξονικά καλώδια στο κάτω μέρος της ηλεκτρονικής μονάδας (ο αριθμός 
των καλωδίων εξαρτώνται από την έκδοση του μετρητή ροής).

•  Σύρετε τη νέα μονάδα ηλεκτρονικών μερικώς μέσα στο περίβλημα.
•  Σπρώξτε τους εξολκείς μέταλλου πίσω στην αρχική τους θέση.
Μην χρησιμοποιείτε υπερβολική δύναμη, διαφορετικά η υποδοχή στο πίσω μέρος μπορεί να 
καταστραφεί!

•  Βιδώστε την ηλεκτρονική μονάδα πίσω στο περίβλημα.
•  Τοποθετήστε ξανά την οθόνη και βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε τσακίσει το επίπεδο καλώδιο της 
οθόνης.

•  Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα και σφίξτε με το χέρι.
•  Συνδέστε την τροφοδοσία.

Προσοχή!
Παρακαλώ δώστε προσοχή στο ποσό της δύναμης που εφαρμόζετε και στους δύο εξολκείς να 
είναι το ίδιο, διαφορετικά το βύσμα στο πίσω μέρος μπορεί να καταστραφεί.

Σχήμα 8-36: Θέση των συνδετήρων

1  Θέση των υποδοχών για τα καλώδια του μετατροπέα
2  Μεταλλικοί εξολκείς

Κίνδυνος!
Η ηλεκτροστατική εκκένωση (ESD) μπορεί να καταστρέψει τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Φροντίστε 
τον εαυτό σας φορώντας ένα λουράκι καρπού. Εάν δεν είναι διαθέσιμο, γειωθείτε αγγίζοντας μια 
μεταλλική επιφάνεια που είναι γειωμένη. 
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8.7  Συντήρηση της μπαταρίας
Εντός των ηλεκτρονικών μια μπαταρία είναι παρούσα. Αυτή η μπαταρία χρησιμοποιείται μόνο για 
το εσωτερικό ρολόι. Εάν ένας μετρητής έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί από ένα εξωτερικό 
τροφοδοτικό η μπαταρία δεν θα χρησιμοποιείται. Εάν ο μετρητής είναι κλειστός ή σε απόθεμα, η 
μπαταρία θα τροφοδοτήσει το εσωτερικό ρολόι. Οι ακόλουθες ενέργειες συντήρησης σε σχέση με 
την μπαταρία θα πρέπει να ληφθούν:

• Αντικαταστήστε την μπαταρία μετά από 10 χρόνια λειτουργίας.
• Αντικαταστήστε την μπαταρία μετά από 1 χρόνο στο απόθεμα (ή με κλειστή τροφοδοσία).

Σε περίπτωση προβλημάτων με την μπαταρία οι μετρολογικές πτυχές επιδόσεων του μετρητή 
δεν είναι σε κίνδυνο, διότι τα κρίσιμα δεδομένα αποθηκεύονται στη μνήμη flash. Ωστόσο, στην 
περίπτωση αυτή το εσωτερικό ρολόι θα επανέρχεται στην αρχική ώρα σε κάθε επαναφορά της 
τροφοδοσίας. Η επαναφορά του εσωτερικού ρολογιού δείχνει ότι η μπαταρία είναι εκτός 
λειτουργίας και η αντικατάσταση της μπαταρίας είναι απαραίτητη.

8.8  Διαθεσιμότητα υπηρεσιών
Ο κατασκευαστής παρέχει μια γκάμα υπηρεσιών για υποστήριξη του πελάτη μετά τη λήξη της 
εγγύησης. Αυτές περιλαμβάνουν επισκευή, συντήρηση, τεχνική υποστήριξη και κατάρτιση.

8.9  Επιστροφή της συσκευής στον κατασκευαστή

8.9.1  Γενικές πληροφορίες

Αυτή η συσκευή έχει κατασκευαστεί και δοκιμαστεί με τη δέουσα προσοχή. Εάν εγκατασταθεί και 
χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες χρήσης, σπάνια θα παρουσιάσει κάποιο 
πρόβλημα.

Προσοχή!
Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες τύπου CR2032 για αντικατάσταση.

Πληροφορίες!
Για αναλυτικότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την τοπική αντιπροσωπεία.

Προσοχή!
Πα' όλα αυτά, εάν χρειάζεται να επιστρέψετε μια συσκευή για επιθεώρηση ή επισκευή, δώστε 
μεγάλη προσοχή στα παρακάτω σημεία:
• Λόγω των κανονισμών για την προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της υγείας και 

της ασφάλειας του προσωπικού του, ο κατασκευαστής επιτρέπεται να χειρίζεται, να δοκιμάζει 
και να επισκευάζει αποκλειστικά επιστρεφόμενες συσκευές, οι οποίες έχουν έρθει σε επαφή με 
προϊόντα χωρίς κίνδυνο για το προσωπικό και το περιβάλλον.

• Αυτό συνεπάγεται ότι ο κατασκευαστής μπορεί να συντηρήσει τη συγκεκριμένη συσκευή, 
εφόσον αυτή συνοδεύεται από το παρακάτω πιστοποιητικό (βλ. επόμενη ενότητα) που 
επιβεβαιώνει ότι ο χειρισμός της συσκευής είναι ασφαλής.
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Προσοχή!
Όταν η συσκευή έχει χρησιμοποιηθεί με τοξικά, καυστικά, εύφλεκτα ή επικίνδυνα για τα ύδατα 
προϊόντα, παρακαλείστε:
• να ελέγξτε και να εξακριβώσετε, κατά περίπτωση με πλύση ή εξουδετέρωση, ότι δεν υπάρχουν 

τέτοιες επικίνδυνες ουσίες σε καμία από τις κοιλότητες,
• να συνοδέψετε τη συσκευή με ένα πιστοποιητικό, το οποίο βεβαιώνει ότι είναι ασφαλής ο 

χειρισμός της και δηλώνει το προϊόν που έχει χρησιμοποιηθεί.
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8.9.2  Έντυπο (για αντιγραφή) που συνοδεύει μια επιστρεφόμενη συσκευή

8.10  Διάθεση σε υπηρεσίες ανακύκλωσης

Εταιρεία: Διεύθυνση:

Τμήμα: Όνομα:

Αριθ. τηλ.: Αριθ. φαξ:

Αριθ. παραγγελίας ή αριθ. σειράς κατασκευαστή:

Η συσκευή έχει χρησιμοποιηθεί με το παρακάτω υλικό:

Το συγκεκριμένο υλικό είναι: επικίνδυνο για τα ύδατα

τοξικό

καυστικό

εύφλεκτο

Έχουμε εξακριβώσει ότι δεν υπάρχουν αυτές οι ουσίες σε 
καμία κοιλότητα της συσκευής.

Έχουμε ξεπλύνει και εξουδετερώσει όλες τις κοιλότητες της 
συσκευής.

Με το παρόν βεβαιώνουμε ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για το προσωπικό ή το περιβάλλον από 
οποιαδήποτε υπολειμματικά υλικά που περιέχονται στη συσκευή όταν αυτή επιστρέφεται.

Ημερομηνία: Υπογραφή:

Σφραγίδα:

Προσοχή!
Η διάθεση πρέπει να διεξάγεται σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει στη χώρα σας.
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9.1  Αρχή μέτρησης
Το ροόμετρο αερίου λειτουργεί σύμφωνα με την αρχή της μέτρησης του χρόνου διέλευσης ενός 
υπερηχητικού κύματος ήχου. Μία ταχύτητα αερίου προέρχεται από τη διαφορά στο χρόνο 
διελεύσεως ενός ηχητικού κύματος που ταξιδεύει σε μία κατεύθυνση με την κατεύθυνση ροής και 
το ηχητικό κύμα ταξιδεύει προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Η τροχιά του ηχητικού κύματος ονομάζεται ακουστική διαδρομή. Μια χορδή είναι η άμεση 
διαδρομή διέλευσης του σωλήνα από τη μία πλευρά προς την αντίθετη πλευρά. 
Χρησιμοποιώντας την αντανάκλαση, μια ακουστική διαδρομή μπορεί να αποτελείται από δύο ή 
περισσότερες χορδές. Το όνομα ALTOSONIC V12 σχετίζεται με το σχεδιασμό της, όπου 12 
χορδές δημιουργούν 6 ακουστικές διαδρομές.

9.2  Αρχή λειτουργίας του χρόνου διέλευσης 

Σε ένα τμήμα σωλήνα δύο αισθητήρες Α και Β δημιουργούν μια ακουστική διαδρομή, η οποία στο 
παραπάνω σχήμα, είναι μια μόνο χορδή. Αυτή η χορδή είναι η απόσταση μεταξύ του αισθητήρα 
Α και Β και έχει μήκος L. Η χορδή διασταυρώνεται με την κεντρική γραμμή του σωλήνα κατά μια 
γωνία φ. 
Αμφότερα τα αισθητήρια είναι ικανά να μεταδίδουν και να λαμβάνουν ένα σήμα υπερήχων. 
Πρώτον, ένας αισθητήρας λειτουργεί ως πομπός και ο άλλος ως δέκτης, και αντίστροφα. Ο 
χρόνος διέλευσης ενός υπερηχητικού σήματος κατά μήκος μιας χορδής μετρήσεως επηρεάζεται 
από την ταχύτητα της ροής του αερίου (ν). Αν η ροή αερίου είναι μηδέν ο χρόνος διέλευσης από 
τον αισθητήρα Α στον Β είναι ακριβώς ο ίδιος με το χρόνο διέλευσης από τον Β αισθητήρα στον 
Α (που προσδιορίζεται από την ταχύτητα του ήχου στο αέριο). 
Όταν το αέριο ρέει με μια ταχύτητα V και C είναι η ταχύτητα του ήχου στο αέριο:
v.cos(φ) είναι η συνιστώσα της ταχύτητας κατά τη διεύθυνση της χορδής μετρήσεως.

Αυτό το στοιχείο αυξάνει ή μειώνει το χρόνο ταξιδιού (χρόνος πτήσης ενός ακουστικού κύματος), 
καθώς μετακινείται από το ένα αισθητήριο στον άλλο μετατροπέα. Ο χρόνος διέλευσης από τον 
αισθητήρα Α στον Β (tAB) είναι:

Στην αντίθετη κατεύθυνση από Β σε Α αισθητήρα, o χρόνος διέλευσης (tBA) είναι:

Σχήμα 9-1: Αρχή λειτουργίας του χρόνου διέλευσης 

1  Κατεύθυνση ροής αερίων
2  Συστατικό της ταχύτητας κατά τη διεύθυνση της χορδής
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Η ταχύτητα του αερίου προέρχεται από το τύπο (1) και (2), όπως: 

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό αυτής της μεθόδου είναι ότι η υπολογισμένη ταχύτητα αερίου δεν 
εξαρτάται από την ταχύτητα του ήχου του αερίου ή στις ιδιότητες του αερίου γενικά. Η ταχύτητα 
του αερίου, όπως υπολογίζεται είναι μόνο μια συνάρτηση των μετρούμενων χρόνων διέλευσης 
tAB και tBA. Το μήκος της χορδής και η γωνία της τομής της χορδής μετρήσεως υποτίθεται ότι είναι 
γνωστά από το σχεδιασμό του μετρητή παροχής.

Ως “bonus”  η ταχύτητα του ήχου στο αέριο μπορεί να προέρχεται από τον τύπο (1) και (2), όπως: 

Αυτό δίνει μια μετρούμενη ταχύτητα του ήχου, ένα πολύτιμο εργαλείο για διαγνωστικούς 
σκοπούς, δεδομένου ότι μπορούν να συγκριθούν με δεδομένα από άλλες πηγές. 

9.3  Αντιστάθμιση στροβιλισμού
Σε συγκεκριμένα σημεία στο σωλήνα, η τοπική ταχύτητα αερίου μπορεί να μην είναι ακριβώς 
παράλληλη προς τον άξονα του σωλήνα. Αυτό το φαινόμενο μπορεί να είναι το αποτέλεσμα ενός 
στοιχείου της ταχύτητας ροής που ονομάζεται στροβιλισμός. Αυτό είναι ένα συχνό φαινόμενο 
της  ταχύτητας όπου η μάζα αερίου στον σωλήνα περιστρέφεται καθώς αυτό ρέει. Ως ένα 
παράδειγμα, της ταχύτητας ροής μετά από μία διπλή κάμψη εκτός επιπέδου φαίνεται παρακάτω.

Ένα άλλο πρότυπο ταχύτητας που εμφανίζεται συχνά, ιδιαίτερα μετά από έναν ενιαίο αγκώνα ή 
κάμψη του αγωγού, φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Εκεί, ακριβώς μετά τη στροφή, η μάζα 
αερίου χωρίζεται σε δύο αντίθετες δίνες που περιστρέφονται.

Σχήμα 9-2: Πρότυπο στροβιλισμού μετά από μία διπλή κάμψη εκτός επιπέδου
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Ο στροβιλισμός μπορεί να διαταράξει την μέτρηση της ταχύτητας αερίου καθώς η εφαπτομενική 
συνιστώσα της ταχύτητας προστίθεται με την ταχύτητα αερίου που μετράται κατά μήκος μίας 
χορδής. Ωστόσο συγχορδίες μπορούν να διατάσσονται κατά κάποιο τρόπο για την αντιστάθμιση 
των συνεπειών στροβιλισμού. Δύο χορδές διατεταγμένες στο ίδιο επίπεδο που τέμνουν τη ροή 
σε αντίθετες γωνίες (εγκάρσια διαμόρφωση). Αυτές οι χορδές ανταποκρίνονται προς την 
εφαπτομενική συνιστώσα της ταχύτητας με το ίδιο μέγεθος αλλά με αντίθετο πρόσημο.
Αυτό επιτρέπει την ακύρωση του αποτελέσματος στροβιλισμού με προσθήκη ή με μεσοτίμηση 
της μετρούμενη τιμής της ταχύτητας των δύο χορδών. Μια ακουστική διαδρομή με δύο χορδές σε 
ένα σχήμα V, με αντανακλαστικό σήμα, έχει το ίδιο αποτέλεσμα. Η μετρηθείσα ταχύτητα ροής 
αυξάνεται από την εφαπτομενική συνιστώσα σε μία χορδή και μειώνεται κατά την ίδια τιμή στην 
άλλη χορδή.

9.4  Μετρητές ροής υπερήχων πολλαπλών διαδρομών
Σε ένα σύστημα μέτρησης υπερήχων η μετρούμενη τιμή της ταχύτητας του αερίου είναι η μέση 
ταχύτητα της δειγματοληψίας σε όλο το μήκος της ακουστικής διαδρομής. Λόγω της 
παραμόρφωσης του προφίλ της ταχύτητας του αερίου στο σωλήνα η τιμή αυτή μπορεί να μην 
είναι αντιπροσωπευτική για τη μέση ταχύτητα του αερίου στο σύνολο της διατομής του σωλήνα. 
Για να διατηρηθεί η υψηλή ακρίβεια γίνεται δειγματοληψία της ροής χρησιμοποιώντας έναν 
αριθμό τεμνόμενων προς την ροή χορδών σε διαφορετικά επίπεδα, όπως φαίνεται στο 
παρακάτω σχήμα.

Σχήμα 9-3: Πρότυπο στροβιλισμού μετά από μία κάμψη

Σχήμα 9-4: Διαμόρφωση διαδρομής με πολλαπλές ακουστικές διαδρομές
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Η συνολική ροή όγκου υπολογίζεται με τη βοήθεια ενός αλγορίθμου ολοκλήρωσης 
χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα από τις επιμέρους διαδρομές.
Δεδομένου ότι τα στοιχεία στροβιλισμού έχουν ήδη αντισταθμιστεί σε κάθε επίπεδο μέτρησης, η 
μέθοδος ολοκλήρωσης χρησιμοποιώντας δεδομένα από πολλαπλές διαδρομές κάνει το 
ροόμετρο εξαιρετικά ευαίσθητο για κάθε είδους παραμόρφωση του προφίλ της ροής.
Η μέση ταχύτητα του ήχου είναι ο μέσος όρος της ταχύτητας του ήχου των τιμών που μετριούνται 
σε κάθε μία από τις χορδές. Κανονικά αυτές οι τιμές είναι πολύ κοντά η μία στην άλλη.

9.5  Πίνακας τεχνικών χαρακτηριστικών

Πληροφορίες!
• Τα παρακάτω στοιχεία παρέχονται για γενικές εφαρμογές. Εάν χρειάζεστε πιο συγκεκριμένα 

για τη δική σας εφαρμογή στοιχεία, επικοινωνήστε με την εταιρεία μας ή την τοπική 
αντιπροσωπεία.

• Πρόσθετες πληροφορίες (πιστοποιητικά, ειδικά εργαλεία, λογισμικό,...) και ολοκληρωμένη 
τεκμηρίωση προϊόντος διατίθενται για δωρεάν λήψη από την ιστοσελίδα (Κέντρο λήψης 
αρχείων).

Σύστημα μέτρησης
Αρχή μέτρησης Χρόνος διέλευσης υπερήχων 

Εύρος Εφαρμογών Μέτρηση ροής φυσικών αερίων με ένα ελάχιστο 75% μεθανίου.

Άλλες εφαρμογές, κατόπιν αιτήματος.

Μετρούμενη τιμή
Αρχική μετρούμενη τιμή Χρόνος διέλευσης 

Δευτερεύουσες 
Μετρούμενες τιμές 

Πραγματική ροή και συνολικός ρυθμός ροής

Σχέδιο
Κατασκευή Το σύστημα μέτρησης ALTOSONIC V12 αποτελείται από ένα σώμα μέτρησης 

με μετατροπείς υπερήχων, ένα μετατροπέα για την επεξεργασία του σήματος 
και μία οθόνη μέτρησης στην κορυφή του σώματος του μετρητή.

Ονομαστικής διαμέτρου DN100...350 / 4"...14": Κατασκευασμένο από ένα κομμάτι μέταλλο.

DN400...1600 / 16"...64": Συγκολλημένος σχεδιασμός.

Άλλες διάμετροι κατόπιν αιτήματος.

Εύρος ροής Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε σε Πίνακας ροών στη σελίδα 115 .

Μετατροπέας σήματος
Είσοδοι/έξοδοι χωρίς ενσωματωμένο σύστημα διάγνωσης:

Ψηφιακή έξοδος: 4x

Σειριακό: 1x modbus πάνω από RS 485 (ξεχωριστά ρυθμιζόμενα)

Με ενσωματωμένο σύστημα διάγνωσης:
Τα σήματα από τη διαγνωστική πλακέτα κατηγοριοποιούνται σε non-Custody 
Transfer. Τα σήματα που προέρχονται απευθείας από την ηλεκτρονική μονάδα 
έχουν πιστοποιηθεί για το σκοπό του Custody Transfer. 

Ψηφιακή έξοδος: 4x

Σειριακό: 2x modbus πάνω από RS 485 (διαμορφώνονται ξεχωριστά)

Ethernet: 2x

Ρεύμα εξόδου: 1x 4...20 mA

Ρεύμα εισόδου: 1x Multidrop (διπλή) HART®
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Οθόνη και περιβάλλον χρήστη
Γραφική οθόνη LCD οθόνη, οπίσθιος φωτισμός λευκός 

Μέγεθος: 128x64 pixels, αντιστοιχεί σε 59x31 mm = 2,32"x1,22".

Οθόνη μπορεί να περιστραφεί σε βήματα των 90°.

Η αναγνωσιμότητα της οθόνης θα μπορούσε να μειωθεί σε θερμοκρασίες 
περιβάλλοντος κάτω από -25°C / -13°F. 

Στοιχεία εισόδου 
χειριστή 

4 οπτικά πλήκτρα για τον έλεγχο χειρισμού του μετατροπέα σήματος χωρίς να 
ανοίξετε το περίβλημα.

Λειτουργίες οθόνης
Γλώσσα κειμένων 
οθόνης 

Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ολλανδικά, Ρώσικα

Μονάδες Μετρικές και βρετανικές μονάδες επιλογής από τον κατάλογο / ελεύθερη 
μονάδα. 

Ακρίβεια μέτρησης
Ακρίβεια ≤ ±0,2% της μετρούμενης ροής, για την υψηλή πίεση ροής διακριβώνεται.

≤ ±0,1%  της μετρούμενης ροής, για την υψηλή πίεση ροής διακριβώνεται και 
γραμμικοποιείται.

Επαναληψιμότητα < ± 0,1%

Συνθήκες λειτουργίας
Θερμοκρασία
Κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας λειτουργίας: -20...+70°C / -4...+158°F

Επιλογή: -40...+100°C / -40...+212°F

Θερμοκρασία 
περιβάλλοντος 

 -40…+60°C / -40…+140°F

Θερμοκρασία 
αποθήκευσης 

 -40…+60°C / -40…+140°F
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Πίεση
Σειρά πίεσης 1...450 bar / 0,1...45MPa / 15...6525 psi (ASME 150...2500)

Όλα τα σχέδια του αισθητήρα σε πλήρη αξιολόγηση σύμφωνα με τα πρότυπα 
φλαντζών για συνήθη υλικά.

Ιδιότητες του μέσου (άλλες ιδιότητες κατόπιν αιτήματος)

Φυσική κατάσταση Φυσικό αέριο με ένα ελάχιστο 75% μεθανίου.

Άλλες εφαρμογές, κατόπιν αιτήματος.

Περιεκτικότητα σε υγρό 
αέριο

Συνήθως ≤ 1% LVF, επικοινωνήστε με τον παρασκευαστή για λεπτομερή 
διαστασιολόγηση.

CO2 περιεχόμενο Εξαρτάται από τη διάμετρο και την πίεση, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή 
για λεπτομερή διαστασιολόγηση.

Ελάχιστη απαιτούμενη 
πίεση

Εξαρτάται από την διάμετρο και συγκέντρωση CO2 επικοινωνήστε με τον 
κατασκευαστή για λεπτομερές μέγεθος.

Συνθήκες εγκατάστασης
Εγκατάσταση Για αναλυτικές πληροφορίες ανατρέξτε σε Εγκατάσταση στη σελίδα 19.

Διαστάσεις και βάρη Για αναλυτικές πληροφορίες,  ανατρέξτε σε Διαστάσεις και βάρη στη σελίδα 
110. 

Υλικά
Φλάντζες Πρότυπα: χάλυβας χαμηλής θερμοκρασίας A350 LF2

Επιλογή: από ανοξείδωτο χάλυβα, Duplex

Μετρητικός σωλήνας ≤ 14": χάλυβας χαμηλής θερμοκρασίας A350 LF2

≥ 16": χάλυβας χαμηλής θερμοκρασίας A333 GR6

Επιλογή: από ανοξείδωτο χάλυβα, Duplex

Περίβλημα μετατροπέα Ανοξείδωτος χάλυβας 316 (1.4408)

Εσωτερικό: στρώμα για προστασία από διάβρωση

Εξωτερικό: 3 στρώματα εποξικής βαφής RAL 9006 (ασημί)

Άλλα επιχρίσματα εξωτερικών κατόπιν αιτήματος.

Ηλεκτρικές συνδέσεις
Τροφοδοσία ρεύματος 24 VDC (-25% / +30%) / 3 A.

Κατανάλωση ρεύματος Χωρίς ενσωματωμένο σύστημα διάγνωσης: ≤ 10 W

Με ενσωματωμένο σύστημα διάγνωσης: ≤ 17 W

Είσοδοι καλωδίων Βασική: M20 x 1.5

Επιλογή: ½" NPT, PF ½
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Είσοδοι και έξοδοι
MODBUS
Περιγραφή Modbus RTU ή Modbus ASCII, Slave, RS485 (γαλβανικά μονωμένη)

Διαδικασία μετάδοσης Half duplex, ασύγχρονη

Εύρος διευθύνσεων 1…247

Υποστηριζόμενοι 
κώδικες λειτουργίας 

03, 04, 06, 08, 16

Υποστηριζόμενα ρυθμός 
baud

50, 75. 110, 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 56000, 
64000, 115200, 128000 Baud

Εγκρίσεις και πιστοποιητικά
CE

Αυτή η συσκευή πληρεί τις νομικές απαιτήσεις των οδηγιών της EC. 
Ο κατασκευαστής βεβαιώνει την επιτυχή δοκιμή του προϊόντος, εφαρμόζοντας 
το σήμα CE.

Ηλεκτρομαγνητική 
συμβατότητα

Οδηγία: 2004/108/EC, NAMUR NE21/04

Εναρμονισμένο πρότυπο: EN 61326-1 : 2006 

Οδηγία για τον 
εξοπλισμό υπό πίεση

Οδηγία: 97/23/EC

Κατηγορία I, II, III

Ομάδα Αερίου 1

Μονάδα παραγωγής H

Άλλες εγκρίσεις και πρότυπα
Επικίνδυνες περιοχές
ATEX II 1/2G Ex de ma IIB T6...T4

IECEx Ex de ma IIB T5 Gb

CSA Κατηγορία I, Τμήμα 1 και 2, ομάδες Β, Γ και Δ, T6 ... T4

Class II, Div 1 και 2, Ομάδες E, F και G

FM Class I, Τμήμα 2, ομάδες Γ και Δ, T5

Κλάση II, Div 1, Ομάδες E, F και G (Τύπος 4x)

Κλάση I, ζώνη 1, AEX de ma IIB T5, IP 66

Custody Transfer OIML μεταφορά R137 κατηγορίας 0.5 από NMi

MID (Μέτρηση οδηγία Instrument): 2004/22/ΕΚ από NMi

Πλήρως συμβατό με AGA 9 και ISO 17089.

Κατηγορία προστασίας 
σύμφωνα με το πρότυπο 
IEC 529 / EN 60529

IP66 (NEMA 4X)

Πιστοποιήσεις Βασικές:
Δοκιμή υψηλής υδροστατικής πίεσης στο σώμα του μετρητή
Factory Acceptance Test (FAT)
Δοκιμή χαμηλής διαρροής πίεσης επί του αζώτου στον πλήρη μετρητή.
Δοκιμή υψηλής πίεσης ηλίου για αισθητήρες
Επιλογή:
Δοκιμή υψηλής διαρροής πίεσης επί του αζώτου στην πλήρη μετρητή με 
υψηλή
βαθμονόμηση της παροχής πίεσης.
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9.6  Διαστάσεις και βάρη

ASME 150 lb

ASME 150 lb

Πληροφορίες!
• Ροόμετρα με διάμετρο = 6 "και ASME = 900 lb είναι στάνταρ εξοπλισμένα με αισθητήρες που 

είναι αναδιπλούμενοι υπό πίεση.
• Όλα τα μέτρα που προβλέπονται ως ένδειξη. Μπορούν να διαφέρουν ελαφρώς με διαφορετικά 

μεγέθη .
• Οι τιμές για μεγαλύτερες διαμέτρους είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος.

Ονομαστικό μέγεθος 
[mm]

H [mm] L [mm] Βάρος [kg]

100 520 400 1 151

150 570 450 238

200 620 600 351

250 660 750 498

300 740 900 719

350 780 1050 911

400 840 1200 420

450 890 1350 529

500 940 1500 709

600 1050 1800 1113
1 300 mm κατόπιν αιτήματος.

Ονομαστικό μέγεθος 
[ίντσες]

H [ίντσες] L [ίντσες] Βάρος [lbs]

4 20,47 15.75 1 333

6 22,44 17,72 525

8 24,41 23,62 774

10 25,98 29,53 1098

12 29,13 35,43 1585

14 30,71 41,34 2009

16 33,07 47,24 926

18 35,04 53,15 1166

20 37,01 59,06 1563

24 41,34 70,87 2454
1 11.81" κατόπιν αιτήματος.
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ASME 300 lb

ASME 300 lb

Ονομαστικό μέγεθος 
[mm]

H [mm] L [mm] Βάρος [kg]

100 520 400 1 158

150 570 450 248

200 620 600 371

250 680 750 533

300 760 900 755

350 810 1050 1008

400 870 1200 520

450 920 1350 659

500 980 1500 862

600 1100 1800 1354
1 300 mm κατόπιν αιτήματος.

Ονομαστικό μέγεθος 
[ίντσες]

H [ίντσες] L [ίντσες] Βάρος [lbs]

4 20,47 15.75 1 348

6 22,44 17,72 547

8 24,41 23,62 818

10 26,77 29,53 1175

12 29,92 35,43 1665

14 31,89 41,34 2223

16 34,25 47,24 1147

18 36,22 53,15 1453

20 38,58 59,06 1901

24 43,31 70,87 2986
1 11.81" κατόπιν αιτήματος.
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ASME 600 lb

ASME 600 lb

Ονομαστικό μέγεθος 
[mm]

H [mm] L [mm] Βάρος [kg]

100 520 400 1 168

150 575 450 271

200 630 600 411

250 710 750 618

300 780 900 850

350 815 1050 1070

400 880 1200 640

450 930 1350 805

500 1000 1500 1055

600 1100 1800 1621
1 300 mm κατόπιν αιτήματος.

Ονομαστικό μέγεθος 
[ίντσες]

H [ίντσες] L [ίντσες] Βάρος [lbs]

4 20,47 15.75 1 370

6 22,64 17,72 598

8 24,8 23,62 906

10 27,95 29,53 1363

12 30,71 35,43 1874

14 32,09 41,34 2359

16 34,65 47,24 1411

18 36,61 53,15 1775

20 39,37 59,06 2326

24 43,31 70,87 3574
1 11.81" κατόπιν αιτήματος.
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ASME 900 lb

ASME 900 lb

Ονομαστικό μέγεθος 
[mm]

H [mm] L [mm] Βάρος [kg]

100 1 520 400 176

150 590 600 324

200 660 600 464

250 730 750 684

300 810 900 957

350 840 1050 1190

400 890 1200 720

450 960 1350 964

500 1020 1500 1254

600 1160 1800 2200

1 ελάχιστη εσωτερική διάμετρος: 80 χιλ ≤ sch 80).

Ονομαστικό μέγεθος 
[ίντσες]

H [ίντσες] L [ίντσες] Βάρος [lbs]

4 1 20,47 15,75 388

6 23,23 23,62 714

8 25,98 23,62 1023

10 28,74 29,53 1508

12 31,89 35,43 2110

14 33,07 41,34 2624

16 35,04 47,24 1588

18 37,8 53,15 2126

20 40,16 59,06 2765

24 45,67 70,87 4851

1 ελάχιστη εσωτερική διάμετρος: 3,15" (≤ sch 80).
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ASME 1500 lb

ASME 1500 lb

ASME 2500 lb

ASME 2500 lb

Ονομαστικό μέγεθος 
[mm]

H [mm] L [mm] Βάρος [kg]

100 1 530 500 221

150 600 600 434

200 660 800 652

250 760 750 1030

300 860 900 1507

1 ελάχιστη εσωτερική διάμετρος: 80 χιλ ≤ sch 80).

Ονομαστικό μέγεθος 
[ίντσες]

H [ίντσες] L [ίντσες] Βάρος [lbs]

4 1 20,87 19,69 487

6 23,62 23,62 957

8 25,98 31,5 1438

10 29,92 29,53 2271

12 33,86 35,43 3323

1 ελάχιστη εσωτερική διάμετρος: 3,15" (≤ sch 80).

Ονομαστικό μέγεθος 
[mm]

H [mm] L [mm] Βάρος [kg]

100 1 574 500 298

150 681 750 658

200 729 800 946

250 844 1000 1664

300 947 1200 2359

1 ελάχιστη εσωτερική διάμετρος: 80 χιλ ≤ sch 80).

Ονομαστικό μέγεθος 
[ίντσες]

H [ίντσες] L [ίντσες] Βάρος [lbs]

4 1 22,6 19,69 657

6 26,81 29,53 1451

8 28,7 31,5 2086

10 33,23 39,37 3669

12 37,28 47,24 5205

1 ελάχιστη εσωτερική διάμετρος: 3,15" (≤ sch 80).
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9.7  Πίνακας ροών

Ονομαστικό 
μέγεθος [ίντσες]

Qmin Qmax

[m3/h] [cf/h] [m3/h] [cf/h]

4 25 900 1000 35300

6 45 1600 2300 81200

8 75 2600 4100 145000

10 110 3900 6200 219000

12 140 4900 8200 290000

14 170 6000 9700 343000

16 210 7400 11700 413000

18 240 8500 13900 491000

20 260 9200 15700 554000

24 285 10100 21400 756000

30 450 15900 30900 1091000

36 650 23000 44500 1572000

40 800 28300 54900 1939000

42 880 31100 58000 2048000

48 1200 42400 75800 2677000

56 1600 56500 94200 3327000

64 2100 74200 117000 4132000

Qt, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17089 (Vt = 3 m / s για <12 "και Vt = 1,5 m / s για = 12"

Για σωληνώσεις> Sch 80 οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς.

Οι υπολογισμοί παρέχονται ως ένδειξη, ρωτήστε την KROHNE για λεπτομερή διαστασιολόγηση.
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10.1  Εισαγωγή
Η επικοινωνία Modbus βασίζεται στην αρχή master-slave. Μόνο ο master μπορεί να κινήσει τις 
συναλλαγές (αιτήσεις), και μόνο η αντίστοιχη συσκευή (slave) απαντά. Ο master επίσης μπορεί 
να στείλει ένα μήνυμα εκπομπής (“message to all”). Κανένας από τους slave δεν θα 
ανταποκριθεί σε ένα τέτοιο μήνυμα.

Το ροόμετρο λειτουργεί πάντα ως slave συμβατό με Modbus κατά την επικοινωνία με τα 
συστήματα υποδοχής. Slave εντοπίζονται με τη βοήθεια ενός “device address”. Ελέγξτε το 
εγχειρίδιο για να βρείτε την προκαθορισμένη διεύθυνση συσκευής του μετρητή παροχής. Σε 
περίπτωση που είναι απαραίτητο, η διεύθυνση μπορεί να επαναπρογραμματιστεί. 
Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες και τα εργαλεία 
που είναι απαραίτητα για τον επαναπρογραμματισμό της διεύθυνσης συσκευής.

Το Modbus πρωτόκολλο καθορίζει τη δομή μηνυμάτων που οι ενεργοποιημένοι Modbus ελεγκτές 
θα αναγνωρίζουν και θα χρησιμοποιούν, ανεξάρτητα από τον τύπο του δικτύου κατά τον οποίο 
επικοινωνούν. 

Περιγράφει:

•  τη διαδικασία που ένας ελεγκτής χρησιμοποιεί για να ζητήσει πρόσβαση σε άλλες συσκευές.
•  πώς να ανταποκριθεί στα αιτήματα από τις άλλες συσκευές.
•  πώς τα λάθη θα πρέπει να ανιχνεύονται και να αναφέρονται.

  Το αίτημα Modbus αποτελείται από:

• μια διεύθυνση
• ένα κώδικα λειτουργίας που καθορίζει την απαιτούμενη δράση.
• δεδομένα (εάν είναι απαραίτητο για τη λειτουργία που ζητήθηκε).
• Έναν έλεγχο σφάλματος για τον έλεγχο της ακεραιότητας του μηνύματος.

Η απάντηση του slave περιέχει:

• τη διεύθυνση slave.
• τα στοιχεία που ακολουθούν τον τύπο αίτησης.
• έναν έλεγχο σφάλματος.

Εάν η δοκιμή ακεραιότητας των δεδομένων αποτύχει, δεν στέλνεται πίσω καμία απάντηση. 
Εάν η αίτηση δεν μπορεί να επεξεργαστεί ένα μήνυμα εξαίρεσης επιστρέφεται.

10.2  Φυσικό στρώμα επικοινωνίας
Το Modbus σε ένα σειριακό πρωτόκολλο είναι ένα master-slave πρωτόκολλο. Το φυσικό στρώμα 
μπορεί να είναι half-duplex ή full-duplex. Στην περίπτωση του ALTOSONIC V12 το φυσικό 
στρώμα είναι μία  half-duplex (δύο αγωγών) σύνδεση σύμφωνα με RS 485 προδιαγραφές. Το 
τέλος μιας γραμμής RS 485 πρέπει να τερματιστεί μέσω ενός αντιστάτη. Αυτή η αντίσταση 
τερματισμού περιλαμβάνεται στο κύκλωμα οδήγησης στο ροόμετρο. 
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Πολλαπλά ροόμετρα μπορούν να συνδέονται στην ίδια γραμμή RS 485. Στην περίπτωση αυτή, 
μόνον η τερματική αντίσταση στο ροόμετρο στο τέλος της γραμμής θα πρέπει να συνδεθεί. Οι 
τερματικές αντιστάσεις στους άλλους μετρητές ροής στη γραμμή πρέπει να αποσυνδέονται με τη 
βοήθεια του διακόπτη για το RS 485 στον τυπωμένο οδηγό κυκλώματος. Ως αυτός ο διακόπτης 
έχει ρυθμιστεί για να συνδέσετε την αντίσταση τερματισμού. 

Λόγω της ημι-αμφίδρομης λειτουργίας, το RS 485 στο κύκλωμα επικοινωνίας του μετρητή 
παροχής είναι κανονικά πάντα σε κατάσταση λήψης δεδομένων. Μόνο σε περίπτωση που 
ζητηθεί να αποστείλετε αυτόματα θα στραφεί σε λειτουργία μετάδοσης δεδομένων για το 
διάστημα που απαιτείται.

10.3  Σειριακή μορφή μετάδοσης
Δύο τρόποι μετάδοσης που ορίζονται για μια σύνδεση με στοιχεία επικοινωνίας Modbus:

• Modbus ASCII
• Modbus RTU

Υποστηρίζονται και οι δύο τρόποι μετάδοσης, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την επιθυμητή 
λειτουργία μαζί με τις παραμέτρους σειριακής επικοινωνίας (ρυθμός baud, ισοτιμία).

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση του μετρητή είναι Modbus RTU τρόπος επικοινωνίας με "πρότυπες" 
ρυθμίσεις Modbus.

Για μια λίστα από προγραμματιζόμενες παραμέτρους και τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις των 
παραμέτρων  ανατρέξτε σε Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις στη σελίδα 133αυτών, ανατρέξτε στις 
αρχικές ρυθμίσεις στη σελίδα 126. Εκτός από τις διευθύνσεις των συσκευών όλες αυτές οι 
παράμετροι πρέπει να είναι ίδιες για όλους τους ελεγκτές του δικτύου. 

10.3.1  Λειτουργία ASCII

Στο μήνυμα Modbus κάθε byte των δεδομένων κωδικοποείται με 2 ASCII χαρακτήρες. Ένας 
αντιπροσωπεύει τα ανώτερα 4 bits και ένας άλλος για να αντιπροσωπεύει τα χαμηλότερα 4 bits. 
Κάθε ομάδα των 4 bits αντιπροσωπεύεται από έναν δεκαεξαδικό αριθμό, που μεταδίδεται ως 
ένας χαρακτήρα ASCII από το εύρος 0 ... 9, Α. F. ..

Παράμεροι σειριακής επικοινωνίας

Ένα πλεονέκτημα της λειτουργίας ASCII είναι ότι επιτρέπει για ένα χρονικό διάστημα έως 1 
δευτερόλεπτο μεταξύ των χαρακτήρων χωρίς να προκαλεί ένα timeout. 
Ένα μειονέκτημα της λειτουργίας ASCII είναι το μεγαλύτερο μήκος του μηνύματος.

Start bits (Bit 
εκκίνησης)

1

Data bits (Bit 
δεδομένων)

7

Ισοτιμία odd/even/none (ζυγή/μονή/καμία)

Stop bits (Bit 
τερματισμού)

1 bit διακοπής, εάν η ισοτιμία χρησιμοποιείται

2 bit διακοπής εάν η ισοτιμία δεν χρησιμοποιείται

Πεδίο Ελέγχου 
Σφάλματος

Έλεγχος πλεονασμού (LRC)
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10.3.2  Λειτουργία RTU

Κάθε byte δεδομένων εκπροσωπείται στο μήνυμα από ισοδύναμο αριθμό των bits (8).
Ο αριθμός των bit που μεταδίδονται στη διαδικασία της επικοινωνίας ως ένα byte των 
πληροφοριών μερικές φορές αναφέρεται ως ένας χαρακτήρας-“character”. 

Σημειώστε ότι αυτό δεν είναι το ίδιο με ένα χαρακτήρα ASCII.

Παράμεροι σειριακής επικοινωνίας

10.4  Διαμόρφωση μηνύματος Modbus

Λειτουργία ASCII
Σε κατάσταση ASCII ένα μήνυμα ξεκινά με έναν χαρακτήρα άνω κάτω τελεία (:) και τελειώνει με 
επιστροφή αλλαγής γραμμής. Ο χρόνος που μπορεί να μεσολαβήσει μεταξύ των χαρακτήρων 
μέσα στο μήνυμα είναι μέχρι ένα δευτερόλεπτο. Εάν το χρονικό διάστημα είναι μεγαλύτερο, 
εμφανίζεται ένα σφάλμα χρονικού ορίου και το μήνυμα απορρίπτεται.

Λειτουργία RTU
Σε λειτουργία RTU ένα μήνυμα ξεκινά με ένα σιωπηλό χρονικό διάστημα που ισοδυναμεί με 
τουλάχιστον 3,5 χαρακτήρες. Το σύνολο του μηνύματος πρέπει να μεταδίδεται ως μία συνεχή 
εκπομπή. Εάν υπάρξει ένα μεσοδιάστημα σιωπής πάνω από 3,5 χαρακτήρες πριν από την 
ολοκλήρωση του πλαισίου, η λήπτρια συσκευή εκτοπίζει το εισερχόμενο μήνυμα και υποθέτει ότι 
το επόμενο byte θα είναι το πεδίο της διεύθυνσης για το νέο μήνυμα.

Start bits (Bit 
εκκίνησης)

1

Data bits (Bit 
δεδομένων)

8

Ισοτιμία ζυγή

Stop bits (Bit 
τερματισμού)

1 

Πεδίο Ελέγχου 
Σφάλματος

Έλεγχος πλεονασμού (CRC)

Τρόπος 
λειτουργίας

Έναρξη Διεύθυνση Λειτουργία Δεδομένα Άθροισμα 
ελέγχου

Τέλος

Λειτουργία 
ASCII

2 
χαρακτήρες

2 
χαρακτήρες

N*2 
χαρακτήρες

LRC 2 
χαρακτήρες

CR-LF

Λειτουργία 
RTU

3,5 
χαρακτήρες 
μεσοδιάστημ
α σιωπής

8 bits 8 bits N*8 bits CRC 16 bits 3,5 
χαρακτήρες 
μεσοδιάστημ
α σιωπής

Πινακα 10-1: Παράδειγμα ενός τυπικού πλαισίου μηνύματος
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10.4.1  Address Field (Device Address) -Πεδίο Διεύθυνσης (Διεύθυνση συσκευής)

Το πεδίο διεύθυνσης του πλαισίου μηνύματος περιέχει:

Οι έγκυρες διευθύνσεις slave είναι 1...247.
Διεύθυνση 0 χρησιμοποιείται για μια εκπομπή προς όλους τους slaves.

10.4.2  Function Field - Πεδίο Λειτουργία

Το πεδίο λειτουργίας του πλαισίου μηνύματος περιέχει:

Κώδικας έγκυρης λειτουργίας είναι 1...127.
Ο κώδικας λειτουργίας λέει στον slave ποιο είδος δράσης να εκτελέσει.
Για πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες που υποστηρίζονται,  ανατρέξτε σε Υποστηριζόμενες 
λειτουργίες στη σελίδα 121.

Μία απάντηση slave περιέχει πάντοτε τον κώδικα λειτουργίας της αίτησης. Αν μια συνάρτηση δεν 
είναι εφαρμόσιμη, ο slave στέλνει μια απάντηση εξαίρεσης. H εξαίρεση υποδεικνύεται από έναν 
επιστρεφόμενο κώδικα λειτουργίας με 8 bit (το πιο σημαντικό bit MSB) σετ.

10.4.3  Data Field - Πεδίο δεδομένων

Το πεδίο δεδομένων περιέχει 8 τιμές bit (bytes) στην περιοχή από 0 έως FF δεκαεξαδικό.
Σε κατάσταση ASCII κάθε 8-bit τιμή αντιπροσωπεύεται από 2 χαρακτήρες ASCII.

Το πεδίο δεδομένων των μηνυμάτων περιέχει πληροφορίες που και οι δύο master και slave 
χρησιμοποιούν για να εκτελέσουν μια ενέργεια. Αυτό περιλαμβάνει τη διεύθυνση καταχωρητή, 
την ποσότητα των καταχωρητών, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία.

10.4.4  Μέθοδοι ελέγχου σφαλμάτων

Δύο μέθοδοι ελέγχου σφάλματος καθορίζονται για το πρωτόκολλο Modbus:

• Προαιρετικά: ένα επιπλέον bit (bit ισοτιμίας) επισυνάπτεται σε κάθε χαρακτήρα (ή byte) για 
την ανίχνευση σφαλμάτων κατά τη μετάδοση των επιμέρους χαρακτήρων (ή bytes).

• Υποχρεωτική: δύο bytes (ή χαρακτήρες) επισυνάπτονται στο μήνυμα για την ανίχνευση 
σφαλμάτων κατά τη μετάδοση του μηνύματος.

Λειτουργία 
ASCII

2 χαρακτήρες

Λειτουργία 
RTU

8 bits

Λειτουργία 
ASCII

2 χαρακτήρες

Λειτουργία 
RTU

8 bits
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Ως ζυγός αριθμός σφαλμάτων δυαδικών ψηφίων σε ένα χαρακτήρα (ή byte) δεν μπορεί να 
ανιχνευθεί χρησιμοποιώντας ένα bit ισοτιμίας, η δεύτερη μέθοδος χρησιμοποιείται για να ελέγχει 
τα περιεχόμενα ολόκληρου του μηνύματος.

Τόσο ο έλεγχος του χαρακτήρα όσο και ο έλεγχος του μηνύματος παράγονται στην συσκευή 
μετάδοσης και επισυνάπτονται στο μήνυμα πριν από τη μετάδοση. Ο slave ελέγχει κάθε 
χαρακτήρα και ολόκληρο το πλαίσιο μηνύματος κατά την παραλαβή. 

Τα περιεχόμενα του ελέγχου σφάλματος για ολόκληρο το μήνυμα εξαρτώνται από τον τρόπο 
μετάδοσης.

Έλεγχος Σφάλματος στην μετάδοση σε λειτουργία ASCII
Για την ανίχνευση σφαλμάτων σε ολόκληρο το μήνυμα ελέγχου σφάλματος περιέχονται δύο 
χαρακτήρες ASCII. Οι χαρακτήρες ελέγχου σφαλμάτων είναι το αποτέλεσμα ενός υπολογισμού 
Ελέγχου Πλεονασμού- Longitudinal Redundancy Check (LRC). Αυτό γίνεται στα περιεχόμενα του 
μηνύματος με εξαίρεση την αρχή του , την επιστροφή και τη γραμμή τροφοδοσίας χαρακτήρων. 
Οι χαρακτήρες LRC επισυνάπτονται στο μήνυμα, ως το τελευταίο πεδίο που προηγείται από τους 
χαρακτήρες CR-LF.

Έλεγχος Σφάλματος στη μετάδοση σε λειτουργία RTU
Για την ανίχνευση λαθών σε ολόκληρο το μήνυμα το σφάλμα ελέγχου περιέχει ένα πεδίο 16-bit 
που υλοποιείται ως δύο byte. Η τιμή ελέγχου σφάλματος είναι το αποτέλεσμα ενός υπολογισμού 
ενός κυκλικού ελέγχου πλεονασμού (CRC) που πραγματοποιείται σχετικά με το περιεχόμενο του 
μηνύματος. Το πεδίο CRC επισυνάπτεται στο μήνυμα ως το τελευταίο πεδίο.

10.4.5  Κενά Μεταφοράς

Τα κενά που υπερβαίνουν μια συγκεκριμένη τιμή κατά τη μετάδοση ενός μηνύματος θα πρέπει να 
χαρακτηρισθούν ως σφάλμα μετάδοσης.

Λειτουργία ASCII
Σε κατάσταση ASCII το μέγιστο χρονικό διάστημα μεταξύ 2 χαρακτήρων είναι ένα δευτερόλεπτο. 
Εάν υπάρξει ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα , το μήνυμα θα πρέπει να αγνοηθεί και η 
αναζήτηση για έναν αρχικό χαρακτήρα (άνω και κάτω τελεία) επαναλαμβάνεται.

Λειτουργία RTU
Σε λειτουργία RTU ολόκληρο το πλαίσιο του μηνύματος πρέπει να μεταδίδεται ως συνεχές. Εάν 
ένα μεσοδιάστημα σιωπής πάνω από 3,5 φορές του χαρακτήρα εμφανίζεται πριν από την 
ολοκλήρωση του πλαισίου, η συσκευή λήψης αγνοεί το μήνυμα και υποθέτει ότι το επόμενο byte 
θα είναι το πεδίο διεύθυνσης της συσκευής σε ένα νέο μήνυμα.

10.4.6  Χρονικό διάστημα διακοπής

Η κύρια συσκευή έχει ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα πριν από τη ματαίωση μιας 
συναλλαγής.
Το διάστημα αυτό θα πρέπει να ρυθμιστεί αρκετά μεγάλο για κάθε slave έτσι ώστε να 
ανταποκριθεί κανονικά.
Ο χρόνος εξόδου ρυθμίζεται από μια παράμετρο του κύριου συστήματος: 
request_to_response_timeout - αίτημα χρονικού ορίου.
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10.5  Υποστηριζόμενες λειτουργίες
Μια σειρά από λειτουργίες είναι διαθέσιμες να εκτελεστούν σε μεταβλητές της συσκευής slave. 

Μια λειτουργία μπορεί να είναι μια “read” λειτουργία για να αποκτήσετε την τιμή μιας μεταβλητής 
ή μία "write" λειτουργία για να εκχωρήσετε μια τιμή σε μια μεταβλητή. Οι μεταβλητές 
προσδιορίζονται μέσω του αριθμού καταχώρησης (διεύθυνση).

Τυπικά σε μία συσκευή Slave του Modbus, τα δεδομένα μπορούν να αποθηκευτούν σε 
πολλαπλές περιοχές που μπορούν να θεωρηθούν ως διαφορετικές μνήμες:

• Discrete Inputs -Διακριτές Είσοδοι: δεδομένα από λογικές (που ονομάζονται επίσης δυαδικά, 
Boolean, ή ON / OFF) εισόδους. Από τη φύση τους τα δεδομένα στον τομέα αυτό είναι “read-
only”: ο master έχει πρόσβαση μόνο να διαβάσει τα δεδομένα.

• Coils –Ρόλοι: Λογικές (που ονομάζεται επίσης δυαδικά, Boolean, ή ON / OFF) έξοδοι. Η κύρια 
συσκευή μπορεί να διαβάσει την τρέχουσα κατάσταση της εξόδου, αλλά μπορεί επίσης να 
ορίσει ή να αλλάξει την κατάσταση της εξόδου.

• Input Registers-Καταχωρητές εισόδου: δεδομένα, για παράδειγμα προέρχονται από 
ηλεκτρικές εισόδους του slave ή αποτελέσματα από τους υπολογισμούς του slave, μπορούν 
να αποθηκευτούν σε “Καταχωρητές εισόδου”. Από τη φύση τους τα δεδομένα στον τομέα 
αυτό είναι “read-only”: ο master έχει πρόσβαση μόνο να διαβάσει τα δεδομένα.

• Holding Registers-Καταχωρητές αναμονής: ο master έχει πρόσβαση σε αυτήν την περιοχή 
για να διαβάσει τα δεδομένα, αλλά και για να τα ρυθμίσει ή να αλλάξει την τιμή των δεδομένων 
(εγγραφή).

Δεδομένου ότι αυτές οι ομάδες καταχωρητών βρίσκονται σε φαινομενικά διαφορετικές μνήμες, οι 
διευθύνσεις μπορεί να επικαλύπτονται: για παράδειγμα, ένας καταχωρητής εισόδου με 
διεύθυνση 100 μπορεί να υπάρξει και ταυτόχρονα ένας καταχωρητής αναμονής που έχει 
διεύθυνση 100. Αυτοί οι καταχωρητές δεν είναι ίδιοι: ποια διεύθυνση θα επιλεγεί για μια πράξη 
υπονοείται από τον κώδικα λειτουργίας, αναφερόμενος σε έναν καταχωρητή εισόδου ή σε έναν 
καταχωρητή αναμονής, για παράδειγμα.

Η ALTOSONIC V12 δεν χρησιμοποιεί Discrete Inputs -Διακριτές εισόδους ή Coils -Ρόλους, αλλά 
μόνο τα Input Registers -καταχωρητές εισόδου και τους Holding Registers -καταχωρητές 
αναμονής

Οι μεταβλητές ομαδοποιούνται ανάλογα με τον τύπο των δεδομένων και εξαρτώνται από το αν 
είναι καταχωρητές εισόδου (μόνο για ανάγνωση δεδομένων) ή καταχωρητές αναμονής 
(ανάγνωση / εγγραφή δεδομένων). Ένα εύρος διευθύνσεων έχει εκχωρηθεί σε κάθε τύπο 
μεταβλητής, υποδιαιρείται στους καταχωρητές εισόδου (μόνο για ανάγνωση) και στους 
καταχωρητές αναμονής (ανάγνωση / γράψιμο).

Το εύρος των διευθύνσεων στο ALTOSONIC V12 των Καταχωρητών εισόδου και των 
Καταχωρητών αναμονής δεν συμπίπτουν. Η πρόσβαση σε μια συγκεκριμένη διεύθυνση των 
καταχωρητών είναι επομένως σαφής. Οι λειτουργίες "read register" και "read input" θα 
μπορούσαν και οι δύο να χρησιμοποιηθούν για πρόσβαση αποτελεσματικά στον ίδιο 
καταχωρητή / διεύθυνση. Ωστόσο, σε αυτή την εφαρμογή, οι λειτουργίες πρέπει ακόμα να 
χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τον τύπο της μνήμης που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν.
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Στον master και τις διευθύνσεις καταχωρητών του slave γίνεται παραπομπή (υπολογίζονται) 
ξεκινώντας από το 1. Ωστόσο, το εύρος διευθύνσεων που χρησιμοποιείται στο μήνυμα κατά τη 
μετάδοση ξεκινάει από το μηδέν. Ως παράδειγμα, όταν αναφέρετε διεύθυνση 4001, η διεύθυνση 
στην πραγματικότητα που περιέχεται στο μήνυμα θα είναι 4000.

Σε επίπεδο εφαρμογής ο χρήστης δεν θα το παρατηρήσει, αλλά κατά τη διάρκεια της 
κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης του μηνύματος θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι 
αντισταθμίζεται από 1. Ωστόσο, όταν το μήνυμα - όπως μεταδίδεται - αναλύεται και ελέγχεται 
πρέπει κανείς να γνωρίζει αυτή την αντιστάθμιση.

Όταν λειτουργίες που δεν υποστηρίζουν τις αιτήσεις μετάδοσης, έχουν πρόσβαση με μια 
διεύθυνση εκπομπής, η αίτηση θα πρέπει να αγνοηθεί.

10.5.1  Λειτουργία 01: READ COILS

Λειτουργία 01 διαβάζει την κατάσταση από 1 έως 2000 συνεχόμενων λογικών (Boolean ή ON / 
OFF) μεταβλητές.

Αυτή η λειτουργία δεν χρησιμοποιείται, διότι σε αυτήν την εφαρμογή μεταβλητές Boolean (ή 
λογικές) δεν χρησιμοποιούνται ως μεμονωμένες. Οι μεταβλητές Boolean εκπροσωπούνται μέσω 
των συγκεκριμένων bits σε πακέτα των 32 bit δεδομένων κειμένου (τύπου "Long").

10.5.2  Λειτουργία 02: READ DISCRETE INPUTS

Λειτουργία 02 διαβάζει την κατάσταση από 1 έως 2000 συνεχόμενων λογικών (Boolean ή ON / 
OFF) μεταβλητών.

Αυτή η λειτουργία δεν χρησιμοποιείται, διότι σε αυτήν την εφαρμογή μεταβλητές Boolean (ή 
λογικές) δεν χρησιμοποιούνται ως μεμονωμένες . Οι μεταβλητές Boolean εκπροσωπούνται μέσω 
των συγκεκριμένων bits σε πακέτα των 32 bit δεδομένων κειμένου (τύπου "Long").

10.5.3  Λειτουργία 03: READ HOLDING REGISTERS

Λειτουργία 03 διαβάζει τα περιεχόμενα των 1 έως 125 συνεχόμενων καταχωρητών διατήρησης 
του slave.
Ο μέγιστος αριθμός των καταχωρητών σε κάθε αίτηση περιορίζεται σε 125 16-bit καταχωρητές: 
125 ακέραιοι, 62 long ακέραιοι, 62 floats, 31 doubles ή 31 long longs.

Αίτηση
Το μήνυμα αίτησης προσδιορίζει τον αρχικό καταχωρητή και την ποσότητα των καταχωρητών 
που πρέπει να διαβάσετε. Οι καταχωρητές έχουν διευθύνσεις ξεκινώντας από το μηδέν. Οι 
καταχωρητές 1 ... 16 έχουν διευθύνσεις από 0 ... 15.

Παράδειγμα
Η αίτηση για να διαβάσετε από τη συσκευή slave 17, καταχωρητές 40108 ... 40110 (δεκαδικό), ή 
ξεκινώντας από 9CAC (hex):
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Απάντηση

Για κάθε καταχωρητή το πρώτο byte περιέχει την υψηλή σειρά byte, το δεύτερο το χαμηλό byte. 

Τα περιεχόμενα του καταχωρητή 40108 εμφανίζονται ως δύο byte τιμές των 02 2B hex (555 
δεκαδικά ψηφία). Τα περιεχόμενα του καταχωρητή είναι 40109 00 00 hex (0 δεκαδικά ψηφία) και 
του καταχωρητή 40110 είναι 00 64 hex (100 δεκαδικά ψηφία).
Τα περιεχόμενα του καταχωρητή είναι 40109 00 00 hex (0 δεκαδικά ψηφία) και του καταχωρητή 
40110 είναι 00 64 hex (100 δεκαδικά ψηφία). 

Εάν η αίτηση δεν είναι εφαρμόσιμη, θα σταλεί απάντηση εξαίρεσης.
Για περισσότερες πληροφορίες,  ανατρέξτε σε Απαντήσεις Εξαιρέσεων στη σελίδα 126.

10.5.4  Λειτουργία 04: READ INPUT REGISTERS

Λειτουργία 04 εκτελεί μια λειτουργία ανάγνωσης, παρόμοια με τη λειτουργία 03. Η διαφορά είναι 
ότι η λειτουργία 04 δίνει διευθύνσεις σε καταχωρητές εισόδου (οι οποίοι είναι «μόνο για 
ανάγνωση»), ενώ η λειτουργία 03 δίνει διευθύνσεις σε καταχωρητές αναμονής (οι οποίοι είναι 
"read / write").

10.5.5  Λειτουργία 05: WRITE SINGLE COIL

Λειτουργία 05 γράφει την κατάσταση μιας λογικής (Boolean ή ON / OFF) μεταβλητής.

Αυτή η λειτουργία δεν χρησιμοποιείται, διότι οι προκείμενες μεταβλητές Boolean δεν 
χρησιμοποιούνται ως μεμονωμένη οντότητα. Οι μεταβλητές Boolean εκπροσωπούνται μέσω των 
συγκεκριμένων bits σε πακέτα των 32 bit δεδομένων κειμένου (τύπου "Long").

10.5.6  Λειτουργία 06: WRITE SINGLE HOLDING REGISTER

Λειτουργία 06 προεπιλέγει μια τιμή σε ένα ενιαίο καταχωρητή αναμονής

Όταν η διεύθυνση είναι μια εκπομπή, όλοι οι slave θα επεξεργαστούν την αίτηση.

Κεφαλίδα Διεύθυνση 
Slave

Λειτουργία Διεύθυνση έναρξης Αριθμός στοιχείων 
δεδομένων

Έλεγχος 
σφάλματος

Trailer

-- 11(h) 03(h) Hi
9C(h)

Low
AB(h)

Hi
00(h)

Low
03(h)

-- --

Πινακα 10-2: Παράδειγμα ανάγνωσης των καταχωρητών διατήρησης

Κεφαλί
δα

Διεύθυν
ση 
Slave

Λειτ. Καταμέ
τρηση 
Byte

Δεδομένα Έλεγχο
ς 
σφάλμα
τος

Trailer

-- 11(h) 03(h) 06(h) (Καταχ.
40108
Hi) 
02(h)

(Καταχ.
40108
Low)
2B(h)

(Καταχ.
40109
Hi)
00(h)

(Καταχ.
40109
Low)
00(h)

(Καταχ.
40110
Hi)
00(h)

(Καταχ.
40110
Low)
64(h)

-- --

Πινακα 10-3: Ανταπόκριση της ανάγνωσης των καταχωρητών διατήρησης
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Αίτηση
Το αίτημα προσδιορίζει τον αριθμό καταχωρητών για εγγραφή. Οι καταχωρητές απευθύνονται 
ξεκινώντας από το μηδέν. Οι καταχωρητές 1-16 αντιμετωπίζονται ως 0-15. Η τιμή για να γραφτεί 
ορίζεται στο πεδίο δεδομένων, το οποίο είναι μία 16-bit τιμή.

Παράδειγμα
Αίτηση του Slave 17 με προκαθορισμένο καταχωρητή 40002 (δεκαδικό), 9C42 (hex) στο 00 03 
(hex).

Απάντηση
Το μήνυμα απόκρισης είναι μια ηχώ της αίτησης, επιστρέφεται αφού τα περιεχόμενα του 
καταχωρητή έχουν γραφτεί.

Εάν η αίτηση δεν είναι εφαρμόσιμη, θα σταλεί απάντηση εξαίρεσης.
Για περισσότερες πληροφορίες,  ανατρέξτε σε Απαντήσεις Εξαιρέσεων στη σελίδα 126.

10.5.7  Λειτουργία 08: DIAGNOSTICS

Λειτουργία 8 παρέχει ένα τεστ για τον έλεγχο του συστήματος επικοινωνίας μεταξύ του master 
και του slave.

Αίτηση
Η συνάρτηση χρησιμοποιεί ένα δύο-byte υπο-λειτουργία του τομέα στο αίτημα για τον καθορισμό 
της δοκιμής που πρέπει να γίνει:

Υποστηρίζονται όλες οι επιμέρους λειτουργίες

Κεφαλίδα Διεύθυνση 
Slave

Λειτουργία Διεύθυνση καταχωρητή Δεδομένα Έλεγχος 
σφάλματος

Trailer

-- 11(h) 06(h) Hi
9C(h)

Low
42(h)

Hi
00(h)

Low
03(h)

-- --

Πινακα 10-4: Παράδειγμα καταχωρητή αναμονής μόνο εγγραφής 

Κεφαλίδα Διεύθυνση 
Slave

Λειτουργία Διεύθυνση καταχωρητή Δεδομένα Έλεγχος 
σφάλματος

Trailer

-- 11(h) 06(h) Hi
9C(h)

Low
42(h)

Hi
00(h)

Low
03(h)

-- --

Πινακα 10-5: Ανταπόκριση καταχωρητή αναμονής μόνο εγγραφής 

Κεφαλίδα Διεύθυνση 
Slave

Λειτουργία Sub-
Λειτουργία

Δεδομένα 
Hi+Lo

Έλεγχος 
σφάλματος

Trailer

-- 11(h) 08(h) 00 00(h) A1B8(h) -- --

Πινακα 10-6: Διαγνωστικά
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10.5.8  Λειτουργία 15: WRITE MULTIPLE COILS

Λειτουργία 15 γράφει την κατάσταση των 1 ... 2000 συνεχόμενων λογικών (Boolean ή ON / OFF) 
μεταβλητών.

Αυτή η λειτουργία δεν χρησιμοποιείται, διότι οι προκείμενες μεταβλητές Boolean δεν 
χρησιμοποιούνται ως μεμονωμένη οντότητα. Οι μεταβλητές Boolean εκπροσωπούνται μέσω των 
συγκεκριμένων bits σε πακέτα των 32 bit δεδομένων κειμένου (τύπου "Long").

10.5.9  Λειτουργία 16: WRITE MULTIPLE HOLDING REGISTERS

Λειτουργία 16 γράφει τα περιεχόμενα των 1 έως 123 συνεχόμενων καταχωρητών αναμονής του 
slave.

Όταν η διεύθυνση είναι μια εκπομπή, η λειτουργία προ-ρυθμίζει τις ίδιες αναφορές καταχωρητών 
όλων των συνδεδεμένων slave.

Αίτηση
Το μήνυμα αίτησης διευκρινίζει τις αναφορές καταχώρησης ότι πρέπει να είναι προκαθορισμένες. 
Τα μητρώα απευθύνονται αρχίζοντας από το μηδέν (μητρώο 1 απευθύνεται το 0).

Παράδειγμα
Ένα παράδειγμα μιας αίτησης για τη συσκευή slave 17 με προκαθορισμένα δύο μητρώα 
ξεκινώντας από 40002 (δεκαδικό), 9C42 (δεκαεξαδικό) στο 00 0A άκρο 01 02 hex:

Απάντηση
Η φυσιολογική απάντηση επιστρέφει τη διεύθυνση του slave, τον κώδικα λειτουργίας, αρχής 
γενομένης από τη διεύθυνση και την ποσότητα των προκαθορισμένων καταχωρητών:

Εάν η αίτηση δεν είναι εφαρμόσιμη, θα σταλεί απάντηση εξαίρεσης.
Για περισσότερες πληροφορίες,  ανατρέξτε σε Απαντήσεις Εξαιρέσεων στη σελίδα 126.

Κεφαλί
δα

Διεύθυ
νση 
Slave

Λειτ. Διεύθυνση 
έναρξης

Ποσότητα Καταμέ
τρηση 
Bytes

Δεδομένα Έλεγχ
ος 
σφάλμ
ατος / 
Trailer

- 11(h) 10(h) Hi
9C(h)

Low
41(h)

Hi
00(h)

Low
02(h)

04(h) Hi
00(h)

Low
0A(h)

Hi
01(h)

Low
02(h)

- / -

Πινακα 10-7: Παράδειγμα πολλαπλών καταχωρητών αναμονής

Κεφαλίδα Διεύθυνση 
Slave

Λειτουργία Διεύθυνση
έναρξης

Ποσότητα
σημείων

Έλεγχος 
σφάλματος

Trailer

-- 11(h) 10(h) Hi
9C(h)

Low
41(h)

Hi
00(h)

Low
02(h)

-- --

Πινακα 10-8: Ανταπόκριση πολλαπλών καταχωρητών αναμονής
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10.5.10  Απαντήσεις Εξαιρέσεων

Εκτός από τα μηνύματα εκπομπής, η κύρια συσκευή αναμένει μια φυσιολογική αντίδραση, όταν 
στέλνει μια αίτηση σε μια συσκευή slave. Μία από τις τέσσερις πιθανές εκδηλώσεις μπορεί να 
συμβεί μετά από αίτηση της συσκευής master:

• Εάν η συσκευή slave λαμβάνει την αίτηση χωρίς σφάλμα επικοινωνίας και μπορεί να χειριστεί 
το αίτημα κανονικά, επιστρέφει μια φυσιολογική αντίδραση.

• Εάν ο slave δεν λάβει το αίτημα λόγω σφάλματος επικοινωνίας, καμία απάντηση δεν 
επιστρέφεται. Το master πρόγραμμα θα επεξεργαστεί τελικά ένα timeout για την αίτηση.

• Αν ο slave λαμβάνει την αίτηση, αλλά ανιχνεύει ένα σφάλμα επικοινωνίας (ισοτιμία, CRC, 
LRC), καμία απάντηση επιστρέφεται. Το πρόγραμμα του master θα επεξεργαστεί τελικά ένα 
timeout για την αίτηση.

• Αν ο slave λαμβάνει την αίτηση χωρίς σφάλμα επικοινωνίας, αλλά δεν μπορεί να το χειριστεί, 
ο slave θα επιστρέψει μια απάντηση εξαίρεσης στην ενημέρωση του master για την φύση του 
σφάλματος.

Το μήνυμα εξαίρεσης έχει δύο τομείς που το διαφοροποιούν από μια φυσιολογική αντίδραση.

Λειτουργία πεδίου Κώδικας
Σε μια αναμενόμενη απάντηση ο slave απηχεί τον κωδικό λειτουργίας της αρχικής αίτησης στο 
πεδίο του κώδικα λειτουργίας της απάντησης. Σε απάντηση εξαίρεση ο slave θέτει το πιο 
σημαντικό κομμάτι του κώδικα λειτουργίας σε 1.

Ο master αναγνωρίζει την εξαίρεση μέσω αυτού του bit και μπορεί να εξετάσει το πεδίο 
δεδομένων για τον κωδικό εξαίρεσης.

Δεδομένα Πεδίου
Σε απάντηση εξαίρεσης ο slave επιστρέφει έναν κωδικό εξαίρεσης στον τομέα των δεδομένων. 
Μέσω αυτού του κώδικα εξαίρεσης ο slave αναφέρει ένα λόγο γιατί δεν είναι σε θέση να 
ανταποκριθεί κανονικά.

Το μήνυμα απόκρισης εξαίρεσης:

Κεφαλίδα Διεύθυνση Slave Λειτουργία Κωδικός 
εξαίρεσης

Έλεγχος 
σφάλματος

Trailer

Πινακα 10-9: Μήνυμα απόκρισης εξαίρεσης
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Κωδικοί εξαίρεσης (για παράδειγμα)

10.6  Χειρισμός των μεγάλων τύπων δεδομένων
Η βασική προδιαγραφή Modbus δεν εξηγεί πώς θα πρέπει να αντιμετωπίζονται τύποι δεδομένων 
μεγαλύτεροι από 16 bits. Δεδομένου ότι τα μεγαλύτερα είδη δεδομένων είναι αποθηκευμένα σε 
ένα πολλαπλάσιο των 16 bit καταχωρητών, τα δεδομένα αυτά μπορούν να έχουν πρόσβαση 
μέσω της “read” ή “write” λειτουργίας σε μια σειρά διαδοχικών 16 bit καταχωρητών.

Λειτουργία 03 (διαβάστε πολλαπλούς καταχωρητές αναμονής), λειτουργία 04 (διαβάστε 
καταχωρητές εισόδου), η λειτουργία 06 (γράψτε ενιαίο καταχωρητή αναμονής), και λειτουργία 16 
(γράψτε πολλαπλούς καταχωρητές αναμονής) χρησιμοποιούνται για να διαβάσετε ή να 
τροποποιήσετε αυτούς τους τύπους δεδομένων.

Λαμβάνοντας τον τύπο δεδομένων υπόψη, η αντιμετώπιση μπορεί να είναι "βελτιστοποιημένη" 
Κατά συνέπεια, αυτή εφαρμόζεται σε έναν τύπο διευθυνσιοδότησης που δεν είναι συμβατή με 
την αρχική ιδέα Modicon:

• Στην αρχική "Modicon συμβατή λειτουργία" μία διεύθυνση δίνεται και υπολογίζεται για κάθε 
καταχωρητή 16 bit. Για να κρατήσετε για παράδειγμα, μία 64-bit ακέραια τιμή, 4 διευθύνσεις 
θα καταληφθούν. Ως εκ τούτου, προκειμένου να αντιμετωπίσετε την επόμενη μεταβλητή 
αυτού του τύπου, η διεύθυνση θα πρέπει να αυξάνεται κατά 4.

• Στην “μη Modicon συμβατή λειτουργία" οι διευθύνσεις αυξάνονται κατά 1 για κάθε επόμενη 
μεταβλητή. Για παράδειγμα, προκειμένου να διαβάσει ή να γράψει την επόμενη 64-bit 
μεταβλητή, η περιοχή καταχώρησης που θα διαβαστεί αυτόματα θα μετατεθεί κατά 4 16-bit 
καταχωρητές

Το V12 ALTOSONIC έχει ρυθμιστεί από προεπιλογή να είναι συμβατό με Modicon.

Οι υποστηριζόμενοι τύποι δεδομένων είναι:

• Ακέραιος (16 bit)
• Long ακέραιος (32 bit)
• Float (μία κινητή υποδιαστολή ακριβείας, 32 bit)
• Διπλός (διπλή κινητή υποδιαστολή ακριβείας, 64 bit)
• Long long (ακέραιος 64 bit)

Κωδικός Όνομα Σημασία

01 Παράνομη 
λειτουργία

Ο κωδικός 
λειτουργίας στην 
αίτηση δεν είναι 
επιτρεπτής δράσης 
για τον slave.

02 Παράνομη 
διεύθυνση 
δεδομένων

Η διεύθυνση των 
δεδομένων που 
υποβλήθηκαν στην 
αίτηση δεν είναι 
επιτρεπτή 

Πινακα 10-10: Κωδικοί εξαίρεσης
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Το εύρος των καταχωρητών για κάθε τύπο δεδομένων:

Σημειώστε ότι στην συμβατή λειτουργία με Modicon κάθε τύπος δεδομένων μεγαλύτερος από 
16 bits θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ένα κατάλληλος αριθμό 16-bit καταχωρητών. Για 
παράδειγμα, ο πρώτος float βρίσκεται στο address7000/7001 O επόμενος αριθμός float 
βρίσκεται στη διεύθυνση 7002/7003.

Ένας double αριθμός θα μπορούσε να προσεγγιστεί από τέσσερις 16-bit καταχωρητές, έτσι ώστε 
το πρώτο διπλό 6000/6001/6002/6003 και το επόμενο διπλό 6004/6005/6006/6007.

Στα στοιχεία στο κεφάλαιο 8, “MODBUS REGISTER MAPPING”, αποτυπώνεται πως θα έπρεπε 
να αντιμετωπιστούν διευθύνσεις σε λειτουργία συμβατή  με Modicon καθώς και σε μη συμβατή 
λειτουργία Modicon.

10.6.1  Ακέραιος (16 bit), ακολουθία εκπομπής

Οι ακέραιοι διαβιβάζονται και αποθηκεύονται με το πιο σημαντικό μέρος πρώτο.

Παράδειγμα
Η τιμή του ακέραιου 1790 δεκαδικό (6FE δεκαεξαδικό) μεταδίδεται ως εξής:

10.6.2  Long ακέραιος (32 bit), ακολουθία εκπομπής

Παράδειγμα
Long ακέραια τιμή 305419896 (12345678 δεκαεξαδικό).

Long ακέραιοι μπορεί να μεταδοθούν με δύο πιθανούς τρόπους. Η σειρά μετάδοσης και στις δύο 
λειτουργίες:

Τύπος δεδομένων Εύρος διευθύνσεων Αριθμοί καταχωρητών αιτήματος για κάθε τύπο 
δεδομένων

Συμβατότητα
Modicon

Ασυμβατότητα
Modicon

Ακέραιος (16 bit) 3000...3999 1 1

Long ακέραιος (32 bit) 5000...5999 2 1

Διπλός (64 bit) 6000...6999 4 1

Κινητή υποδιαστολή (32 
bit)

7000...7999 2 1

Long long (64 bit) 8000...8999 4 1

Πινακα 10-11: Αριθμός καταχωρητών

Πρώτο byte στο πεδίο 
δεδομένων

Δεύτερο byte στο πεδίο 
δεδομένων

06 FE

Πινακα 10-12: Παράδειγμα Ακέραιος (16 bit)
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Παράδειγμα Long ακέραιοι

10.6.3  Οι αριθμοί κινητής υποδιαστολής μονής ακρίβειας - Single precision floating point 
(32 bit), ακολουθία εκπομπής

Οι τιμές κινητής υποδιαστολής μονής ακρίβειας είναι αποθηκευμένες σε 32-bit καταχωρητές, 
εκπροσωπούμενες χρησιμοποιώντας το πρότυπο IEEE 754 κωδικοποίησης. Το IEEE 754-2008 
η 32-bit μορφή 2 επισήμως αναφέρεται ως binary32. Ονομαζόταν «μονός αριθμός» στο IEEE 
754-1985. 

Το IEEE 754 πρότυπο καθορίζει ένα binary32 ως έχει:

• Σήμα bit: 1 bit
• Πλάτος Εκθέτη: 8 bits
• Σημαντική (επίσης γνωστή ως δεκαδικό) ακρίβεια: 24 (23 ρητά αποθηκεύονται)

Το πραγματικά σημαντικό (δεκαδικό) περιλαμβάνει ένα ηγετικό bit με τιμή 1, εκτός εάν ο εκθέτης 
αποθηκεύεται με όλα τα μηδενικά. Έτσι, μόνο 23 bits του σημαντικού (δεκαδικού) εμφανίζονται με 
τη μορφή της μνήμης, αλλά η συνολική ακρίβεια είναι 24 bits (που ισοδυναμεί με log10 (224) 
~7225 δεκαδικά ψηφία. Τα ψηφία ορίζονται ως εξής:

Ο δυαδικός μονής ακρίβειας κινητής υποδιαστολής εκθέτης κωδικοποιείται χρησιμοποιώντας μία 
offset δυαδική αναπαράσταση, με μηδενική μετατόπιση και είναι 127. Επίσης γνωστό κι ως 
exponent bias στο IEEE 754 πρότυπο.

Παράδειγμα
Ο αριθμός float 4.125977 θα δώσει το πρότυπο IEEE 754 εκπροσώπηση.

Παράδειγμα IEEE

Ένα θετικό στοιχείο.

Μια προκατειλημμένη τιμή όπως 129 (81 δεκαεξαδικό) είναι εκθέτης 2.

Mantissa = 4 + 1/8 + 1/1024. Σημειώστε ότι το πρώτο κομμάτι δεν αποθηκεύεται! 

Κανονική 
λειτουργία

(1)
12h

(2)
34h

(3)
56h

(4)
78h

Αντίστροφ
ης 
λειτουργίας

(3)
56h

(4)
78h

(1)
12h

(2)
34h

Πρόσημο + Εκθέτης 
(με απόκλιση)

Εκθέτης + Mantissa 3 
(υψηλό)

Mantissa 2 Mantissa 1 (χαμηλό)

SEEE EEEE E MMM MMMM MMMM MMMM MMMM MMMM

Πρόσημο Εκθέτης Mantissa

0 1000 0001 (1) 000 0100 0000 
1000 0000 0000
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Οι αριθμοί Floats μπορούν να μεταδοθούν με δύο τρόπους. Η σειρά μετάδοσης και στις δύο 
λειτουργίες:

10.6.4  Διπλής ακρίβειας κινητής υποδιαστολής (64 bit), ακολουθία μετάδοσης

Οι διπλής ακρίβειας κινητής υποδιαστολής αριθμοί που είναι αποθηκευμένοι σε 64-bit 
καταχωρητές, εκπροσωπούνται χρησιμοποιώντας το πρότυπο IEEE 754 κωδικοποίησης. Το 
IEEE 754-2008 η 64-bit format 2 επισήμως αναφέρεται ως binary64. Ονομαζόταν διπλό στο 
IEEE 754-1985.

Το IEEE 754 πρότυπο καθορίζει ένα binary64 ως έχει:

• Πρόσημο bit: 1 bit
• Πλάτος εκθέτη: 11 bits
• Σημαντική (επίσης γνωστή ως mantissa) ακρίβεια: 53 (52 ρητά αποθηκεύονται)

Το πραγματικά σημαντικό (δεκαδικό) περιλαμβάνει ένα ηγετικό bit με τιμή 1, εκτός εάν ο εκθέτης 
αποθηκεύεται με όλα τα μηδενικά. Έτσι, μόνο 52 bits του σημαντικού (δεκαδικού) εμφανίζεται με 
τη μορφή της μνήμης, αλλά η συνολική ακρίβεια είναι 53 bits (που ισοδυναμεί με log10 (253) ~ 16 
ψηφία δεκαδικό). Τα δυαδικά ψηφία ορίζονται ως εξής:

Διπλής ακρίβειας bits

Διπλής ακρίβειας bits 2

Παράδειγμα
Ο double αριθμός 4.125000001862645 θα δώσει την εκπροσώπηση IEEE:

IEEE 754 (1)
40h

(2)
84h

(3)
08h

(4)
00h

Κανονική 
λειτουργία

(1)
40h

(2)
84h

(3)
08h

(4)
00h

Αντίστροφ
η 
λειτουργία

(3)
08h

(4)
00h

(1)
40h

(2)
84h

Πρόσημο + 
Εκθέτης (με 
απόκλιση)

Εκθέτης + 
Mantissa

Mantissa 6 Mantissa 5

SEEE EEEE EEEE MMMM MMMM 
MMMM

MMMM 
MMMM

Mantissa 4 Mantissa 3 Mantissa 2 Mantissa 1

MMMM 
MMMM

MMMM 
MMMM

MMMM 
MMMM

MMMM 
MMMM
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Παράδειγμα αριθμού double

Ένα θετικό πρόσημο

Μια προκατειλημμένη τιμή όπως 1025 (401 δεκαεξαδικό) είναι exp. 2
Mantissa = 4 + 1/8 + 1/536870912. Παρατηρήστε ότι το πρώτο bit δεν αποθηκεύθηκε!
Double ακέραιοι θα μπορούσαν να μεταδοθούν με δύο τρόπους. Η σειρά μετάδοσης και στις δύο 
λειτουργίες:

Εντολή Μετάδοσης διπλού ακέραιου

10.6.5  Long long (64 bit ακέραιος), συχνότητα μετάδοσης

Παράδειγμα
64 bit τιμή ακέραιου 4.616.330.355.545.210.880 (= 4010 8000 0020 0000 δεκαεξαδικός).
64 bit ακέραιοι μπορούν να μεταδοθούν με δύο τρόπους. Η σειρά μετάδοσης με δύο τρόπους:

Εντολή μετάδοσης 64 bit ακέραιου

10.6.6  Μέγιστος αριθμός ζητούμενων αντικειμένων

Το μέγιστο ποσό των δεδομένων που μπορούν να σταλούν σε μια ενιαία απάντηση περιορίζει 
την ποσότητα των αντικειμένων που μπορεί να ζητηθεί σε ένα ερώτημα.
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τον μέγιστο αριθμό των τεμαχίων ανά τύπο δεδομένων:

Πρόσημο Εκθέτης Mantissa

0 100 0000 0001 (1)0000 1000 0000 0000 0000 
0000 0000 0010 0000 0000 0000 
0000 0000

IEEE 
754

(1)
40h

(2)
10h

(3)
80h

(4)
00h

(5)
00h

(6)
20h

(7)
00h

(8)
00h

Κανονικ
ή 
λειτουργ
ία

(1)
40h

(2)
10h

(3)
80h

(4)
00h

(5)
00h

(6)
20h

(7)
00h

(8)
00h

Αντίστρ
οφης 
λειτουργ
ίας

(3)
80h

(4)
00h

(1)
40h

(2)
10h

(7)
00h

(8)
00h

(5)
00h

(6)
20h

Κανονικ
ή 
λειτουργ
ία

(1)
40h

(2)
10h

(3)
80h

(4)
00h

(5)
00h

(6)
20h

(7)
00h

(8)
00h

Αντίστρ
οφης 
λειτουργ
ίας

(3)
80h

(4)
00h

(1)
40h

(2)
10h

(7)
00h

(8)
00h

(5)
00h

(6)
20h

Τύπος δεδομένων Αριθμός στοιχείων

Boolean 2000

Ακέραιος (16 bit) 125

Long ακέραιος (32 bit) 62
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Float (κινητή υποδιαστολή 
32 bit)

62

Διπλός (κινητή 
υποδιαστολή 64 bit)

31

Long long (ακέραιος 64 
bit)

31

Τύπος δεδομένων Αριθμός στοιχείων
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10.7  Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις
Με τη βοήθεια ενός αριθμού παραμέτρων η σύνδεση επικοινωνίας Modbus μπορεί να 
προσαρμοστεί στις ανάγκες ή τις προτιμήσεις του. Όταν η ALTOSONIC V12 μετρητής 
παραδίδεται με τις προεπιλεγμένες τιμές, όπως αναφέρονται παρακάτω:

Θύρα 0

Θύρα 1

Ρυθμός Baud: 38400

Bit δεδομένων: 8

Bit τερματισμού: 1

Ισοτιμία: Ζυγή

Λειτουργία Modbus: RTU

Κωδικός τερματισμού Modbus: 2

Λειτουργία διευθυνσιοδότησης: Συμβατότητα Modicon

Λειτουργία εκπροσώπησης: Κανονική

Διεύθυνση Modbus: 237

Κενό έναρξης Modbus: 40 (bits)

Κενό τερματισμού Modbus: 20 (bits)

Κωδικός έναρξης Modbus: ":" (χαρακτήρας άνω και κάτω τελείας)

Κωδικός τερματισμού Modbus 1: ASCII 13 (επαναφορά, CR)

Κωδικός τερματισμού Modbus 2: ASCII 10 (αλλαγή γραμμής, LF)

Τέλος χρόνου Modbus: 1 δευτερόλεπτο

Ρυθμός Baud: 115200

Bit δεδομένων: 8

Bit τερματισμού: 1

Ισοτιμία: Ζυγή

Λειτουργία Modbus: RTU

Κωδικός τερματισμού Modbus: 2

Λειτουργία διευθυνσιοδότησης: Συμβατότητα Modicon

Λειτουργία εκπροσώπησης: Κανονική

Διεύθυνση Modbus: 237

Κενό έναρξης Modbus: 40 (bits)

Κενό τερματισμού Modbus: 20 (bits)

Κωδικός έναρξης Modbus: ":" (χαρακτήρας άνω και κάτω τελείας)

Κωδικός τερματισμού Modbus 1: ASCII 13 (επαναφορά, CR)

Κωδικός τερματισμού Modbus 2: ASCII 10 (αλλαγή γραμμής, LF)

Τέλος χρόνου Modbus: 1 δευτερόλεπτο
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10.8  Αντιστοίχιση καταχωρητών Modbus
Οι καταχωρητές αντιστοιχίζονται με συγκεκριμένο εύρος διευθύνσεων σύμφωνα με τον τύπο 
δεδομένων και τον τύπο καταχωρητή:

10.8.1  Καταχωρητές εισόδου (μόνο ανάγνωση): Ακέραιος (16-bit).Εύρος διευθύνσεων 
3000 με 3.499

Τύπος δεδομένων Τύπος 
καταχωρητή

Εντολή(ές)
ανάγνωσης

Εντολή(ές)
εγγραφής

Εύρος 
διευθύνσεων

Ακέραιος
(16 bit)

Καταχωρητής 
εισόδου

4 μη σχετικό 3000..3499

Καταχωρητής 
αναμονής

3 6, 16 3500..3999

Long ακέραιος
(32 bit)

Καταχωρητής 
εισόδου

4 μη σχετικό 5000..5499

Καταχωρητής 
αναμονής

3 6, 16 5500..5999

Διπλός
(64 bit)

Καταχωρητής 
εισόδου

4 μη σχετικό 6000..6499

Καταχωρητής 
αναμονής

3 6, 16 6500..6999

Κινητή 
υποδιαστολή
(32 bit)

Καταχωρητής 
εισόδου

4 μη σχετικό 7000..7499

Καταχωρητής 
αναμονής

3 6, 16 7500..7999

Long long
(64 bit)

Καταχωρητής 
εισόδου

4 μη σχετικό 8000..8499

Καταχωρητής 
αναμονής

3 6, 16 8500..8999

Πληροφορίες!
Οι σχετικές διευθύνσεις που αναφέρονται στους πίνακες που ακολουθούν είναι διευθύνσεις σε 
σχέση με την αρχική διεύθυνση της καθορισμένης ομάδας καταχωρητή.

Σχετική
διεύθυνση

Απόλυτη διεύθυνση Όνομα Παράμετρος/
 Μεταβλητή 
(σύντομη 
περιγραφή)

non-Modicon Modicon-comp.

0 3000 3000-3001
(2 καταχωρητές)

TestRegister
uint 16

Test Register

Πληροφορίες!
Εγγραφή προορίζεται για τον έλεγχο των επικοινωνιών και το χειρισμό του πρωτοκόλλου με αυτό 
το είδος καταγραφής, χωρίς να επηρεάζεται η λειτουργία του μετρητή.
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10.8.2  Καταχωρητές αναμονής (ανάγνωση/εγγραφή): Ακέραιος (16-bit). Εύρος 
διευθύνσεων 3500-3999

10.8.3  Καταχωρητές εισόδου (μόνο ανάγνωση): Long ακέραιος (32-bit); Εύρος 
διευθύνσεων 5000-5499

Σχετική
διεύθυνση

Απόλυτη διεύθυνση Όνομα Παράμετρος/
 Μεταβλητή 
(σύντομη 
περιγραφή)

non-Modicon Modicon-comp.

0 3500 3500-3501
(2 καταχωρητές)

TestRegister
uint 16

Test Register

Πληροφορίες!
Εγγραφή προορίζεται για τον έλεγχο των επικοινωνιών και το χειρισμό του πρωτοκόλλου με αυτό 
το είδος καταγραφής, χωρίς να επηρεάζεται η λειτουργία του μετρητή.

Σχετική
διεύθυνση

Απόλυτη διεύθυνση Όνομα Παράμετρος/ 
Μεταβλητή
(σύντομη 
περιγραφή)

Ασυμβατότητα 
Modicon

Συμβατότητα 
Modicon

0 5000 5000-5001
(2 καταχωρητές)

TestRegister
uint 32

Καταχωρητής 
ελέγχου

Πληροφορίες!
Εγγραφή προορίζεται για τον έλεγχο των επικοινωνιών και το χειρισμό του πρωτοκόλλου με αυτό 
το είδος καταγραφής, χωρίς να επηρεάζεται η λειτουργία του μετρητή.
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Συμβάντα συναγερμού/κατάστασης

Σχετική
διεύθυνση

Απόλυτη διεύθυνση Όνομα Παράμετρος/ 
Μεταβλητή
(σύντομη 
περιγραφή)

Ασυμβατότητα 
Modicon

Συμβατότητα 
Modicon

Καταχωρητής Bit

1 5001 5002-5003
(2 καταχωρητές)

Συναγερμός&
Κατάσταση 
αγωγού

Αποτυχία όλων
(bit 0)

Όλα τα κανάλια 
εκτός,
καμία εκχώρηση 
αρμοδιότητας
στάνταρ 
(ΑΠΟΤΥΧΙΑ)

Σημαία συναγερμού προειδοποίησης ότι καμία από τις 
ακουστικές διαδρομές δεν είναι λειτουργική

1 5001 5002-5003
(2 καταχωρητές)

Συναγερμός&
Κατάσταση 
αγωγού

Αποτυχία
Αναξιόπιστο 
(bit 1)

Κανάλια εκτός,
Εκχώρηση 
αρμοδιότητας
αναξιόπιστο 
(ΑΠΟΤΥΧΙΑ)

Σημαία συναγερμού υπόδειξης κάποιας διαδρομής που 
είναι εκτός λειτουργίας, η ανάγνωση δεν ισχύει για τη 
μέτρηση εκχώρησης αρμοδιότητας.

1 5001 5002-5003
(2 καταχωρητές)

Συναγερμός&
Κατάσταση 
αγωγού

Αποτυχία
Αξιόπιστο 
(bit 2)

Κανάλια εκτός,
αλλά εκχώρηση 
αρμοδιότητας
αξιόπιστη

Σημαία συναγερμού υπόδειξης κάποιας διαδρομής που 
είναι εκτός λειτουργίας, η ανάγνωση ισχύει για τη 
μέτρηση εκχώρησης αρμοδιότητας.

1 5001 5002-5003
(2 καταχωρητές)

Συναγερμός&
Κατάσταση 
αγωγού

A OOR_Flow
(bit 4)

Εκτός εμβέλειας
ΡΟΗ

Κατάσταση σήματος ότι ο ρυθμός ροής είναι εκτός 
εμβέλειας, ενεργοποιείται σε υπερβολική ταχύτητα κατά 
25%.

1 5001 5002-5003
(2 καταχωρητές)

Συναγερμός&
Κατάσταση 
αγωγού

A OOR_
Reynolds
(bit 5)

Διόρθωση 
Εκτός εμβέλειας
REYNOLDS

Σημαία συναγερμού υποδεικνύοντας τον αριθμό Reynolds 
εκτός εμβέλειας.

1 5001 5002-5003
(2 καταχωρητές)

Συναγερμός&
Κατάσταση 
αγωγού

A OOR_
Substit
(bit 6)

Διόρθωση 
Εκτός εμβέλειας
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

Σημαία συναγερμού που δείχνει την ταχύτητα του αερίου 
να είναι εκτός εμβέλειας, όπου αντικατάσταση διαδρομής 
μπορεί να εφαρμοστεί. 
Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται μόνο στην περίπτωση της 
ενεργής αντικατάστασης διαδρομής (τουλάχιστον ένα 
μονοπάτι μη λειτουργικό) και η ταχύτητα αερίου είναι έξω 
από
τα min / max όρια ή ο αριθμός Reynolds είναι έξω από τα 
min / max όρια ή μη έγκυρο προφίλ της ταχύτητας είναι 
διαθέσιμο.

1 5001 5002-5003
(2 καταχωρητές)

Συναγερμός&
Κατάσταση 
αγωγού

S Flow_
Κατεύθυνση
(bit 16)

Κατεύθυνση ροής

Κατάσταση σήματος που δείχνει την κατεύθυνση ροής: 
0 = ροή προς τα εμπρός
1 = αντίστροφη ροή
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1 5001 5002-5003
(2 καταχωρητές)

Συναγερμός&
Κατάσταση 
αγωγού

S LowFlow
CutOff

Διακοπή
χαμηλής ροής

Κατάσταση σήματος που δείχνει διακοπή χαμηλή ροή:
0 = ταχύτητα ροής πάνω από το όριο.
1 = ταχύτητα ροής κάτω από το όριο.

1 5001 5002-5003
(2 καταχωρητές)

Συναγερμός&
Κατάσταση 
αγωγού

S Reset
Σύνολα
(bit 18)

Προέκυψε 
μηδενισμός:
Όλοι οι αθροιστές

Κατάσταση σήματος που δείχνει αθροιστές που έχουν 
μηδενιστεί.
Σημείωση: Αυτή η λειτουργία επιτρέπεται μόνο για ειδικά 
εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

2 5002 5004-5005
(2 καταχωρητές)

Συναγερμός&
Status Channel_1

A Ch_Unreliable
(bit 0)

Κανάλι 1
Αναξιόπιστο

Σημαία συναγερμού λάθος διαδρομής (κανάλι 1): κανάλι 
αναξιόπιστο.

2 5002 5004-5005
(2 καταχωρητές)

Συναγερμός&
Status Channel_1

A Ch_Down
(bit 1)

Κανάλι 1
Εκτός

Σημαία συναγερμού λάθος διαδρομής (κανάλι 1): το κανάλι 
είναι εκτός.

2 5002 5004-5005
(2 καταχωρητές)

Συναγερμός&
Status Channel_1

A Ch_Deviation_
SOS (bit 2)

Κανάλι 1 εκτός:
Απόκλιση SoS 
υπερβολική

Σημαία συναγερμού λάθος διαδρομής (κανάλι 1): SOS 
απόκλιση είναι πολύ μεγάλη.

2 5002 5004-5005
(2 καταχωρητές)

Συναγερμός&
Status Channel_1

A Ch_Signal_
Απώλεια (bit 3)

Κανάλι 1 εκτός:
Απώλεια σήματος

Σημαία συναγερμού που υποδηλώνει ανεπάρκεια 
διαδρομής (κανάλι 1): σήμα χάθηκε.

3 5003 5006-5007
(2 καταχωρητές)

Συναγερμός&
Status Channel_2

A Ch_Unreliable
(bit 0)

Κανάλι 2
Αναξιόπιστο

Σημαία συναγερμού λάθος διαδρομής (κανάλι 2): κανάλι 
αναξιόπιστο

3 5003 5006-5007
(2 καταχωρητές)

Συναγερμός&
Status Channel_2

A Ch_Down
(bit 1)

Κανάλι 2
Εκτός

Σημαία συναγερμού λάθος διαδρομής (κανάλι 2): το κανάλι 
είναι εκτός.

3 5003 5006-5007
(2 καταχωρητές)

Συναγερμός&
Status Channel_2

A Ch_Deviation_
SOS (bit 2)

Κανάλι 2 εκτός:
Απόκλιση SoS 
υπερβολική

Σημαία συναγερμού λάθος διαδρομής (κανάλι 2): SOS 
απόκλιση είναι πολύ μεγάλη.

3 5003 5006-5007
(2 καταχωρητές)

Συναγερμός&
Status Channel_2

A Ch_Signal_
Απώλεια (bit 3)

Κανάλι 2 εκτός:
Απώλεια σήματος

Σημαία συναγερμού που υποδηλώνει ανεπάρκεια 
διαδρομής (κανάλι 2): σήμα χάθηκε.

4 5004 5008-5009
(2 καταχωρητές)

Συναγερμός&
Κατάσταση 
καναλιού_3

A Ch_Unreliable
(bit 0)

Κανάλι 3
Αναξιόπιστο

Σημαία συναγερμού λάθος διαδρομής (κανάλι 3): κανάλι 
αναξιόπιστο

Σχετική
διεύθυνση

Απόλυτη διεύθυνση Όνομα Παράμετρος/ 
Μεταβλητή
(σύντομη 
περιγραφή)

Ασυμβατότητα 
Modicon

Συμβατότητα 
Modicon

Καταχωρητής Bit
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4 5004 5008-5009
(2 καταχωρητές)

Συναγερμός&
Κατάσταση 
καναλιού_3

A Ch_Down
(bit 1)

Κανάλι 3
Εκτός

Σημαία συναγερμού λάθος διαδρομής (κανάλι 3): το κανάλι 
είναι εκτός.

4 5004 5008-5009
(2 καταχωρητές)

Συναγερμός&
Κατάσταση 
καναλιού_3

A Ch_Deviation_
SOS (bit 2)

Κανάλι 3 εκτός:
Απόκλιση SoS 
υπερβολική

Σημαία συναγερμού λάθος διαδρομής (κανάλι 3): SOS 
απόκλιση είναι πολύ μεγάλη.

4 5004 5008-5009
(2 καταχωρητές)

Συναγερμός&
Κατάσταση 
καναλιού_3

A Ch_Signal_
Απώλεια (bit 3)

Κανάλι 3 εκτός:
Απώλεια σήματος

Σημαία συναγερμού που υποδηλώνει ανεπάρκεια 
διαδρομής (κανάλι 3): σήμα χάθηκε.

5 5005 5010-5011
(2 καταχωρητές)

Συναγερμός&
Κατάσταση 
καναλιού_4

A Ch_Unreliable
(bit 0)

Κανάλι 4
Αναξιόπιστο

Σημαία συναγερμού λάθος διαδρομής (κανάλι 4): κανάλι 
αναξιόπιστο

5 5005 5010-5011
(2 καταχωρητές)

Συναγερμός&
Κατάσταση 
καναλιού_4

A Ch_Down
(bit 1)

Κανάλι 4
Εκτός

Σημαία συναγερμού λάθος διαδρομής (κανάλι 4): το κανάλι 
είναι εκτός.

5 5005 5010-5011
(2 καταχωρητές)

Συναγερμός&
Κατάσταση 
καναλιού_4

A Ch_Deviation_
SOS (bit 2)

Κανάλι 4 εκτός:
Απόκλιση SoS 
υπερβολική

Σημαία συναγερμού λάθος διαδρομής (κανάλι 4): SOS 
απόκλιση είναι πολύ μεγάλη.

5 5005 5010-5011
(2 καταχωρητές)

Συναγερμός&
Κατάσταση 
καναλιού_4

A Ch_Signal_
Απώλεια (bit 3)

Κανάλι 4 εκτός:
Απώλεια σήματος

Σημαία συναγερμού που υποδηλώνει ανεπάρκεια 
διαδρομής (κανάλι 4): σήμα χάθηκε.

6 5006 5012-5013
(2 καταχωρητές)

Συναγερμός&
Κατάσταση 
καναλιού_5

A Ch_Unreliable
(bit 0)

Κανάλι 5
Αναξιόπιστο

Σημαία συναγερμού λάθος διαδρομής (κανάλι 5): κανάλι 
αναξιόπιστο

6 5006 5012-5013
(2 καταχωρητές)

Συναγερμός&
Κατάσταση 
καναλιού_5

A Ch_Down
(bit 1)

Κανάλι 5
Εκτός

Σημαία συναγερμού λάθος διαδρομής (κανάλι 5): το κανάλι 
είναι εκτός.

6 5006 5012-5013
(2 καταχωρητές)

Συναγερμός&
Κατάσταση 
καναλιού_5

A Ch_Deviation_
SOS (bit 2)

Κανάλι 5 εκτός:
Απόκλιση SoS 
υπερβολική

Σημαία συναγερμού λάθος διαδρομής (κανάλι 5): SOS 
απόκλιση είναι πολύ μεγάλη.

Σχετική
διεύθυνση

Απόλυτη διεύθυνση Όνομα Παράμετρος/ 
Μεταβλητή
(σύντομη 
περιγραφή)

Ασυμβατότητα 
Modicon

Συμβατότητα 
Modicon

Καταχωρητής Bit
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6 5006 5012-5013
(2 καταχωρητές)

Συναγερμός&
Κατάσταση 
καναλιού_5

A Ch_Signal_
Απώλεια (bit 3)

Κανάλι 5 εκτός:
Απώλεια σήματος

Σημαία συναγερμού που υποδηλώνει ανεπάρκεια 
διαδρομής (κανάλι 5): σήμα χάθηκε.

7 5007 5014-5015
(2 καταχωρητές)

Συναγερμός&
Κατάσταση 
καναλιού_6

A Ch_Unreliable
(bit 0)

Κανάλι 6
Αναξιόπιστο

Σημαία συναγερμού λάθος διαδρομής (κανάλι 6): κανάλι 
αναξιόπιστο

7 5007 5014-5015
(2 καταχωρητές)

Συναγερμός&
Κατάσταση 
καναλιού_6

A Ch_Down
(bit 1)

Κανάλι 6
Εκτός

Σημαία συναγερμού λάθος διαδρομής (κανάλι 6): το κανάλι 
είναι εκτός.

7 5007 5014-5015
(2 καταχωρητές)

Συναγερμός&
Κατάσταση 
καναλιού_6

A Ch_Deviation_
SOS (bit 2)

Κανάλι 6 εκτός:
Απόκλιση SoS 
υπερβολική

Σημαία συναγερμού λάθος διαδρομής (κανάλι 6): SOS 
απόκλιση είναι πολύ μεγάλη.

7 5007 5014-5015
(2 καταχωρητές)

Συναγερμός&
Κατάσταση 
καναλιού_6

A Ch_Signal_
Απώλεια (bit 3)

Κανάλι 6 εκτός:
Απώλεια σήματος

Σημαία συναγερμού που υποδηλώνει ανεπάρκεια 
διαδρομής (κανάλι 6): σήμα χάθηκε.

8 5008 5016-5017
(2 καταχωρητές)

Είσοδοι 
συναγερμού

A_Temperature
OOR (bit 0)

Θερμοκρασία 
διαδικασίας:
Εκτός εμβέλειας

Σημαία συναγερμού, μετρούμενη θερμοκρασία του 
σώματος είναι εκτός εμβέλειας.

8 5008 5016-5017
(2 καταχωρητές)

Είσοδοι 
συναγερμού

A_Temperature
OVR (bit 1)

Θερμοκρασία 
διαδικασίας:
Χρήση τιμής 
παράκαμψης

Κατάσταση / μήνυμα συναγερμού που υποδεικνύει τη 
χειροκίνητη εισαγωγή της τιμής της θερμοκρασίας που 
υπερισχύει της μετρούμενης 
θερμοκρασίας (διαδικασία εισόδου θερμοκρασίας). Θα 
εμφανιστεί σε περίπτωση που η παράμετρος συναγερμού 
No 6 ενεργοποιηθεί
και η λειτουργία Παράκαμψης (έλεγχος από τον Χρήστη) 
τεθεί σε λειτουργία (λειτουργία 1 ή 2). Η λειτουργία 3 θα 
δεν δημιουργήσει συναγερμό.

9 5009 5018-5019
(2 καταχωρητές)

Κατάσταση 
αθροιστών

S_Fwd_Process_
Επαναφορά (bit 
1)

Επαναφορά 
αθροιστή
Διαδικασία προς 
τα εμπρός

Σήμα κατάστασης ότι αθροιστής έχει φτάσει σε μέγιστη 
τιμή που μπορεί να εκπροσωπεί
και να εμφανίζει, η άθροιση συνεχίζεται αρχίζοντας από το 
μηδέν.

Σχετική
διεύθυνση

Απόλυτη διεύθυνση Όνομα Παράμετρος/ 
Μεταβλητή
(σύντομη 
περιγραφή)

Ασυμβατότητα 
Modicon

Συμβατότητα 
Modicon

Καταχωρητής Bit
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10.8.4  Καταχωρητές αναμονής (ανάγνωση / εγγραφή): Long ακέραιος (32-bit), Εύρος 
διευθύνσεων 5500-5999

9 5009 5018-5019
(2 καταχωρητές)

Κατάσταση 
αθροιστών

S_Rev_Process_
Επαναφορά (bit 
5)

Επαναφορά 
αθροιστή
Αντιστροφή 
διαδικασίας

Σήμα κατάστασης ότι αθροιστής έχει φτάσει σε μέγιστη 
τιμή που μπορεί να εκπροσωπεί
και να εμφανίζει, η άθροιση συνεχίζεται αρχίζοντας από το 
μηδέν.

9 5009 5018-5019
(2 καταχωρητές)

Κατάσταση 
αθροιστών

S_FwdFail_
Process_Roll 
(bit 9)

Επαναφορά 
αθροιστή
ΑΠΟΤΥΧΙΑ 
Διαδικασία προς 
τα εμπρός

Σήμα κατάστασης ότι αθροιστής έχει φτάσει σε μέγιστη 
τιμή που μπορεί να εκπροσωπεί
και να εμφανίζει, η άθροιση συνεχίζεται αρχίζοντας από το 
μηδέν.

9 5009 5018-5019
(2 καταχωρητές)

Κατάσταση 
αθροιστών

S_RevFail_
Process_Roll 
(bit 13)

Επαναφορά 
αθροιστή
ΑΠΟΤΥΧΙΑ 
Αντιστροφή 
διαδικασίας

Σήμα κατάστασης ότι αθροιστής έχει φτάσει σε μέγιστη 
τιμή που μπορεί να εκπροσωπεί
και να εμφανίζει, η άθροιση συνεχίζεται αρχίζοντας από το 
μηδέν.

Σχετική
διεύθυνση

Απόλυτη διεύθυνση Όνομα Παράμετρος/ 
Μεταβλητή
(σύντομη 
περιγραφή)

Ασυμβατότητα 
Modicon

Συμβατότητα 
Modicon

0 5500 5500-5501
(2 καταχωρητές)

TestRegister
uint 32

Καταχωρητής ελέγχου

Πληροφορίες!
Εγγραφή προορίζεται για τον έλεγχο των επικοινωνιών και το χειρισμό του πρωτοκόλλου με αυτό 
το είδος καταγραφής, χωρίς να επηρεάζεται η λειτουργία του μετρητή.

Σχετική
διεύθυνση

Απόλυτη διεύθυνση Όνομα Παράμετρος/ 
Μεταβλητή
(σύντομη 
περιγραφή)

Ασυμβατότητα 
Modicon

Συμβατότητα 
Modicon

1 5501 5502-5503
(2 καταχωρητές)

Χρόνος ANSI Ημερομηνία και ώρα

Σχετική
διεύθυνση

Απόλυτη διεύθυνση Όνομα Παράμετρος/ 
Μεταβλητή
(σύντομη 
περιγραφή)

Ασυμβατότητα 
Modicon

Συμβατότητα 
Modicon

Καταχωρητής Bit
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10.8.5  Καταχωρητές εισόδου (μόνο ανάγνωση) : Διπλός ακέραιος (64 bit-κινητής 
υποδιαστολής), εύρος διευθύνσεων 6000-6499...133

10.8.6  Καταχωρητές αναμονής (ανάγνωση/εγγραφή): Double (64-κινητής υποδιαστολής), 
εύρος διευθύνσεων 6500-6999

10.8.7  Καταχωρητές εισόδου (μόνο ανάγνωση) : Float (32 bit-κινητής υποδιαστολής), 
εύρος διευθύνσεων 7000-7499

Πληροφορίες!
Ενσωματωμένο ρολόι πραγματικού χρόνου: ημερομηνία και ώρα σύμφωνα με το πρότυπο ANSI: 
ο αριθμός των δευτερολέπτων που έχει παρέλθει από 1 Ιανουαρίου 1970, 00:00:00 ώρες
Αν και αυτός είναι ένας καταχωρητής αναμονής, ο καταχωρητής αυτός είναι μόνο για ανάγνωση.
Χρησιμοποιήστε το λογισμικό “KROHNE Flowmeter Configuration and Monitoring” για να 
ρυθμίσετε ή να προσαρμόσετε το ρολόι πραγματικού χρόνου. 

Σχετική
διεύθυνση

Απόλυτη διεύθυνση Όνομα Παράμετρος/ 
Μεταβλητή
(σύντομη 
περιγραφή)

Ασυμβατότητα 
Modicon

Συμβατότητα 
Modicon

0 6000 6000-6003
(4 καταχωρητές)

TestRegister
double64

Καταχωρητής ελέγχου

Πληροφορίες!
Εγγραφή προορίζεται για τον έλεγχο των επικοινωνιών και το χειρισμό του πρωτοκόλλου με αυτό 
το είδος καταγραφής, χωρίς να επηρεάζεται η λειτουργία του μετρητή.

Σχετική
διεύθυνση

Απόλυτη διεύθυνση Όνομα Παράμετρος/ 
Μεταβλητή
(σύντομη 
περιγραφή)

Ασυμβατότητα 
Modicon

Συμβατότητα 
Modicon

0 6500 6500-6503
(4 καταχωρητές)

TestRegister
double64

Καταχωρητής ελέγχου

Πληροφορίες!
Εγγραφή προορίζεται για τον έλεγχο των επικοινωνιών και το χειρισμό του πρωτοκόλλου με αυτό 
το είδος καταγραφής, χωρίς να επηρεάζεται η λειτουργία του μετρητή.

Σχετική
διεύθυνση

Απόλυτη διεύθυνση Όνομα Παράμετρος/ 
Μεταβλητή
(σύντομη 
περιγραφή)

Ασυμβατότητα 
Modicon

Συμβατότητα 
Modicon

0 7000 7000-7001
(2 καταχωρητές)

TestRegister
float32

Καταχωρητής ελέγχου

Πληροφορίες!
Εγγραφή προορίζεται για τον έλεγχο των επικοινωνιών και το χειρισμό του πρωτοκόλλου με αυτό 
το είδος καταγραφής, χωρίς να επηρεάζεται η λειτουργία του μετρητή.
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?ρα διέλευσης Μετρούμενες τιμές λειτουργίας

Σχετική
διεύθυνση

Απόλυτη διεύθυνση Όνομα Παράμετρος/ 
Μεταβλητή
(σύντομη 
περιγραφή)

Ασυμβατότητα 
Modicon

Συμβατότητα 
Modicon

1-6 7001-7006
(6 καταχωρητές)

7002-7013
(12 καταχωρητές)

Ch_GainAB Απολαβή "παρακάτω"
(= απολαβή για το 
μετατροπέα B),
Κανάλι 1-6

Κέρδος για τη μετάδοση του σήματος από τον 
μετατροπέα Α προς Β μετατροπέα, πίνακας με 
τις τιμές για το κανάλι 1 έως 6 (σε dB).

7-12 7007-7012
(6 καταχωρητές)

7014-7025
(12 καταχωρητές)

Ch_GainBA Απολαβή 
"παραπάνω"
(= απολαβή για το 
μετατροπέα Α),
Κανάλι 1-6

Κέρδος για τη μετάδοση του σήματος από το Β 
μετατροπέα προς μετατροπέα A, πίνακας με 
τις τιμές για το κανάλι 1 έως 6 (σε dB).

13-18 7013-7018
(6 καταχωρητές)

7026-7037
(12 καταχωρητές)

CH_SNratioAB SNR "παρακάτω"
(= λήψη στο 
μετατροπέα B),
Κανάλι 1-6

Λόγος σήματος ως προς το θόρυβο για τη 
μετάδοση του σήματος από το μετατροπέα Α 
προς μετατροπέα Β , ο πίνακας με τις τιμές για 
το κανάλι 1 έως 6 (σε dB).

19-24 7019-7024
(6 καταχωρητές)

7038-7049
(12 καταχωρητές)

CH_SNratioBA SNR "παραπάνω"
(= λήψη στο 
μετατροπέα Α), 
Κανάλι 1-6

Λόγος σήματος ως προς το θόρυβο για τη 
μετάδοση του σήματος από το Β μετατροπέα 
προς μετατροπέα A, ο πίνακας με τις τιμές για 
το κανάλι 1 έως 6 (σε dB)
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Μετρούμενες / καταχωρημένες παράμετροι της διαδικασίας

Σχετική
διεύθυνση

Απόλυτη διεύθυνση Όνομα Παράμετρος/ 
Μεταβλητή
(σύντομη 
περιγραφή)

Ασυμβατότητα 
Modicon

Συμβατότητα 
Modicon

25 7025 7050-7051
(2 καταχωρητές)

TemperatureProces Τιμή θερμοκρασίας
διαδικασίας

Η τιμή που χρησιμοποιείται για τους 
υπολογισμούς, μπορεί να είναι είτε η 
μετρούμενη τιμή της διαδικασίας, μία 
υπολογισμένη (έμμεσα να προσδιοριστεί) αξία 
ή μία μη αυτόματη ρύθμιση (σταθερή τιμή) (σε 
° C)

26 7026 7052-7053
(2 καταχωρητές)

ViscosityDynamic-
Proces

Δυναμικό ιξώδες υπό
συνθήκες διαδικασίας

Η τιμή που χρησιμοποιείται για τους 
υπολογισμούς, μπορεί να είναι είτε η 
μετρούμενη τιμή της διαδικασίας, μια 
υπολογισμένη (έμμεσα να προσδιοριστεί) αξία 
ή μία μη αυτόματη ρύθμιση (σταθερή τιμή) (σε 
cP)

27 7027 7054-7055
(2 καταχωρητές)

DensityProces Πυκνότητα 
διαδικασίας

Η τιμή που χρησιμοποιείται για τους 
υπολογισμούς, μπορεί να είναι είτε η 
μετρούμενη τιμή της διαδικασίας, μια 
υπολογισμένη (έμμεσα να προσδιοριστεί) τιμή 
ή μία μη αυτόματη ρύθμιση (σταθερή τιμή) (σε 
kg/m3)
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Υπολογισμένες μεταβλητές ροής

Στατιστικά στοιχεία / διαγνωστικές μεταβλητές
Οι μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις υπολογίζονται για έναν αριθμό μεταβλητών ροής. Ο αριθμός 
των τιμών μέτρησης που περιλαμβάνονται σε αυτό τον υπολογισμό και καθορίζονται μέσω μιας 
προκαθορισμένης παραμέτρου. Μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις αξιολογούνται και 
ανανεώνονται κάθε φορά που ένας αριθμός μετρήσεων είναι ίσος με την παράμετρο αυτή που 
έχει εισπραχθεί. Η συλλογή δεδομένων για ένα νέο μπλοκ δεδομένων που πρέπει να 
αξιολογηθούν στη συνέχεια ξεκινά πάλι από εκεί.

Ως εξαίρεση από τον παραπάνω κανόνα, για την τυπική απόκλιση της ροής (tau), ο 
προκαθορισμένος αριθμός μετρήσεων αξιολογείται κάθε φορά που μια νέα τιμή μέτρησης είναι 
διαθέσιμη. Η σειρά των μετρούμενων τιμών περιέχει τις πιο πρόσφατες τιμές και αλλάζει με κάθε 
απόκτηση δείγματος (δεδομένα μετρήσεων), σαν κατά μέσο όρο μέτρηση.

Σχετική
διεύθυνση

Απόλυτη διεύθυνση Όνομα Παράμετρος/ 
Μεταβλητή
(σύντομη 
περιγραφή)

Ασυμβατότητα 
Modicon

Συμβατότητα 
Modicon

28 7028 7056-7057
(2 καταχωρητές)

Flow_Proces Ροή διαδικασίας

Μετρούμενη ταχύτητα ροής όγκου σε 
συνθήκες λειτουργίας (σε m3/s).

29 7029 7058-7059
(2 καταχωρητές)

Velo_Proces Ταχύτητα διαδικασίας

Μετρούμενη ταχύτητα αερίου (σε m / s) 
(ολοκληρωμένη τιμή από όλα τις διαδρομές) 
σε συνθήκες λειτουργίας.

30 7030 7060-7061
(2 καταχωρητές)

SoS Ταχύτητα ήχου

Μετρούμενη ταχύτητα του ήχου (σε m / s), ο 
μέσος όρος όλων των ακουστικών διαδρομών, 
διορθωμένη για την επίδραση Mach.

31-36 7031-7036
(6 καταχωρητές)

7062-7073
(12 καταχωρητές)

Ch_VeloRaw Ταχύτητα καναλιού
Κανάλι 1-6

Ταχύτητα ακατέργαστου αερίου όπως 
παρατηρήθηκε σε κάθε κανάλι. Πίνακας με τις 
τιμές για το κανάλι 1 έως 6 (σε m / s).

37-42 7037-7042
(6 καταχωρητές)

7074-7085
(12 καταχωρητές)

Ch_SoS Κανάλι SoS
Κανάλι 1-6

Ταχύτητα του ήχου, όπως παρατηρείται σε 
κάθε κανάλι. Πίνακας με τις τιμές για το κανάλι 
1 έως 6 (σε m / s).
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Σχετική
διεύθυνση

Απόλυτη διεύθυνση Όνομα Παράμετρος/ 
Μεταβλητή
(σύντομη 
περιγραφή)

Ασυμβατότητα 
Modicon

Συμβατότητα 
Modicon

43-48 7043-7048
(6 καταχωρητές)

7086-7097
(12 καταχωρητές)

Ch_Reliab Αξιοπιστία καναλιού,
κανάλι 1-6

Αξιοπιστία ανά κανάλι (σε %). Πίνακας με τις 
τιμές για το κανάλι 1 έως 6.

49-54 7049-7054
(6 καταχωρητές)

7098-7109
(12 καταχωρητές)

Ch_AV_Velocity Ταχύτητα καναλιού,
μέση, κανάλι 1-6

Η μέση ταχύτητα αερίου (σε m / s), όπως 
παρατηρήθηκε σε κάθε κανάλι. Πίνακας με τις 
τιμές για το κανάλι 1 έως 6.

55-60 7055-7060
(3 καταχωρητές)

7110-7121
(12 καταχωρητές)

Ch_AV_SoS Κανάλι SoS,
μέση, κανάλι 1-6

Η μέση ταχύτητα του ήχου (σε m / s), όπως 
παρατηρείται σε κάθε κανάλι. Πίνακας με τις 
τιμές για το κανάλι 1 έως 6.

61 7061 7122-7123
(2 καταχωρητές)

AV_SoS SoS Average

Ταχύτητα του ήχου αξίας, η μέση (σε m / s).

62 7062 7124-7125
(2 καταχωρητές)

AV_FlowProces Flow Average

Τιμή ογκομετρικής παροχής, ο μέσος όρος (σε 
m3/s).

63 7063 7126-7127
(2 καταχωρητές)

SD_FlowProces Τυπική απόκλιση 
ροής

Τυπική απόκλιση του ρυθμού ροής όγκου 
("υπολογισμός batchwise") (σε%).

64 7064 7128-7129
(2 καταχωρητές)

SD_FlowProces Tau Flow standard
deviation Tau

Τυπική απόκλιση του ρυθμού ροής όγκου 
("υπολογισμός batchwise") (σε%).

65 7065 7130-7131
(2 καταχωρητές)

SD_SoS Τυπική απόκλιση SoS

Ταχύτητα του ήχου, τυπική απόκλιση (σε%).

66-71 7066-7071
(6 καταχωρητές)

7132-7143
(12 καταχωρητές)

Ch_SD_Velocity Τυπική απόκλιση
ταχύτητας καναλιού
κανάλι 1-6

Ταχύτητα αερίου (σε %), τυπική απόκλιση, 
όπως παρατηρείται σε κάθε κανάλι. Πίνακας 
με τις τιμές για το κανάλι 1 έως 6.

72-77 7072-7077
(6 καταχωρητές)

7144-7155
(12 καταχωρητές)

Ch_SD_SoS Κανάλι SoS, 
τυπική απόκλιση
κανάλι 1-6

Ταχύτητα του ήχου (σε %), τυπική απόκλιση, 
όπως παρατηρείται σε κάθε κανάλι. Πίνακας 
με τις τιμές για το κανάλι 1 έως 6.

78 7078 7156-7157
(2 καταχωρητές)

Weighted_Reliability Συνολική 
σταθμισμένη 
αξιοπιστία

Οι αξιοπιστίες των μεμονωμένων διαδρομών 
συνδυάζονται σε ένα συνολικό σχήμα 
χρησιμοποιώντας τους συντελεστές 
βαρύτητας από τις διαδρομές (σε %).
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10.8.8  Καταχωρητές αναμονής (ανάγνωση/εγγραφή): Float (32-bit) κινητή υποδιαστολή, 
εύρος διευθύνσεων 7500-7999

Σχετική
διεύθυνση

Απόλυτη διεύθυνση Όνομα Παράμετρος/ 
Μεταβλητή
(σύντομη 
περιγραφή)

Ασυμβατότητα 
Modicon

Συμβατότητα 
Modicon

0 7500 7500-7501
(2 καταχωρητές)

TestRegister
float32

Καταχωρητής ελέγχου

Εγγραφή προορίζεται για τον έλεγχο των 
επικοινωνιών και το χειρισμό του 
πρωτοκόλλου με αυτό το είδος καταγραφής, 
χωρίς να επηρεάζεται η λειτουργία του 
μετρητή.
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Ρυθμίσεις Ροόμετρου

Σχετική
διεύθυνση

Απόλυτη διεύθυνση Όνομα Παράμετρος/ 
Μεταβλητή
(σύντομη 
περιγραφή)

Ασυμβατότητα 
Modicon

Συμβατότητα 
Modicon

1 7501 7502-7503
(2 καταχωρητές)

Διάμετρος Εσωτερική διάμετρος

Εσωτερική διάμετρος του σώματος του 
μετρητή στο τμήμα μέτρησης (σε m).

2 7502 7504-7505
(2 καταχωρητές)

MeterConstat_Fwd Μετρητής σταθερά
προς τα εμπρός

Μετρητής με σταθερή προς τα εμπρός 
κατεύθυνση της ροής.

3 7503 7506-7507
(2 καταχωρητές)

MeterConstant_Rev Μετρητής σταθερά
αντίστροφα

Μετρητής με σταθερά αντίστροφη κατεύθυνση 
ροής.

4 7504 7508-7509
(2 καταχωρητές)

ThermExp_Alpha_Pip
e

Συντελεστής θερμικής 
διαστολής
υλικό αγωγού Άλφα

Ιδιότητα του υλικού του σώματος του μετρητή, 
που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του 
αποτελέσματος της θερμικής διαστολής (σε 1 / 
° C)

5 7505 7510-7511
(2 καταχωρητές)

ThermExp_Referenc
e_Temp

Θερμοκρασία 
αναφοράς
Διαστολή σώματος

Θερμοκρασία (σε ° C) στην οποία 
προσδιορίζεται η εσωτερική διάμετρος του 
σώματος του μετρητή στο τμήμα μέτρησης.

6-11 7506-7511
(6 καταχωρητές)

7512-7523
(12 καταχωρητές)

Ch_PathLength_Cal Κανάλι 
βαθμονομημένης 
διαδρομής
Μήκος L,
κανάλι 1-6

Μήκος (σε m) της ακουστικής, μήκος της 
διαδρομής μεταξύ των δύο μετατροπέων μιας 
διαδρομής μέτρησης. Πίνακας με τις τιμές για 
το κανάλι 1 έως 6.

12-17 7512-517
(6 καταχωρητές)

7524-7532
(12 καταχωρητές)

Ch_Angle_Measuring Κανάλι γωνίας 
μέτρησης
κανάλι 1-6

Γωνία στην οποία η υπερηχητική δέσμη 
διασταυρώνεται με το σώμα του μετρητή (σε 
μοίρες). Πίνακας με τις τιμές για το κανάλι 1 
έως 6.

18 7518 7536-7537
(2 καταχωρητές)

Fwd_MaxFlowRate Ροή προς τα εμπρός, 
πλήρης κλίμακα

Τιμή (σε m3/s) (πλήρους κλίμακας) του 100% 
της ονομαστικής ροής σε κανονική 
κατεύθυνση ροής.

19 7519 7538-7539
(2 καταχωρητές)

Rev_MaxFlowRate Αντίστροφη ροή, 
πλήρης κλίμακα

Τιμή (σε m3/s) (πλήρους κλίμακας) του 100% 
της ονομαστικής ροής    σε αντίστροφη 
κατεύθυνση ροής.
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Διαμόρφωση συναγερμού

20 7520 7540-7541
(2 καταχωρητές)

Fwd_LowFlowCutoff Διακοπή χαμηλής 
ροής
Προς τα εμπρός

Για ποσοστά ροής κανονικής κατεύθυνσης  με 
μικρότερο μέγεθος από αυτή της τιμής 
αποκοπής, οι αθροιστές σταματούν την 
καταμέτρηση και οι έξοδοι (όπως η συχνότητα 
εξόδου) θα απενεργοποιηθούν. Η ένδειξη της 
ταχύτητας ροής θα εξακολουθήσει να είναι 
διαθέσιμη (σε m / s).

21 7521 7542-7543
(2 καταχωρητές)

Rev_LowFlowCutoff Διακοπή αντίστροφης 
χαμηλής ροής

Για ποσοστά ροής αντίστροφης κατεύθυνσης 
με μικρότερο μέγεθος από αυτή της τιμής 
αποκοπής, οι αθροιστές σταματούν την 
καταμέτρηση και οι έξοδοι (όπως η συχνότητα 
εξόδου) θα απενεργοποιηθούν. Η ένδειξη της 
ταχύτητας ροής θα εξακολουθήσει να είναι 
διαθέσιμη (σε m / s).

22 7522 7544-7545
(2 καταχωρητές)

Low_Flowcut_-
Threshold

Όριο διακοπής 
χαμηλής ροής

Υστέρηση πρόληψης συχνής ενεργοποίησης / 
απενεργοποίησης της διακοπής χαμηλής ροής 
(σε%). 

Σχετική
διεύθυνση

Απόλυτη διεύθυνση Όνομα Παράμετρος/ 
Μεταβλητή
(σύντομη 
περιγραφή)

Ασυμβατότητα 
Modicon

Συμβατότητα 
Modicon

Σχετική
διεύθυνση

Απόλυτη διεύθυνση Όνομα Παράμετρος/ 
Μεταβλητή
(σύντομη 
περιγραφή)

Ασυμβατότητα 
Modicon

Συμβατότητα 
Modicon

23 7523 7546-7547
(2 καταχωρητές)

SOSDev Επιτρεπτή απόκλιση 
SOS
ανά κανάλι σε SOS
μέσος αγωγός

Ορίζει το όριο συναγερμού για την απόκλιση ή 
τη μέτρηση SOS από κάθε ακουστική 
διαδρομή από τη μέση τιμή όλων των 
διαδρομών (σε m / s) (όλες οι τιμές SoS 
υπολογίζονται με mach-διόρθωση).

24 7524 7548-7549
(2 καταχωρητές)

T_LimitHigh Θερμοκρασία εισόδου 
διαδικασίας: Υψηλό 
όριο

Ανώτερο όριο για τη μέτρηση της 
θερμοκρασίας λειτουργίας (σε °C).

25 7525 7550-7551
(2 καταχωρητές)

T_LimitLow Θερμοκρασία εισόδου 
διαδικασίας: Χαμηλό 
όριο

Κατώτερο όριο για τη μέτρηση της 
θερμοκρασίας λειτουργίας (σε °C).
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Διαμόρφωση του ιξώδους

Έλεγχος παράκαμψης

10.8.9  Καταχωρητές εισόδου (μόνο ανάγνωση): Long long (64-bit ακέραιος), εύρος 
διευθύνσεων 8000-8499

Σχετική
διεύθυνση

Απόλυτη διεύθυνση Όνομα Παράμετρος/ 
Μεταβλητή
(σύντομη 
περιγραφή)

Ασυμβατότητα 
Modicon

Συμβατότητα 
Modicon

26 7526 7552-7553
(2 καταχωρητές)

VD_Reference_Visc Δυναμικό ιξώδες υπό
Θερμοκρασία 
αναφοράς

Τιμή εισόδου του δυναμικού ιξώδους (σε cP), 
που χρησιμοποιείται ως τιμή βάσης για τη 
διόρθωση του ιξώδους αναφοράς σε 
πραγματικό ιξώδες σε θερμοκρασία και πίεση 
λειτουργίας.

27 7527 7554-7555
(2 καταχωρητές)

D_Reference_Dens Πυκνότητα αναφοράς

Τιμή εισόδου της πυκνότητας (σε kg/m3), που 
χρησιμοποιείται ως τιμή βάσης για να 
διορθώσει την πυκνότητα αναφοράς στην 
πραγματική πυκνότητα σε θερμοκρασία και 
πίεση λειτουργίας.

Σχετική
διεύθυνση

Απόλυτη διεύθυνση Όνομα Παράμετρος/ 
Μεταβλητή
(σύντομη 
περιγραφή)

Ασυμβατότητα 
Modicon

Συμβατότητα 
Modicon

28 7528 7556-7557
(2 καταχωρητές)

Ovr_Value_T Θερμοκρασία 
διαδικασίας
Τιμή χειροκίνητης 
παράκαμψης

Χειροκίνητη ρύθμιση της τιμής θερμοκρασίας 
(σε °C), πρέπει να λαμβάνονται σε ισχύ, σε 
περίπτωση αδυναμίας μέτρησης της 
θερμοκρασίας.

Σχετική
διεύθυνση

Απόλυτη διεύθυνση Όνομα Παράμετρος/ 
Μεταβλητή
(σύντομη 
περιγραφή)

Ασυμβατότητα 
Modicon

Συμβατότητα 
Modicon

0 8000 8000-8003
(4 καταχωρητές)

TestRegister
uint64

Καταχωρητής ελέγχου

Πληροφορίες!
Εγγραφή προορίζεται για τον έλεγχο των επικοινωνιών και το χειρισμό του πρωτοκόλλου με αυτό 
το είδος καταγραφής, χωρίς να επηρεάζεται η λειτουργία του μετρητή.
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Αθροιστές

10.8.10  Καταχωρητές αναμονής (ανάγνωση/εγγραφή) Long long (64 bit ακέραιος), εύρος 
διευθύνσεων 8500-8999

Σχετική
διεύθυνση

Απόλυτη διεύθυνση Όνομα Παράμετρος/ 
Μεταβλητή
(σύντομη 
περιγραφή)

Ασυμβατότητα 
Modicon

Συμβατότητα 
Modicon

1 8001 8004-8007
(4 καταχωρητές)

Fwd_Proces Αθροιστής 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ προς τα 
εμπρός

Συσσωρευμένος όγκος (με τον μετρητή σε 
κατάσταση σφάλματος) προς τα εμπρός 
κατεύθυνση της ροής, στην κατάσταση της 
γραμμής (σε ml (=10-6 m3)).

2 8002 8008-8011
(4 καταχωρητές)

Rev_Proces Αθροιστής 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
αντίστροφη

Συσσωρευμένος όγκος (με τον μετρητή σε 
κατάσταση σφάλματος) σε αντίστροφη 
κατεύθυνση της ροής, σε συνθήκες της 
γραμμής (σε ml (=10-6 m3)).

3 8003 8012-8015
(4 καταχωρητές)

FwdFail_Proces Αθροιστής 
ΑΠΟΤΥΧΙΑ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ προς τα 
εμπρός

Συσσωρευμένος όγκος (με τον μετρητή σε 
κατάσταση σφάλματος) προς τα εμπρός 
κατεύθυνση της ροής, στην κατάσταση της 
γραμμής (σε ml (=10-6 m3)).

4 8004 8016-8019
(4 καταχωρητές)

RevFail_Proces Αθροιστής 
ΑΠΟΤΥΧΙΑ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
αντίστροφη

Συσσωρευμένος όγκος (με τον μετρητή σε 
κατάσταση σφάλματος) σε αντίστροφη 
κατεύθυνση της ροής, στην κατάσταση της 
γραμμής (σε ml (=10-6 m3)).

Σχετική
διεύθυνση

Απόλυτη διεύθυνση Όνομα Παράμετρος/
 Μεταβλητή
(σύντομη 
περιγραφή)

non-Modicon Modicon-comp.

0 8500 8500-8503
(4 καταχωρητές)

TestRegister
uint64

Test Register

Πληροφορίες!
Εγγραφή προορίζεται για τον έλεγχο των επικοινωνιών και το χειρισμό του πρωτοκόλλου με αυτό 
το είδος καταγραφής, χωρίς να επηρεάζεται η λειτουργία του μετρητή.
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Επισκόπηση προϊόντων KROHNE

• Ηλεκτρομαγνητικά ροόμετρα

• Ροόμετρα μεταβλητής περιοχής

• Ροόμετρα υπερήχων

• Ροόμετρα μάζας

• Ροόμετρα Vortex

• Ελεγκτές ροής

• Μετρητές στάθμης

• Συγκροτήματα θερμοκρασίας

• Μετρητές πίεσης

• Προϊόντα ανάλυσης

• Προϊόντα και συστήματα για την πετρελαιοβιομηχανία & και τη βιομηχανία φυσικού αερίου

• Συστήματα μέτρησης για τον κλάδο της ναυτιλίας

Κεντρικά γραφεία KROHNE Messtechnik GmbH
Ludwig-Krohne-Str. 5
47058 Duisburg (Γερμανία)
Τηλ.:+49 203 301 0
Φαξ:+49 203 301 103 89 
info@krohne.com
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Ο τρέχων κατάλογος όλων των στοιχείων επικοινωνίας και των διευθύνσεων της 
KROHNE παρέχεται στην ιστοσελίδα:


