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زیـر  شـرایط   مطـابق  که در این کتابچه راهنما توضیح داده شده اندنه شرکت کروساخت  جریان سنجهای الکترومغناطیسی    
  :می باشند

  .2001 (2A( ، 1A) 1998( و EN  61326-1) 1997( در ارتباط با EEC/68/93 و EEC/336/89ورالعمل  دست●
  .EN 61010-1: 2001در ارتباط با  EEC/68/93 و EEC/23/73دستورالعملهای ولتاژ پایین  ●
  . مربوط به تجهیزات فشارEC/23/97مل دستورالع ●
  . برای طرحهای مختلف برای استفاده در مکانهای خطرناکa100ATEX (EC/9/94  EX( دستورالعمل ●
 همراه با کـانورتور سـیگنال   NE  04/21  به شمارهNAMUR  هستند و شرایط راهنمایCEهمه ابزارها دارای نشان  ●

300  IFC را دارند.  
  
  
  
  
  
  
3                                                                         7309703200                                                                     2006 / 11  

CE / EMC /  تاییدیه ها/ استاندارد ها  



   
ط ایمنی و  قوانین مربوط بـه جلـوگیری از صـدمات و              استانداردهای کاربردی ملی، شرای   دستورالعملهای کار با دستگاه را مطالعه نمایید و         لطفا  

  .قرار دهیدخسارات احتمالی را مورد بررسی 
  .د شرایط و ماهر انجام شودجکار با ابزار اندازه گیری کننده فقط باید توسط افراد وانصب و 

  

 

  :عالمت هشدار
  لکتریکیاخطر شوک 

  !هشدار
  !خسارات زیادی شود سوزی شدید و شوک الکتریکی خطرناک است و می تواند باعث آتش

  

 

دستورالعملهای جداگانـه ای    
ــرای تجهیــزات محــافظ در  ب
برابــر انفجــار در دســترس   

  !هستند

  !اخطار
 و ایـن    خطرناک بکار برده مـی شـوند      استفاده از این تجهیزات در مکانهای       قوانین خاصی برای    

ستگاه در چنین مکانهایی اجـرا      برای اطمینان از کارکرد ایمن د     قوانین باید بدون عیب و نقص       
سیم کشی، نصب، کار با دستگاه و نگهداری از دسـتگاه فقـط بایـد توسـط افـراد واجـد                      .شوند

  .شرایط و آموزش دیده در رابطه با محافظت در برابر انفجار انجام شود
  

 

  !هشدار
  !اخطار

  !هشدار
خسارات جدی را به    می تواند   ،  ی است که اگر از آنها چشم پوشی شود        ثحوادنشانگر فعالیتها یا    
 و یا باعث عملکرد نادرسـت یـا خرابـی           موقعیتهای خطرناکی را بوجود بیاورد    افراد  وارد نماید،     

  .دستگاه شود
  
  !خطارا

 می تواند خسارات جدی را به       نشانگر فعالیتها یا حوادثی است که اگر از آنها چشم پوشی شود،           
  . دستگاه شود و  باعث عملکرد نادرستافراد  وارد نماید

  

 

  اطالعات و نکات ضروری  اطالعات

  

  . که برای اندازه گیری جریان خطی مایعات طراحی شده اندیان سنجهای الکترومغناطیس دستگاههای دقیقی هستندرج
  .µS/cm 20: معدنی آن تصفیه شده؛ برای آبی که امالح )بسته به سنسور( µS/cm 1 ≥مایعات مورد نظر باید هدایت الکتریکی داشته باشد، 

 است m/s 12-3/0=vوقتی سرعت جریان بین ) Primary head(سنسور  را می توان بعنوان تابعی از سایز اندازه گیری Q%100محدوده کامل
  . ببینید5-3جدول جریان را در بخش . تنظیم نمود

و هـدایت مایعـاتی کـه هـدایت الکتریکـی دارنـد              فقط برای اندازه گیری سرعت جریان        نهجریان سنجهای الکترومغناطیس ساخت شرکت کرو     
  .طراحی شده اند

  .دقابل استقاده هستنسنجها همچنین برای استفاده در مکانهای خطرناک نیز جریان این 
دسـتورالعملهای جداگانـه کـار بـا        . س هـستند   در دستر  EEx که بصورت دستورالعملهای ویژه      قوانین خاصی در این حالت بکار برده می شوند        

  .دستگاه را ببینید
  .منحصرا به عهده اوپراتور است الکترومغناطیسمسئولیت استفاده درست و مورد انتظار از این دستگاههای جریان سنج 

بعالوه . دستگاه شود ضمانت شرکت سازنده لغوممکن است منجر به ) سیستمها (جریان سنجهانصب نادرست و در نتیجه عملکرد نامناسب این     
  . که بر سر آن توافق حاصل می شود اعمال می شوند"شرایط کلی فروش"

گنجانده شده در صفحه آخر این دستورالعملها توجه        جها به شرکت کرونه برگردانده شوند لطفا به اطالعات          نیاز باشد تا جریان سن     درصورتی که 
 .جریان سنج برگردانده شده می پردازد که برگه فرم پرشده همراه دستگاه باشدفقط در صورتی به تعمیر یا بررسی شرکت کرونه . کنید

  
2006 / 11                                                            7309703200                                                                                  4  

  اطالعات ایمنی

  توضیح دستگاه

  مسئولیت کاال و ضمانت



  . با توجه به مدل سفارش داده شدهکانورتور سیگنال
 با طـول    Aکابل سیگنال :استاندارد (با توجه به مدل سفارش داده شده      ) که درفضای باز نصب می شوند      WوFیفقط برای مدلها  (کابل سیگنال 

m5(  
  گزارش تنظیمات کارخانه

  رش کالیبراسیون دستگاهاگز
 به زبان سفارش داده شده، برای نصب، اتصال الکتریکی، روشـن کـردن دسـتگاه و کنتـرل کـانورتور       هدستورالعمل راه اندازی سریع دستگا    

  .اپراتورتوسط سیگنال 
CD-ROMهمراه با کتابچه راهنما برای سنسورها و کانورتور سیگنال .  

  

 بـر اسـاس   اطالعـات عملیـاتی  .  حالتی تحویل داده می شود که آماده کـار انـدازه گیـری اسـت             دستگاه اندازه گیری که خریداری نموده اید در       
کانورتور سیگنال در حالت استاندارد تنظیم شده و توسط صفحه نمایشگر، اجـزاء کنتـرل کننـده                 . سفارش شما بر روی دستگاه تنظیم شده اند       

  . تجهیز شده است®HARTبوسیله اپراتور و رابط 
C 300  IFC  ان سنج کوچکیرج  

  کانورتور سیگنال مستقیما بر روی سنسور قرار دارد
F 300  IFC   مدلی که در فضای باز نصب می شوددر فضای باز کانورتور سیگنال در یک محفظه ،  

  اتصال الکتریکی به سنسور جریان بوسیله جریان میدان و کابلهای سیگنال
W 300  IFC  وار، مدلی که در فضای باز نصب می شودی نصب بر روی دکانورتور سیگنال در یک محفظه قابل  

  اتصال الکتریکی به سنسور جریان بوسیله جریان میدان و کابلهای سیگنال
R 300  IFC  مدلی که در فضای باز نصب می شود١٩"محفظه  کانورتور سیگنال در یک ،  

    )در حال آماده سازی (لاتصال الکتریکی به سنسور جریان بوسیله جریان میدان و کابلهای سیگنا
Cو F) این مدلها برای استفاده در مکانهای خطرناک بکار می روند  )انتخابی.    

 در . تحویل داده شده را چک کنید مطمئن شوید دستگاه ها براساس مدل سفارش داده شده تحویـل داده شـده انـد     اتزپالک نام تجهی  لطفا  
  . نشان داده شده است2-2خروجی در بخش /ورودیک نام برای پال. زیر نمونه هایی از پالک نام را می بینید

  
  ی از پالکهای نامینمونه ها
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   تحویلاجزاء دستگاه هنگام

  پالک نام دستگاههامدلهای کانورتور سیگنال و 



  !                                                                                                            لطفا توجه کنید    محل نصب و نکات مهم در مورد آن1-1
یا قـوانین ملـی همـسان     "V 1000ریکی تغذیه با ولتاژ خطی تا قوانین مربوط به نصب منبع الکت" VDE 0100 اتصال الکتریکی بر طبق

   .می باشد
    
برای منبع تغذیه، جریـان میـدان و کابلهـای سـیگنال و بـرای خروجیهـا و       )  PGورودیهای کابل  پیچ شده ( اتصاالت ورودی جداگانه ایاز

      .ورودیها استفاده نمایید
      .د محافظت نمایید و در صورت لزوم سایه بان نصب کنیدیکانورتور سیگنال را در برابر تابش مستقیم خورش

    .بوسیله فن یا تهویه هواک شوند، مثال ن نیاز دارند تا به اندازه کافی خ کنترل الکترونیکیکابینتهایکانورتورهای سیگنال نصب شده در 
  .هرگز کانورتور سیگنال را در معرض ارتعاش شدید قرار ندهید

  : تست شده استارتعاش در برابر IEC 68-2-34 براساس استاندارد KROHNE OPTIFLUX      دستگاه 
  ،)جهتها(انجام تست در همه سه محور  / Hz 20=1f / Hz 2000=2f / min 90=t: تست ارتعاش با دامنه باال      

  .)ASD= Hz / 2g 01/0 )g 5/4=aeffدانسیته تسریع طیفی       
    .ا ببینید ر5-5، بخش ابعاد کانورتور سیگنال

      )W و Fمدلهای (ط قگنال در فضای باز فیبرای کانورتورهای س/ برای سیستهای جدا از هم 
      نصب کانورتور سیگنالی که در فضای باز مورد استفاده قرار می گیرد

  :W 300 IFCنصب 
سـپس  .  آن را به دیوار یا پایه متصل کنید       دستگاه بر روی آن قرار داده می شود را از پشت کانورتور سیگنال بردارید و سپس                 پلیتی که     

واشرهای قفل کننده و مهره ها را بر روی پیچهایی که بر روی بدنه هـستند قـرار داده و بعـد                      . کانورتور سیگنال را بر روی آن قرار دهید       
  .ها را کامال محکم کنیدمحل بدنه را بر روی دیوار یا پایه تنظیم کنید و سپس پیچ .پیچها را کمی محکم کنید

  ):کمترین فواصل بین کانورتورهای سیگنال(، اطالعات بیشتر ابعاد
    .، ابعاد و اوزان، را ببینید5-5بخش 

  :F 300 IFCنصب 
  .بوسیله پلیت بر روی دیوار یا پایه نصب کنید را F300 IFCدستگاه   

  :)کمترین فواصل بین کانورتورهای سیگنال(، اطالعات بیشتر ابعاد
    .، ابعاد و اوزان، را ببینید5-5بخش 

کابـل سـیگنال و کابـل جریـان          مجـاز    طـول  بیشترین   .ریدیبین سنسور جریان و کانورتور سیگنال کمترین فاصله ممکن را در نظر بگ            
    . ببینید1-3-5 و 1-3-3میدان را در بخش 

، )BTS 300نوع   (B یا کابل    )، استاندارد DS 300نوع  (،  Aکابل  ،  یداز کابل سیگنالی که شرکت کرونه در اختیار قرار داده است استفاده تمای            
    .ft 15 / m 5، طول استاندارد )، انتخابیbootstrapeخود راه انداز

 F 6000 و  F 5000 OPTIFLUX  سنسورهای جریـان برای) BTS 300نوع ( bootstrape Bخود راه اندازبطورکلی از کابلهای سیگنال 
OPTIFLUX   5/2-15 شـود، بـا انـدازه هـای        استفاده مـی DN     و برای مایعات آلوده که تمایل به ایجـاد رسـوب عـایق در                و ،

    .استفاده نماییدبرابر الکتریسیته دارند 
تنظیمات اولیـه    همچنین آنها را با هم نصب کنید و مطمئن شوید که             !بره کنید یالبا هم ک  را  و کانورتور سیگنال    همیشه سنسور جریان    

  . بخش پالک نام و گزارش مربوط یه تنظیمات کانورتور سیگنال را ببینید. یکسان هستندGK/GKLثابت 
 GK/GKL و DNشوند، کانورتور سیگنال بایـد بـر روی سـایز    در صورتیکه اجزاء دستگاه بطور جداگانه تهبه شوند و یا اگر با هم دیگر نصب       

  . را ببینید4بخش . سنسور تنظیم شود
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  منبع تغذیه  :    اتصال الکتریکی      1



  ساختار  مدلهای مختلف بدنه
C 300 IFC) و) فشرده  
F 300 IFC) قابل نصب در فضای باز(  
  

  . قابل دسترس هستند2از نمودن پیچهای روکش  ترمینال بعد از ببخشهای مختلف
  .)F، برای فقط مدل 5و (
   الکترونیکیقسمتروکش    1
  ها خروجی/ ها  منبع تغذیه و ورودیروکش قسمت ترمینال برای    2
  ورودی کابل برای منبع تغذیه   3
  خروجی ها/ ورودی کابل برای ورودی ها    4
  

  )زقابل نصب در فضای با (Fفقط برای مدل 
   ترمینال سنسورروکش قسمت   5
  ورودی کابل برای کابل جریان میدان   6
  ورودی کابل برای کابل سیگنال  7
  پیلت ضمیمه برای نصب بر روی دیوار یا پایه   8
 )5(پیچ قفل کننده روکش قسمت ترمینال    9
  

  .رخاندچ درجه 90ه به اندازه را می توان در چند مرحله و در هر مرحل F300 IFC وC300 IFCصفحه نمایشگر 
 و گیره های فلزی را با استفاده از یک پیچ گوشتی یـا چیـزی                برای چرخاندن صفحه نمایشگر روکش قسمت الکترونیکی را باز کنید         

بـه طـرف    بین گیره های فلزی     را از   صفحه نمایشگر   سپس می توان    . مشابه آن به سمت چپ و راست صفحه نمایشگر حرکت دهید          
 دادن گیره ها به داخل قـسمت الکترونیکـی همـراه بـا صـفحه                فشارقبل از   . و بعد آن را در وضعیت مورد نظر قرار داد         د  یبیرون کش 

 سـپس روکـش را در سـر جـایش           .بیش از حد تـاب نخـورده باشـد        کابل نواری مسطح صفحه نمایشگر      نمایشگر، مطمئن شوید که     
  .گذاشته و پیچهای آن را با دست محکم کنید

خـصوصا بـرای    ایـن مـسئله     لوده شدن یا کثیف شدن رزوه روکش جلوگیری شود و همیشه به خوبی روغـن کـاری شـوند؛                    باید از آ  
  ! مهم استبکار می روند) Ex(مدلهایی که در مکانهای خطرناک 

  
F 300 IFC) قابل نصب در فضای باز(  
  روکش قسمت الکترونیکی 1
  غذیه، اتصال سنسور روکش سه قسمت ترمینال جدا از هم برای منبع ت 2

  خروجی ها/ و ورودی ها 
  )2(پیچ قفل کننده، نیم چرخ بع راست و چپ  3
  )1(اهرم ایمنی برای باز کردن روکش 4
  قسمت ترمینال سنسور، روکش بصورت جداگانه باز می شود 5
  خروجی ها/ ورودی ها  قسمت ترمینال، 6
خطر شوک بصورت جداگانه قسمت ترمینال منبع، روکش محافظ در برابر 7

  باز می شود
  رابط ورودی برای کابل سیگنال 8
  رابط ورودی برای کابل جریان میدان 9

  خروجی ها/ دو ورودی کابل برای ورودی ها 10
    منبع تغذیهورودی کابل برای  11
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 W 300 IFC و C ،F         اتصال به منبع تغذیه برای مدلهای  1-2
 !وجه کنیدتلطفا 

  . است6و  X4 / 4NEMA، بسته به مدل دستگاه برابر با EN / 529 IEC 60529 برای 67 و 65IP درجه حفاظتی
طراحی شـده انـد بایـد    که برای محافظت از تجهیزات الکترونیکی در برابر گرد وغبار و رطوبت      ی جریان سنج ها     بدنه ها   ارزیابی شده  مقادیر

. 2 انـدازه گـذاری شـده انـد        تجمع آلـودگی    برای IEC 664 و   VDE 0110 و فواصل آزاد براساس      خیزشفواصل  . همیشه کامال بسته باشند   
  . اورولتاژIIبرای رده بندی طراحی شده اند و مدارهای خروجی برای اورولتاژ  IIIمنبع تغذیه برای رده بندی مدارهای 

  
.  انجـام مـی شـود      تـامین کننـده جریـان     برای مـدار بـرق      )  A 16≤IN(محافظت بوسیله فیوز     :محافظت توسط فیوز، قطع اتصال دستگاه     

  .جداسازی کانورتور سیگنال باید فراهم شودبرای ) ع کننده مدارسوییچ، قط( یک دستگاه قطع کننده اتصال همچنین
  

AC Volt 230 -100)  10 %-+ 15%محدوده تولرانس(  
  . است توجه داشته باشید)Hz 60-50(، ولتاژ منبع تغذیه و محدوده فرکانس به اطالعات درج شده بر روی پالک نام که شامل

  
  .ه ترمینال جداگانه ای در بخش ترمینال کانورتور سیگنال  متصل باشند باید بمنبع تغذیه PEمحافظ اتصال به زمین 

  
 1-3-6بخش .  سیگنال می باشند و کانورتور)Primary head(سنسور جریان  منبع تغذیه و اتصال الکتریکی بین مربوط به I-IIنقشه اتصال 

  .را ببینید
    

AC Volt 42 -21)  10 %-+ 15%محدوده تولرانس(  
  !رج شده بر روی پالک نام توجه داشته باشیدبه اطالعات د

  
 در بخـش ترمینـال      U-ت که بصورت بـس     ای  را به ترمینال جداگانه    FE  رسانای اتصال به زمین محافظ     به دالیلی برای انجام اندازه گیری، یک      

  .کانورتور سیگنال است متصل کنید
  

 PELV) (0106 VDE/ 0100(سـازی محافظـت کننـده فـراهم نماییـد           جداهنگامی اتصال به ولتاژهای خیلی پایین عملیاتی، امکانی برای          
VDE 536 و یا IEC / 364 IECیا قوانین ملی مربوطه .(  

  
  . را ببینید1-3-6بخش . مربوط به منبع تغذیه و اتصال الکتریکی بین سنسور جریان و کانورتور سیگنال می باشند I-IIنقشه های اتصال 

  
  )بکار برده می شودمدلهای قرار گرفته در محفظه / ه مدلها برای هم ( تغذیهبه منبعاتصال 

  
  مصرف منبع تغذیه

  
  VA 22=ACبرای  ●
 W 12=DC برای ●

  

  

  
)10 / +%15%- (V 230-100 :AC  PE       N  L     

)30 / +%25%- (V 24-12 :DC  PE      L-  L+  
  

  .دناضافی در برابر برخوردهای تصادفی محافظت می شوصلی بوسیله کالهکهای مفترمینالهای منبع تغذیه در بخش های ترمینال 
  

 

 همه .کانورتور سیگنال باید به نحو مناسبی به زمین متصل شود تا از خطر شوک الکتریکی به افرد جلوگیری شود        :هشدار      
برده مـی شـوند مـورد       ، اطالعات عملیاتی و نقشه های اتصال برای دستگاههایی کـه در مکانهـای خطرنـاک بکـار                 دستورالعملها

  ! را به دقت مطالعه نمایید"Ex"در این موارد دستورالعملهای عملیاتی ویژه استفاده قرار نمی گیرند؛ 
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  )Primary heads(     اتصال الکتریکی سنسورهای کنترل از راه دور 1-3
  Cو کابل جریان در محیط باز  B و A اطالعات کلی در مورد کابلهای سیگنال 1-3-1
  

  

  .روکش سیم دو یا سه تایی عملکرد مناسبی دارد با  B و Aکابلهای سیگنال یله وسبدستگاه فقط 
  ! این وجود هنگام استفاده از سایر کابلهای سیگنال، لطفا به اطالعات الکتریکی زیر توجه داشته باشیدبا

  تست ولتاژ                                               EN 60811ایمنی الکتریکی برای 
  V 500روکش داخلی    / سیم سیگنال    )                                        دستورالعملهای مربوط به ولتاژ پایین(

  V 1000سیم سیگنال    / سیم سیگنال .                                                      یا استانداردهای ملی همسان
  V 1000روکش خارجی   /                                                               سیم سیگنالظرفیت سیم سیگنال

  پیچش سیمهای سیگنال                                     pF/ft 15 یا pF/m 50  <سیم   / سیم 
  ،feet برحسب 3× برحسب متر یا 10×                                 کمترین مقدار    pF/ft 45 یا pF/m 150 < روکش/ سیم 

  میدانهای الکتریکی مهم است روبش             هنگام  mile × GΩ ۶٠ > یا km × GΩ 100 > مقاومت جداسازی
  mA 100 <جریان  / V 24 >ولتاژ 

  .در زیر آب و زیر زمین تا حد امکان محکم نماییدکابلهای سیگنال را 
  ل استال نرمال متصص به ترمینال اتتخیلهسیم بوسیله  )1 (داخلی -                                            :اتصال روکشها

   متصل است-U بست به ترمینال)braid(بوسیله نوار ) 60 (خارجی -                                                           
  . در برابر شعله مقاومندIEC 60322-1 و EN 50625-2-1مواد عایق بر اساس استاندارد 

  .در دماهای پایین انعطاف پذیری خود را حفظ می نمایندکابلهای سیگنال غیر پالستیکی که مواد هالوژنه کمی دارند 
  ، با روکش دوتایی)DS 300نوع  (Aکابل سیگنال 

   ، روکش داخلی،هیتخلسیم 
17 AWG / Cu 2mm 0/1) بدون عایق، لخت(  

  ) را ببینید1 تخلیهسیم  (روکش داخلی
  )2=عالمت (AWG / 2mm 5/0 20عایق شده،  رسانای
  )3=عالمت (AWG / 2mm 5/0 20عایق شده،  رسانای

  روکش خارجی،  تخلیهسیم 
20 AWG / Cu 2mm 5/0) بدون عایق، لخت(  

  ) را ببینید6 تخلیهسیم  (روکش خارجی
  )300DS -عالمت (mm8 / 3/0"، با قطر تقریبی پوشش خارجی

    
  )انداز خودراه خط (تاییسه ، با روکش )BTS 300نوع  (Bکابل سیگنال 

  لی، ، روکش داختخلیهسیم 
17 AWG / Cu 2mm 0/1) بدون عایق، لخت(  

  ) را ببینید1 تخلیهسیم  (روکش داخلی
  )2=عالمت (AWG / 2mm 5/0 20عایق شده،  رسانای

  2 رسانایروکش جداگانه برای  تخلیهسیم 
  )3=عالمت (AWG / 2mm 5/0 20عایق شده،  رسانای

  3 رسانایبرای روکش جداگانه  تخلیهسیم 
  ارجی، روکش خ تخلیهسیم 

20 AWG / Cu 2mm 5/0) بدون عایق، لخت(  
  ) را ببینید6 تخلیهسیم  (روکش خارجی

    )BTS 300 -عالمت (mm12 / 5/0"، با قطر تقریبی پوشش خارجی
د تا ولتاژ کـامال یکـسانی   هستند کنترل می شون   ) 3و2(که در حضور سیمهای سیگنال      همیشه توسط کانورتور سیگنال     ) 30و20( روکشهای جداگانه    در روش خود راه انداز    

 عبور نمی   30/3 یا   20/2وجود ندارد و هیچ جریانی از طریق مقاومت بین          ) 3و2(و سیمهای سیگنال    ) 30و20(هیچ اختالف ولتاژی بین روکشها      به این دلیل    . داشته باشند 
  .می که هدایت الکتریکی پایین است بوجود می آورد این مسئله امکان استفاده از طول بلندتر کابل را هنگا. است"صفر" و خط مقاومت ظاهرا کند

  
  Cدان یان میکابل جر

  . را ببینید1-3-3بخش عرضی بستگی به طول مورد نیاز کابل دارد، جدول بخش 
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   B و Aکابلهای سیگنال عالمت گذاری     1-3-2
  :طفا توجه کنید کهل
 و  تخلیـه اشکال موجود در جداول و تـصاویر روکـش هـا، سـیمهای               ●

-3-1بخش .  را مشخص می نمایندB و Aسیمهای سیگنال کابلهای 
  . را ببینید1
 عالمـت گـذاری   بـرای   ) a-d(شاندهنده ابعـاد    جداول و تصاویر زیر ن     ●

  .کابلهای سیگنال هستند

   مشتریهب تحویل داده شده اجناس
W  لوله عایق)PVC( قطر ،mm 5/2-0/2  / 1/0"ا تقریب  
X لوله یا روکش کابلی که با حرارت جمع می شود  
Y  41 228بست انتهای سیم به DIN : 8-5/1 E 
Z  41 228بست انتهای سیم به DIN : 8-5/0 E   

  
  )BTS 300نوع  (Bکابل سیگنال 

  mm/inchطول تقریبی بر حسب 
  کانورتور سیگنال

W 300 IFC  F 300 IFC 
  ابعاد  سنسور

"5/3-90  "5/3-90  "4/2-60  a 
"4/0-10  "4/0-10  "4/0-10  b 
"3/0-8  "3/0-8  "3/0-8  c 
"0/1-25  "0/1-25  -  d 

  60  متصل  متصل  یر متصلغ
    20 / 30  غیر متصل   متصلIFC 300فقط در 

  )DS 300نوع  (Aکابل سیگنال 
 mm/inchطول تقریبی بر حسب 

  کانورتور سیگنال
W 300 IFC  F 300 IFC 

  ابعاد  سنسور

"5/3-90  "5/3-90  "4/2-60  a 
"4/0-10  "4/0-10  "4/0-10  b 
"3/0-8  "3/0-8  "3/0-8  C 

 
 

  60  متصل  متصل  غیر متصل
      

  ، با روکش دوتایی)DS 300نوع ( Aکابل سیگنال 
  

  
  

  )bootstrap( تاییسه ، با روکش )BTS 300نوع ( Bکابل سیگنال 
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  Cنوع، طول و آماده سازی کابل جریان میدان     1-3-3
  C، کابل جریان میدان سطح مقطعطول و 

Cross section AF )Cu(  طول  
18 AWG × 3 Cu 2mm 75/0 × 3 Ft 500- 0                 m 150- 0  
14 AWG × 3 Cu 2mm 50/1 × 3 Ft 1000- 0               m 300- 150  

Cu =مس سطح مقطع  

12 AWG × 3 Cu 2mm 50/2 × 3 Ft 2000- 1000          m 600- 300  
  . کابلهای زیر طراحی شده اندسطح مقطعترمینالها برای برای  W300 IFCبرای دستگاه 

  2mm 5/1  / ≥ 14AWG≤: کابل انعطاف پذیر  ●
  2mm 5/2  / ≥ 12AWG≤: انعطاف پذیر غیرکابل  ●
  

  آماده سازی
  

  
  
  )Primary heads ( به زمینسنسورهاتصال ا   1-3-4

  .سنسور باید به نحو مناسبی به زمین متصل شود
  . نباید هیچ ولتاژ تداخل کننده ای را از خود عبور دهدکابلی که بر روی زمین قرار می گیرد

  .بیش از یک دستگاه به زمین استفاده نکنیداز کابلی که بر روی زمین قرار می گیرد برای اتصال 
 دستورالعملهای ویژه اتصال به زمین      .ر همزمان وقتی بکار می رود که اتصال از نوع هم پتانسیل باشد            مکانهای خطرناک، اتصال به زمین بطو     در  
  .مورد استفاده قرار می گیرند در مکانهای خطرناک فقط برای تجهیزات موجود می باشند که "Ex-دستورالعملهای نصب"در

  . به زمین متصل می شوندFEر اتصال به زمین عملیاتی سنسورها بوسیله یک کنداکتو
 برای انواع سنسورها در قسمت جداگانه ای که مربوط به دستورالعملهای نـصب جداگانـه بـرای سنـسورها                    دستورالعملهای ویژه اتصال به زمین    

  .است آورده شده اند
 primary(و روش نـصب سنـسورها   حلقه های اتصال بـه زمـین   نحوه استفاده از  درباره یهمچنین این دستورالعملها شامل توضیحات مفصل

heads (، اشند است نیز می بدر لوله های فلزی یا پالستیکی یا لوله هایی سطح داخلی آنها پوشش داده شده.  
  

 

 همه .ود کانورتور سیگنال باید به نحو مناسبی به زمین متصل شود تا از خطر شوک الکتریکی به افرد جلوگیری ش       : هشدار     
، اطالعات عملیاتی و نقشه های اتصال برای دستگاههایی کـه در مکانهـای خطرنـاک بکـاربرده مـی شـوند مـورد                        دستورالعملها

  ! را به دقت مطالعه نمایید"Ex"استفاده قرار نمی گیرند؛ در این موارد دستورالعملهای عملیاتی ویژه 
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  طول کابل سیگنال   1-3-5
  )primary head(بیشترین فاصله بین کانورتور سیگنال و سنسور 

  
  اختصارات و نکات

  اتصالهای  دیاگرام و دیاگرامبرای جدول زیر، 
A کابل سیگنال  A /  300نوع DSدیاگرام زیر را ببینید: ، روکش دوالیه، بیشترین طول  
A کابل سیگنال  B /  300نوع BTSدیاگرام زیر را ببینید: ، روکش سه الیه، بیشترین طول  
A را ببینید1-3-3بخش: طول و سطح مقطع ،جریان میدانی  کابل   
σ  هدایت الکتریکی مایع تحت فرآیند  
 

  منحنی برای کابل سیگنال
  سنجش اندازه

کمترین هدایت 
   A  الکتریکی

  سنسور
Primary head  

DN mm  inches µS/cm    DN mm 
F 1000 OPTIFLUX 150  -  10  6  -  1  5   ؟؟A 2B 

150  -  25  6  -  1  20  1A 3B F 2000 OPTIFLUX 
2000  -  200    20  2A 4B 

 1B  -  10  ؟؟؟  5/2  -  6
 1A 3B  1  ؟؟؟  10  -  150

F 4000 OPTIFLUX 

2000  -  200  80  -  8  1  2A 4B 
  1B  -  10  ؟؟  5/2
 2B  -  5  ؟؟  4  -  15
100  -  25  4  -  1  1  1A 3B 

F 5000 OPTIFLUX 

250  -  150  10  -  6  1  2A 4B 
 1B  F 6000 OPTIFLUX  -  10  ؟؟  5/2  -  15

150  -  25  6  -  1  1  1A  3B  
  

  

  

  !لطفا توجه کنید
 که در صورت نیاز دردسـترس   مورد نیاز می باشند  ZD، کابلهای مخصوص و یک جعبه       Cº150برای استفاده از دماهای باالی      

  .اند و شامل دیاگرامهای مدار اصالح شده ای هستند
  
  

2006 / 11                                                            7309703200                                                                                12  



  برای منبع تغذیه و سنسورها) II و I(دیاگرامهای اتصال    1-3-6
   !لطفا توجه نمایید                                               نکات مهم برای دیاگرامهای اتصال

 

کتریکی به افرد جلوگیری     کانورتور سیگنال باید به نحو مناسبی به زمین متصل شود تا از خطر شوک ال               :  هشدار    
، اطالعات عملیاتی و نقشه های اتصال برای دستگاههایی که در مکانهای خطرنـاک بکـاربرده                لعملهااهمه دستور . شود

  ! را به دقت مطالعه نمایید"Ex"ی عملیاتی ویژه می شوند مورد استفاده قرار نمی گیرند؛ در این موارد دستورالعملها
اشکال . ندنرا مشخص می ک B+A کابلهای سیگنال رشته سیمهای و  تخلیه سیمهای ،روکشهااشکالی که در براکتها قرار دارند 

  . ببینید1-3-1انتخابی کابلهای سیگنال را در بخش 
  "V 1000 نصب جریانهای قوی با ولناژهای باال تا قوانین سازماندهنده" براساس VDE 0100اتصال الکتریکی به 

 VDE / 0106 VDE 0100براساس  ) PELV(خیلی پایین با جداسازی ایمن      عملی  ولتاژ    :V DC 24-12منبع تغذیه 
  .، یا قوانین ملی همسانIEC / 365 IEC 364یا 

کتابچـه راهنمـای    (بکار برده می شوند     ت الکتریکی   در مورد اتصاال  مکانهای خطرناک   سیستمهای بکار رفته در     قوانین ویژه ای برای     
  .)جداگانه در این مورد را ببینید

  ).مدل ویژه(  الکترود  دارند4که سنسورها  ذکر کی شود فقط هنگامی:            40/4ترمینال 
PE =محافظت کنندهرسانای                                   FE =functional ground  

 
  DS 300نوع  / A ابل سیگنالک
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I       



  ! F 300IFC برای 
F ● 300 IFCاست، سنسور جریان و برای خروجی ها و ورودی ها  منبع تغذیه دارای قسمتهای ترمینال جداگانه ای برای.  

  :متصل کنید را به جعبه خروجی سنسور و قسمت ترمینال سیگنال کانورتور B و Aکابلهای سیگنال دو روکش بطور کلی  ●
  و،) 1 (تخلیهتوسط سیم را ) 10(روکش داخلی 

  .)braid(کش الیافی روتوسط را ) 60(روکش خارجی 
  .هیچ تفاوتی در پتانسیل بین سنسور و بدنه کانورتور سیگنال وجود داشته باشدنباید  ●
  

   !W 300IFCبرای 
W ● 300 IFC برای قسمتهای ترمینال جداگانه ای برای منبع تغذیـه، سنـسور و بـرای خروجـی هـا و ورودی هـا اسـت       روکش  دارای یک. 

  .فظت در برابر خطر شک استاضافی برای محاترمینال منبع تغذیه دارای یک درپوش مفصلی 
  !ر متصل شوند فقط می توانند به جعبه خروجی سنسو B و Aکابلهای سیگنال ) 60(روکش خارجی دو بطور کلی  ●
  
  

 
  BTS 300نوع  / Bکابل سیگنال 
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  های ورود و خروجیها :         الکتریکیاتصال         2
  !                                          لطفا توجه کنید     اطالعات مهم خروجیها  و  ورودیها2-1

  .ق ار یکدیگر و از همه مدارهای ورودی و خروجی دیگر جدا شده اندورودی توسط جریان بر /گروههای خروجی
 مـشاهده  دسـتگاههای دریافـت کننـده اسـتفاده مـی نمایـد؛             ) فعالسازی(کار  کانورتور سیگنال از منبع تغذیه برای         :مد فعال

  .بیشترین داده های عملیاتی
بیـشترین داده   مـشاهده   دارد؛ )Uext(اکسترنال  منبع تغذیه  نیاز به یک دستگاههای دریافت کننده  ) فعالسازی(کار    :مد غیرفعال

  .های عملیاتی
  . نشان داده شده اند2-7 خروجی ها و ورودی ها در بخش دیاگرامهای اتصال

  . مراجعه نمایید5-1 و2-7 به بخش برای داده های عملیاتی خروجی ها و ورودی ها
  
   برای خروجیها  و  ورودیهاI/O آرایشهای     2-2

  :خروجی در دسترس می باشد/های مختلف دلخواه ورودی با آرایشIFC 300دستگاه 
I/O Basic     دارای یک خروجی mA       وان بعنـوان خروجـی وضـعیت قـرار داد و      خروجی پالس را می ت    . ، یک پالس و دو خروجی وضعیت است

 را Modular I/Oجدول (مورد نظر گی دارد به کار اوت تجهیز نمود که بستیکی از خروجی های وضعیت را می توان با مدولهای خروجی متف
  ).ببینید

همراه بـا قـسمت     ) قابل نصب در فضای باز     (F 300 IFCو  ) فشرده (C 300 IFCبرای دستگاه    I/Oبرای مکانهای خطرناک، همه متغیرهای      
  .دردسترس هستند) ایمنی بیشتر (EEx-eیا ) محفظه ضد آتش (EEx-dfبرای محافظت ترمینال 

 Bus-systemجـدول  (فراهم مـی کنـد   را در ترکیب با مدولهای بیشتر ایمن و غیرایمن  باس  امکان رابط  IOسیستم) bus(باس  تمسیس
I/Oرا ببینید .(  

  .مثال زیر را ببینید. هستندشاندهنده ترمینالهای عالمت دار  ن.CG Noسه محل آخر 
  .رد توضیح داده شده اند در جدول کوچکی که در صفحه بعد قرار دامخففهای بکار رفته

  :I/Oو متغیرهای برای تعیین مدول الکتریکی  .CG Noمثالهای 

  
  

CG No.) مثالها(  
  

100  11 300 CG  V AC230-100 و نمایشگر استاندارد  /Basic I/O:   
Ia  یاIp  وSp/Cp  وSp  وPp/Sp  

  )جدول و پالک نام را در صفحه بعد ببینید(
FK7  11 300 GC  V AC230-100 و نمایشگر استاندارد  /Modular I/O:   

Ia  وPn/Sn  مدول انتخابی  وPn/Sn  وCN 
  )جدول و پالک نام را در صفحه بعد ببینید(

EB4  81 300 GC  V DC24 و نمایشگر استاندارد  /Modular I/O:   
Ia  وPn/Sn   و مدول انتخابیPn/Sn  وIp  
  )جدول و پالک نام را در صفحه بعد ببینید(
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I/Oخروجی/مدلهای ورودی ( های ثابت و غیر قابل تغییر(  

  
  

  خروجی ها/ پالک نام ورودی ها 
  

  :، اینجا.CG Noمثال 
Basic I/O 
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I/Oخروجی/مدلهای ورودی ( های قابل تغییر(  
  . را بطور واضح مشخص می کنندB و Aلهای انتخابی قابل انتخاب برای ترمینالهای جعبه های خاکستری مدو ●
  . عمل می کندBasic I/O فقط برای +Aترمینال  ●
محفظـه   (EEx-dfبرای محافظـت    همراه قسمت ترمینال     F 300 IFC و   C 300 IFC برای   I/Oبرای مکانهای خطرناک، همه متغیرهای       ●

  .دردسترس هستند) شترایمنی بی (EEx-eیا ) ضد آتش

  
  

  مدولهای انتخابی
 .CG Noشناسه برای   توضیح  عالمت اختصار

Ia  خروجی جریان فعال  A 
Ip  خروجی جریان غیرفعال  B 

Pa/Sa   لیمیت سوییچپالس فعال، فرکانس، خروجی وضعیت یا  C  
Pp/Sp  پالس غیرفعال، فرکانس، خروجی وضعیت یا لیمیت سوییچ  E 

PN/SN  س، خروجی وضعیتپالس، فرکان  F  
Ca  ورودی کنترل فعال  G 
Cp  فعالرورودی کنترل غی  K 
CN   ورودی کنترل بهNAMUR  H 

-    8  
-    0  
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       خروجی جریان2-3
  

  

 متـصل  NAMUR EN 60947-5-6بـه  یرفعـال و یـا   غمدل دستگاه خروجی ها و ورودی ها باید بطور فعال یا به  بسته ●
. برروی کانورتور سیگنال شما نصب هـستند       و کدام ورودی ها و خروجی ها         I/O نشان می دهندکدام مدل      2-2 جداول در بخش      !شوند
  .نین برچسب داخل روکش قسمت ترمینال را نیز ببینیدهمچ

  
  .از هم و از مدارات دیگر جدا شده اندتوسط یک جریان الکتریکی همه خروجیهای جریان 

بجــز بــرای ( HART بــاارنبــاط خروجــی جریــان مــی تواننــد بطــور مــوازی ایجــاد شــوند، یکــی همیــشه بــا 3بــسته بــه مــدل دســتگاه، تــا 
  .)Profibusو  Fieldbusفونداسیون

  .اطالعات تنظیم شده توسط کارخانه و عملکردهای مربوطه در گزارش ضمیمه در مورد تنظیمات درج شده اند
  . را ببینید4-4بخش .  قابل تنظیم هستندعملکردهای مربوطههمه اطالعات عملیاتی و 

  
 V DC 32 ≤Uext  bei mA 22 ≤I  :منبع تغذیه اکسترنال  :فعالغیرمد 

  mA 22 ≤ Iدر  ΩK 1 ≤ RL) لود(بارگذاری دانس امپ  :مد فعال
  ) را ببینیدEx- بکار نمی رود، بخش جداگانه مربوط به دستورالعملهای عملیاتیEEx-iدر مورد (

   یاmA توقف حلقه -  خود کنترلی
 mA بارگذاری امپدانس خیلی باال در حلقه -

  
  ) را ببینید.x.2 C Fct.01 (پیام خطا از طریق خروجی وضعیت

  .)خروجی جریان( را ببینید .x.2 C Fct.03مقدار جریان برای تعیین خطا قابل نتظیم است، 
بـرای   (x.2.12 و .x.2 C Fct.11، 4-4، بطور اتوماتیک بوسیله خروجی جریان یا بطور دستی بوسیله ورودی کنترل، بخش         تغییرات محدوده 

  .را ببینید )کنترلبرای خروجی وضعیت یا ورودی  (.x.2 C Fct.01و) خروجی جریان
   است)Hysteresis( پسماند مغناطیسی ± 100Q ،%5-0% از 5-80%محدوده آستانه تنظیم بین 

  )1:1:25 تا 1:20نسبت تقریبی از محدوده پایین تا باال (
 x.2 C.07خـش   امکان پذیر است، ب   ) F/Rمد  (معکوس  /اندازه گیری جریان روبه جلو     و می شود تعیین  محدوده فعال بوسیله خروجی وضعیت      

Fct.) خروجی جریان ( 01و.x.2 C Fct.) را ببینید) خروجی وضعیت.  
  

   را ببینید7-2دیاگرامهای اتصال، بخش 

  

برای دستگاههایی که در مکانهـای خطرنـاک اسـتفاده          همه دستورالعملها، اطالعات عملیاتی و دیاگرامهای اتصال          !هشدار
  ! را به دقت مطالعه کنید"Ex"دستورالعملهای عملیاتی ویژه دی در چنین موار. می شوند بکار برده نمی شوند
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 لس و فرکانسخروجی پا     2-4
  

  

 متـصل  NAMUR EN 60947-5-6به مدل دستگاه خروجی ها و ورودی ها باید بطور فعال یا عیرفعـال و یـا بـه     بسته ●
.  و کدام ورودی ها و خروجی ها برروی کانورتور سیگنال شما نصب هـستند              I/O نشان می دهندکدام مدل      2-2 جداول در بخش     ! شوند

  .رمینال را نیز ببینیدهمچنین برچسب داخل روکش قسمت ت
  .تنظیم نمود C Fct 1/2را می توان به کمک سخت افزار خروجی پالس یا فرکانس  ●

  
  . از هم و از مدارات دیگر جدا شده اندتوسط یک جریان الکتریکی فرکانس / همه خروجیهای پالس 

  .وندفرکانس می توانند بطور موازی نصب ش/ بسته به مدل دستگاه، چندین خروجی پالس 
  .اطالعات تنظیم شده توسط کارخانه و عملکردهای مربوطه در گزارش ضمیمه در مورد تنظیمات درج شده اند

  . را ببینید4-4بخش . همه اطالعات عملیاتی و عملکردهای مربوطه قابل تنظیم هستند
  

    Uo  V DC 32 ≤Uext ١/mA 10  @V ۵  :منبع تغذیه اکسترنالنیاز دارد به   مد غیرفعال
mA 20 ≤ I  در KHz 10 ≤ f )اورفلو) overflow ( تاKHz 12 ≤ fmax(  
mA 100 ≤ I  در KHz 100 ≤ f  

  Uo  V DC 24 ≤Unom ١/mA 10  @V ۵  :تغذیه داخلی استفاده می نمایداز منبع   مد فعال

mA 20 ≤ I  در KHz 10 ≤ f)  تا اورفلو KHz 12 ≤ fmax(  
mA 100 ≤ I  در KHz 100 ≤ f  

  KHz 10 ≤ f ،KHz 12 ≤ fmax غیرفعال است، EN 60947-5-6براساس   NAMURمد 
ــذاری   ــاس گـ مقیـ

)Scaling(  
  )100Q% در 1000پالس /sمثال  (در پالسهایی برحسب واحد زمان:  وضعیتخروجی 

  )100Q% در 1000پالس /3mمثال  (در پالسهایی برحسب واحد حجم:     خروجی پالس
  ،مستقل از فرکانس خروجی، 1:1  پالس کار، فاکتورمتقارن پهنای پالس

  ، یا100Q% در 1:1تقریبا کار فاکتور ، با پهنای پالس ثابت، اتوماتیک
  .قابل تنظیم استکه برای فرکانس خروجی نسبتا پایین  von (s 2-01/0(پهنای پالس وون 

  
خروجـی   (.x.2 C Fct.01و ) خروجـی جریـان  ( .x.2 C Fct.07امکان پـذیر اسـت، بخـش    ) F/Rمد  (معکوس  /اندازه گیری جریان روبه جلو    

  .را ببینید) وضعیت
  

   را ببینید7-2دیاگرامهای اتصال، بخش 

  

همه دستورالعملها، اطالعات عملیاتی و دیاگرامهای اتصال برای دستگاههایی که در مکانهـای خطرنـاک اسـتفاده                   !هشدار
  ! را به دقت مطالعه کنید"Ex"عملیاتی ویژه در چنین مواردی دستورالعملهای . می شوند بکار برده نمی شوند
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  ودمحد  خروجی وضعیت و سوییچهای     2-5

  

 متـصل  NAMUR EN 60947-5-6به مدل دستگاه خروجی ها و ورودی ها باید بطور فعال یا عیرفعـال و یـا بـه     بسته ●
.  و کدام ورودی ها و خروجی ها برروی کانورتور سیگنال شما نصب هـستند              I/O نشان می دهندکدام مدل      2-2 جداول در بخش     ! شوند

  .نیز ببینیدهمچنین برچسب داخل روکش قسمت ترمینال را 
  . تنظیم نمودC Fct 1/2خروجی پالس یا فرکانس را می توان به کمک سخت افزار  ●

  
  .از هم و از مدارات دیگر جدا شده اندتوسط یک جریان الکتریکی فرکانس / همه خروجیهای پالس 

  .فرکانس می توانند بطور موازی نصب شوند/ بسته به مدل دستگاه، چندین خروجی پالس 
  .ت تنظیم شده توسط کارخانه و عملکردهای مربوطه در گزارش ضمیمه در مورد تنظیمات درج شده انداطالعا

  . را ببینید4-4بخش . همه اطالعات عملیاتی و عملکردهای مربوطه قابل تنظیم هستند
  

  : نیاز دارد به منبع تغذیه اکسترنال  :مد غیرفعال
V DC 32 ≤Uext       :  mA 10  @V ۵/١ Uo              mA 100 ≤  I     

   :از منبع تغذیه داخلی استفاده می نماید  :مد فعال

V DC 24 ≤Unom       :  mA 10  @V ۵/١ Uo              mA 100 ≤  I  
   غیرفعال استEN 60947-5-6براساس   NAMURمد 

  
  ):ید را ببین.x.2 C Fct.01قابل تنظیم بر روی حاالتهای عملیاتی زیر، ( خروجی وضعیت

  ظاهر می شود.x.2 C Fct.02              فقط A خروجی -                                                                      خطای کاربرد-
    تنظیم می شود D-A              وقتی خروجی B خروجی -                                                                 خارج از محدوده -
  .C              01.x.2 C Fct خروجی -                                                                   خطا در دستگاه-
  D خروجی -                                    )اندازه گیری / F/Rمد (پالریته، جریان  -
  عالمت -                  خاموش-                                                        خارج از محدوده، جریان-
  خارج از محدوده -                                                                                            1 مقدار شمارشگر -
  محدوده اتوماتیک -                                                                                            2 مقدار شمارشگر -
   لوله خالی-

  ): را ببینید.x.2 C Fct.01قابل تنظیم بر روی حاالتهای عملیاتی زیر، (محدود سوییچ 
   هدایت-                                                                    سرعت جریان -
   دمای سیم پیچ-                                                                  ان حجمیجری -
   جریان جرمی-
  
  .Hysteresis(              02.x.2 C Fct (و پسماند مغناطیسیمحدود مقدار تنظیم  -
  .03x.2 C Fct                                                پالریته مفدار اندازه گیری شده-
  .04x.2 C Fct                                                                          ثابت زمانی-
  
   را ببینید7-2 بخش اگرامهای اتصال،ید

  

 همه دستورالعملها، اطالعات عملیاتی و دیاگرامهای اتصال برای دستگاههایی که در مکانهـای خطرنـاک اسـتفاده                  !هشدار
  ! را به دقت مطالعه کنید"Ex"در چنین مواردی دستورالعملهای عملیاتی ویژه . می شوند بکار برده نمی شوند
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  ورودی کنترل      2-6

  

 !  متصل شوندNAMUR EN 60947-5-6به مدل دستگاه خروجی ها و ورودی ها باید بطور فعال یا عیرفعال و یا به  بسته
همچنین .  و کدام ورودی ها و خروجی ها برروی کانورتور سیگنال شما نصب هستند             I/O نشان می دهندکدام مدل      2-2جداول در بخش    

  .رچسب داخل روکش قسمت ترمینال را نیز ببینیدب
  

  . از هم و از مدارات دیگر جدا شده اندتوسط یک جریان الکتریکی همه ورودیهای کنترل 
  .بسته به مدل دستگاه، دو ورودی کنترل می توانند بطور موازی نصب شوند
  اوتی داشته باشند      در صورتی که دو تا ورودی کنترل نصب شوند، اینها باید وظایف متف

  ..در مد غیرفعال ورودیهای کنترل می توانند با هر پالریته ای کار کنند
  .اطالعات تنظیم شده توسط کارخانه و عملکردهای مربوطه در گزارش ضمیمه در مورد تنظیمات درج شده اند

  . را ببینید4-4بخش . همه اطالعات عملیاتی و عملکردهای مربوطه قابل تنظیم هستند
  
  : نیاز دارد به منبع تغذیه اکسترنال  :د غیرفعالم

V DC 32 ≤Uext       :  DC V ١٩ Uon             DC V  ۵/٢ Uoff     
   :از منبع تغذیه داخلی استفاده می نماید  :مد فعال

V DC 24 Unom       :     mA 16I nom   
   EN 60947-5-6براساس   NAMURمد 

  :NAMUR EN 60947-5-6ورودی کنترل در رابطه با (
انجـام  ورودی  فقط می تواند از طریق دسـتگاه        ) EN) NAMUR 60947-5-6مدار باز و کنترل مدار کوتاه طبق        

  ).در کانورتور سیگنال انجام می شود CN این اصل فقط بررسی ورودی کنترل  بخاطر.شود
  

  ): را ببینید.x.2 C Fct.01قابل تنظیم بر روی حاالتهای عملیاتی زیر، (خروجی وضعیت 
  )نه صفحه نمایشگر (توقف شمارشگر+  خروجی صفر -                                                                           خاموش -
  ) نه شمارشگرهانه صفحه نمایشگر،(همه خروجیها صفر شود  -                                                          توقف همه شمارشگرها-
   صفر شودD یا A ،B ،C خروجی -                                                         2 یا 1 توقف شمارشگر -
   شوندholdهمه خروجی ها  -                                                  صفر کردن همه شمارشگرها -
  D یا A ،B ،Cخروجی نگهداری  -                                                  2 یا 1صفر کردن شمارشگر  -
   تفییر محدوده-                                                                  صفر کردن خطا-
  

  . را ببینید7-2، بخش دیاگرامهای اتصال

  

 اتصال برای دستگاههایی که در مکانهـای خطرنـاک اسـتفاده            همه دستورالعملها، اطالعات عملیاتی و دیاگرامهای       !هشدار
  ! را به دقت مطالعه کنید"Ex"در چنین مواردی دستورالعملهای عملیاتی ویژه . می شوند بکار برده نمی شوند
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  دیاگرامهای اتصال خروجی ها و ورودی ها      2-7

  

 60947-5-6بسته به مدل دسـتگاه، خروجـی هـا و ورودی هـا را بـصورت غیرفعـال، فعـال و یـا طبـق                       : لطفا توجه کنید   ●
NAMUR ENمتصل نمایید  .  

در کـانورتور    و کـدام خروجیهـا و وردیهـا          I/O هستند نشان می دهند که کـدام مـدل دسـتگاه             2-2 در بخش    جداولی که  ●
  !لطفا به اطالعات عملیاتی توجه کنید. سیگنال شما نصب هستند

 بکار برده )EEx (ی که برای مکانهای خطرناک استفاده می شوندتزایتجهدیاگرامهای اتصال و اطالعات عملیاتی برای       ●
  .به دستورالعملهای عملیاتی جداگانه برای هر دستگاه مراجعه کنیدد؛  شوننمی

مقـدار  بـه   دستگاههای دریافت کننده استفاده می نمایـد؛        ) هدایت(عمل   از منبع تغذیه برای      IFC 300 دستگاه   :مد فعال  ●
  .ت عملیاتی توجه کنیدااطالعدر ماکزیمم 
    

  .دستگاههای دریافت کننده نیاز است) هدایت(برای   )Uext(یک منبع تغذیه خارجی  :مد غیرفعال ●
  .جدا شده اند از یکدیگر و از مدارهای ورودی و خروجی دیگر توسط یک جریان الکتریکی همه گروهها   ●
بـا قـسمتهای الکتریکـی کنـداکتیو        ) رسـانایی (نباید هیچ اتصال کنداکتیوی     ترمینالهایی که مورد استفاده قرار نمی گیرند          ●
  .دیگر داشته باشند) ارسان(

  
Ia Ip   جریان فعال یا غیرفعالخروجی  
Pa  Pp   فرکانس فعال یا غیرفعال/ خروجی پالس  
PN     60947-5-6فرکانس غیرفعال براساس / خروجی پالس NAMUR EN  
Sa  Sp   فعال یا غیرفعالمحدود سوییچ / خروجی وضعیت  
SN     60947-5-6براساس محدود سوییچ / خروجی وضعیت NAMUR EN  
Ca Cp ورودی کنترل فعال یا غیرفعال  
CN    60947-5-6 براساس فعالورودی کنترل NAMUR EN  

 .انجام شـود ورودی فقط می تواند از طریق دستگاه  EN (NAMUR) 60947-5-6 کوتاه در رابطه با -باز و مدار-کنترل مدار
  .سیگنال انجام می شود در کانورتور CN  فقط کنترل ورودی کنترلبعلت این قاعده کلی،

  

  
  آمپرسنج میلی
mA 20- 0 یا mA 20-4و سایر موارد   

  

  شمارشگر
  یا) EC(الکتریکی   ●
  )EMC (الکترومکانیکی  ●

  

   یا مشابه آنN/Oدکمه، ارتباط 

  

  )DC) Uextژ  منبع ولتا
  ، با هر پالریته اتصال)خارجی(منبع تغذیه اکسترنال 

 
  )DC) Uextژ  منبع ولتا

   در دیاگرامها نشان داده شده اندهر پالریته اتصال
  
  

  

همه دستورالعملها، اطالعات عملیاتی و دیاگرامهای اتصال برای دستگاههایی که در مکانهـای خطرنـاک اسـتفاده                   !هشدار
  ! را به دقت مطالعه کنید"Ex"در چنین مواردی دستورالعملهای عملیاتی ویژه . می شوند بکار برده نمی شوند
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I/O مدولی و I/O باس )Bus( 6-15                                         دیاگرامهای اتصال                                                                
  

X عالمت ترمینال های A ،B ،C یا D 300 است، بسته به مدل دستگاه IFC . را ببینید2-2بخش .  
  

  

، Fieldbusبـرای موسـسه   لطفا از کتابچه های جداگانه ای که در ایـن مـورد   سیستهای باس برای اتصال الکتریکی    
PROFIBUS PA oder DP کمک بگیریدتهیه شده اند .  
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HART® 16-17 مدار             دیاگرامهای                                                                
  

  

  ! را داردHART همیشه قابلیت A+/ A-/ A، خروجی جریان در ترمینالهای Basic I/Oدر   ●
  ! را داردHART قابلیت -C/Cبرای ترمینالهای  مدولی، فقط مدول خروجی جریان I/Oدر   ●
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 شروع     3
  .است یا نه نصب شده 2 و  1بررسی کنید که آیا سیستم به درستی مطابق با بخش قبل از اتصال به منبع تغذیه، لطفا 

  
اطالعـات عملیـاتی   همـه  .  سیگنال است، هنگام نحویل آماده شروع به کار اسـت و کانورتور) primary head(سنسور  شامل ، کهجریان سنج

  . بخش مربوط به گزارش تنظیمات را ببینید.با مشخصات سفارش داده شده توسط کارخانه تنظیم شده اند   مطابق
  

 که بعد از آن جریان سنج بالفاصله شروع به اندازه گیری جریـان      ه، دستگاه بطور اتوماتیک خود را تست می کند        روشن کردن منبع تغذی   بعد از   
  .نشان می دهدجریان اندازه گیری شده را مقادیر می نماید و صفحه نمایشگر 

  
 انجـام مـی   ↑یا  ↓توسط دکمه عملگر عیت لیست پیغامهای وضاندازه گیری شده، و درصورت امکان      جابجایی بین پنجره اولین و دومین مقدار        

  . آورده شده اند4-8معنی آنها و علت آنها در جدول وضعیت در بخش  پیغام های وضعیت اعالم شده، .شود
  

  . درجه چرخاند90 را می توان در چند مرحله و هر بار به اندازه F300 IFC و C300 IFCصفحه نمایشگر 
 بعد از باز کردن پیچها بردارید و دو گیره فلزی را به چپ و راست صفحه نمایشگر بـا اسـتفاده از یـک                         ای این کار روکش قسمت الکتریکی را      بر

سپس می توان صفحه نمایشگر بین گیره هـای فلـزی را بیـرون آورده و دوبـاره در وضـعیت                     . پیچ گوشتی یا ابزاری مشابه آن به بیرون بکشید        
گیره ها همرا با صفحه نمایشگر به عقب و به داخل قسمت الکترونیکی، مطمئن شـوید کـه کابـل                    قبل از فشار دادن همزمان      . دادقرار   و دلخواه

  .روکش را سرجایش قرار دهید و آن را بوسیله دست محکم کنید.ریبونی مسطح صفحه نمایش بیشتر از حد الزم پیچانده نشود
  

  .بی روغن کاری شوندباید از آلوده شدن یا کثیف شدن رزوه روکش جلوگیری شود و همیشه به خو
  .مورد استفاده قرار می گیرند حائز اهمیت است) Ex (این نکته خصوصا برای مدلهایی که در مکانهای خطرناک
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  اپراتور  توسط         کنترل کانورتور سیگنال4
 صفحه نمایشگر، اجزاء کنترلی و عملگر     4-1
  
  )سفید ()backlit( پشت نور،صفحه نمایشگر گرافیکی ١
اولین و دومین خط صفحه نمایشگر برای نشان دادن متغیرهای مختلف  ٢

  ندازه گیری شدها
  دراینجا بعنوان نوار گرافیکی استسومین خط صفحه نمایشگر،  ٣
   بدون باز کردن بدنهعملکرد کانورتور سیگنالدکمه های نوری برای  ۴
  ...نوار آبی نشاندهنده  ۵

  شماره برچسب در مد اندازه گیری  ●
  عملگر در مد تنظیم/نام منو  ●

۶ X  یک دکمه استبکارگیری    نشاندهنده  
  ؛ هنگام کار دستگاه استIRنشاندهنده انتقال   

   دکمه نوری فعال نیستند4در این حالت 
  در لیست وضعیت سیگنالها یک پیغام وضعیت ٧
   کرونهGDCباس سوکت برای اتصال به  ٨
  )خروجی/ورودی(رابط نوری برای انتقال بدون سیم اطالعات  ٩

  

  
  نشان می دهدپیغامهای وضعیت را    ١
  لیستهای عملگر را نشان می دهد /عالمت موقعیت در منو  ٢
  )setupماره فقط در منوی با ش(منوی سطح باالتر   ٣
 ر را نشان می دهدلیستهای عملگ /شروع و پایان منو  ۴
  باز می شود→منوی کنونی، با   ۵
 در مد منو نشان داده نشده است  ۶
 منوی قابل انتخاب بعدی  ٧
 )setupبا شماره فقط در منوی  (عملگر کنونی/منو  ٨
 نشانگر تنظیمات کارخانه  ٩
) -زیر ()غیرقابل تغییربرای فقط اطالعات، (ارخانه تنظیمات ک ١٠

 که باید تغییر کندعملگر کنونی 
  باز می شود→، با عملگر کنونی) -زیر( ١١
 مقدار تنظیم شده کنونی ١٢
  محدوده مجاز مقادیر اندازه گیری شدهنشانگر برای ١٣
ه، فقط برای مقادیر محدوده مجاز مقادیر اندازه گیری شد ١۴

 ددی برای عمل بعدیع
امکان کنترل سـاده اطالعـات      ر؛  عملگ) -زیر(تغییر  نشانگر برای    ١۵

عملگـر  ) -زیـر (هنگام جابجایی در لیستهای     تغییر داده شده را     
 می دهد

  -صفحه نمایشگر ●
  برای انتخاب منو و عملگرها

  
  -صفحه نمایشگر ●

  تنظیم اطالعات، عملگرها و غیرهبرای 

  
 تغییر کرده  بعد از اینکه اطالعات، عملگرها و غیرهصفحه نمایشگر ●

  اند
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 وظایف دکمه ها     4-2
  

  مد اطالعات  مد عملگر  مد منو  مد اندازه گیری دکمه ها

نمـایش   1+2جابجایی بین صـفحات         
 و لیـستهای    مقدار اندازه گیـری شـده     
  وضعیت، در صورت امکان

  انتخاب عملگر یا  انتخاب منو
  عملگر) -زیر (

  ...کان نمای آبیم
  عددتغییر   ●
  واحد تغییر  ●
  ژگی وی تغییر  ●
  رقم اعشار تغییر  ●

رفتن از مد اندازه گیری بـه مـد منـو،             
 فشار دهید سپس    s5/2دکمه را برای    

   ظاهر می شود"شروع سریع"منوی 

ورود به منوی انتخاب شـده،      
ــو  ســپس  ــر من ــین عملگ اول

  نمایش داده می شود

ــا    ــر ی ــه عملگ ورود ب
  زیرعملگرانتخاب شده

برای مقادیر عددی، مکان نمـا را       
بـه انـدازه یـک واحـد بـه          ) آبی(

  راست ببرید
  

-  
برگشت به مد اندازه گیـری،      
مقــدم بــر پرســش در مــورد 
تاییــد اطالعــات تغییــر داده 

  شده

 بار فشار دهیـد،      3-1
بـا  برگشت به مد منو     

  تایید اطالعات

برگشت به عملگر یا زیـر عملگـر        
  اطالعاتبا تایید 

  خروج
  

برگشت بـه مـد منـو         -  -
  بدون تایید اطالعات

برگشت به عملگر یا زیـر عملگـر        
  بدون تایید اطالعات

  
  اتمام کار 

 
  در مد کنترل اپراتور●

   دقیقه بدون فعالیت دکمه، به مد اندازه گیری برمی گردد،5بعد از 
   از قبل تغییر داده شدهبدون تایید اطالعات

  
  

  در مد منوی تست●
   به مد اندازه گیری برمی گردد، دقیقه بدون بدون فعالیت دکمه،60بعد از 

  هبدون تایید اطالعات از قبل تغییر داده شد
  
  

  IR GDC-با مد رابط●
، رابط باید به درسـتی  .06.7.4Fct در IR GDC-بعد از فعال شدن رابط   
در  ساکـشن بـرروی قـاب بدنـه          حفره هـای    منافذ هبدر محل قرار گیرد و      

  .ثانیه متصل شود60عرض 

  GDC IR–نصب رابط 
 

  
برای ارتباط کامپیوتری با کانورتور  IR GDC-رابط

  آداپتور برای رابط نوری انتخابی است؛سیگنال؛ 
  ، ببینید.06.7.4Fct را، 4-4بخش 

  
  
  

  

بکاراندازی دکمه ها ان ترین راه قابل اطمین. پشت قاب شیشه ای قرار دارد دکمه نوری 4محل عملگر :     لطفا توجه کنید
  .عملکرد نادرست و سهوی می شودبکاراندازی از طرفین باعث  . قسمت جلویی استعمود بر 
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 هاEMFبرنامه کرونه برای ساختار      4-3
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 لگرهای قابل تنظیمم     جدول ع4-4
  .با حروف و اعداد نشانگذاری شده اندر یعملگرها در جداول ز و هاهمه منو بعنوان راهنمایی،  ●
  

A    ریعسراه اندازی - Level 
  
  HART Profibus 

A1 Language  توضیح آن همانندC5.2.01توضیح آن همانند   استC5.2.01است   
A2 Tag توضیح آن همانندC5.1.01توضیح آن همانند   استC5.1.01است   
A3  

  صفر کردن
A3.1 Reset errors  توضیح آن همانندC5.6.01توضیح آن همانند   استC5.6.01است   

  A3.2 1شگر رشما) C3.1.06را ببینید (  FB2 1 کنتور) C3.1.04را ببینید (  
  A3.3  2شمارشگر) C3.2.06را ببینید (  FB2 2 کنتور) C3.2.04را ببینید (  
  A3.4  3شمارشگر) C3.3.06را ببینید (  FB2 3 کنتور) C3.3.04را ببینید (  

A4  
  خروجیهای

  آنالوگ

A4.1 

  A4.2 
  A4.3 
  A4.4 
  A4.5 

در اینجـا خروجیهـای     خروجیهای آنـالوگ    
ــان  ــانس ، C و A،Bجری ــای فرک خروجیه

A،B و D  ،    سوییچهای محـدودA،B  ،C  و 
D ــایش ــفحه نم ــط 1 و ص ــستند، 1 خ  ه

نصب شده  /درصورتی که در دسترس باشند    
  .باشندیا خیر

n/a 

A4  Station address  n/a  آدرسهای انتخاب شده دستگاه در رابط
Profibus DP 

A5  
  خروجیهای

  دیجیتال

A5.1 

  A5.2 
  A5.3 
  A5.4  

 در اینجا خروجیهـای     خروجیهای دیجیتال 
ــالس  ــگر، D وA،Bپ ــستند، 1و شمارش  ه

نصب شده  /درصورتی که در دسترس باشند    
  .باشندیا خیر

n/a 

A6   توضیح آن همانند C5.6.06توضیح آن همانند   استC5.6.06 است   
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B        Test-Level 
  

  

  !اخطار
بـرای اتـصال دسـتگاه دریافـت        بنابراین  . در این مد خروجی ها مقادیر تست را نشان می دهند، نه مقادیر اندازه گیری شده را                

  !کننده به قوانین ایمنی توجه نمایید
  .المات هشدار دهنده را خاموش کنید، و کنترل دستی را بکار بیاندازید و غیرهع

B1          Simulation  
B1.1  Flow speed  سرعت جریان را می توان در این منو شبیه سازی نمود  

  Sim. Flow speed  ←ی سرعت جریانز شبیه سا  
Break           خروج از منو بدون شبیه سازی  

Set Value     ویرایشگر را برای وارد نمودن مقدار شبیه سازی باز می کند  
وارد شود؛ تایید با د  شده تا مقداری که باید شبیه سازی شوویرایشگردارد  ←
  
  یه سازی شروع شود؟بش ←
Noخروج از منو بدون شبیه سازی                  

Yes                ه سازیبیششروع  
  جریان نشان داده شدهعت رسشبیه سازی  ←

B1.2 Volume flow  جریان حجمی را می توان در این منو شبیه سازی نمود  
  Sim. Volume flow  ←حجمی جریانیز شبیه سا   

Breakخروج از منو بدون شبیه سازی             
Set Valueویرایشگر را برای وارد نمودن مقدار شبیه سازی باز می کند       

 دارد ویرایشگر شده تا مقداری که باید شبیه سازی شود وارد شود؛ تایید با ←
  
   شبیه سازی شروع شود؟←
Noیه سازی                خروج از منو بدون شب  

Yesشروع شبیه سازی                 
   شبیه سازی جریان حجمی نشان داده شده←

  .می باشد) D) B1.3-B1.6 یا A ،B ،C ترمینال 4 بیانگر "X"خروجی ها، /در توضیحات زیر ورودی ها
B1.y Current output X 
B1.y Pulse output X  
B1.y Frequency output X  

  
 

  X شبیه سازی ←
Breakخروج از منو بدون شبیه سازی             

Set Valueویرایشگر را برای وارد نمودن مقدار شبیه سازی باز می کند       
 دارد ویرایشگر شده تا مقداری که باید شبیه سازی شود وارد شود؛ تایید با ←
  
   شبیه سازی شروع شود؟←
Noخروج از منو بدون شبیه سازی                  

Yesشروع شبیه سازی                 
  نشان داده شدهفرکانس |هاپالس|جریان شبیه سازی ←

B1.y Control input X 
B1.y Limit switch X 
B1.y Status output X  

  X شبیه سازی ←
Breakخروج از منو بدون شبیه سازی             

Set Valueویرایشگر را برای وارد نمودن مقدار شبیه سازی باز می کند       
اید شبیه سازی شود وارد شود؛ تایید با  دارد ویرایشگر شده تا مقداری که ب←
  
   شبیه سازی شروع شود؟←
Noخروج از منو بدون شبیه سازی                  

Yesشروع شبیه سازی                 
  خروجی/ ورودی نشان داده شدهوضعیت شبیه سازی ←

  
B2          مقادیر واقعی  

B2.1  Operating hours  خروج از نمایشگر با ساعات واقعی کارکرد را نشان می دهد ،  
B2.2  Act. flow speed   را نشان می دهد، خروج از نمایشگر با سرعت جریان واقعی  
B2.3  Act. coil temp.  را نشان می دهد، خروج از نمایشگر با دمای واقعی سیم پیچ  
B2.4  Electronic temp.  را نشان می دهد، خروج از نمایشگر با ای وسایل الکترونیکی دم  
B2.5  Act. conductivity  را نشان می دهد، خروج از نمایشگر با  رساناییمقدار واقعی  

. ) را ببینیـد   C1.3.01( فعـال باشـد      رسـانایی  این عمل فقط وقتی دیده می شود کـه        
ازه گیری شـده مـشاهده شـوند فعـال      باید قبل ازاینکه مقادیر اند رساناییاندازه گیری   

  .فعالسازی بعد از فعال کردن بعد از مد برنامه ریزی انجام می شود. شده باشد



    
B2.6  Act. Electr. noise  ا نشان می دهد، خروج از نمایشگر با نویز الکترود رمقدار واقعی  

ا  ر C1.3.13(فعـال باشـد     نویز الکترود   این عمل فقط وقتی دیده می شود که         
باید قبل ازاینکه مقـادیر انـدازه گیـری شـده           نویز الکترود   اندازه گیری   ). ببینید

فعالسازی بعد از فعال کردن بعـد از مـد برنامـه            . مشاهده شوند فعال شده باشد    
  .ریزی انجام می شود

B2.7  Act. flow profile   مقدار واقعی پروفایل واقعی جریان را نشان می دهد، خروج از نمایشگر با  
ین عمل فقـط وقتـی دیـده مـی        ا. مقدار نشان داده شده باید نزدیک صفر باشد       

انـدازه گیـری    ).  را ببینید  C1.3.10(شود که پروفایل واقعی جریان فعال باشد        
پروفایل واقعی جریان باید قبل ازاینکه مقادیر اندازه گیری شده مشاهده شـوند             

ز مد برنامه ریزی انجـام مـی   فعالسازی بعد از فعال کردن بعد ا    . فعال شده باشد  
  .شود

B2.8  Act. coli resistance  مقومت سیم پیچ میدانی را نشان می دهد، خروج از نمایشگر با  
تفاوتی بین این مقدار و      دمای سنسور جریان، پس      این مقاومت بستگی دارد به    

  . است وجود داردCº 20که مربوط به  Rsp20مقدار کالیبراسیون 
  
  
  

B3          Information 
B3.1  C number                        این عدد نوع دسـتگاه الکترونیکـی را تعیـین مـی نمایـد و مـی تـوان آن را در

  .رتور یافتوکاننشاندهنده ساختار برچسب 
  :در عملیات بعدی صفحه نمایشگر موارد زیر را نشان می دهد

   جایی که این عملگر قرار دارددر خط اول شماره شناسایی بورد مدار،  ●
  در خط دوم نرم افزار این عملگر و  ●
  .اشد نشان می دهدبدر این عملگر نتاریخ کالیبراسیون یا تاریخ ساخت را در صورتی که هیچ کالیبراسیونی در خط سوم   ●

B3.2  Process input             اطالعاتی را درمورد قسمت ورودی فرآیندبخش الکترونیکی دراختیار قـرار مـی
  دهد

B3.3  Device  نرم افـزار    فرآیندبخش الکترونیکی دستگاه شامل     را درمورد  اطالعاتی  HART 
  ) باشدHARTدر صورتی که دستگاه از نوع (می دهد 

B2.4  Display رابط کاربر دستگاه می دهداطالعاتی را درمورد   
B2.5  Profibus      اطالعاتی را درمورد رابطProfibus    در صورتی کـه دسـتگاه از نـوع         ( می دهد

Profibusد باش(  
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C       Setup-Level    

  

  !اخطار
بنـابراین بـرای اتـصال دسـتگاه دریافـت          . نشان می دهند، نه مقادیر اندازه گیری شـده را         در این مد خروجیها مقادیر تست را        
  !کننده به قوانین ایمنی توجه نمایید

  .عالمات هشدار دهنده را خاموش کنید، و کنترل دستی را بکار بیاندازید و غیره

 
    

No. 
  توضیح و تنظیم  متن نمایش داده شده

C1            Prosess input         فعـال   بخشهای الکترونیکی سنسور  ه   ب عملگرهای مربوط در این منو همه سنسور ها و
  .هستند

C1.1 Calibration  همه عملگرهای مربوط به سنسور جریان با هم یکجا شده انددر این منو  
C1.1.01 Zero calibration مقدار جریان صفر وارد می شود  

   به صفر کالیبره شود؟←
Beark             و عملگرغل  

Manual           ویرایشگر را برای ورود مقدار صفر برای جریان باز می کند  
Default          تنظیمات کارخانه را می خواند و ویرایشگر را باز می کند   

Automatic      جریان واقعی را صفر می خواند  
    مقدار واقعی صفر را نشان می دهد←

C1.1.02 Size  ور جریان از یک جدول برحسب سنسقطر ظاهریmm و inch ،برای  انتخاب می شود
  . باشدmmموارد ویژه این میتواند یک مقدار ورودی برحسب 

 DN 2.5-3000 mm [=0.1-120 inch]  ●       : از این جدول انتخاب شود
C1.1.03 GK selection  انتخاب شود:      ●GK+GKL          ●GK          ●GKL            ●GKH  

GK+GKL  
GK  

GKL  
GKH  

  

  )تست خطی بودن(هردو مقدار را می توان بکار برد 
  )تست خطی بودن اثری ندارد( را می توان بکاربرد GKفقط 
  فعالmApp 12 را می توان بکاربرد، GKفقط 

 بطور GKH تنظیم شده، mApp250جریان میدانی 
  اتوماتیک تصحیح می شود

  

  را ببینید سنسور جریان مربوط به برچسب نوعبخش 
C1.1.04 GK 
C1.1.05 GKL 
C1.1.06 GKH 

C1.1.04, -05 ظاهر می شود، بستگی دارد به انتخاب در 06- یا C1.1.03  
  5/0 ≥ مقدار ≥ 12) 20 (●  : تنظیم مقدار

  مقادیر تنظیم شده در برچسب متصل شده به سنسور جریان وجود دارند
C1.1.07 Coil resistance Rsp. ● xxx.xx Ohm)     محدوده تنظیمohms220<مقدار< ohms10در ºC20(  
C1.1.08 Calib. Coil temp. مقاومت می تواند شامل این-دمای سیم پیچ ناشی از مقاومت سیم پیچ است 

این عمل به معنی کالیبره - با کابلهای مقاوم شودقابل نصب در فضای بازسیستمهای 
و نیز در (یک سنسور جریان جدید بکار می رود ودن و برای کالیبره نماست نمودن 

  )فشردهیک سیستم 
  وارد نمودن دمای سیم پیچ  ←

Break             لغو عملگر  
Default            وارد نمودن دمای پیش فرض)ºC20(  

Automatic      ویرایشگر را برای وارد نمودن مقدارکنونی باز می نماید  
  )فقط برای اتوماتیک(مای سیم پیچ وارد شود یک مقدار ویژه برای د  ←
  مقاومت وارد شود  ←

Breakلغو عملگر               
Default وارد نمودن دمای پیش فرض           )ºC20(  

Automatic      کالیبره و ذخیره شدمقاومت کنونی   
C1.1.09 Density  مقدار ثابت(رود محاسبه جریان جرمی از جریان حجمی بکار می این مقدار برای(  

● xxx.xx Kg/L)     محدوده تنظیمKg/L0/5<مقدار< Kg/L1/0  برابر با             
b/gal2/4<مقدار< lb/gal8/0(  

C1.1.10 Target conductivity  در محل، بعد از  رساناییاست که برای محاسبه اندازه گیری این بک مقدار مرجع
 µS/cmمحدوده ( باید اندازه گیری شود رساناییاین  .بکار می رودکالیبراسیون، 

9999... 000/1(  
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وارد .  ناشی از امپدانس الکترود بکار می رودرساناییین مقدار برای محاسبه ا
  :نمودن این عملگر روند زیررا شروع می نماید

← EFکالیبره شود؟   
Break 

Manual 
Default 

Automatic 
  

  لغو این عملگر
  تغییر عدد باز می کند/ویرایشگر را برای وراد نمودن
  نظیمات کارخانه وارد آن شدهویرایشگر را باز می کند که ت

 مقصد تعیین می کند و رسانایی را در رابطه با EFیک 
  ویرایشگر را باز می کند          

   مقدار درج شده در ویرایشگر را می توان تغییر داد ←

C1.1.11 Ef electr. factor  

● xxx.xx mm  
    

 برابر با    mm10/0 >مقدار>mm 00/30محدوده تنظیم(
  )004/0" >ارمقد>20/1"

  C1.1.12 Number of electrodes  )بخش مربوط به برچسب نوع سنسورجریان را برای جزئیات ببینید( :انتخاب شود
   الکترود2
   الکترود3
   الکترود4

الکترود لوله ای پری در دسترس نیستهیچ   
  الکترود لوله ای پر دردسترس است اما نه الکترود زمین

  لکترود زمین دردسترس هستندالکترود لوله ای پر و ا
C1.1.13 Field frequency مقدار × فرکانس خط= تنظیم فرکانس میدان مغناطیسی در رابطه با فرکانس خط

  ):از لیست زیر(
  

C1.1.14 Select setting 
(for sepecial applications) 

  ) ثابتمشخصات (Standard ●     :انتخاب شود
               :     ● Manual) زمان دستی وارد شود) تنظیم زمان جریان میدانی  

C1.1.15 Setting time  فقط در صورتی دردسترس است کهC1.1.14 برای 'manual' ،تنظیم شود 
  زمان قبل از اندازه گیریها بعد از اینکه جریان میدانی پالریته شد تنظیم می شود

● xxx.xx ms))    محدوده تنظیمms 250<مقدار<  ms1(  
 C1.1.16 Line fequency  :انتخاب شود

Automatic  
  

50Hz  
  

60Hz 

 DCاندازه گیری می شود، در سیستمهای فرکانس خط 
   استHz 50مقدار پیش فرض 

همچنین در (اندازه گیری نمی شود فرکانس خط پارامتر 
   بکار می رودHz50و ) ACسیستمهای 

در همچنین (اندازه گیری نمی شود فرکانس خط پارامتر 
   بکار می رودHz60و ) ACسیستمهای 

  
 C1.2  Filter ر یکجا گدر این منو همه عملگرهای مربوط به فیلتر سنسور الکترونیک با هم دی

  .همه تنظیمات در اینجا بر همه خروجی ها تاثیر می گذارند. شده اند
C1.2.01 Limitation   ،که قبل از هر ثابت همه اندازه گیریهای جریان به این مقادیر محدود هستند

  .زمانی بکار برده می شوند
● xxx.x m/s ...+xxx.x m/s-)      دومین مقدار<اولین مقدار (  

Setting rangeمفدار    اولین  :m/s  001/0-≤مقدار≤m/s 0/100-  
  +m/s 001/0≥مقدار≥+m/s 0/100:                       دومین مفدار    

  -ft/s 1/328≥مقدار≥-ft/s 001/0       :      هم ارز با اولین مقدار
  ft /s 001/0 ≥مقدار≥+ft /s 1/328:                       دومین مفدار

C1.2.02 Flow direction  تعیین پالریته مقادیر جریان  
Select:              ●    سنسوریبر رو پیکان مسیر (= مسیر نرمال (  

  فمسیر مخال ●                         
C1.2.03 Time constant ثابت زمانی همه اندازه گیریهای جریان  

● xxx.x s)  محدوده تنظیمs  0/100≤ مقدار≤  s0/000(  
C1.2.04 Pulse filter  Select:    ●خاموش     بدون فیلتر پالس   

   ای بابهح ذرات مواد جامد، نویز را بعلت(فیلتر پالس  روشن       ●                         
  )می کندکم  pH در گاز و تغییرات ناگهانی/هوا

C1.2.05 Pulse width فقط در صورتی در دسترس است که فیلتر پالس روشن باشد.  
  .برای این مورد اندازه گیریهای جریان محدود می شوند

● xxx.x s)  محدوده تنظیمs  10≤ مقدار≤  s01/0(  
C1.2.06 Pulse limitation   در دسترس است که فیلتر پالس روشن باشدفقط در صورتی.  

  .برای این مورد اندازه گیریهای جریان محدود می شوند
● xxx.x s)  محدوده تنظیمs  100≤ مقدار≤  s01/0(  

C1.2.07 Noise filter  offبدون فیلتر نویز       
onنویز را در هدایت پایین، ذرات مواد جامد و بسیاری از  (       فیلتر نویز
 )می کند کمگاز /ی هواحبابهاطهای غیرهمگن محی
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C1.2.08 Noise level فیلتر نویز روشن باشدفقط در صورتی در دسترس است که .  
باندی را بین تغییراتی که بعنوان نویز انجام شده اند و محیط خارج می دهد 

  .که این تغییرات بعنوان تغییرات جریان هستند
● xxx.x m/s)  تعیین محدوده نویز :m/s  00/10≤مقدار≤m/s01/0  

 )m/s032/0≥رمقدا≥m/s  81/32رز با                ا                      هم 
C1.2.09 Noise suppression فقط در صورتی در دسترس است که فیلتر نویز روشن باشد.  

 تنظیم فاکتور کاهش نویز  1...10 ●
C1.2.010 کمترین آستانه جریان ● xxx.x m/s± xxx.x m/s )تعیین محدودهm/s  

  )m/s000/0≥مقدار≥00/10
بر روی /  اولین مقدار ≤) )Hysteresis(پسماند مغناطیسی (=ن مقداردومی

 همه خروجیها تاثیر دارد
  
 C1.3 Self test ر گ با هم دیملگرهای تست خودبخوددر این منو همه عملگرهای مربوط به ع

  .یکجا شده اند
off                      مقاومت الکتـرود انـدازه گیـری نمـی شـود، انـدازه گیـری

  ی در دسترس نیست امکان ندارد، هیچ لوله خالرسانایی
conductivity             مقاومت الکترود اندازه گیری می شود و برای اندازه گیـری

   بکار می رودرسانایی
Cond.+ 

empty pipe 
)S(  

و مـشخص    رسـانایی مقاومت الکترود بـرای انـدازه گیـری         
، حین مشخص نمودن لولـه      بکار می رود  نمودن لوله خالی    

مـشخص نمـودن لولـه      ،  نمی شـود  خالی اندازه گیری صفر     
   استمعیارهاخارج از ") S(خالی بعنوان 

C1.3.01 Empty pipe 

Cond. +
empty pipe 

)F(  
انــدازه گیــری مقاومــت الکتــرود انــدازه گیــری رســانایی و 
مشخص نمودن لوله خالی بکار مـی رود، مـشخص نمـودن            

   است"خطای کاربرد") F(لوله خالی بعنوان 
C1.3.02 Act. conductivity    واقعـی فعـال   رسـانایی آشکارسازی لوله در  پذیر است که  فقط در صورتی امکان 

.  باید قبل از اینکـه مقـادیر دیـده شـوند فعـال شـود               رسانایی اندازه گیری    باشد
  . خروج از مد برنامه ریزی انجام می شودروشن کردن، بعد ازفعالسازی بعد از 

C1.3.03 Limit empty pipe  روشن باشدفقط در صورتی در دسترس است که لوله خالی.  

● xxx.x µS/cm)   تعیین محدوده µS/cm9999<مقدار≤ µS/cm0/0   (  
  . کمتر از این مقدار باشد بعنوان لوله خالی استرساناییاگر مقدار 

C1.3.04 Full pipe  باشد الکترود 4 یا 3یک سنسور جریان با فقط در صورتی در دسترس است که.  
off     بدون اندازه گیری لوله پر  
on              بـا انـدازه    ( فعـال اسـت      اکتـرود سـوم     اندازه گیری لوله پر با اسـتفاده از

  ) را ببینیدC1.1.08گیری امپدانس الکترود، بخش 55555
C1.3.05 Limit full pipe  فقط در صورتی در دسترس است که لوله پر روشن باشد.  

● xxx.x µS/cm)    تعیـــین محـــدوده µS/cm9999<مقـــدار≤ 
µS/cm000/0  (   

  .ستپرنی کمتر از این مقدار باشد بعنوان رساناییاگر مقدار 
C1.3.06 Linearity     فقط وقتی که انتخابGK برای 'GK+GKL'     تنظـیم شـده باشـد دردسـترس 

  .است
off     تست خطی بودن فعال نیست  
on     تست خطی بودن فعال است  

C1.3.07  Act. linearity    منو فقط درصـورتی نـشان داده مـی    .  دهدقرائت خطی بودن واقعی را نشان می
اندازه گیـری خطـی بـودن بایـد         . )C1.3.06(شود که خطی بودن روشن باشد       

 فعالسازی بعد از روشن کردن، بعد از        .قبل از اینکه مقادیر دیده شوند فعال باشد       
  .خروج از مد برنامه ریزی انجام می شود

C1.3.08 Gain off     گین بررسی )gain( مپلـی فـایر و    آبـرای پـیش       اتوماتیکADC   فعـال 
  یستن00000

on      اتوماتیک فعال استگین بررسی  
C1.3.09 Coil current off      فعال نیستجریان سیم پیچ اتوماتیک گین بررسی  

on     اتوماتیک جریان سیم پیچ فعال استگین  بررسی  
C1.3.10 Flow profile off     تفعال نیس پروفایل جریان بررسی  

on     توسطمیدان مغناطیسی غیرهمگن (است پروفایل جریان فعال بررسی(  
C1.3.11 Limit flow profile  در  "پروفابل جریان"فقط وقتیC1.3.10فعال شده ظاهر می شود   

● xxx.x    ) 000/0 ≥مقدار≥9999 تعیین محدوده(  
هـای پروفایـل    اندازه گیری . تنظیم پروفایل جریان را نشان می دهد      محدوده برای   

خطـا مـی      بعنوان مقادیرمطلق ازاین محـدوده تجـاوز کـرده ویـک پیـام             جریان
  )U(دهند
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C1.3.12 Act. flow profile          این منـو فقـط در       .مقدار واقعی پروفایل جریان را برای قرائت نشان می دهد 

.  باشـد  روشـن صورتی نشان داده می شود که اندازه گیـری پروفایـل جریـان              
ن کردن، بعد از خروج از مـد برنامـه ریـزی انجـام مـی                فعالسازی بعد از روش   

  .شود
C1.3.13 Electrode noise off     بررسی نویز الکترود فعال نیست  

on      بررسی نویز الکترود فعال است  
C1.3.14 Limit noise  روشن است دردسترس استفقط وقتی که نویز.  

● xxx.x m/s)  تعیین محدوده نویز :m/s  000/12≤مقدار≤m/s000/0  
  )ft/s000/0≥مقدار≥ft/s  370/39                      هم ارز با               

  . را ایجاد می کند)U(یک پیام خطا  نویز باالتر از این محدوده
C1.3.15 Act. electr. noise         این منو فقـط در صـورتی        . .نویز واقعی الکترود را برای قرائت نشان می دهد

فعالسازی بعـد   . روشن باشد نویز الکترود   نشان داده می شود که اندازه گیری        
  . از مد برنامه ریزی انجام می شوداز روشن کردن، بعد از خروج

C1.3.16 Setting of field off      فعال نیستمیدان مغناطیسی بررسی تنظیمات صحیح  
on      بررسی فعال است  

 را می توان انتخاب نمود تا در خروجیهـای          تشخیص عیب دراینجا یک مقدار    
  .مختلف آنالوگ استفاده شود

off        ی انتخاب نشدهتشخیص عیبهیچ مقدار   
Electr. niose   باال را ببینید(اندازه گیری باید فعال شود(  
Flow profile   باال را ببینید(اندازه گیری باید فعال شود( 

Linearity   باال را ببینید(اندازه گیری باید فعال شود( 
Terminal DC 2  ژ الکترود  ولتاDC2ینال الکترود  در ترم  

C1.3.17 Diagnosis value  

Terminal DC 3  ژ الکترود  ولتاDC 3 در ترمینال الکترود  
  
 C1.4 Information         اطالعات در رابطه با سنسور و قـسمتهای    در این منو همه عملگرهای مربوط به

  .با هم دیگر یکجا شده اندالکترونیکی سنسور 
C1.4.01 Liner الینر سنسور جریان را نشان می دهد  
C1.4.02 Electr. material جنس الکترود را نشان می دهد  
C1.4.03 Calibration date n/a 
C1.4.04 Serial no. sensor شماره سریال سنسور جریان را نشان می دهد  
C1.4.05 V No. sensor  سنسور جریان را نشان می دهدسفارش شماره  
C1.4.06 Sensor electro. Info.    شماره مدل نرم افزار و تاریخ کالیبراسیون بورد مدار را      شماره سریال بورد مدار ،

  نشان می دهد
  
  
 C1.5 Simulation      قـرار دارنـد    سنـسور     به شبیه سازی مقادیر    در این منو همه عملگرهای مربوط .

این شبیه سازیها بر همه خروجی ها کـه شـامل شـمارنده و صـفحه نمایـشگر                  
  .هستند تاثیر دارد

C1.5.01 Flow speed B1.yرا ببینید   
C1.5.02 Volume flow B1.yرا ببینید   
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C2            I/O  همه عملگرهای  منو در اینIO - شامل HART –با هم یکجا شده اند .  
C2.1 Hardware      بـسته بـه ایـن      . ترمینالهای خروجی انتخاب شده انـد     امکانات مختلفی از    در این منو

 در صورتیکه   برای ترمینالهای متفاوت  منوها  . منوهای بعدی تغییر می کنند    نظیمات  ت
  .، یعنی همه خروجیها یکسان هستند یکسان هستندعملکرد مشابهی داشته باشند

  .سایر امکانات در مورد مدل های مختلف مشاهده می شوند.  استBasic IOاین نمونه ای برای مدل 
C2.1.01 Terminals A Current outout 

 off 
  خروجی جریان فعال

 هیچ عملی در ترمینالها انجام نمی شود
C2.1.02 Terminals B status outout 

limit switch 
control input 

off 

  خروجی وضعیت فعال
  سوییچ محدود فعال
  ورودی کنترل فعال

 هیچ عملی در ترمینالها انجام نمی شود

C2.1.03 Terminals C status outout 
limit switch 

off 

  خروجی وضعیت فعال
  سوییچ محدود فعال

 هیچ عملی در ترمینالها انجام نمی شود
C2.1.04 Terminals D  frequency outout 

pulse outout 
status outout 
limit switch 

off 

  فعالفرکانس خروجی 
  خروجی پالس فعال

  خروجی وضعیت فعال
  سوییچ محدود فعال

 هیچ عملی در ترمینالها انجام نمی شود
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 C2.# Current output X  بیانگر ترمینالها است"#"، در توضیحات زیر خروجی جریان  :  
C = 4.2C | B = 3.2C |A = 2.2C 

 C2.#.01 Range 0%...100% ای محدوده مقدار، مثل محدوده جریان برmA20-4.  
●mA  xx.x...xx.x  )تعیین محدودهmA  0/20≤مقدار≤mA00/0(  

mA 20 ≤اولین مقدار≥ دومین مقدار ≤ mA ٠  
 C2.#.02 Extended range محدودیتهای فوق خطی بودن را تا این مقادیر زیاد می کنند.  

●mA  xx.x...xx.x ) تعیین محدودهmA  5/21≤مقدار≤mA5/3(  
mA 5/21 ≤اولین مقدار≥ دومین مقدار ≤ mA ٠  

 C2.#.03 Error current  جریان نشاندهنده شرایط خطا  
●mA  xx.x...xx.x ) تعیین محدودهmA  0/22≤مقدار≤mA00/0(  

mA 25≤مقدار  ≤ mA خارج از محدوده (٠(  
 C2.#.04 Error condition Error in device  

Application error 
Out of specification 

نشان داده می شوند)  F (فقط خطاهای   
نشان داده می شوند)  F (و )  F (همه خطاهای   

نشان داده می شوند)  S (و )  F ( ،) F (همه پیامهای   
 C2.#.05 Measurement  خروجیهدایتمقادیر بکاررفته برای               coil temperature  

Flow speed                                               conductivity  
Volume flow                                             diagnisis value   

Mass flow                                                 off  
 C2.#.06 Range  100تا  % 0محدوده اندازه گیری از%  

xx.xx...0    ) ریاندازه گی'نوع و واحد بستگی دارد به' ، C2.#.05را ببینید   
 C2.#.07 Polarity    را ببینیدC1.2.02انتخاب اندازه گیری مقدار پالریته، توجه به مسیر جریان، 

Both polarities 
Positive polarity 

Negative polarity 
Absolute polarity   

  مقادیر مثبت و منفی بکار می روند
  تنظیم می شوند% 0مقادیر منفی به 

  تنظیم می شوند% 0دیر مثبت به مقا
  مقدار مطلق برای خروجی جریان بکار می ورد

 C2.#.08 Limitation محدودیت قبل از استفاده از ثابت زمانی  
±xxx…±xxx%     ) 150≥مقدار≥%+ 150محدوده تنظیم%-(  

 C2.#.09 فر می کندصجریان پایین را  مقادیر کمترین آستانه جریان  
xx.x…±xx.x%    )0%... 20 :حدوده تنظیمم%(  

  نقطه شروع=                              اولین مقدار
  )اولین مقدار≤دومین مقدار (پسماند مغناطیسی = دومین مقدار 00000000000000

 C2.#.10 Time constant xxx.x s)     محدوده تنظیمs0/100 – s 1/000(  
 C2.#.11 Special function Off 

Automatic range 
 
 

External range  

  
پـایینتر،  بـسط یافتـه   ، محدوده این محدوده بطور اتوماتیک تغییر می کند      

   می کند یکجاوضعیتسنسور را باخروجی فقط 
پـایینتر،  بسط یافته محدوده  این محدوده با ورودی کنترل تغییر می کند،

  ورودی کنترل باید فعال باشد
 C2.#.12 Threshold  فقط وقتی کهC2.x.11فعال شده ظاهر می شود   

از محدوده عمل محدوده اتوماتیک همیشه تغییر .  و محدوده نرمالآستانه بین محدوده بسط یافته
 این عمل در واقع مقدار باالیی .جریان حاصل می شود% 100، وقتی که بسط یافته به نرمال است

 ±مقدار " بجای "Histeresis-مقدار"پس آستانه .  را صفر می کند)Hysteresis(پسماند مغناطیسی 
  . است که در صفحه نمایشگر نشان داده شده است")Hysteresis(پسماند مغناطیسی 

xx.x ±xx.x%)   0/5-%80: محدوده تنظیم(%  
  نقطه شروع= اولین مقدار                        
  )لین مقداراو≤دومین مقدار  ()Hysteresis(پسماند مغناطیسی = دومین مقدار 000000000000

 C2.#.13 Information شماره سریال بورد مدار، شماره مدل نرم افزار و تاریخ کالیبراسیون بورد مدار  
 C2.#.14 Simulation B1.yرا ببینید   
 C2.#.15 4mA trimming کردن جریان در این مقدار برای تنظیم mA4 بکار می رود، تنظیم این مقدار به mA4  کالیبراسیون

  . بکار می رودHART این مقدار در رابط .بازیابی می کندانه را کارخ
 C2.#.16 20mA trimming  کردن خروجی جریان در تنظیم این مقدار برایmA20 بکار می رود، تنظیم این مقدار به mA20 

    . بکار می رودHARTاین مقدار در رابط . کالیبراسیون کارخانه را بازیابی می کند
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 C2.# Current output X استترمینالها  بیانگر "#"، فرکانس  خروجی  برای در توضیحات زیر :  
D = 5.2C | B  =3.2C |A = 2.2C  

 C2.#.01 Range 0%...100% Symmetric  
Automatic 

  
  

Fixed  

  خاموش% 50روشن  و % 50حدود 
% 100خـاموش در    % 50روشـن و    % 50پهنای پالس ثابـت حـدود       

  سرعت پالس
  سرعت پالس ثابت دررابطه با ورود به منوی بعدی

 C2.#.02 Pulse width  فقط وقتی که شکل پالس"fixed" می شود در دسترس است تنظیم.  
xxx.xx ms)    محدوده تنظیم :ms 2000-05/0(  

 ]s]/1بیـشترین سـرعت پـالس    / ( اسـت Tp [ms] ≥00/500مقدار تنظـیم شـده   بیشترین : توجه(
  )است

  .زمانی که خروجی فعال می شود= پهنای پالس را می دهد
 C2.#.03 100% pulse rate  محدوده% 100سرعت پالس برای  

xxxxx.x 1/s)      محدوده تنظیم :s/1 0/10000- 00/0000(  
   s  : I max ≤100 mA/100≤سرعت پالس % 100محدودیت در 
   s  : I max ≤20   mA/100≤سرعت پالس % 100محدودیت در 

 C2.#.04 Measurement  خروجی              هدایتمقادیر بکاررفته برای coil temperature  
Flow speed                                               conductivity  

Volume flow                                             diagnisis value   
Mass flow                                                 off  

 C2.#.05 Range  100تا % 0محدوده اندازه گیری از%  
0…xx.xx   )  اندازه گیری دارد"نوع و واحد بستگی به" ،C2.#.04را ببینید   

 C2.#.06 Polarity    را ببینیدC1.2.02انتخاب اندازه گیری مقدار پالریته، توجه به مسیر جریان، 
Both polarities 

Positive polarity 
Negative polarity 
Absolute polarity  

  مقادیر مثبت و منفی بکار می روند
  تنظیم می شوند% 0ادیر منفی به مق

  تنظیم می شوند% 0مقادیر مثبت به 
  مقدار مطلق برای خروجی جریان بکار می ورد

 C2.#.07 Limitation محدودیت قبل از استفاده از ثابت زمانی  
-xxx…+xxx%     )150-%+ 150 محدوده تنظیم%-(  

 C2.#.08 فر می کندمقادیر جریان پایین را ص کمترین آستانه جریان  
xxxx.x … ±xxxx.x%     بستگی دارد به متغیر انتخاب شده اندازه گیری شدهواحد  

 صـفر مـی   "0"، مقـادیر اطـراف        مقـدار  اولین≤ ))Hysteresis(پسماند مغناطیسی   (دومین مقدار 
  شوند

 C2.#.09 Time constant xxx.x s)     محدوده تنظیمs0/100 – s 0/000(  
 C2.#.10 Invert signal off   خروجی فعال یک جریان باال در خروجی ایجاد می کند، سوییچ بسته   

onخروجی فعال یک جریان پایین در خروجی ایجاد می کند، سوییچ باز       
 C2.#.11 Phase shift w.r.t. B          این عملگر فقط وقتی که خروجی فرکـانسB   و D     در خروجـی D       وجـود دارد دردسـترس اسـت . 

فـاز مـشخص شـده از        تواند بعنوان خروجی فرکانس تعیین شود کـه توسـط             سپس می  Bخروجی  
هـردو  "اگر پالریته بـرای     .  انجام می شوند    D همه تنظیمات در خروجی      . می کند  تغییر Dخروجی  

  )-º90 یا +º90: مثال( پالریته را نشان می دهد  تنظیم شود، عالمت تغییر فاز"مسیر
Offبدون تغییر فاز       

0º       ºخروجی های ییر فاز بینغت ٠ B وD )هنوز می توان معکوس نمود(  
90º     ºخروجی های ییر فاز بینغت ٩٠ Bو D) هنوز می توان معکوس نمود(  

180º   ºخروجی های ییر فاز بینغت ٠ Bو D) هنوز می توان معکوس نمود(  
  . وجود دارد دردسترس استBدر خروجی D و Bاین عملگر فقط وقتی که خروجی فرکانس 

Off                          بدون هیچ عملی       
 C2.#.11 Special function  

Phase shift D          عملگر را برای خروجیهای تغییر فاز یافتهB ِو D       ،فعـال مـی کنـد 
اگـر فعـال شـوند همـه        .  نیـز فعـال شـوند      Dکه باید در خروجـی      
 حـاال   Dخروجی   ظاهر محو می شوند زیرا       Bعملگرها در خروجی    

  را کنترل می کند  Bخروجی 
 C2.#.12 Information شماره سریال بورد مدار، شماره مدل نرم افزار و تاریخ کالیبراسیون بورد مدار  
 C2.#.13 Simulation B1.yرا ببینید   
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 C2.# X Pulse output   بیانگر ترمینالها است"#" ، پالسدر توضیحات زیر برای  خروجی  :  

D = 5.2C | B = 3.2C |A = 2.2C  
 C2.#.01 Pulse shape Symmetric  

Automatic 
  
  

Fixed  

  خاموش% 50روشن  و % 50ود حد
% 100خـاموش در    % 50روشـن و    % 50پهنای پالس ثابت حدود     

  سرعت پالس
  سرعت پالس ثابت دررابطه با ورود به منوی بعدی

 C2.#.02 Pulse width   فقط وقتی که شکل پالس"fixed"تنظیم می شود در دسترس است .  
xxx.xx ms)    محدوده تنظیم :ms 2000-05/0(  

 ]s]/1بیشترین سـرعت پـالس   / ( استTp [ms] ≥00/500بیشترین مقدار تنظیم شده : توجه(
  )است

  .زمانی که خروجی فعال می شود= پهنای پالس را می دهد
 C2.#.03 100% pulse rate  محدوده% 100سرعت پالس برای  

xxxxx.x 1/s)      محدوده تنظیم :s/1 0/10000- 00/0000(  
   s  : I max ≤100 mA/100≤س سرعت پال% 100محدودیت در 
  s  : I max ≤20   mA/100≤سرعت پالس % 100محدودیت در 

 C2.#.04 Measurement  خروجی                هدایتمقدار بکار رفته برای   
Volume flow 

Mass flow 
 C2.#.05 Pulse value unit انتخاب واحد برای مقدار پالس  
 C2.#.06 Value p. pulse یم پالس را برحسب حجم یا جرم می دهدمقدار .  

xxx.xxxتنظیم برای حجم یا جرم برحسب پالس       
 را بـرای خروجـی   C2.#.06حجـم یـا جـرم،    ( ] l/s یا Kg/sبرحسب [ محدوده اندازه گیری   -

  )جریان ببینید
  ) را برای خروجی پالس ببینیدl/s [ )   C2.#.03برحسب[سرعت پالس % 100-

 C2.#.07 Polarity    را ببینیدC1.2.02انتخاب اندازه گیری مقدار پالریته، توجه به مسیر جریان، 
Both polarities 

Positive polarity 
Negative polarity 

Absolute value  

  مقادیر مثبت و منفی بکار می روند
  تنظیم می شوند% 0مقادیر منفی به 
  تنظیم می شوند% 0مقادیر مثبت به 
   خروجی جریان بکار می وردمقدار مطلق برای

 C2.#.08 مقادیر جریان پایین را صفر می کند کمترین آستانه جریان  
xxxx.x … ±xxxx.x     بستگی دارد به متغیر انتخاب شده اندازه گیری شدهواحد  

 صفر مـی    "0" مقدار ، مقادیر اطراف      اولین≤) )Hysteresis(پسماند مغناطیسی   (دومین مقدار 
  شوند

 C2.#.09 Time constant xxx.x s)     محدوده تنظیمs0/100 – s 0/000(  
 C2.#.10 Invert signal off   خروجی فعال یک جریان باال در خروجی ایجاد می کند، سوییچ بسته   

onخروجی فعال یک جریان پایین در خروجی ایجاد می کند، سوییچ باز       
 C2.#.11 Phase shift w.r.t. B   ط وقتی که خروجی فرکانس    این عملگر فقB و D در خروجی D  وجود دارد دردسـترس اسـت  .

 سپس می تواند بعنوان خروجی فرکانس تعیین شود که توسط فاز مـشخص شـده از       Bخروجی  
اگـر پالریتـه بـرای      .  انجـام مـی شـوند       Dهمه تنظیمات در خروجی     .  تغییر می کند   Dخروجی  

  )-º90 یا +º90: مثال(الریته را نشان می دهد  تنظیم شود، عالمت تغییر فاز پ"هردو مسیر"
Offبدون تغییر فاز       

0º       ºخروجی های ییر فاز بینغت ٠ Bو D) هنوز می توان معکوس نمود(  
90º     ºخروجی های ییر فاز بینغت ٩٠ Bو D) هنوز می توان معکوس نمود(  

180º   ºخروجی های ییر فاز بینغت ٠ Bو D) وس نمودهنوز می توان معک(  
  . وجود دارد دردسترس استB در خروجیD و Bاین عملگر فقط وقتی که خروجی فرکانس 

Offبدون هیچ عملی                           
 C2.#.11 Special function 

Phase shift D           عملگر را برای خروجیهای تغییر فاز یافتـهB ِو D 
 نیـز فعـال     Dفعال می کند، که باید در خروجـی         

اگر فعال شوند همه عملگرهـا در خروجـی         . وندش
B            ظاهر محو مـی شـوند زیـرا خروجـی D   حـاال 

    Bخروجی 
 C2.#.12 Information شماره سریال بورد مدار، شماره مدل نرم افزار و تاریخ کالیبراسیون بورد مدار  
 C2.#.13 Simulation B1.yرا ببینید   

  



 C2.# Status output X  بیانگر ترمینالها است"#"، وضعیت برای  خروجی در توضیحات زیر  :  
D = 5.2C | B = 3.2C |A = 2.2C 

Application error  
  

Out of specific.  
  
  

 در "error" یــا "application error"خروجــی هنگــامی کــه 
  دستگاه ظاهر می شود، فعال شده

ا  یـ "error" یـا  "application error"خروجـی هنگـامی کـه    
  در دسـتگاه ظـاهر مـی شـود     "out of specification"اخطار

  فعال شده 
Polarity flow پالریته جریان واقعی را در اختیار قرار می دهد  

Over range flow خارج شدن از محدوده جریان را نشان می دهد  
Counter 1 present  وقتی شمارشگرXبه مقدار پیش فرض می رسد فعال می شود   
Counter 2 present   وقتی شمارشگرXبه مقدار پیش فرض می رسد فعال می شود   
Counter 3 present  

  
  به مقدار پیش فرض می رسد فعال می شودXوقتی شمارشگر 

C2.#.01 Mode  

  ) نداردProfibus DPانتخاب شمارشگر تاثیری بر اولین مدل با (
Output A توسط خروجی وضعیت                 Aده فعال ش  
Output B توسط خروجی وضعیت                 Bفعال شده   
Output C توسط خروجی وضعیت                 Cفعال شده   
Output D توسط خروجی وضعیت                 Dفعال شده   

  )جزئیات خروجی در منوی دیگر بعد از این منو مشخص می شود(
Off                     ت غیرفعال شده     خروجی وضعی  

Empty pipe      شود        خروجی وقتی لوله خالی آشکارسازی می شود فعال می  
Error in device      شود  خروجی وقتیکه خطایی دردستگاه هست فعال می   

 مـی    انتخاب شود ایجـاد    Y خروجی   رایب) باالرا ببینید (این منو وقتی که مد خروجی وضعیت        
  .شود و این خروجی یک خروجی جریان است

Polarityپالریته این خروجی را می دهد                         
Over range خارج از محدوده بودن این خروجی را نشان می دهد  

C2.#.02 Current output Y 

Automatic range   اگر خروجی جریان      را می دهد،   خروجی وضعیت Y    ی اشاره شـده
 درمحدوده بسط یافتـه     وباشد  شده  برای محدوده اتوماتیک تنظیم     

  پایینتراندازه گیری قرارداشته باشد
C2.#.02 Frequency output Y 

Pulse output Y 
 انتخاب شود ایجـاد مـی       Yخروجی  برای  ) باالرا ببینید (این منو وقتی که مد خروجی وضعیت        

  . استفرکانسشود و این خروجی یک خروجی 
Polarityریته این خروجی را می دهد                     پال  

Over rangeخارج از محدوده بودن این خروجی را نشان می دهد                 
 انتخاب شود ایجـاد مـی       Yبرای خروجی   ) باالرا ببینید (این منو وقتی که مد خروجی وضعیت        

  . استوضعیتشود و این خروجی یک خروجی 
C2.#.02 Status output Y 

Same signal 
  

خروجـی  سیگنال همیشه در این شرایط انتخاب می شود، زیرا          این  
وضعیت می تواند فقط این عملکرد را داشـته باشـد، اگـر خروجـی             

خروجـی   به خروجی وضعیت دیگری متصل شده باشد، Xوضعیت  
مـی توانـد معکـوس شـود        -وضعیت سیگنال مشابهی را مـی دهـد       

  )منوی بعدی را ببینید(
 انتخاب شود ایجـاد مـی       Yبرای خروجی   ) باالرا ببینید (این منو وقتی که مد خروجی وضعیت        

  .است ورودی کنترل |سوییچ محدود شود و این خروجی یک 
C2.#.02 Limit switch Y 

Control input Y 
Status off              این وضعیت همیشه در این شرایط انتخاب می شود زیـرا خروجـی

 Xوضـعیت  وضعیت می تواند عملکردی نداشته باشد، اگر خروجی   
   ورودی کنترل متصل باشد|به یک سوییچ محدود 

C2.#.02 Off         برای خروجی   ) باالرا ببینید (این منو وقتی که مد خروجی وضعیتY       انتخاب شود ایجـاد مـی 
  . استخاموششود و این خروجی 

C2.#.03 Invert signal Offبسته    خروجی فعال شده یک جریان باال درخروجی ایجاد می کند، سوییچ   
On      بازباز درخروجی ایجادمیکند، سوییچ پایینخروجی فعال شده یک جریان  

C2.#.04 Information شماره سریال بورد مدار، شماره مدل نرم افزار و تاریخ کالیبراسیون بورد مدار  
C2.#.05 Simulation B1.yرا ببینید   
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 C2.# Limit switch X  بیانگر ترمینالها است"#"، سوییچ محدوددر توضیحات زیر برای  خروجی  :  
D = 5.2C | B = 3.2C |A = 2.2C  

C2.#.01 Measurement  خروجیهدایتمقدار مورد استفاده برای   
Flow speed   

Volume flow   
Mass flow   

Coil temperature   
Conductivity   

Diagnisis value   
C2.#.02  Threshold مرتبه سوییچ  

xxx.x  ±x.xxx)    پـسماند مغناطیـسی   ، تنظیم مقـدار مجـاز)Hysteresis( (
. و مقدار محـدوده بـاالیی  حدوده انتخاب شده    برای اندازه گیری م    .accنوع، واحد   

   اولین مقدار<) )Hysteresis(پسماند مغناطیسی (=دومین مقدار 
 C2.#.03 Polarity  راببینیدC1.2.02انتخاب اندازه گیری پالریته مقدار، به مسیرجریان توجه کنید، 

Both polarities 
Positive polarity 

Negative polarity 
Absolute value   

  مقادیر مثبت و منفی بکار می روند
  تنظیم می شوند% 0مقادیر منفی به 
  تنظیم می شوند% 0مقادیر مثبت به 

  مقدار مطلق برای خروجی جریان بکار می ورد
C2.#.04 Time constant xxx.x s)     محدوده تنظیمs0/100 – s 0/000(  
C2.#.05 Invert signal  Off ندکجریان باال درخروجی ایجاد می ط یافته محدوده بس =خروجی فعال  

On   محدوده بسط یافته جریان پایین درخروجی ایجاد می کند =خروجی فعال  
C2.#.06 Information شماره سریال بورد مدار، شماره مدل نرم افزار و تاریخ کالیبراسیون بورد مدار  
C2.#.07 Simulation B1.yرا ببینید   

  
  
 C2.# X Pulse output   بیانگر ترمینالها است"#"، سوییچ محدود در توضیحات زیر برای  خروجی  :  

D = 5.2C | B = 3.2C |A = 2.2C  
C2.#.01 Mode   
C2.#.02 Invert signal Off  

  
  
  

On 

توسط ولتاژ برای ورودیهـای     (وقتی جریانی در ورودی     ورودی کنترل   
 بکار مـی رود   ) لپایین برای ورودی فعا   مقاومت الکتریکی   یا  غیرفعال  
  .فعال است

ــی  ــرل وقت ــیچ ورودی کنت ــانی در ورودی ه ــایینولتاژ(جری ــرای پ  ب
بکـار  )  فعـال  هـای برای ورودی   الکتریکی مقاومتورودیهای غیرفعال یا    

  .می رود فعال استن
C2.#.03 Information شماره سریال بورد مدار، شماره مدل نرم افزار و تاریخ کالیبراسیون بورد مدار  
C2.#.04 Simulation  B1.yرا ببینید   
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C3             I/O counter    

C3.1 
C3.2 
C3.3 

Counter 1  
Counter 2  
Counter 3 

دراین منو همه .  دردسترسندHARTاین منوها فقط برای دستگاههای 
 سه منو .با هم دیگر یکجا شده اندسه تا از شمارشگرها / دوعملگرهای مربوط به 

به این دلیل عملکردها در یکجا . آنها مشابهندسه شمارشگر وجود دارند، اما برای 
 فقط دو شمارشگر )IO2بجز (بعصی از دستگاههای مشابه . ی شوندتوضیح داده م

   .دراین حالت فقط دو منو قابل مشاهده اند. دارند
  : نمایانگر شمارشگر است"#"در توضیحات زیر 

    C3.3= 3شمارشگر  ●        C3.2= 2شمارشگر  ●       C3.1= 1شمارشگر  ●
C3.#.01  Function of counter گرعمل این شمارش  

Sum counter     مقادیر مثبت و منفی را می شمارد   
+ counter        فقط مقادیر مثبت را می شمارد     
- counterفقط مقادیر منفی را می شمارد              

Off                     شمارشگر شمارش نمی کند  
C3.#.02 Measurement انتخاب اندازه گیری برای شمارشگر  

Mass flow 
Volume flow 

C3.#.03 صفر کردن مقادیر جریان پایین  کمترین آستانه جریان  
xxxx.x … ±xxxx.xوابستگی واحد به متغییرانتخاب شده اندازه گیری شده   

، مقادیر حدود ))Hysteresis(پسماند مغناطیسی (دومین مقدار ≥اولین مقدار
   صفر می شوند"0"

C3.#.04 Time constant xx.x s)     محدوده تنظیمs0/100 – s 0/000(  
C3.#.05 Preset value  که می شود ، یم سیگنال ایجاد)مثبت با منفی(در صورت رسیدن به این مقدار 

مد خروجی وضعیت باید در حالت . می توان آن را برای خروجی وضعیت قرار داد
  . قرار داده شود"شمارشگر ازپیش تنظیم شده"

x.xxxxxمحل دارد 8، ماکزیمم ده در واحد انتخاب ش )C47.10راببینید13 یا ( 
C3.#.06 Reset counter  می تواند در این منو دوباره صفر شودشمارشگر.  

   تنظیم شمارشگر←
Break           خروج از منو بدون شبیه سازی  

Set Valueویرایشگر را برای وارد نمودن مقدار شبیه سازی باز می کند       
   شده تا مقداری که باید شبیه سازی شود وارد شودارد ویرایشگرو ←
   شود؟شمارشگر تنظیم ←
No تنظیم شمارشگر                خروج از منو بدون  

Yes               شمارشگر را تنظیم می کند و از عملگر خارج می شود  
C3.#.07 Set counter  ود شبرای یک مقدار معین تنظیمشمارشگر می تواند در این منو  

  تنظیم شمارشگر ←
Breakخروج از منو بدون شبیه سازی             

Set Valueویرایشگر را برای وارد نمودن مقدار شبیه سازی باز می کند       
  ارد ویرایشگر شده تا مقداری که باید شبیه سازی شود وارد شودو ←
   شود؟شمارشگر تنظیم ←
No ارشگرتنظیم شم                خروج از منو بدون  

Yes               شمارشگر را تنظیم می کند و از عملگر خارج می شود  
C3.#.08 Stop counter شمارشگر شمارش را متوقف می کند و مقدار واقعی را نگه می دارد  

  شمارشگر متوقف شود؟
No                 متوقف کردن شمارشگربدون عملگر خروج از  

Yes                متوقف می کند و از عملگر خارج می شودشمارشگر را 
C3.#.09 Start counter شمارشگر شمارش را بعد از یک توقف شروع می کند  

  کار شمارشگر شروع شود؟
No                 شمارشگربه کار شروعبدون عملگر خروج از   

Yes                می کند و از عملگر خارج می شودشروع به کار شمارشگر 
C3.#.10 Information شماره سریال بورد مدار، شماره مدل نرم افزار و تاریخ کالیبراسیون بورد مدار  
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C3.1 
C3.2 
C3.3 

FB2 totalizer 1 
FB3 totalizer 2 
FB4 totalizer 3 

درایـن منـو همـه      . دردسترسـند  Profibusاین منوها فقـط بـرای دسـتگاههای         
 بـا   profibus 300 IFC در یک مدل     عملگرهای مربوط به سه تا از شمارشگرها      

. ، اما آنها مـشابهند     شمارشگر وجود دارند   دوسه منو برای    . هم دیگر یکجا شده اند    
عملگر  به معنی بلوک     FB. به این دلیل عملکردها در یکجا توضیح داده می شوند         

دیهای آنـالوگ و کنتورهـا      ورو:  دارد دو نوع بلوک عملگر    IFC 300دستگاه  . است
ایـن عمـل   . شماره گـذاری مـی شـوند    بلوک عملگر   از آنجاییکه بر روی هر ابزاری       

   .ر محلی نیز انجام می شودبر روی صفحه نمایشگهمچنین 
  : نمایانگر شمارشگر است"#"در توضیحات زیر 

    C3.3= 3کنتور  ●         C3.2= 2کنتور  ●        C3.1= 1کنتور  ●
C3.#.01 Function of totalizer  کنتورعمل این  

Sum counter     مقادیر مثبت و منفی را می شمارد    
+ counter           ر مثبت را می شمارد فقط مقادی  
- counter            فقط مقادیر منفی را می شمارد   

Hold counter     کنتور را متوقف می نماید   
All as positive   در نظر می گیرد+   همه مقادیر را بعنوان مقادیر  
All as negative در نظر می گیرد-  همه مقادیر را بعنوان مقادیر    

C3.#.02 Measurement  کنتورانتخاب اندازه گیری برای  
Mass flow 

Volume flow 
C3.#.03 Preset value    وضعیت رابط   درprofibus    مقدار واقعی کنتـور خـارج از محـدوده          درصورتی که

این مسئله در یک خروجی وضعیت بـرای     . باشد عالمت هشداری ایجاد خواهد شد     
  . می شود نیز بکار برده"preset counter X"عملگر انتخاب 

x.xxxxx محل 8واحد انتخاب شده، ماکزیمم  در )C4.7.10 را ببینید13 یا (  
C3.#.04 Reset totalizer  صفر شوددر این منو کنتور می تواند.  

  کنتور صفر شود؟
No                 متوقف کردن شمارشگربدون عملگر خروج از  

Yes               ملگر خارج می شودشمارشگر را متوقف می کند و از ع  
C3.#.05 Error behaviour   خطا ها تعیین می نمایدهنگام  را  عملگررفتار این بلوک:  

Hold measurement value     آخرین مقدار خوب را جمع می کند   
Ignor error                        مقدار را خارج می کند و از خطا صرفنظر     

Stop totalizer                       کنتور را هنگام  خطا ها متوقف می کند  
C3.#.06 Information شماره سریال بورد مدار، شماره مدل نرم افزار و تاریخ کالیبراسیون بورد مدار  
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C4             I/O  HART    

C4.1 
C4.2 
C4.3  
C4.4 

PV is 
SV is 
TV is 
4V is  

امکـان   می دهند و HARTاین عملگرها اطالعاتی را ر مورد متغیرهای دینامیک          
، AMS ماننـد    HARTبـه ابـزار     تغییر این مقادیر بدون داشتن اجازه دسترسی        

PDM   یا PACTware   متغیرهـای دینامیـک      . را می دهند HART    در داخـل
300IFCبه خروجیهای آنالوگ متصل هستند .  

  .انتخاب اندازه گیری مربوطه دراین منو نشان داده می شود، اما نمی توان آن را تغییر داددرصورتی که خروجی آنالوگ متصل فعال باشد، 
و شمارشگرها و شمارشگر زمـان مـی تواننـد انتخـاب     مقادیر اندازه گیریهای قابل انجام انتخاب آزاد همه  خروجی آنالوگ فعال نباشد،      درصورتی که 

  .انتخاب می تواند دراین منو انجام شود. شوند
 همیـشه بایـد در منـوی      .ن دیـد  دراین منو فقط مقدار اندازه گیـری را مـی تـوا           .  است HARTهمیشه خروجی جریان    ) PV(متغیر اولیه   : 1مثال  

setup ←I/O ← خروجی جریان X ) یا در منویquick setup (    صـفحه نمایـشگر عبـارت    .ایـن مقـدار تغییـر داده شـود "PV is> (e.g.) 
current output A > (e.g.) mass flowرا نشان می دهد .  

در (یک خروجی وضـعیت باشـد        طوری انتخاب می شود تا       Dنال   درصورتی که ترمی   . متصل است  Dمتغیر دوم همیشه به خروجی جریان       : 2مثال  
دراین منو برای هـر مقـدار انـدازه گیـری یـا شمارشـگر       می تواند ) SV(متغیر دوم . )setup ← I/O ← Hardware ← terminal Dمنوی 

  .دهد را نشان می "SV is > HART dyn. Variable > (e.g.) counter 1"صفحه نمایشگر عبارت . انتخاب شود
C4.#.01 Current output X        خروجی جریان متصل را نشان مـی دهـد         مقدار واقعی انتخاب شده اندازه گیری  .

  .امکان پذیر نیستتغییر مقدار اندازه گیری 
C4.#.01 Frequency out X        متصل را نشان می دهـد فرکانسمقدار واقعی انتخاب شده اندازه گیری  خروجی  .

 .یری امکان پذیر نیستتغییر مقدار اندازه گ
C4.#.01  HART dyn. variable  انتخاب متغیر . خرجی آنالوگ متصل فعال نباشد امکان پذیر استدر صورتی که

  :دینامیک
Counter 1 
Counter 2 
Counter 3) اگر امکان پذیر باشد(  

Operating ours 
Flow speed 

Volume flow 
Mass flow 

Coil temperature 
Conductivity 

Diagnosis value  
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C4             I/O  Profibus   فقط برای دستگاههایProfibusدر دسترس است .  

C4.1 
C4.2 
C4.3  
C4.4  
C4.5 

FB1 analog inp.  
FB5 analog inp.  
FB6 analog inp.  
FB7 analog inp.  
FB8 analog inp.  

  

 بلـوک ورودی    5جـا   درایـن   .  دردسترسـند  Profibusاین منوها فقط برای رابط       
کجـا توضـیح    ، آنهـا در ی     منو مشابه هـستند    5  این از آنجاییکه . آنالوگ وجود دارند  

دو نوع بلوک    IFC 300دستگاه  . استبلوک عملگر    به معنی     FB. داده می شوند  
بلـوک  ازآنجاییکـه ب روی هـر ابـزاری         . ورودیهای آنالوگ و کنتورهـا    : داردعملگر  
شماره گذاری شده اند، این نیز بر روی صفحه نمایشگر محلی انجـام شـده               عملگر  
  .است

C4.#.01 Measurement را بـرای بلـوک ورودی آنـالوگ بـرای رابـط      ) کانال(ی اندازه گیرProfibus DP 
  انتخاب می کند
Flow speed 

Volume flow 
Mass flow 

Coil temperature 
Conductivity 
Temperatureاین دما الکترونیکی است                 

Supply                        ولتاژ مصرفی Profibus CPUرا می دهد         
C4.#.02 Time constant  عملگراین بلوک ثابت زمانی برای  
C4.#.03  Error behaviour  تعیین می کندرا در مورد خطا ها عملگر ن بلوک یرفتار ا  

Hold value         خرین مقدار خوب را نگه می داردآ  
Ignore error       مقدار را خارج می کند و از خطا صرفنظر می کند  

Replace value     مقدار جایگزین را خارج می کند    
C4.#.04  Replacement value  در صورتی که رفتار خطای"Replace value"امکان پذیر اسـت  انتخاب شود  .

در عملگـر   مقدار اندازه گیری شده را در این بلـوک          مقداری را تعیین می کند که       
  .مورد یک خطا جایگزین می نماید
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C5            Device    زه منو همه عملگرها یکجا شده اند بطوریکه هـیچ اثـر مـستقیمی بـر انـدا                این  در

  .گیری یا هر کدام از خروجیها ندارند
C5.1  Device info   

C5.1.01 Tag   همچنین بعنوان بخشی از .  بعنوان تعیین کننده در اندازه گیری استپلنتدر یک
 8تـا   ( بکار می رود و در باالی صفحه نمایشگر ظـاهر مـی شـود                HARTآدرس  
  .)محل

C5.1.02 C-number   ی را مشخص می کند و می توان آن را در برچـسب       عدد نوع قسمت الکترونیک   این
  ).غیرقابل تغییر(کانورتور یافت 

C5.1.03 Device serial no.  غیرقابل تغییر(شماره سریال سیستم(  
C5.1.04 Electronic serial no.  غیرقابل تغییر(سمت الکترونیکی قشماره سریال(  
C5.1.05 Information     و تـاریخ تولیـد بـورد مـدار        ره مدل نرم افـزار اصـلی        شماره سریال بورد مدار، شما 

  )غیرقابل تغییر(
  
  

C5.2  Display   
C5.2.01 Language Dansk 

Deutsch 
English 

Français  
Nederiands 

Polski 
Portugês  

C5.2.02 Contrast           تغییـرات کنتراسـت    . دماهـای خیلـی زیـاد     تغییر کنتراسـت صـفحه نمایـشگر در
مد هنگام خروج از    این تغییر   . د برنامه ریزی انجام می شوند     بالفاصله بدون ترک م   

  .برنامه ریزی نمی تواند بدون ذخیره تغییرات تغییر داده شود
 9+ … 0 … 9-      :محدوده تنظیم

صـفحه نمایـشگر را     ) انـدازه گیـری   (این عملگر صفحه پیش فرض در مـد نرمـال           
بطـور اتوماتیـک بـه      اتمام کار   نمایشگر همیشه بعد از یک      صفحه  . تنظیم می کند  

  .این صفحه برمی گردد

C5.2.03 Default meas. page 

Note  
  

1.meas. page  
2.meas. page  

Status page  
Graphic page 

  هیچ صفحه اندازه گیری پیش فرضی ندارد، صفحه 
  در صفحه انتخاب شده کنونی می ماندهمیشه نمایشگر 

  اولین صفحه اندازه گیری
  ندازه گیریدومین صفحه ا

  صفحه پیامهای وضعیت 
  1اولین اندازه گیری در خط مسیر 

C5.2.04 Self test n/a 
C5.2.05 Information شماره سریال بورد مدار، شماره مدل نرم افزار و تاریخ کالیبراسیون بورد مدار  
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C5.3  
C5.4 

1st meas. Page 1   
2nd meas. page 2  

بـرای  منوهـا   . اندازه گیری با هم یکجا شده انـد       روبش  در اینجا همه تنظیمات برای اولین و دومین         
پـایین را    (اسـت متفـاوت    profibus صفحه دوم برای دسـتگاههای      . برابرنداولین و دومین صفحه     

  .)ببینید
C5.#.01 Function One line  

Two lines  
Three lines 

  دهدصفحه نمایشگر یک خط اندازه گیری را در این صفحه نشان می 
   خط اندازه گیری را در این صفحه نشان می دهددوصفحه نمایشگر 

  این صفحه نشان می دهد اندازه گیری را درصفحه نمایشگرسه خط 
C5.#.02 Measurement 1st

 
line 

Flow speed 
Volume flow 

Mass flow 
Coil temperature 

Conductivity 
Diagnosis value 

C5.#.03 Range  100تا % 0محدوده اندازه گیری از%  
  C5.#.02ت کیفیت اندازه گیری شده انتخاب شده تحواحد و نوع بستکی دارد به 

C5.#.04 Limitation محدودیت قبل از بکاربردن ثابت زمانی  
xxx %)      999 %≤ 100≥مقدار(%  

C5.#.05 مقادیر پایین را صفر می کند کمترین آستانه جریان  
xxxx.x … ±xxxx.x واحد آن بستگی دارد به متغیر اندازه گیری شده انتخاب شده      

صـفر مـی    ،   "0"، مقـادیر حـدود      ))Hysteresis(اند مغناطیسی   پسم(دومین مقدار   ≥اولین مقدار 
  شوند

C5.#.06 Time constant xxx.x s)     محدوده تنظیمs0/100 – s 0/000(  
C5.#.07 Format 1st line جاییکه تعداد ارقام اعشار بطور اتوماتیک برای       یا اتوماتیک،    ثابت رقم اعشار بعد از نقطه اعشار         تعداد

  .رس تنظیم می شوندفضای در دست
  ) محلx.xxxxxxxx)  8 … (none) ●:      برای لیست.accتنظیم محلهای 

C5.#.08 Measurement 2nd 
line  

  .فقط در صورتی در دسترس است که این خط فعال شده باشد
Bargraph            نمایش آنالوگ مقدار انتخاب شده برای اولین خط  

Flow speed  
Volume flow 

Mass flow 
Coil temperature 

Conductivity 
Diagnosis value 

Counter 1)      درprofibusاین شمارشگر کنتور FB2است ( 
Counter 2)      درprofibusاین شمارشگر کنتور FB3است ( 
Counter 3   )   در() در صورت دررسترس بودنprofibusاین شمارشگر کنتور FB2است (  

Operating hours 
C5.#.09 Format 2nd line            تعداد ثابت رقم اعشار بعـد از نقطـه          .فقط در صورتی در دسترس است که این خط فعال شده باشد 

اعشار یا اتوماتیک، جاییکه تعداد ارقام اعشار بطور اتوماتیک برای فـضای در دسـترس تنظـیم مـی                   
  .شوند

  ) محلx.xxxxxxxx)  8 … (none) ●:      برای لیست.accتنظیم محلهای 
C5.#.10  Measurement 3nd 

line 
  .فقط در صورتی در دسترس است که این خط فعال شده باشد

Counter 1))      درprofibusاین شمارشگر کنتور FB2است ( 
Counter 2)      درprofibusاین شمارشگر کنتور FB3است ( 
Counter 3)      در) (در صورت دررسترس بودنprofibusر این شمارشگر کنتوFB2است (  

Operating hours 
Flow speed  

Volume flow 
Mass flow  

Coil temperature 
Conductivity  

Diagnosis value  
C5.#.11 Format 3nd line            تعداد ثابت رقم اعشار بعـد از نقطـه         . فقط در صورتی در دسترس است که این خط فعال شده باشد

ر بطور اتوماتیک برای فـضای در دسـترس تنظـیم مـی             اعشار یا اتوماتیک، جاییکه تعداد ارقام اعشا      
  .شوند

  ) محلx.xxxxxxxx)  8 … (none) ●:      برای لیست.accتنظیم محلهای 
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C5.4 2nd meas. Page for 

Profibus devices 
بلـوک  ، صفحه دوم اندازه گیری به معنی بررسـی مقـادیر خروجـی              profibusدر یک دستگاه    

ورودیهـای  .  در اینجـا مـی تواننـد انتخـاب شـوند           profibusفقط مقادیر   . مختلف است عملگر  
  . مشاهده می شوند profibusشان داده شده اند در دستگاهآنالوگ که با مقدار دقیق دراینجا ن

C5.4.01 Measurement 1st line FB1 analog inp. 
FB2 totalizer 1 
FB3 totalizer 2 
FB4 totalizer 3  

FB5 analog inp. 
FB6 analog inp. 
FB7 analog inp. 
FB8 analog inp.  

C5.4.02 Format 1st line     تعداد ثابـت رقـم اعـشار بعـد از          .  است که این خط فعال شده باشد       فقط در صورتی در دسترس
نقطه اعشار یا اتوماتیک، جاییکه تعداد ارقام اعـشار بطـور اتوماتیـک بـرای فـضای در دسـترس                    

 .تنظیم می شوند
C5.4.03 Measurement 2nd line FB1 analog inp. 

FB2 totalizer 1 
FB3 totalizer 2 
FB4 totalizer 3  

FB5 analog inp. 
FB6 analog inp. 
FB7 analog inp. 
FB8 analog inp.  

C5.4.04 Format 2nd line            تعداد ثابـت رقـم اعـشار بعـد از          . فقط در صورتی در دسترس است که این خط فعال شده باشد
نقطه اعشار یا اتوماتیک، جاییکه تعداد ارقام اعـشار بطـور اتوماتیـک بـرای فـضای در دسـترس                    

  .تنظیم می شوند
C5.4.05 Measurement 3rd line FB1 analog inp. 

FB2 totalizer 1 
FB3 totalizer 2 
FB4 totalizer 3  

FB5 analog inp. 
FB6 analog inp. 
FB7 analog inp. 
FB8 analog inp.  

C5.4.06 Format 3rd line            بعـد از    تعداد ثابـت رقـم اعـشار      . فقط در صورتی در دسترس است که این خط فعال شده باشد 
نقطه اعشار یا اتوماتیک، جاییکه تعداد ارقام اعـشار بطـور اتوماتیـک بـرای فـضای در دسـترس                    

  .تنظیم می شوند
  
  

C5.5 Graphic page  از مقدار اندازه گیری در اولـین صـفحه و اولـین     حه گرافیکی به معنی نشان دادن یک مسیر    صف
  .ان در این منو تنظیم نمود را می توY-مقیاس یر روی محور زمان و محور. خط است

 C5.4.01 Select range   را انتخاب می کندY برروی محور نحوه تعیین محدوده
Manual  

automatic
  محدوده می تواند در عملگر بعدی وارد شود

خاموش کردن دستگاه دوباره /  یا فقط روشن بعد از تغییر پارامترمحدوده 
  .تنظیم می شود

C5.4.02 Range محور مقیاسY انتخـاب   عملگـر در دسـترس اسـت، در صـورتیکه     . را انتخاب می کنـد   ی مسیر
  )خط قبل را ببینید (دستی تنظیم شودمحدوده 

C5.4.03 Time scale  را انتخاب می کندمحدوده مسیرکل زمان .  
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C5.6 Special functions   

C5.6.01 Reset errors            نقـصان  (این منو می تواتد برای تنظیم دوباره همه خطاها که بطور اتوماتیک حـذف نـشده انـد
  بکار برد) ارشگرممنبع، سرریز  ش

   تنظیم دوباره؟←
Noخروج از عملگر         

Yesتنظیم دوباره خطاها و خروج از عملگر       
C5.6.02 Saving settings در این منو همه تنظیمات می توانند در محلهای ذخیره مختلف ذخیره شوند  

   ذخیره تنظیمات؟←
Break             خروج از منو بدون ذخیره سازی    

Backup 1         1 محل ذخیره پشتیبان ذخیره تنظیمات در   
Backup 2 2         ذخیره تنظیمات در محل ذخیره پشتیبان   

   ادامه کار با کپی کردن؟←
Noخروج از منو بدون ذخیره سازی                     

Yes                  و خروج از عملگرکپی کرده به محل انتخاب شده برای ذخیره تنظیمات را  
C5.6.03 Load settings  جاییکه تنظیمات قبال  شوندبارگذاری از محلهای ذخیره در این منو همه تنظیمات می توانند ،

  .ذخیره شده اند
  ری تنظیمات؟ا بازگذ←

Break                   بارگذاریخروج از منو بدون  
Factory settings    ندکری می ابازگذتنظیمات را  

Backup 1             1 محل ذخیره پشتیبان زاتنظیمات  بارگذاری   
Backup 2              2محل ذخیره پشتیبان از تنظیمات  بارگذاری   

   ادامه کار با کپی کردن؟←
Noخروج از منو بدون ذخیره سازی                     

Yesتنظیمات را به محل انتخاب شده برای ذخیره کپی کرده و خروج از عملگر                   
C5.6.04  Password quick set  این پسورد برای تغییر اطالعات در منویquick setupبکار می رود .  

  .پسورد را غیرفعال می کند) پیش فرض (0000انتخاب 
C5.6.05 Password setup  این پسورد برای تغییر اطالعات در منویSetup یا Testبکار می رود.  

  .ندپسورد را غیرفعال می ک) پیش فرض (0000انتخاب 
C5.6.06 GDC IR interface            با شروع این منو، یک آداپتور می تواند به رابطIR   بـرروی صـفحه    .  صفحه نمایشگرمتصل شود

اگرآداپتـور  . از طریـق دکمـه هـای نـوری     می تواند انجام شود یا IR GDCنمایشگر یا اتصال 
دسترس خواهنـد  در   s60 رداشته شود یا اتصالی انجام نشود، دکمه ها بعد از یک وقفه زمانی ب

همه تغییرات  . به مد اندازه گیری می رود     مستقیما بعد از فعالسازی عملگر       صفحه نمایشگر    .بود
  .که تا این لحظه برروی صفحه نمایشگر انجام شدند فعال هستند

 GDC IR رابط ←
Breakخروج از منو بدون اتصال                   

Activate             رابطIRل می کند و دکمه های نوری را از کار می اندازد را فعا  
 انجـام   s60اتصال بعد از اگر .  ازعملگر خارج شده و به مد اندازه گیری نرمال وارد می شود←

  .سعی دوباره می تواند با وارد شدن دوباره به عملگر انجام شود. نشد، عملگر متوقف می شود
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2006 / 11                                                            7309703200                                                                                51  
  



C5.7 Units شده اندیکجا با هم دراینجا همه تنظیمات برای واحدها در داخل دستگاه .  
پارامترهـای  ( وه بر روی صفحه نمایشگر هستند     به واحد گر  همه برای مقادیر مربوط     این واحدها   

  )اندازه گیری و  روبش
C5.7.01 Volume flow m3/h  

ft3/h                ft3/min  ft3/s          
gal/h               gal/min         gal/s  
IG/h                IG/min         IG/s 

        L/h          L/m              L/s 
-                      m3/min         m3/s  

Free unit         فاکتور و متن را می توان در عملگرهای بعدی تعیین نمود 
C5.7.02 Text free unit باید برای واحد آزادجریان حجمی تعیین شودی که متن.  
C5.7.03 [m3/s]* factor          با این فاگتور مقدار اندازه گیری بر حسبm3/s ب می شود تا مقداری بر حسب واحـد آزاد          ضر

  .بدست آید
C5.7.04  Mass Kg/h        kg/min        kg/s         t/h          t/min     

Lb/h        lb/min         lb/s         ST/h        St/min  
LT/h         g/h         g/min          g/s                      

Free unit     فاکتور و متن را می توان در عملگرهای بعدی تعیین نمود  
C5.7.05  Text free unit  تعیین شودجرمیمتنی که باید برای واحد آزادجریان .  
C5.7.06 [kg/s]*factor          با این فاگتور مقدار اندازه گیری بر حسبkg/s           ضرب می شود تا مقداری بر حسب واحـد آزاد 

  .بدست آید
C5.7.07 Flow speed m/s             ft/s 
C5.7.08 Conductivity µS/cm        S/m 
C5.7.09 Temperature  ºC                ºF  
C5.7.10 Volume m3          in3               ft3                 yd3           

gal          IG          L              hl           ml  
Free unit   فاکتور و متن را می توان در عملگرهای بعدی تعیین نمود    

C5.7.11 Text free unit  متنی که باید برای واحد آزادجریان جرمی تعیین شود.  
C5.7.12 [m3]*factor          با این فاگتور مقدار اندازه گیری بر حسبm3             ضرب می شود تا مقداری بـر حـسب واحـد آزاد 

  .بدست آید
C5.7.13 Mass Kg        t          oz        lb 

ST        LT         mg       g 
Free unitفاکتور و متن را می توان در عملگرهای بعدی تعیین نمود      

C5.7.14 Text free unit متنی که باید برای واحد آزادجریان جرمی تعیین شود.  
C5.7.15 [kg]*factor       حسب   با این فاگتور مقدار اندازه گیری بر m3             ضرب می شود تا مقداری بـر حـسب واحـد آزاد 

  .بدست آید
C5.7.16 Density  Kg/L        lb/ft3          lb/gal         kg/m3  

Free unitفاکتور و متن را می توان در عملگرهای بعدی تعیین نمود      
C5.7.17 Text free unit  شودمتنی که باید برای واحد آزادجریان جرمی تعیین.  
C5.7.18 [kg/m3]*factor          با این فاگتور مقدار اندازه گیری بر حسبm3             ضرب می شود تا مقداری بـر حـسب واحـد آزاد 

  .بدست آید
  

  )تعیین شده توسط کاربر (واحد آزاد
  : برای سرعت حجمی جریان، سرعت جرم جریان و دانسیته-  :تنظیم متن مورد نیاز  ●

  )خط مورب( حرف بعد از اسلش 3م  حرف قبل و ماکزیم3  ماکزیمم 
   حرف3ماکزیمم : برای حجم و جرم -
  □ [] () - % $ @ # / * - +" , . / a … z / A … Z / 0 … 9:  حروف قابل استفاده-

  
  : تنظیم فاکتور تبدیل●
  

  فاکتور تبدیل * ]واحد، باال را ببینید[= واحد درخواستی -
   رقم9اکزیمم م:  فاکتور تبدیل-
  )به راست (↓و با ) به چپ (↑نقطه اعشار با  تغییر -

  
  

52                                                                        7309703200                                                                    2006 / 11  



  
C5.8 HART          این منو فقط برای دستگاههای با رابطHART  بنابراین این منو برای دستگاههای     .  وجود دارد

  . وجود نداردprofibusبا یک رابط 
C5.8.01 HART   ارتباطHART    در حالت خـاموش خروجـی جریـان مریوطـه     . می تواند روشن یا خاموش شود 

HART می تواند تا  mA0گیردر هم مورد استفاده قرا .  
On      HART  پیش فرض( فعال شده(  
Off     HART غیرفعال شده   

C5.8.02 Adress      آدرس را برای استفادهmultidrop     انتخاب شده، انتخاب می نماید خروجـی    0  در صورتی که 
  .تنظیم شده دارد% 0عملکرد نرمال خود را در همه آدرسها در خروجی که در مقدار جریان 

C5.8.03 Message ورود متن  
C5.8.04 Description ورود متن  

  
  

C5.8 Profibus  رابط این منو فقط در صورتی موجود است کهprofibus وجود داشته باشد .  
C5.8.01 Station adress  آدرس دستگاه در رابطprofibusرا انتخاب می کند .  

  
C5.9 Quick setup ً در این منو بعضی از تنظیمات در منویQuick Setupدر حالت پـیش  .  می توانن فعال شوند

  .فعال هستند Quick Setupات در منوی ًتنظیمفرض 
C5.9.01 Counter reset 1  می تواند در منوی ًتنظیم دوبارهQuick Setup  دسترسی سریع به عملگر وجود فعال شود تا

  .داشته باشد
Yesدسترسی سریع فعال شده      
Noدسترسی سریع فعال نشده       

C5.9.02 Counter reset 2  می تواند در منوی ًتنظیم دوباره دوبارهQuick Setup فعال شود تا دسترسی سریع به عملگر 
  .وجود داشته باشد

Yesدسترسی سریع فعال شده      
Noدسترسی سریع فعال نشده      

C5.9.03  Counter reset 3        مـی  دوباره  تنظیم  .  شمارشگر سومی نصب شود    این عملگر فقط درصورتی در دسترس است که
  . فعال شود تا دسترسی سریع به عملگر وجود داشته باشدQuick Setupتواند در منوی ً

Yesدسترسی سریع فعال شده      
Noدسترسی سریع فعال نشده       
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  ارشگرهام       تنظیم دوباره  ش4-5
  توضیح و تنظیم  متن نمایش داده شده  دکمه

→  A Quick Setup  شمارش ازs5/2  تا s 0/0 شودرهادکمه ، سپس   
2x ↑ → ↓ C 2  I/O   

→  C 2.2 Hardware   
orx ↑ 1 2.7 Counter 2 

2x ↑  2.6 Counter 1 
   باید دوباره تنظیم شودانتخاب شمارشگری که

→  C 2.6.01 Counter function   
4x ↑  C 2.6.06  Reset counter?   
→  C 2.6.06 Reset counter یا↑انتخاب با ↓       :● No 

  C 2.6.06 Reset counter شمارشگر دوباره تنظیم شده است  
4x     Measuring mode   

  
  )ببینید 10-4برای لیست پیامهای خطای ممکن بخش ( پیام خطا پاک کردن       4-6

  "Quick setup"در منوی امکان اولین 
  

  توضیح و تنظیم  متن نمایش داده شده  دکمه
→  Quick Setup  شمارش ازs5/2  تا s 0/0سپس دکمه رها شود ،  
→  Language   

2x ↑  Reset error   
→  Reset?                   No    
↑  Reset?                  Yes   

 Reset error)s)  خطاها دوباره تنظیم شده اند  
4x  Measuring mode   

  
  "Setup"در منوی امکان دومین 

  
  توضیح و تنظیم  متن نمایش داده شده  دکمه

→  A Quick setup  شمارش ازs5/2  تا s 0/0سپس دکمه رها شود ،  
↑ →2x ↓   C 4 Device   
→  C 4.1 Device info   

)↓×(or 6↑ C 4.6 Special 
functions 

  

→  C 4.6.01 Reset error(s)?   
→ C 4.6.01 Reset error(s)? یا↑انتخاب با ↓       :● No            ● Yes 

 C 4.6.01 Reset error(s)  خطاها دوباره تنظیم شده اند  
4x   Measuring mode   
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  روشهای تشخیصی کلی برای اندازه گیریهای ویژه، دستورالعملها        4-7
  ایی الکتریکیاندازه گیری لوله خالی و اندازه گیری رسان   4-7-1
σ      رسانایی الکتریکی          

EF
KR E ×σ

=              
RE            مقاومت الکترود  

Kیک ثابت           
EF)       d (     فاکتور الکترود

EFR
K

E ×
=σ  

            Fct.C.1.1.11 را ببینید    
  لیوله خال
  در تئوری ●

RE→∞Ω|σ→ 0 µS/cm  
  )دیواره لوله خیس باشد (در عمل ●

RE = تقریباRoperation ×3  
σ =  تقریباσoperation ×⅓  

  لوله پر می شود
RE =ca.1 kΩ … 10MΩ  
σ = ca.  σoperation  

  

  

  
  دمای سیم پیچ توسط روش مقاومت سیم پیچهای میدانی   اندازه گیری   4-7-2

  ) و دستگاهمحیطسته به دماهای واب             (
R          اندازه گیری شده، مقاومت سیم پیچ جریان  

R20            در  سیم پیچمقاومت ºC 20حین کالیبراسیون   
T         دمای سیم پیچ جریان  

α20        =K 39/0 % ضریب دمایی  
R = U /I   

R = R 20ºC [ 1+ α20 (T-20ºC)]  
C20

R20
RRT 0

20

20 +
×α
−

=  
  

  

  
     برای اندازه گیری و تعیین پروفایل جریان  4-7-3

  )غیره/ نصب نامناسب / معیوبجداکننده  / ترسیبها/ اندازه گیری لوله خالی              (
I1جریان میدانی، سیم پیچ باالیی            

U1            ژ الکترود ناشی از  ولتاI1  
I2ریان میدانی، سیم پیچ پایینی         ج  

U2ژ الکترود ناشی از         ولتاI2 
I1  وI2میدانهای مغناطیسی مخالف همی در نیمه باالیی و پایینی لوله ایجاد می کنند  .

  .تعیین نمود را می توان در الکترودها U2 و U1ولتاژهای حاصله 
U1 – U2 = 0  

  پروفایل جریان متقارن و نامتالطم
U1 ≠ U2  

 پروفایل جریان نامتقارن یا نامتالطم
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  اندازه گیریهای ویژه        4-8
  .ها و پارامترهایی را نشان می دهد که برای بدست آوردن مقادیر اندازه گیری ویژه مورد نیاز هستندجدول زیرعملگر

  پیامهای وضعیت  تاثیر بر اندازه گیری  تعداد، واحد یا ویژگی - تنظیم عملگرها  اندازه گیریهای ویژه
● Conductivity  

 اندازه گیری و نشان دادن
Empty pipe 1.3.01C 

  ملگر برای  ع3با یکی از 
  اندازه گیری فعال می شود

  رسانایی ●
 [F]لوله خالی +رسانایی ●
  [S]لوله خالی +رسانایی ●

ــن   ــادیر ممک ــشاندهنده مق ن
ــری شده ــدازه گی ــیلهان  بوس

صفحه نمایشگر یا خروجیهـا     
  است

-  

●  Coil temperature 
 باالی مقدار مجاز

همیـشه  هیچ گونه تنظیم خاصی نیاز نیست، دمای سیم پیچ       
  ندازه گیری می شودا

ــن   ــادیر ممک ــشاندهنده مق ن
ــری شده ــدازه گی ــیلهان  بوس

صفحه نمایشگر یا خروجیهـا     
  است

  [s]سیم پیچ دمای 

● nge of producthaC 
  مثال متوقف کردن شمارش

 خروجی بوسیلهاکسترنال 
  ،A =productمحیط پالس 

 اندازه گیری نشده Bمحیط 
  است

 Empty pipe1.3.01C 
  رسانایی ●
 [F]لوله خالی +ناییرسا ●
  [S]لوله خالی +رسانایی ●
  

   اال عملگر ب3با یکی از 
فعـال  رسانایی  اندازه گیری   

  می شود

Limit switch 01.x.2  
  تنظیم برای رسانایی ●

Limit value 20.x.2  
  Medium Aتنظیم برای  ●
● B>Medium A. Cond  

  Aرسانایی تقریبا پاببنترین 
● B<Medium A. Cond  

  Aرسانایی ترین الباتقریبا 

  شمارش متوقف می شود؛
   بهA  محیطتغییر از
   سیگنال شدهBمحیط 
   سوییچهای محدودبوسیله

  بدون پیام

  
  اندازه گیریهای ویژه هایعیب یابی و اعمال        4-9

برهمکنشها، اطالعات و غیره حین  و بدست آوردن ها های ویژه، عیب یابیکارانجام  جدول زیرعملگرها و پارامترهایی را نشان می دهد که برای           
  . نیاز هستنداندازه گیری مورد

  /اعمال /گیریها اندازه
  برهمکنش/اطالعات

  پیامهای وضعیت  تاثیر بر اندازه گیری  تعداد، واحد یا ویژگی -تنظیم عملگرها 

● )1(Empty pipe   
ــف  ــشانهتوقــ ــان، نــ  جریــ

خروجیهای جریان و شمارش    
  جریان

Empty Pipe1.3.01C     ● ه خالی لول + رسانایی]F[  
Limit switch01.x.2    ● اناییتتظیم برای رس  

. Limit val02.x.2    ●    کمتـرین ⅓تتظیم بـرای تقریبـا  
 مقدار رسانایی

  صفر= جریان 
  صفر=خروجیهای جریان

  توقف شمارش جریان
  تقریبا صفر= رسانایی

 [F]خطای کلربرد 
 [F]لوله خالی 

● )2(Empty pipe   
ــشانه ــای  جن ــان، خروجیه ری

ــان    ــمارش جری ــان و ش جری
 فعال باقی می مانند

Empty Pipe1.3.01C     ● خالی لوله  + رسانایی]S[  
Limit switch01.x.2    ● اناییتتظیم برای رس  

. Limit val02.x.2    ●    کمتـرین  ⅓تتظیم بـرای تقریبـا 
  مقدار رسانایی

جریان، خروجیهای جریـان و    
  .شمارش جریان تعیین نشده

  تقریبا صفر= رسانایی
  

  [S]  محدودهخارج از
  [F]لوله خالی 

● )1(Full pipe   
 انحنـای سطح پرشدن پـایین     

  لوله است

 Flow profile10.1.3C             ● ON  
  

شـــمارش و انـــدازه گیـــری 
جریان ادامه دارد، صحت آن     
  بستگی داردبه میزان پرشدن

  

● )2(Full pipe  
ســطح پرشــدن درســت زیــر 

  لوله است انحنای
ــا ( ــط ب ــدل 4فق ــرود، م  الکت

  )خاص سنسور

Full Pipe 04.1.3C             ● ON  
  

full pipe Limit 50.1.3C     ●    تتظیم بـرای تقریبـا⅓ 
  کمترین مقدار رسانایی

شـــمارش و انـــدازه گیـــری 
جریان ادامه دارد، صحت آن     
  بستگی داردبه میزان پرشدن

  [S] محدودهخارج از 
 [S]لوله پر نیست 

● ?Flow profile ok 
  نصب

  خروجی/اجرای ورودی

 Flow profile10.1.3C             ● ON  
  

شـــمارش و انـــدازه گیـــری 
جریــان، صــحت آن بــستگی 

  داردبه میزان پرشدن
 [S]پروفایل جریان 

● ?Linker ok  
را نـشان مـی     برآمدگی زیـاد    
 توسط محـیط  دهد، خوردگی   

  ساینده

 Flow profile10.1.3C             ● ON  
  

شـــمارش و انـــدازه گیـــری 
یــان، صــحت آن بــستگی جر

 داردبه ژئومتری نقص موجود
 [S]پروفایل جریان 
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  /اعمال /گیریها اندازه

  برهمکنش/اطالعات
پیامهای   تاثیر بر اندازه گیری  تعداد، واحد یا ویژگی -تنظیم عملگرها 

  وضعیت
  )1(رسوب  ●

  ، برروی الکترودهاعایق 
Empty Pipe1.3.01C   

  [F] خالی لوله + رسانایی ●
  [S] خالی لوله + رسانایی ●

Limit switch01.x.2    
  اناییرستتظیم برای  ●
. Limit val02.x.2   
 ⅓تتظیم برای تقریبا  ●

  کمترین مقدار رسانایی

  همانند باال

 2 یا 1لوله خالی 

   )2(ترسیبها ●
ــرروی     ــاوت، ب ــخامتهای متف ــا ض ب

 الکترودها

Empty Pipe1.3.01C   
  [S] خالی لوله + رسانایی ●
  

جریان، خروجیهـای جریـان،     
 نـــشانهشـــمارش جریـــان و
  .رسانایی تعیین نشده

 محـدوده خارج از   
[S]  

تقـــارن الکتـــرود 
[S]  

  
  ) 3(ترسیبها ●

  در پایین لوله
 Flow profile10.1.3C             ● ON  

  
 جریــان و شــمارش  نــشانه

جریــان، صــحت وابــسته بــه 
ها ورسانایی  ترسیبهاضخامت  

  است

 محـدوده خارج از   
[S]  

ــان   ــل جری پروفای
[S]  

 ) 4(ترسیبها ●
لولـه،  رسانا، بـرروی دیـواره داخلـی        

  کوتاه الکترود می شوند-باعث مدار

Empty Pipe1.3.01C   
  رسانایی ●
 [F]لوله خالی +رسانایی ●
  [S]لوله خالی +رسانایی ●

Limit switch01.x.2    
  اناییتتظیم برای رس ●
. Limit val02.x.2   
دوبرابر  تتظیم برای تقریبا ●

   رساناییمقدار

 جریــان و شــمارش  نــشانه
بــه جریــان، صــحت وابــسته 

ها ورسانایی  ترسیبهاضخامت  
  است

- 

● )1(Electrode coating  
، خروجیهــای توقــف جریــان، عــایق

  جریان و شمارش جریان

Empty Pipe1.3.01C   
 [F]لوله خالی +رسانایی ●
  

Limit switch01.x.2    
  اناییتتظیم برای رس ●
. Limit val02.x.2   
 ⅓تتظیم برای تقریبا  ●

  کمترین مقدار رسانایی

ــش ــان، انهن خروجیهــای  جری
جریــان، شــمارش جریــان   

 نـشانه ، صـحت    متوقف شـده  
 به مقاومـت پوشـش      رسانایی

  بستگی دارد

ربرد اخطـــای کـــ
[F] 

 [F]لوله خالی 

● )2(Electrode coating   
 جریـان، خروجیهـای جریـان       نشانه

  شمارش جریان
  فعال باقی می ماند

  

Empty Pipe1.3.01C   
 [S]لوله خالی +رسانایی ●
  

Limit switch01.x.2    
  اناییتتظیم برای رس ●
. Limit val02.x.2   
 ⅓تتظیم برای تقریبا  ●

  کمترین مقدار رسانایی

ــشانه ــان، خروجیهــای ن  جری
جریــان، شــمارش جریــان   

 رســانایی ادامــه مــی نــشانهو
یابد تـا فعـال شـود، صـحت         

 رسـانایی بـه مقاومـت       نشانه
 پوشش بستگی دارد

 محـدوده خارج از   
[S]  

 [S]لوله خالی 

● Solid in medium  
و خروجیهـای  نـویزی    جریـان    نشانه
  جریان

  

Electrode noise 13.1.3C         ● ON  
noise. Limit Electr14.1.3C   

   سرعت جریان کنونی0.1xتتظیم برای تقریبا  ●
های جریـــان و نـــشانهاگـــر 

ــویزی   ــی ن شمارشــگرها خیل
ــرآن  ــالوه ب ــاید ع ــند، ش باش

ال فیلترهای پالس یا نویز فعـ     
 07 وFct.C1.2.04شــوند، 
  را ببینید

 [S]نویز الکترود 

● Gas bubbles in medium  
و خروجیهـای  نـویزی    جریـان    نشانه
  جریان

  

Electrode noise 13.1.3C         ● ON  
noise. Limit Electr14.1.3C   

   سرعت جریان کنونی0.1xتتظیم برای تقریبا  ●
های جریـــان و نـــشانهاگـــر 

ــی  ــویزی شمارشــگرها خیل ن
ــرآن  ــالوه ب ــاید ع ــند، ش باش
فیلترهای پالس یا نویز فعـال      

 07 وFct.C1.2.04شــوند، 
  را ببینید

 [S]نویز الکترود 

● Electrode corrosion  
و خروجیهـای   جریـان نـویزی      نشانه

   سنسورخرابیجریان، 
  

Electrode noise 13.1.3C         ● ON  
noise. Limit Electr14.1.3C   

   0.01m/sتقریبا تتظیم برای  ●
 باشـد و خـط      0=اگر جریـان  

لوله پرمی شود، ممکن است     
ــویز  ــشانهنـ ــوردگی نـ  از خـ

  الکترود باشد

 [S]نویز الکترود 

  
  
  
  

2006 / 11                                                           7309703200                                                                                57  



 روشهای تشخیصپیام های وضعیت و اطالعات        4-10

 راه حلعلتهای ممکنه،   توضیح  نمایش پیامها
Satus: F _ _ _ _ _    =،نقص فنی در دستگاه  

mA 5/3≥ خروجــیmA خروجیهــای وضــعیت ،
  بدون پالس: فرکانس/خروجی پالسباز، 

  !تعمیر ضروری است

F error in device                خطا یا نقـصان کـل دسـتگاه، خطـای پـارامتر یـا
  شودهسخت افزار، دستگاه دیگر نمی تواند بکاربرد

یکـی یـا چنـدتا از       پیغام گروهی، هنگامی که     
  خطاهای جدی بعدی رخ دهند

F IO 1  خطا یا نقصانIO 1     خطـای پـارامتر یـا سـخت ،
  افزار، دستگاه دیگر نمی تواند بکاربرده شود

F parameter         خطا یا نقصان مدیریت اطالعات، خطای پارامتر یا
 سخت افزار، دستگاه دیگر نمی تواند بکاربرده شود

F IO 2  خطا یا نقصانIO 2     خطـای پـارامتر یـا سـخت ،
  افزار، دستگاه دیگر نمی تواند بکاربرده شود

  :نجام دهیدکارهای زیر را ا
  )Fct.C4.6.3(بارگذاری تنظیمات 

  .)تنظیمات کارخانه یا 2 یا 1پشتیبان (
  

اگر پیام وضـعیت هنـوز ظـاهر نـشده، قطعـه            
  .الکترونیکی را تعویض نمایید

F configuration 
  )همچنین وقتی مدول تغییر می کند(

نرم افـزار صـفحه نمـایش یـا         :  نادرست پیکربندی
 پیکربنــدینــرم افــزار اصــلی بــا پــارامتر بــاس یــا 

   شده مطابقت ندارندشناسایی
اضـافه یـا   نین اگر یـک مـدول   همچاین پیام خطا  

حذف شده اسـت امـا هـیچ تاییـدی بـرای تغییـر              
  . ظاهرمی شودانجام نشدهترکیب 

بعد از تغییر مـدول، درخواسـت بـرای تغییـر           
ــدی ــدپیکربن ــد کنی ــه .  را تایی در صــورتی ک
، معیوب است و    در دستگاه تغییر نک   پیکربندی

  .را تعویض کنیدقطعه آن 

F display     یشگر، خطای پارامتر یـا سـخت       خطا یا نقصان نما
  افزار، دستگاه دیگر نمی تواند بکاربرده شود

معیوب اسـت، قطعـه الکترونیکـی را تعـویض          
  کنید

F sensor electronics         خطا یا نقصان سنسور الکترونیکی، خطای پـارامتر
یا سخت افزار، دستگاه دیگر نمـی توانـد بکـاربرده           

  شود

ویض معیوب اسـت، قطعـه الکترونیکـی را تعـ         
  کنید

F sensor global   بخـــش  کلـــیخطـــای اطالعـــات در اطالعـــات
  .الکترونیکی سنسور

  )Fct.C5.6.03(بارگذاری تنظیمات 
اگـر   ). یا تنظیمات کارخانـه    2 یا   1پشتیبان  (

ــه     ــشده، قطع ــاهر ن ــوز ظ ــعیت هن ــام وض پی
  .الکترونیکی را تعویض نمایید

F sensor local     ــی بخــ ــات محل ــات در اطالع ــای اطالع ش خط
  .الکترونیکی سنسور

معیوب اسـت، قطعـه الکترونیکـی را تعـویض          
  کنید

F field current local معیوب اسـت، قطعـه الکترونیکـی را تعـویض            .خطای اطالعات در اطالعات محلی منبع تغذیه
  کنید

F current output A 
F current output B 
F current output C 

خطا یا نقصان خروجی جریـان بـرای ترمینالهـای          
A|B|C       زار، دسـتگاه   ، خطای پارامتر یا سـخت افـ

  .دیگرنمی تواند بکاربرده شود

 I/Oیا مدول   معیوب است، قطعه الکترونیکی     
  .تعویض کنید

F software user interface  خطای درکنترل عمل نرم افزارتوسطCRC  قطعه الکترونیکی را تعویض کنید  
F hardware settings ــا ســخت افــزار تنظــیم پا رامترهــای ســخت افزارب

دراین حالت عبارتی   . شناسایی شده مطابقت ندارد   
  .بر روی نمایشگر ظاهر می شود

ــد؛ از دســتورالعملها   ــه ســواالت پاســخ دهی ب
  .پیروی کنید

F hardware detection            سخت موجود قابل شناسـایی نیـست، یـا مـدولها
  .معیوب یا ناشناخته هستند

   تعویض کنیدقطعه الکترونیکی را

F RAM/ROM error IO1  
F RAM/ROM error IO2 

 مربوط به ساختار و     RAM یا   ROMیک خطای   
  . شناسایی شدهCRCبررسی 

 I/Oمعیوب است، قطعه الکترونیکی یا مدول       
  .تعویض کنیدرا 

F fieldbus رابط خرابی fieldbus   
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  راه حلعلتهای ممکنه،  توضیح  نمایش پیامها

_ _ _ _ _Status: F   =حساسیت، دستگاه سالم است، -عملی نقص
  مقادیر اندازه گیری شده تاثیر گذاشته اند

و یا عمل اوپراتور ضروری تست عملی  به نیاز
  .است

F application error   کل دستگاه، هرچند تصادفی-یخطای کاربرد 
  دستگاه هنوز کار می کند

خطاها همانند زیر یا پیام گروهی، وقتی 
  .خطاهای کاربرد رخ می دهند

F empty error  سیال یک یا هردو الکترود اندازه گیری تماسی با
صفر شده قدار جریان اندازه گیری شده مندارند، 
  اندازه گیری جریان ممکن نیستاست، 

لوله پر نشده، عملکرد دستگاه بستگی به 
Fct. C1.3.01یا . نصب را چک کنید.  دارد

نکه آیا الکترودها کامال عایق بندی شده اند ای
  !باشد تمیز.توسط مثال الیه روغن

شناسایی لوله نیز بعلت تفاوت این دو هنگامی است که مقدار اندازه گیری شده . د همزمان ایجاد شوندنمی تواننلی ادو پیغام مربوط به لوله خ
که ) یا اندازه گیری بعدیتنظیم به صفر( عملگرها یا عملگر دیگری را بکار می برد قطعه اکترونیکی سنسور یکی از .استصفر شده خالی 

  .انتخابی که کاربر داردبستگی دارد به 
F flow rate too high   خارج از محدوده، مقادیر اندازه گیری شده توسط

اگر لوله خالی . تنظیمات فیلتر محدود شده اند
  .باشد پیامی ظاهر نمی شود

 :C 1.2.01محدودیت 
  افزایش مقادیر

یا باید محدودیت بیـشتر شـود یـا    س ، ذرات جامد یا با رسانایی کم، سپهای هوا رخ دهدبادگیردر فرآیندها با تصادفی  اگر این محدودیت بطور
  .خطاهای اندازه گیری کاهش یابندبکار برده شود و نیز بعنوان حذف کننده پیام خطا فیلتر پالس 

F field frequency too high            ،مقـدار  جریان میدان به حالت پایـدار نمـی رسـد
 امـا   جریان اندازه گیری شده نشان داده می شـود        

گـر سـیم پـیچ       ا .همیشه خیلـی کوچـک هـستند      
شده باشـد پیـامی      )bridged(شکسته یا پل دار     

  .ظاهر نمی شود

 دسـتی  Fct. C1.1.14اگر تنظیمات زمـان  
 زیاد مـی  Fct. C1.1.15، مقدار آن در باشد
 اگـر درحالـت اسـتاندارد تنظـیم شــده     .شـود 
 Fct. C1.1.13، فرکـانس میـدان در   باشـد 
acc.را برای پالک نام سنسور تنظیم کنید .  

F DC offset  ADCاوفستهای توسط   DCرنج شده، اندازه -اور
جریان صفر شـده، اگـر      گیری جریان امکان ندارد،     

  .لوله خالی باشد پیامی ظاهر نمی شود

اتــصال کابــل  : Wو  F  300  IFCبــرای
  .سیگنال را چک کنید

F open circute A  
F open circute B 
F open circute C 

 A|B|Cمقاومت جزئی اهمی در خروجی جریـان        
  .ر خیلی کوچک است، جریان موثخیلی باالست

 کابـل   mAجریان صـحیح نیـست، خروجـی        
دارای مدار باز است یا مقدار بارگـذاری شـده          

ــت  ــاد اس ــی زی ــد،  . خیل ــک کنی ــل را چ کاب
  Ohm1000 <بایـد  (بارگذاری را کم کنید 

  !)باشد
F over range A 
F over range B 
F over range C 

طـه توسـط    جریان یا مقدار اندازه گیری شده مربو      
  .تنظیمات فیلتر محدود شده است

F over range A 
F over range B 
F over range D 

سرعت پالس یا مقدار اندازه گیری شـده مربوطـه           
یــا . توسـط تنظیمـات فیلتـر محـدود شـده اسـت      

  .سرعت پالس مورد نیاز خیلی باالست

 چک کنید یا با برچسب      C2.1با سخت افزار    
در بخش الکترونیکی، که خروجی به ترمینال       

  .متصل باشد
  :خروجی جریاناگر 

ــدازه گیــری بــسط  و  C2.x.06 محــدوده ان
  C2.x.08محدودیت 

  :اگر خروجی فرکانس
 و C2.x.05تحت بــسط دادخ شــدهمقــادیر 

C2.x.07   
F active settings بررسی خطا حین CRCبررسی و در    2 یا   1یمات پشتیبان   آپلود تنظ    تنظیمات فعال ،

  . کنیدصورت نیاز تنظیم
F factory settings  خطا حین بررسیCRCتنظیمات کارخانه     

F backup 1 settings  کنیدذخیره 1 در پشتیبان تنظیمات فعال را  
F backup 2 settings 

  1پشتیبان  تنظیمات CRCخطا حین بررسی 
  ذخیره کنید2 تنظیمات فعال را  در پشتیبان

F wiring A   
F wiring B 
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 راه حلعلتهای ممکنه،   توضیح  نمایش پیامها
_ _ _ _ _Status: S   =اندازه گیری ادامه می یابد، صحت خارج از محدوده ،

  اندازه گیری کم است
  !نیلز به تعمیر و نگهداری است

S uncertain 
measurement  

دستگاه ضروری است، مقـادیر انـدازه       تعمیر و نگهداری    
  گیری شده در شرایط خاصی قابل استفاده اند

 سـایر   نقص به این خاطریا   پیام گروهی، هنگامیکه    
  عوامل دیگر تاثیر می گذارند

S pipe not full    سنـسور الکتـرود، الکتـرود لولـه پـر          4 یـا  3فقط برای 
انـدازه گیریهـای جریـان بعـدا        نـدارد،    تماسی با محیط  

  .انجام می شوند، اما مقادیر آنها خیلی باال است

لوله اندازه گیری کامال پرنشده، خطـا بـستگی بـه           
تعـویض  سـیم    لـزوم    درصـورت . میزان پرشدن آن  

  !شود
الکترودها کامال عایق شده اند مثال توسط الیـه         : یا

  !تمیزباشد. روغن
S empty pipe   ندارنـد،    الکترود اندازه گیری تماسی برای سـیال       یک یا 

انـدازه گیـری    اندازه گیریهای جریان صـفر نـشده انـد،          
  .جریان ادامه می یابد

ــدن   ــزان پرش ــراز EMFمی ــا  % 50 کمت ــت ی اس
  .ودها کامال پوشیده شده اندالکتر

 نـشان داده شـود،      "0"اگر وقتی لوله خالی اسـت       
 "[F]لوله خالی +رسانایی" Fct. C1.3.01تحت 

  .آن را فعال کنید
 تفاوت این دو هنگامی است که مقدار اندازه گیری شده نیز بعلت شناسایی لولـه              . دو پیغام مربوط به لوله خالی نمی توانند همزمان ایجاد شوند          

کـه  ) تنظیم بـه صـفریا انـدازه گیـری بعـدی          (قطعه اکترونیکی سنسور یکی از عملگرها یا عملگر دیگری را بکار می برد              . خالی صفر شده است   
  .بستگی دارد به انتخابی که کاربر دارد

S Linearity   متفــاوت مقـادیر انــدازه گیــری شــده بـرای هــر دو جریــان 
ـ هستند، مقادیر اندازه گیری شـده جریـان          شان داده مـی    ن

  شود

میدانهای مغناطیسی خیلی قوی، یا نقـص در        
ــسور  ــسی سن ــدار مغناطی ــردازش   م ــا در پ ی

  .سیگنال وجود دارد
S flow profile  در حالــت میــدان مغناطیــسی مقــادیر انــدازه گیــری شــده 

 صفر نیست، مقادیر اندازه گیری شـده جریـان          غیربکنواخت
  نشان داده می شود

خروجـی سنـسور    و عمـل    بسته نشده   ورودی  
  ، خط لوله پر نیستخیلی کوتاه است

  لوله اندازه گیری جداکننده صدمه دیده
S electrode noise               نویز الکترودها خیلی باالسـت، جریـان انـدازه گیـری شـده

، اگر لوله خالی است پیامی ظـاهر نمـی          نشان داده می شود   
  .شود

  شده اندکثیف الکترودها خیلی ) 1
  ن استرسانایی خیلی پایی) 2
حبابهای گـاز، ذرات جامـد یـا واکنـشهای          ) 3

   در محیط وجود دارندشیمیایی
هنگامیکـه جریـان    اگـر   (خوردگی الکترود   ) 4

  )دپیامی ظاهر شوصفر است 
  ):3، )2برای

ــا فیلتـــــر پـــــالس    .Fctنـــــویز یـــ
C1.2.04،C1.2.07ه فعال شد  

   نامناسب استEMFاحتماال ): 2برای 
ود مناسـب   از سنسور با جنس الکتـر     ) 4برای  

  استفاده کنید
S gain error پیش آمپلی فایر مربوط به مقـدار انـدازه گیـری شـده              گین 

، مقـادیر انـدازه گیـری شـده         نیست، بررسـی کالیبراسـیون    
  نشان داده می شودجریان 

  :عیب
  قطعه الکترونیکی را تعویض کنید

S electrode symmetry       مقادیر  تندامپدانس هردو الکترود اندازه گیری متفاوت هس ،
  نشان داده می شوداندازه گیری شده جریان 

مدار کوتـاه اتـصال بـه       در لوله اندازه گیری یا      
لولـه انـدازه    .  می کنـد   ترسیبها الکترودزمین  

  !گیری را چک و تمیز کنید
S field coil broken مقاومت سیم پیچ میدان خیلی باالست  

S field coil bridged مقاومت سیم پیچ میدان خیلی پایین است 
اتــصاالت جریــان میــدان را بــرای مــدول     

: در مدلهای جداگانـه   ( چک کنید    الکترونیکی
ــدان   ــان می ــل جری ــع   ) کاب ــدار قط ــرای م ب

  کوتاه/شده
S field current 

deviation  
بـه مقـدار کـالیبره شـده        ه گیـری شـده      زجریان میدان اندا  

  بررسی کالیبراسـیون، مقـادیر انـدازه گیـری         مربوط نیست، 
  نشان داده می شودشده جریان 

 اگـر   اتصاالت جریـان میـدان را چـک کنیـد؛         
درست بود، قطعه الکترونیکی معیـوب اسـت،        

  . آن را تعویض کنید
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S field frequency too high      رابر بـا یـک نیـست، میـدان         بنسبت دو پنجره اندازه گیری

در حالـت پایـه نیـست، مقـادیر انـدازه      مغناطیسی مناسبی  
  نشان داده می شودگیری شده جریان 

  بــه حالــت Fct. C1.1.14اگــر تنظــیم زمــان 
 .Fct در ، مقــدار آن انجــام شــود "دســتی"

C.1.1.15   اگر در حالت استاندارد    .  زیاد می شود
 .Fct. C1.1.13 accدر  فرکـانس میـدان   باشد

  .برای پالک نام سنسور تنظیم می شود
S electronic temperature  خیلــی باالســت، تــابش مــستقیم محــیطدمــای   شدهاز بیشترین حد دما تجاوز 

اال ، دمای فرآیند خیلی ب    Cخورشید یا، برای مدل     
  است

S field coil temperature    اگر سـیم پـیچ       تجاوز شده  ی سیم پیچ  از بیشترین حد دما ،
  شود پیامی ظاهر نمی شودپلدار بشکند یا 

  خیلی باالست محیط و دمای دمای فرآیند

S overflow counter 1  این شمارشگرC بدون ( استIO2( یا A)  باIO2 ( یا
FB2) با profibus( . دوباره از شده و فلو -اورشمارشگر
  .ه شد شروع صفر

  

S overflow counter 2  این شمارشگرD یا FB3)  باprofibus(شمارشگر .  است
  شدهفلو شده و دوباره از صفر شروع -اور

  

S overflow counter 3  این شمارشگرB است )IO2(  یاFB4)  باprofibus( 
ه و فلو شد-شمارشگر اور.  امکان پذیر نیستIO2بدون 

  .دوباره از صفر شروع  شده

  

S backplane invalid  نادرست انجام می شودپانل پشتی برروی ثبت اطالعات .
  . منجر به خطا شدهCRCبررسی 

  

  
 راه حلعلتهای ممکنه،   توضیح  نمایش پیامها

_ _ _ _ _Status: C   =مقادیر خروجی شیبه سازی یا ثابت شده اند    
C checks in progress بایـد در یـک     مقادیر اندازه گیری شده     رای تست دستگاه،    اج

  .مقدار ثابت اتنظیم شوند
 در صـورت    FDT یـا    HART بوسـیله پیام  
هنگـامی کـه     نمایـشگر    بوسیله نشانه. امکان

خروجیهــا توســط ورودی کنتــرل نگهداشــته 
  شده اند یا صفر شده اند

Test sensor عملگر تست قطعه الکترونیکی فعال شده    
  

 راه حلعلتهای ممکنه،   توضیح  ش پیامهانمای
_ _ _ _ _Status: I   = اندازه گیری کنونی درست است(اطالعات(    

I counter 1 stopped    این شمارشگرC   بدون  ( استIO2 (  یاB)   باIO2 (  یـا
FB2)  باprofibus .(شمارشگر متوقف شده.  

I counter 2 stopped   ــگر ــن شمارش ــا Dای ــا  (FB3 ی ــت) profibusب . اس
  .شمارشگر متوقف شده

I counter 3 stopped  این شمارشگرB است )IO2(  یاFB4)  باprofibus (
  .شمارشگر متوقف شده.  امکان پذیر نیستIO2بدون 

 را  "بلـه "اگر شمارشگر به کار شمارش ادامه دهد،        
شمارشگرراروشـن  . فعال کنیدFct. C2.y.09در 

  کنید

I power failure  مدت زمـان نـامعلومی کـار نکـرده چـون            دستگاه برای 
پیامی کـه ظـاهر شـده       . خاموش بوده اضطراری  جریان  

  .گویای فقط بخشی از اطالعات است

شمارشـگرها  خـط اولیـه، در طـی آن         نقص  : علت
  .متوقف می شوند

I control input A 
active 

I control input B 
active 

. پیام نشاندهنده این است که ورودی کنترل فعال است        
  .نده استاین پیام فقط اطالع ده

  

I over range display 1 
I over range display 2 

صـفحه نمایـشگر    ) دومـین (اولین ردیف بر روی اولـین       
  .توسط تنظیم فیلتر محدود شده است

 را نشان مـی دهـد،   C 4.4 و یا Fct. C4.3منو 
و  .انتخــاب کنیــد را 2یــا 1 انــدازه گیــریصــفحه 

 Cری محـدوده انـدازه گیـ   مقادیر در عملگرهـای 
4.z.03  ــا عملگــر محــدودیت  را و C4.z.04 و ی

 افزایش دهید
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I backplane sensor  وقتی این  پانل پشتیبر روی سنسور اطالعات
پیامها با استفاده از یک مدل ناسازگار ظاهر شده 

  .اند قابل استفاده نیست

  

I backplane setting  وقتی این پیامها پانل پشتی برروی  کلیتنظیمات
قابل با استفاده از یک مدل ناسازگار ظاهر شده اند 

  .استفاده نیستند

  

I backplane difference  با اطالعات در صفحه پانل پشتی اطالعات
پانل اگر اطالعات را بتوان در . نمایشگر متفاوتند

بکار برد، یک متن برروی نمایشگر نشان پشتی 
  .داده می شود

  

I optical interface  دکمه ها برروی نمایشگر . رابط نوری بکار می رود
  .محلی کار نمی کنند

 بعــد از پایــان انتقــال s60اره دکمــه هــا دوبــ
آمـاده  کوپل کننده نـوری     حذف یا   /اطالعات  

  .عمل هستند
I write cycles overflow  بیشترین تعداد حلقه های نوشتنEEPROM یا 

FRAMS برروی Profibus DP PCB زیاد 
  .شده است

  

I baudrate search رابط سرعت انتقال اطالعات Profibus DP 
  .جستجو می شود

  

I no data exchange  300تبادل اطالعاتی بین IFC و profibus 
  .انجام نمی شود
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          اطالعات فنی5
 IFC 300کانورتور سیگنال        5-1

  مدلها
  استاندارد

  
  
  

IFC 300 C   
IFC 300 F    
IFC 300 W 
IFC 300 R   

  فشردهمدل 
  مدل قابل نصب در فضای باز
  مدل برای نصب برروی دیوار

   19º rackمدل 
  

 
 ،®HARTهمه مدلها با 

  اجزاء کنترل کننده
   واوپراتوورنمایشگر

  )برای همه مدلها(رابطها   انتخابی
IFC 300_/BC  

کاربردهای  برای DP و PROFIBUS PAو   Fieldbusفونداسیون
 batch کنترل

 Eex Zone 2 و EEx ATEX Eex Zone 1 d + e + Iمدلهای   
  Class I DIV 1+2 FM  Class I DIV 1+2 
  GP / Class I DIV 1+2 CSA GP / Class DIV 1+2 
  Zone 1+2 TIIS Zone 1+2 
  Ex Zone 1+2 Aus Ex Zone 1+2 

 سنجش حجمی برای انتقال  موارد مجاز
  )custody(ایمن 

  آب سرد
  .exclآب 

OIML R 49و KIWA BKR 618/4  
OIML R 117 

  متغیرهای/ انداره گیریها 
  اندازه گیری شده

 برحسب متر، واحدهای ایتالیایی یا آمریکایی واحدها

 m3/h 400 000-l/hقابل تنظـیم از      Q100%محدوده  کل   جریان حجمیسرعت   
بسته به ( US gal/min 000 800 1 – 220، هم ارز با 5

از دسـتگاه   بـرای هـدایتهای الکتریکـی       ) سـنجه دارد  اندازه  
≤µS/cm  1) ≤µS/cm  20برای آب تصفیه شده (  

هـر دو  (  ft/s 50-0، هم ارز بـا   m/s 15-0قابل تنظیم از  سرعت جریان   
  )مسیر

ناشی از سرعت جریان حجمـی در دانـسیته ثابـت و معلـوم          سرعت جریان جرمی  
 lb/gal، هــم ارز بــا kg/m3 5000-100قابــل تنظــیم از (

73/41-8340/0(  
  ≥µS/cm 1000  تا<0از تقریبا  قابل تنظیم   هدایت الکتریکی  
 +ºC 200+-40- / ºF 392در سنسور، قابل تنظیم است از     دما  

- 40-  
 VDI/NAMUR/VIB 26050پیروی از   استانداردها  عیب یابیعملگرهای 

خروجـی   نمایـشگر،    بوسـیله خروجی پیامها بطـور انتخـابی         پیامها  
   باس یا رابطHART، و نیز وضعیت و یا جریان

 محدودیت خارج شـدن  جریان میدان، و حافظه،   µPکنترل    عملگرصحت و   
، صحت  هیزات الکترونیکی  ، دمای تج   از محدوده تعیین شده   

ــیگنال،    ــدان و س ــان می ــای جری ــیگنال، کابله ــردازش س پ
 بارگـذاری و بـازکردن مـدار خروجـی          مدارکوتاه یـا توقـف،    

  جریان
پروفابـل جریـان، اجراهـای  ورودی و         (کنترل نصب صحیح      کاربرد  

  ،)خروجی
  :کنترل برای

، رسـانایی   )بخـشی از آن پرشـده     (اندازه گیری لولـه خـالی       
 عـایق بنـدی الکتـرود یـا         مدار کوتاه الکتـرود،   یین،  خیلی پا 

، ذرات جامـد، دمـای   )کویتاسـیون (خوردگی، حبابهای گـاز    
  سیم پیچهای میدان و صدمه به جداکننده
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      نمایشگر و کنترل اوپراتور

  )سفید-پشت نور(یش گرافیکی نما    نوع
  mm 31×59/  پیکسل 128×64

  )↑حرکت در بین صفحات توسط ( صفحه 3    نمایش عملگرها
  :2 یا 1صفحات   ●

  بطور انتخابی با یک تا سه خط
سرعت جریـان جرمـی و   /م جریانهر خط می تواند برای نشان دادن حج   

  سایر متغیرهای اندازه گیری شده بکار رود
در تنظیم دو خطه، متغیر اندازه گیری شده در اولین خط می توانـد بـه                

  .شکل یک نوار گرافیکی در خط دوم نشان داده شود
  .محدوده ها و تعداد مکانهای قابل انتخاب آزاد نمایش داده می شوند

و وضعیت، بریتانیایی و آمریکایی،     لیست پیامهای عیب یابی     : 3صفحه    ●    واحدها
قابل انتخاب از لیستها برای سرعتهای جریان جرمی و حجمـی، سـرعت             

  . دما، حجم، جرم و دانسیته جریان، رسانایی الکتریکی،
   تا8ماکزیمم     محلهای شمارشگر

   بنا بر درخواستانگلیسی، آلمانی، فرانسه، سایر زبانها    زبان متن نمایش داده شده
برای کنترل کانورتور سیگنال بوسیله اوپراتور      ) →↑↓( دکمه نوری    4    اجزاء عملگر

  بدون بازکردن محفظه
  

 کرونـه  IRرابط مادون قرمز برای قرائت و نوشتن همه پارامترها با رابـط             
  بدون بازکردن محفظه

ها و ورودیها است، به بخش برای عدد و ترکیبهای ممکن انواع خروجی    خروجی/آرایشهای ورودی
   مراجعه کنید2-2

  خروجی جریان
  عملگر

    
  
 دمای سیم پیچ میدان   سرعت جریان جرمی و حجمی، سرعت جریان،          ●

  یا هدایت الکتریکی
، )نه برای همـه مـدولهای انتخـابی       اما  ( استاندارد است     HARTرابط    ●

  ببینید  را2-2بخش 
بخـش   ورودی،/آرایـش خروجـی  ه  عمل فعال یا غیرفعال، بستگی دارد ب        ●
   را ببینید2-2

  فعال   و سرعت بارگذاریOp.مقادیر 
  غیرفعال

KΩ 1 ≤ RL  /mA 22 ≤ I  
V DC 1 ≤ U  /mA 22 ≤ I  

   قابل تنظیم استmA20-0بین  Imin-Imaxمحدوده اندازه گیری     جریان
  mA 00/0 ≥ مقدار ≥  mA 5/21: تنظیم    )overrange(خارج ازمحدوده 

Imin  ≤ IErr  ≤ mA 0یا  mA 22  ≤ IErr  ≤ Imax  
   خروجی وضعیت تعیین می شود، زیر را ببینیدبوسیلهسقیم مبطور     معکوس /اندازه گیری مستقیم
  نیدی خروجی وضعیت یا ورودی کنترل، زیر را بببوسیله   اکسترنالمحدوده اتوماتیک یا 

   است، قابل تنظیمS 0/100- 0    ثابت زمانی
  0/00 -% 0/20: مقدار    انه جریانکمترین آست

 -% -0/20: پسماند مغناطیسی
0/00±   

قابل تنظیم  ،  Q100% از  
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      فرکانس/ خروجی پالس 

  :استوقتی بعنوان خروجی فرکانس   ●   عملگر
  دمای سیم پیچ یا رسانایی الکتریکیجرم، سرعت جریان، حجم، 

  :پالس استوقتی بعنوان خروجی   ●
  )kg/یا  پالس3m/ 1مثال ( جرم حجم،

خروجی، بخش  /بستگی دارد به آرایش ورودی    مد فعال یا غیرفعال،       ●
   را ببینید2-2

  فعال   و سرعت بارگذاریOp.مقادیر 
  

  غیرفعال
  

NAMUR 

mA 20 ≤ I : KHz 10 ≤ f  / mA 100 ≤ I  :KHz 100 ≤ f  
V DC 24 Unom /mA  10 @V  5/1≤ Uo  

mA 100 ≤ I  :KHz 100 ≤ f  / mA 20 ≤ I  :KHz 10 ≤ f  
  mA  10 @ V 5 /1 Uo /mA  10 @V  32≤ U  

  )"غیرفعال"عات عملی برای اطال (EN 60947-5-6به 
  )KHz 12 ≤ Fmaxاور فلو تا (قابل مقیاس بندی ، KHz 10-0    سرعت پالس
  )اتوماتیک، متقارن یا قابل تنظیم (ms 2000-05/0    پهنای پالس

   خروجی وضعیت تعیین می شود، زیر را ببینیدبوسیلهبطور مسقیم     معکوس/ اندازه گیری مستقیم
  ، قابل تنظیم استS 0/100- 0    ثابت زمانی

  0/00 -% 0/20: مقدار    کمترین آستانه جریان
 -% -9/19: پسماند مغناطیسی

0/00±   
  از Q100% قابل تنظیم ، 

  خروجی وضعیت
  عملگر

  
  

  
  
، خـارج از محـدوده،   سوییچ محدود، لولـه خـالی، عالمـت پالریتـه          ●

 هداری،نقصان، نیاز به نگ   تنظیم دوباره شمارشگر،    یک،  تمحدوده اتوما 
  قابل تنظیم برای مد معکوس

خروجـی دارد،   / آرایش ورودی  عملکرد فعال یا غیرفعال، وابسته به         ●
  . را ببینید2-2بخش 

  فعال   و سرعت بارگذاریOp.مقادیر 
  غیرفعال

V DC 24 ≤ U / mA 100 ≤ I/  mA  10 @V  5/1≤ Uo  
V DC 32 ≤ U / mA 100 ≤ I / mA  10 @V  5/1≤ Uo  

  NAMUR 60947-5-6 به EN)  غیرفعال"اطالعات عملی برای"(  
  ، قابل تنظیم استS 0/100- 0    ثابت زمانی

      ورودی کنترل
 تنظیم دوباره خروجی را نگه می دارد، خروجی ها را صفر می کند،  ●    عملگر

  )off: ( حالت عملشمارشگر،
خروجی، بخش  /مد فعال یا غیرفعال، بستگی دارد به آرایش ورودی          ●
   را ببینید2-2

  فعال   و سرعت بارگذاریOp.مقادیر 
  غیرفعال

NAMUR 

V DC 24= Unom یا  mA / 16  = Inom  
V DC 5/2< Uoff  /V DC 19≥ Uon  /DC  V 32≤ U  

  )"غیرفعال"اطالعات عملی برای  (EN 60947-5-6به 
      شمارشگرهای الکترونیکی داخلی

  ، بطور مستقل قابل تنظیم هستند2    تعداد
  سرعت جریان حجمی یا جرمی    غیر اندازه گیری شدهمت

   و تنظیم دوباره شمارشگر-یا+ جمع شمارشگر    عملگر
  ، قابل تنظیم استS 0/100- 0    ثابت زمانی

  0/00 -% 0/20: مقدار    کمترین آستانه جریان
 -% -9/19: پسماند مغناطیسی

0/00±   
  از Q100% قابل تنظیم ، 

  
  
  
  
  
  
  

2006 / 11                                                           7309703200                                                                                 65  



  
      مدار الکترود

    40، 30، 20 و 1،2،3،4ترمینال     ترمینالها
  ) وجود ندارد C فشردهدر مدل (

      نتامین جریان میدا
برای همه سنسورهای سـاخت شـرکت        DCدوقطبی پالسی میدان        نوع

ــه  ــایق)primary heads(کرون ــدارهای ورودی  ، باع ــه م  از هم
  اند وخروجی جداشده

  9 و 8، 7ترمینال     ترمینالها
  ) وجود نداردC فشردهدر مدل (

 A 125/0 ±) 5± (%      V 40 ≤ UN    ولتاژ/ جریان 
clock   36فرکانس 

 2× تا فرکانس منبع 1
   برای کالیبراسیون اطالعات سنسور.aacقابل تنظیم 

 DCمدل  ACمدل     منبع تغذیه
  V AC 230-100  V DC 24-12    )بدون تغییر(محدوده ولتاژ 
  % -25% / -30  % -10% / -15    نوار تولرانس

  -   Hz 63-48    فرکانس
  ≥ VA 22 ≤  W 12    )شامل سنسور می شود     (منبعمصرف 

   آن اطمینان حاصل شود) PELV(جداسازی محافظتی باید از ، )V DC 24—12(          وقتی به ولتاژ عملی خیلی پایین متصل می شود  
  .)قوانین ملی همسان یا IEC 364/536 و VDE 0106به                          (                           

      بدنه
  فشرده   C  ●  )سجن(مواد 

●  Fاستقرار در فضای باز      
●  Wدیواری    
●  R      rackº 19  

 4404/1بطور انتخابی استیل ( ریخته گری شده فشاریآلومینیوم 
  )است

 4404/1بطور انتخابی استیل  (ومینیوم ریخته گری شده فشاریآل
  )است

  پلی آمید
زآن پوشـش   استل ضد زنگ و ورقه آلومینیـوم، بخـشی ا         آلومینیوم،  

  پلی استر دارد
    در عمل● محیطدمای 

      در ذخیره●
Cº 65 ... +40-  /  Fº 149 ... +40-  
Cº 70 ... +40-  /  Fº 158 ... +58-  

  فشرده   C  ●  درجه محافظتی
●  Fاستقرار در فضای باز      
●  Wدیواری    
●  R      rackº 19  

IP 67 / NEMA 6 
IP 67 / NEMA 6  

IP 65 / NEMA 4 and 4X 
IP 20 / NEMA 1  

″W NPT و C،Fبرای مدلهای   ورودی کابل
2

1 1.5, ×M 20  یا ″
2

1PF 
      کابلهای سیگنال

●  KROHNE DS 300) کابل سیگنال  روکشدارای دو       )  استاندارد ،A طول استاندارد ،m5  
●  KROHNE BTS 300) کابل سیگنال  روکشدارای سه     )انتخابی ،B 
بـه اطالعـات    (کابلهای سـیگنال اصـلی        ●

  !)عملی بعدی توجه داشته باشد
ــاژ -   ــتورالعملهای ولت ــا  -دس ــابق ب ــایین مط ــا EN 60 811پ  ی

  استانداردهای همسان ملی
  : ظرفیت سیم سیگنال-

 روکشسیم به سیم و سیم به 
pF/m 150<  یا  pF/ft 50  

   مقاومت جداسازی-
GΩ/km 100 >  یا  GΩ/mile 240> 

- V 24 < Umax             -  mA 100 < Imax  
   ولتاژهای بررسی-

  V 500        داخلیروکش/ سیم سیگنال 
  V 1000     سیم سیگنال      / سیم سیگنال 
  V 1000    خارجی   روکش/ سیم سیگنال 

   سیم های سیگنالنوار پیچی/  پیچش -
  ft/×3   یا m/×10مینیمم  

  .هنگام روبش میدانهای مغناطیسی مهم است
  

66                                                                        7309703200                                                                2006 / 11  



  انتخاب جدول برای سنسورهای کرونه       5-2
  

  سنسور  ندازه سنجها
 DN mm  inch  اتصال

Featureمدل   های ویژهEEx  
  )متنوع(

انتقال 
custody

OPTIFLUX 1000  Sa DN 10 -150 6"-″8
  -  -  PFA®تفلونجداکننده  3

OPTIFLUX 2000  Fl DN 25 - 3000 1" – 120" ویژه آب  -  -  
OPTIFLUX 4000  Fl DN 2.5 – 3000120"-″10

 و PFA ،ETFE®تفلون 1
  غیره

  بله  بله

Sa DN 2.5 - 100 4"-″10
  OPTIFLUX 5000  بله  بله 1

Fl DN 150 - 250  6" – 10"  
 3O2Al% 7/99سرامیکها، 

-  -  
OPTIFLUX 6000  Food DN 2.5 - 150 6"-″10

  PFA®تفلونجداکننده   1
  داشتیبهکاربرد 

  -  بله

  
Sa          ،یک نشان تجاری ثبت شده شرکت ®                                         تفلون بدون لبه             طرح ساندویچی DuPontاست .  
Fl           طرح لبه دار)flanged(  

Food      ،بست و اتصال لبه لولهپیچ بهداشتی  
  
         جداول جریان5-3
V = جریان برحسب سرعتm/s 
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   خطامحدودیتهای /       اندازه گیری صحت 5-4
  .انجام شده اندکالیبراسیون  تایزهه حجم سنجی مستقیم با تج توسط مقایسهای کرونه EMFهمه 

  

  
  

های سنسور
OPTIFLUX 

DN [mm]  [inch]  منحنی  خطای اندازه گیری  

100 – 10 4"-″8
  M.V.+"/s 04/0 از  15/0% 3

mm/s1  
1  5300  

  M.V. + "/s 04/0 از  2/0% "6-"10 150 - 250
mm/s1  

2  

4300/2300  1600 – 10  64"-″8
  M.V. + "/s 04/0 از  2/0% 3

mm/s1  
2  

6300  150 - 10  6"-″8
  M.V. + "/s 04/0 از  2/0% 3

mm/s1  
2  

1300  150 - 10  6"-″8
3 

6300/5300/4300  6 - 5/2  ″
4

1-″10
1 

4300/2300  1600 > > 64" 

  M.V. + "/s 08/0 از  3/0%
mm/s2  

3  

  کالیبراسیونهای ویژه بنا بر درخواست انجام می شوند                                  
  

   وجود داردEN 29 104شرایط مرجع مشابه با شرایطی است که در 
  ºC 30-10 / ºF 86-14آب در   محصول فرآیند

 < µS/cm 300  رسانایی الکتریکی
  )ولتاژ مربوطه= UN) UN ± 2%  منبع تغذیه

  min 10تقریبا    گرم شدنزمان
  F×2/0 <ماکزیمم خطا   تجهیزات کالیبراسیون

 )اندازه سنجه=DN×2/DN×10 )DNبرابر با   خروجی/اجراهای ورودی
Primary head بطور مناسبی به زمین متصل است  

  
 تحت یـک تـست      ور کرونه هر سیگنال کانورت  

 ساعت در 20برای مدت زمان حداقل   سوزش  
 / -ºC 60+ -20از  محــیط دماهــای مختلــف

ºF 149 +-40-عملکــرد و .  قــرار مــی گیــرد
کـامپیوتر  درستی هر کانورتور سیگنال توسط      

  .کنترل می شود
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 IFC 300ابعاد و اوزان       کانورتور سیگنال       5-5
                                          )inch( و mmابعاد برحسب                                            

  
  C 300  IFC فشرده      بدنه 

                       lb 3/9 – kg 2/4تقریبا :                  وزن       
  

  
C 300  IFC      در فضای باز نصب می شود 

                    lb 6/12 – kg 7/5تقریبا :                         وزن
W 300  IFCبدنه قابل نصب بر روی دیوار       

                      lb 3/5 – kg 4/2تقریبا :                          وزن

    
  

  بر روی لوله و دیوار  F 300 IFCنصب 
  

    
   درکنار هم قرار می گیرندF 300 IFCچندین 

  :وقتی همه در یک سطح نصب شدند
  :استقرارمرکز -به-فاصله مرکز

≤ mm 600 / "6/23 ≥ 
برای منبع و  به قسمتهای ترمینال بنابراین برای اجازه دسترسی آسان      

  .خروجیها است
  

عمـودی و افقـی     شطرنجی   آرایش    ت  های بزرگتر  F 300 IFCبرای  
ــود ت ــی شــ ــیه مــ ــفحات    (وصــ ــودی صــ ــله عمــ ــثال فاصــ مــ

  )≤mm250/"8/9≥نصب

  بر روی لوله و دیوار  W 300 IFCصفحه نصب کننده 
 

    
   درکنار هم قرار می گیرندW 300 IFCچندین 

  mm 240 ≥ندهمرکز صفحات نصب کن-به-فاصله مرکز
  برای نصب دیواری

  :از حفره هایی با اندازه زیر استفاده کنید
  9/3" × 4/2" = 100×60= ارتفاع × عرض 

  
  برای نصب روی پایه

گیره ها ممکن است از میان صـفحه        . استفاده شود مستطیلی   مقطعاز  
  . امتداد پیدا نکنندmm10="4/0نصب بیشتر از ماکزیمم 
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  برگرداندن یک دستگاه به شرکت کرونه برای تست یا تعمیر

  
، بنـدرت   ازآن استفاده شـود    نصب شده و     با دستورالعملهای کار با دستگاه    بق  در صورتیکه و مطا   . به دقت ساخته و تست شده است      دستگاه  این  

  :داشته باشیدرا در نظر لطفا نکات زیر . نماییدنمی پیدا هرگز نیازی به برگرداندن دستگاه برای بررسی یا تعمیر . دچار مشکل می شود
  

دستگاههای را تست یا تعمیر مـی کنـد         ، شرکت کرونه فقط      سنلمحیط زیست و ایمنی و سالمت پر      در مورد محافظت از     حقوقی  بعلت قوانین   
  .که در تماس با محصوالتی بوده اند که برای افراد و محیط زیست خطر نداشته باشند

  
که توسط مدارک زیر مبنی بر اینکه کار با دستگاه ایمـن         تعمیر کند   این بدین معنی است که شرکت کرونه فقط می تواند دستگاه را درصورتی              

  . شده باشدست تاییدا
  :، آتش گیر یا ترکیبات خطرناک در آب در تماس بوده است، از شما درخواست می شود کهسوزش آوربا ترکیبات سمی، اگر دستگاه 

 عـاری از مـواد خطرنـاک    خلـل و فـرج   ، بطوریکه همـه      با آبشویی یا خنثی کردن، آن را بررسی و از آن اطمینان حاصل نمایید              در صورت لزوم  
  . را ضمیمه دستگاه نمایید وکار با آن را تایید نماییدمدرک گواهینامه ند،باش
  

  . باشد تعمیر نمایدفاقد این گواهینامهشرکت کرونه نمی تواند دستگاه را در صورتی که 
   

  نامهگواهینمونه 
  

  :          آدرس                                         :                                       شرکت
..........................................................................................           ......                    .    ...............................................................................................  

  
  :                               نام                                                            :    سازمان

................................................................................              ................                    ..... ...........................................................................................  
  

  :                                                شماره فکس           :                          شماره تلفن
.....................................................................................    ...........                      ......................         .........................................................................  

  
  دستگاه ضمیمه گواهینامه

  ................................................................................................................................................................: ...........................................................................نوع
  :شماره سفارش یا شماره سریال کرونه
..................................................................................................................................................................................  
  :دستگاه با مایعات زیر کار کرده است

...................................................................................................................................................  
   است آتش گیر□سوزش آور         □ سمی       □      خطرناک برای آب □بعلت اینکه این مایع             
  ت همه کویتیهای موجود در دستگاه آن را بررسی کرده ام و دستگاه به این مواد آلوده نیس□ما                                   
   را خنثی و شسته ایم همه کویتیهای موجود در دستگاه□                                      

  
  .ما تایید می کنیم که هیچ گونه خطری برای انسان یا محیط بواسطه مایعات باقیمانده در این دستگاه وجود ندارد

  
  :           امضاء          :                                                    تاریخ

......................................................          ..............                      .........................................................................................    
  مهر شرکت
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