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1. Giới thiệu Vì các lý do an toàn, cần đọc và hiểu những điểm sau đây, đặc biệt là những điểm được đánh dấu với một ký hiệu cảnh báo trước khi lắp đặt hệ thống:

· Việc lắp đặt, đấu nối, chạy thử và bảo trì phải được thực hiện bởi nhân viên có tay nghề và được cấp phép thực hiện.

· Tất cả các nhân viên làm việc làm việc với thiết bị phải đọc và hiểu các hướng dẫn và chỉ dẫn được nêu trong hướng dẫn này và tuân thủ các hướng dẫn và chỉ
dẫn trước khi vận hành thiết bị!

· Chỉ những nhân viên được cấp phép và đào tạo bởi chủ sở hữu thiết bị mới được vận hành thiết bị này.

· Nhân viên lắp đặt phải đảm bảo rằng hệ thống đo được đấu nối chính xác theo sơ đồ đấu nối.

· Đối với các ứng dụng liên quan đến áp suất vận hành cao hoặc phương tiện mà có thể nguy hiểm đối với người, môi trường xung quanh, thiết bị hoặc người khác
trong trường hợp vỡ đường ống, Siemens khuyến cáo áp dụng các biện pháp an toàn như là bố trí, che chén hoặc lắp đặt đặc biệt một hàng rào an toàn hoặc van
an toàn trước khi lắp đặt bộ cảm biến.

· Chỉ nhân viên có chuyên môn về thiết bị đo lưu lượng của Siemens mới có thể thực hiện công việc sửa chữa và bảo trì.

Hướng dẫn sử dụng Cấu hình MAG 8000 hoặc MAG 8000 CT được thực hiện thông qua một PC (máy tính cá nhân)

có giao diện IrDA và chương trình phần mềm cấu hình Flow Tool.

Các tham số hoặc dữ liệu trong hướng dẫn sau đây được nhận diện bằng „FT“ ở phía trước số được lưu trữ thông tin.
Chương trình Flow Tool có thể tải xuống được từ internet www.siemens.com/flow tìm tới Tools & downloads hoặc đặt mua một đĩa CD rom - xem các phụ kiện trong phần
9.1.
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Thiết kế và tuyên bố an toàn của
nhà sản xuất · Bên mua có trách nhiệm lựa chọn vật liệu lớp đệm và điện cực liên quan đến chống mài mòn và ăn mòn; cần tính đến tác động của bất kỳ sự thay đổi trong môi

trường xử lý khi vận hành lưu lượng kế. Việc lựa chọn vật liệu lớp đệm và/hoặc điện cực không thích hợp có thể dẫn đến hỏng lưu lượng kế.

· Áp suất và tải trọng do động đất, giao thông, gió mạnh và hư hại do hỏa hoạn không được tính đến trong quá trình thiết kế lưu lượng kế.

· Không lắp đặt lưu lượng kế như một điểm hội tụ các áp lực của đường ống. Tải trọng bên ngoài không được tính đến trong quá trình thiết kế lưu lượng kế.

· Trong khi vận hành, không được vượt quá các định mức áp suất và/hoặc nhiệt độ ghi trên nhãn dữ liệu hoặc trong Hướng dẫn vận hành.

· Tất cả các kiểu lắp đặt được khuyến cáo lắp một van an toàn thích hợp và đầy đủ puhơng tiện để xả/thông gió.

· Theo “Chỉ thị thiết bị áp lực” (PED), sản phẩm này là một phụ kiện áp lực và không được phê duyệt để sử dụng như một phụ kiện an toàn theo định nghĩa của PED.

· Việc tháo bỏ hộp đấu dây ngoại trừ trường hợp được Siemens Flow Instruments A/S hoặc đại lý của Siemens Flow Instruments A/S cho phép sẽ làm mất hiệu lực

tuân thủ PED của sản phẩm.

Theo “Chỉ thị thiết bị áp lực” (97/23/EC).

Vận hành bằng pin:

· Ngõ ra xung và các môđun phụ trợ RS 232/RS 485 phải được kết nối với thiết bị tuân thủ Chỉ thị điện áp thấp (LVD) để đảm bảo an toàn. Lớp cách điện trong ngõ ra

xung MAG 8000 & MAG 8000 CT chỉ là lớp cách điện chức năng.

· Pin lithi là nguồn điện chính với nguồn năng lượng rất cao. Chúng được thiết kế để đáp ứng tiêu chuẩn an toàn cao nhất có thể. Tuy nhiên, chúng mang đến rủi ro
tiềm ẩn nếu lạm dụng về điện hoặc cơ học. Trong hầu hết các trường hợp, điều này có liên quan đến giải phóng nhiệt năng lớn khi áp suất bên trong gia tăng có thể
làm vỡ pin.

Do đó cần tuân thủ các biện pháp an toàn cơ bản sau đây khi xử lý và sử dụng pin lithi.

- Không được đoản mạch, sạc lại, sạc quá mưucs hoặc nối nhầm cực.

- Không tiếp xúc với nhiệt độ vượt quá phạm vi nhiệt độ quy định hoặc đốt pin.

- Không ép, đục hoặc mở pin hoặc tháo rời các bộ pin.

- Không hàn vào thân của pin.

- Không tiếp xúc với nước.

· Pin lithi được quản lý theo các Quy định mẫu của Liên Hiệp Quốc về Vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, Tài liệu ST/SGAC.10-1 của Liên Hiệp Quốc, ấn bản sửa đổi
lần thứ 12 năm 2001.  UN số 3091 cấp 9 quy định các pin lithi được đóng gói kèm theo hoặc bên trong thiết bị. UN số 3090 cấp 9 quy định vận chuyển pin riêng.

Do đó cần tuân thủ các biện pháp an toàn cơ bản sau đây khi vận chuyển pin lithi.

- Chỉ vận chuyển trong bao bì chuyên dụng có nhãn đặc biệt và chứng từ vận chuyển.

- Phải cẩn trọng trong khi xử lý, vận chuyển và đóng gói để tránh làm đoản mạch các pin.

- Tổng khối lượng bao bì được giới hạn theo loại hình vận chuyển.

Nhìn chung, tổng khối lượng dưới 5kg được chấp nhận đối với tất cả loại hình vận tải.

· Tháo pin khỏi bộ phát trước khi trả lưu lượng kế về Siemens để bảo trì hoặc bảo hành.
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2. Lắp đặt

2.1 Lắp đặt cơ học

Hướng dòng

Điều kiện hút và xả

Ống nằm ngang

Ống đứng (MAG 8000)

Điều kiện lắp đặt MAG 8000 CT khác với MAG 8000, để biết thêm thông tin chi tiết,
vui lòng xem các chứng nhận OIML R49 và MI-001 đối với MAG 8000 CT.
Vui lòng ghi hướng dòng chảy bộ cảm biến.

Hướng dòng chảy „thuận“ bắt buộc đối với MAG 8000 CT.

Nếu hướng dòng chảy quá trình ngược với nhãn hướng dòng chảy của bộ cảm
biến, có thể phục hồi các lưu lượng thuận thông qua tham số phần mềm FT327,
khách hàng điều chỉnh hệ số về “-1“.

Để đo lưu lượng chính xác nhất, cần đảm bảo chiều dài thẳng tối thiểu của ống hút

và ống xả như minh họa.

(Di: đường kính bộ cảm biến).

Lắp đặt vào ống ngang là bắt buộc đối với MAG 8000 CT.

Bộ cảm biến phải được lắp như minh họa trong hình trên. Không được lắp bộ cảm
biến như minh họa trong hình dưới. Với vị trí này, các điện cực sẽ ở trên nơi mà có
thể có bọt khí và ở đáy nơi mà có thể có bùn, bùn quánh, cát,...
Nếu sử dụng chức năng “Phát hiện đường ống rỗng”, bộ cảm biến có thể được
nghiêng 45° như minh họa trong hình trên để tối ưu hóa chức năng phát hiện ống
và cho các tính toán thể tích chính xác.

Khuyến cáo lắp đặt vào ống đứng/nghiêng để giảm thiểu ăn mòn và cặn trong bộ
cảm biến.

Lưu ý
Lắp đặt vật lý pin có thể ảnh hưởng đến dung lượng của pin. Dung
lượng pin tối ưu đạt được với pin ở vị trí thẳng đứng. Các ví dụ lắp
đặt được đánh dấu với hình chữ thập chấm chấm sẽ ảnh hưởng
đến dung lượng pin.
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Lắp đặt trong các ống lớn (MAG 8000) Lưu lượng kế có thể lắp đặt giữa hai thiết bị giảm áp (chẳng hạn: DIN 28545). Với
thiết bị giảm áp 8°, áp dụng biểu đồ giảm áp sau đây. Các biểu đồ áp dụng đối với
nước.

Ví dụ:

Tốc độ dòng chảy 3 m/s (10 ft./s) (V) trong một bộ cảm bộ cảm biến có đường kính

giảm từ DN100 đến DN 80 (4" đến 3") (d1/d2 = 0,8) giảm áp suất 2,9 mbar (0,04

psi).

Hướng dẫn lắp đặt
Bộ cảm biến phải luôn đầy chất lỏng.

Do vậy tránh:

· Không khí trong ống

· Lắp đặt tại điểm cao nhất trong hệ thống đường ống

· Lắp đặt trong các ống đứng với ống xả tự do.

Đối với các ống được nạp đầy một phần hoặc ống có dòng chảy hướng xuống và

ống xả tự do, lưu lượng kế phải đặt trong ống chữ U.
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Hướng dẫn lắp đặt

(tiếp)

Các miếng đệm được lắp và mặt bích đấu nối phải có bề mặt nhẵn và thẳng hàng
với bộ cảm biến. Các miếng đệm được khuyến cáo lắp đặt nhưng không kèm theo
lưu lượng kế.

Khuyến cáo lựa chọn miếng đệm:

· Chỉ sử dụng các miếng đệm bằng dẹt bằng cao su.

· Độ dày 1...6 mm (0.0...0,02 ft) phụ thuộc vào khe hở/dung sai.

· Đường kính bên trong không được nhô vào ống của lưu lượng kế.

· Vật liệu phải tương thích với

chất lỏng quá trình.

· Độ cứng tối đa phải độ cứng 75 Shore A trên Dụng cụ đo độ cứng.

Đăng thể Đẳng thế chất lỏng hoặc tiếp đất đạt được bằng các điện cực tiếp đất tích hợp. Các
điện cực đấu nối điện với lưu lượng kế để đo ổn định và chính xác.

Đấu nối & tiếp đất Thân bộ cảm biến phải được tiếp đất bằng cách sử dụng các bản tiếp đất/đấu nối
và/hoặc vòng tiếp đất để bảo vệ tín hiệu dòng khỏi nhiễu điện rò và/hoặc sét. Điều
này đảm bảo rằng nhiễu được truyền qua thân bộ cảm biến và vùng đo không
nhiễu nằm trong thân bộ cảm biến.

Ống bằng kim loại
Trên các ống bằng kim loại, nối các bản với hai mặt bích bằng vít 6 mm (1/4”). Các
bản đấu nối/nối đất là các bản nối đất được lắp sẵn trên lưu lượng kế kèm theo lưu
lượng kế.

Ống nhựa

Trên các ống bằng nhựa và ống bọc kim loại, phải sử dụng các vòng tiếp đất tùy

chọn ở cả hai đầu.

Vòng tiếp đất không được bán kèm theo.

Kết hợp các ống bằng kim loại và ống nhựa Việc kết hợp các ống bằng kim loại
và ống nhựa đòi hỏi phải sử dụng các bản cho ống bằng kim loại và vòng tiếp đất
cho ống bằng nhựa.

Các vòng đấu nối & tiếp đất, vòng và bản tiếp đất không được kèm theo bộ cảm

biến.

Tất cả các bản hoặc dây tiếp đất phải là dây
đồng #12 AWG (hoặc nặng hơn) và được
nối bằng vít 6mm.
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Ống được bảo vệ catốt
Phải đặc biệt lưu ý khi lắp đặt lưu lượng kế vào ống được bảo vệ catốt.

cách điện lưu lượng kế với đường ống bằng cách lắp các Ống lót và Long đen
trên các bulông mặt bích và đấu nối một dây giữa các ống xác định kích thước để
điều chỉnh dòng điện catốt và tác động môi trường.

Các gợi ý chôn trực tiếp bộ cảm biến từ

xa

Mô men cho phép tối đa

Bộ cảm biến từ xa được bảo vệ theo IP68/NEMA 6P và có thể chôn được.

Khuyến cáo sử dụng sỏi hạt đậu kích thước tối thiểu 300mm (12 inch) xung quanh
bộ cảm biến. Điều này sẽ đảm bảo thoát nước và ngăn bụi bẩn khỏi đóng cứng trên
bộ cảm biến.
Điều này cũng giúp dễ dàng định vị được bộ cảm biến nếu cần đào đất. Trước khi
phủ sỏi hạt đậu và đất, chúng tôi khuyến cáo sử dụng băng nhận dạng cáp điện
trên lớp sỏi.

Cáp bộ cảm biến từ xa cần đi qua một ống nhựa có kích thước tối thiểu 50 mm (2

inch)

Các bulông tiêu chuẩn phải được bôi trơn tốt và siết chặt đều xung quanh miếng
đệm. Rò rỉ/hư hại đối với lưu lượng kế hoặc đường ống có thể phát sinh nếu bcác
bulông được siết quá chặt.

Tính toán các mômen

Tất cả các giá trị là giá trị lý thuyết và được tính toán bằng cách sử dụng các giả

thiết sau:

· Tất cả các bulông phải mới và vật liệu được lựa chọn theo EN 1515-1 bảng 2.

· Sử dụng vật liệu đệm có độ cứng không quá độ cứng 75 Shore A trên dụng cụ
đo độ cứng giữa lưu lượng kế và mặt bích đối tiếp.

· Tất cả các bulông được tráng kẽm và được bôi trơn đầy đủ.

· Những giá trị được tính toán để sử dụng với các mặt bích thép cácbon.

· Lưu lượng kế và các mặt bích đối tiếp được căn chỉnh thích hợp.
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Kích thước
danh định

PN 10 PN 16 PN 40 Cấp 150 AWWA

mm inch Nm f/lbs Nm f/lbs Nm f/lbs Nm f/lbs Nm f/lbs
25 1" N/A N/A N/A N/A 10 7 7 5 N/A N/A
40 1½" N/A N/A N/A N/A 16 12 9 7 N/A N/A
50 2" N/A N/A 25 18 N/A N/A 25 18 N/A N/A
65 2½" N/A N/A 25 18 N/A N/A 25 18 N/A N/A
80 3" N/A N/A 25 18 N/A N/A 34 25 N/A N/A
100 4" N/A N/A 25 18 N/A N/A 26 19 N/A N/A
125 5" N/A N/A 29 21 N/A N/A 42 31 N/A N/A
150 6" N/A N/A 50 37 N/A N/A 57 42 N/A N/A
200 8" 50 37 50 37 N/A N/A 88 65 N/A N/A
250 10" 50 37 82 61 N/A N/A 99 73 N/A N/A
300 12" 57 42 111 82 N/A N/A 132 97 N/A N/A
350 14" 60 44 120 89 N/A N/A 225 166 N/A N/A
400 16" 88 65 170 125 N/A N/A 210 155 N/A N/A
450 18" 92 68 170 125 N/A N/A 220 162 N/A N/A
500 20" 103 76 230 170 N/A N/A 200 148 N/A N/A
600 24" 161 119 350 258 N/A N/A 280 207 N/A N/A
700 28" 200 148 304 224 N/A N/A N/A N/A 200 148
750 30" N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 240 177
800 32" 274 202 386 285 N/A N/A N/A N/A 260 192
900 36" 288 213 408 301 N/A N/A N/A N/A 240 177
1000 40" 382 282 546 403 N/A N/A N/A N/A 280 207
1050 42" N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 280 207
1100 44" N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 290 214
1200 48" 395 292 731 539 N/A N/A N/A N/A 310 229

Mô men cho phép tối đa

(tiếp)

Lắp đặt từ xa

Đảm bảo rằng môđen và số seri ghi trên nhãn của bộ cảm biến và bộ phát khớp với nhau (1). Đảm bảo rằng cáp được lắp đặt an toàn để tránh làm hư cáp và các đầu nối.
Vui lòng lưu ý rằng các kiểu đầu nối khác nhau đối với cuộn và điện cực cả hai có đường kính tối thiểu 90mm (3,6 inch). Giữ gìn nắp chắn bụi để sử dụng và dùng để bảo
vệ sau này (2). Đảm bảo rằng các đầu nối sạch và được cố định chặt để đảm bảo đấu nối tốt và bít kín nước (3&4).

Lắp đặt môđun phụ trợ

Lưu ý

Nếu bụi bẩn vào các đầu nối, sử dụng nước sạch để rửa. Đảm bảo các đầu nối được khô hoàn toàn trước khi đấu nối.

Môđun phải được lắp ở mặt sau của MAG 8000 hoặc MAG 8000 CT electronic. Sử
dụng 2 vít 3mm và các long đen để cố định môđun vào MAG 8000 hoặc MAG 8000
CT electronic với mômen tối đa 0,5 Nm.
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3. Đấu nối điện

3.1 Lắp đặt điện

Sơ đồ đấu nối

Sơ đồ đấu nối RS 232

Đầu nối pin DC 3,6 V - đầu nối đực và xung được đặt ở bên phải của bảng PCB -
xem hình. Đấu nối các môđun giao diện phụ trợ được đặt ở bên trái.

HL = Đấu nối phím khóa phần cứng

V = Đáy ấn cho chế độ kiểm tra

Để cấu hình các ngõ ra, vui lòng xem cấu hình ngõa ra trong Flow Tool (Phần mềm
PC) ID 400 đến 425.

Cáp MODBUS qua đường dây nối tiếp phải được bảo vệ.
Tại một đầu của mỗi cáp, vỏ bảo vệ của cáp phải được đấu nối với dây tiếp đất bảo
vệ. Nếu một đầu nối được sử dụng tại đầu này, vỏ của đầu nối được nối với vỏ bảo
vệ của cáp.

Sơ đồ đấu nối RS 485
RS 485 -  MODBUS phải  sử dụng một  cặp đối  xứng (đối  với  D+ -  D-) và một dây
thứ ba (đối với loại thông thường). Đối với cặp cân bằng được sử dụng trong một
hệ thống RS-485, phải sử dụng trở kháng đặc trưng có giá trị trong khoảng 100 đến
120 ohm.
Vỏ bảo vệ phải luôn được đấu nối với vỏ bọc MAG 8000 hoặc MAG 8000 CT bằng
cách sử dụng kẹp cáp như minh họa trong hình bên dưới hệ thống lắp đặt cáp.

Đấu nối bus:
Tất cả các mạng dựa trên RS 485 phải được đấu nối chính xác để hoạt động đúng
chức năng. Đầu cuối phải được bố trí tại mỗi đầu của đoạn. Môđun MODBUS RTU
có thể bổ sung một đầu cuối 120 ohm bằng cách bố trí chân nối bên cạnh các đầu
cuối ở vị trị “ON”.

Đầu cuối được thiết lập về “ON” theo thiết lập mặc định của nhà máy.
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Sơ đồ đấu nối ngõ ra xung đối với MAG 8000
& MAG 8000 CT

Ngõ ra xung có thể được cấu hình là ngõ ra thể tích, báo động hoặc truy xuất, xem phần 4 “Chạy thử”.  Ngõ ra xung không được phân cực và có thể đấu nối đối với lôgíc

dương hoặc âm.

R = điện trở kéo lên/kéo xuống được chọn theo mối quan hệ với nguồn điện V và dòng điện tối đa I 50mA.

Ngõ ra xung phải được kết nối với thiết bị tuân thủ Chỉ thị điện áp thấp để đảm bảo an toàn. Lớp cách điện trong ngõ ra xung MAG 8000 &
MAG 8000 CT chỉ là lớp cách điện chức năng.
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Điện lưới đầu vào: Cáp PUR lắp đặt tại nhà máy với chiều dài cáp 2 x 1 mm (dây màu nâu,
dây màu xanh) = 3m

Điện lưới đầu vào: Dây màu nâu - L (đường dây, nóng) và dây màu xanh - N (dây trung hòa,
nguội)

Điện lưới đầu ra: Đầu nối pin - cái với dây màu xanh và dây màu vàng, dây màu xanh là
dây tiếp đất. Đầu nối pin - cái phải được nối với đầu nối đực 3,6V DC
trên bảng PCB

Đầu vào pin dự phòng: Đầu nối pin - đực với dây màu đen và dây màu đỏ, dây màu đen là dây
tiếp đất. Đầu nối pin - cái phải được nối với đầu nối cái trên pin dự phòng

Nối đất chức năng: Dây màu đen với đầu cuối phải được nối với vỏ bọc MAG 8000 hoặc MAG
8000 CT bằng vít

Nguồn điện lưới phải được nối với một bộ chuyển mạch gần lưu lượng kế theo IEC 61010-1, điều
khoản 5.4.3.d

Điện đầu vào đường dây: Cáp PUR lắp đặt tại nhà máy với chiều dài cáp 2 x 1 mm (dây màu nâu,
dây màu xanh) = 3m

Điện đầu vào đường dây: Dây màu nâu - L (đường dây, nóng, cực dương) và dây màu xanh (dây
trung hòa, nguội, cực âm)Điện đầu ra đường dây: Đầu nối pin - cái với dây màu xanh và dây màu vàng, dây màu xanh là
dây tiếp đất. Đầu nối pin - cái phải được nối với đầu nối đực 3,6V DC
trên bảng PCB

Đầu vào pin dự phòng: Đầu nối pin - đực với dây màu đen và dây màu đỏ, dây màu đen là dây
tiếp đất. Đầu nối pin - cái phải được nối với đầu nối cái trên pin dự phòng

Nối đất chức năng: Dây màu đen với đầu cuối phải được nối với vỏ bọc MAG 8000 hoặc MAG
8000 CT bằng vít

Sơ đồ đấu nối nguồn điện 115/230 V AC (lưới
điện) hoặc 12-24 V AC/DC

(đường dây)

nguồn điện 115/230 V AC (lưới điện)

nguồn điện 12-24 V AC/DC

(đường dây)
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Lắp đặt cáp

Chọn đúng ốc xiết cáp cho kiểu cáp đã chọn, xem phần 9.1 „Phụ kiện“ để lựa chọn ốc xiết. Đảm bảo vỏ bảo vệ được lắp bên dưới kẹp cáp - không tạo mấu dây.

Nếu phải đấu nối lưới điện hoặc cáp điện PUR (không có vỏ bảo vệ) bên dưới kẹp cáp. Tất cả các ốc xiết cáp phải được siết chặt để đảm bảo cấp bảo vệ IP.

3.2 Cấp bảo vệ IP

Cấp bảo vệ IP68 - IP67

Lưu lượng kế có cấp bảo vệ IP68/NEMA 6P theo tiêu chuẩn nhà máy. Nếu sử dụng
ốc xiết cáp, có thể đạt được cấp bảo vệ IP68/NEMA 6P bằng cách gắn đáy bộ phát
bằng bộ gắn Sylgard.  Nếu không, chỉ có thể đạt được cấp bảo vệ IP67/ NEMA 4.

Để đạt được cấp bảo vệ IP68/NEMA 6P, tuân thủ các bước sau đây:

1. Chọn kích thước ốc xiết cáp để vừa kích thước cáp lắp vào.

2. Vòng đệm chữ O được lắp đúng và chính xác và được tra dầu mỡ.

3. Bộ gắn Sylgard được lắp ở phần dưới của vỏ máy.

4. Nếu cần thiết, thay mới túi Silicagel để chống ngưng tụ trong lưu lượng kế.

Lưu ý

Đảm bảo không bơm bộ gắn Sylgard vào vùng lắp pin.
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4. Chạy thử
Các hướng dẫn sau đây dựa trên chương trình Flow Tool PC đã cài đặt và bộ điều hợp thông tin IrDA (xem phần 9.1 „Phụ kiện“). Đọc FAQ (Câu hỏi thường gặp) Flow Tool
và Thông báo phiên bản được cài đặt với phần mềm Flow Tool.

Truy cập www.siemens.com/flow, duyệt tới Tools & Downloads để tải bản cập nhật mới nhất và để được hỗ trợ.

Kết nối PC với lưu lượng kế Khởi động chương trình phần mềm Flow Tool

Theo dõi hoặc cấu hình dữ liệu lưu lượng kế Trước khi giao tiếp

Sau khi chương trình đã được khởi động, chọn một lưu lượng kế bằng cách sử dụng nút chuột phải trên biểu tượng dự án.
Sau đặt cho lưu lượng kế một tên, chọn chế độ cấu hình “Manual” hoặc “Automatic”. “Automatic” được chọn để kết nối trực tiếp với lưu lượng kế. “Manual” được sử dụng
khi tạo cấu hình mà không có bất kỳ kết nối với lưu lượng kế và khi cấu hình được tải xuống lưu lượng kế sau đó.

Chọn biểu tượng Flow Tool ở trên màn hình nền cửa sổ.

Lưu ý
Để giao tiếp trực tuyến, đảm bảo biểu tượng

IrDA có thể
nhìn thấy

được trong menu
trạng thái thanh côngtrước khi khởi động Flow Tool.

MAG 8000 hoặc MAG 8000 CT có giao diện thông tin IrDA tích hợp ở trên lưu
lượng kế.

Bộ điều hợp IrDA có thể cố định được bằng một dây thun ở nắp.
Để giao tiếp trực tuyến, đảm bảo biểu tượng IrDa có thể quan sát được

 trong trạng thái thanh công cụ trước khi khởi động Flow Tool.
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Trình điều khiển thiết bị Các trình điều khiển thiết bị có liên quan đến phiên bản lưu lượng kế và được chọn tự động trong chế độ “Automatic”. Trong chế độ “Manual”, phiên bản lưu lượng kế được
chọn thủ công và kiểm tra phiên bản được thực hiện tự động khi dữ liệu được tải lên hoặc tải xuống.

Các trình điều khiển thiết bị có trong chương trình Flow Tool mới nhất hiện có tại www.siemens.com/ flow bên dưới Battery operated Flowmeter - Tools & Downloads -

SITRANS F M MAG 8000.

Sao lưu dữ liệu Thông tin lưu lượng kế được lưu trong bộ nhớ chỉ đọc lập trình dữ liệu bên trong có chức năng bảo vệ dữ liệu khi mất điện. Thông tin như bộ tổng 1 và 2, ngày và thời gian
và dữ liệu tĩnh trong phiên bản Nâng cao được lưu 10 phút mỗi lần. Cứ mỗi 4 giờ, mức tiêu thụ pin lại được tính và dung lượng pin còn lại được cập nhật cùng với „thời gian
vận hành từ khi khởi động lần đầu“ và „thời gian vận hành pin“.

Bảo vệ dữ liệu bằng mật khẩu
Thông tin lưu lượng kế được bảo vệ bằng bằng phần mềm thông qua mật khẩu. Mật khẩu nhà máy mặc định là “1000” và có thể thay đổi được sau khi truy cập được
vào lưu lượng kế. Nếu mật khẩu bị mất, có thể đặt lại mật khẩu mới bằng cách sử dụng khóa cứng.
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Khóa cứng được lắp đặt trong lỗ HL để thay đổi các tham số
được bảo vệ. Lỗ HL được bố trí ở phía trước của bảng PCB sau
pin. (FT = Số tham số Flow Tool)

Các tham số được bảo vệ là:

Mật khẩu mới
FT5 - Đường kính ống cảm biến
FT7 - Số lưu lượng kế
FT8 - Đơn vị bộ tổng
FT9 - Đơn vị lưu lượng
FT10 - Qn (Q3)
FT300 - Hệ số đơn vị bộ tổng
FT301 - Hệ số đơn vị lưu lượng
FT302 - Kích thước ống
FT321 - Ngày hiệu chỉnh
FT323 - Hệ số hiệu chỉnh
FT325 - Độ lệch bộ cảm biến

FT332 - Tần số kích từ bộ cảm biến tối đa

Các tham số CT được bảo vệ bổ sung

FT101 - Bộ tổng 1
FT102 - Bộ tổng 2
FT303 - Tần số kích từ vận hành

FT305 - Dấu chấm thập phân
FT310 - Bộ tổng hướng dòng chảy 1
FT312 - Bộ tổng hướng dòng chảy 2

FT327 - Hệ số điều chỉnh
FT328 - Lưu lượng cắt tối thiểu
FT332 - Trở kháng đường ống rỗng

FT550 - Dòng điện hữu công cuộn dây

FT551 - Kích hoạt chế độ lưu lượng cố định

Bảo vệ dữ liệu bằng khóa cứng

Đọc - ghi, in hoặc xuất dữ liệu lưu

lượng kế

Chọn tham số hoặc nhóm cần đọc, ghi, in hoặc xuất ra tập tin CSV bằng cách chọn qua nút chuột phải ở cửa sổ trái hoặc phải.

Chỉ dữ liệu có nền màu trắng có thể thay đổi được. Chữ màu đỏ chỉ thị dữ liệu ngoại tuyến. Chữ màu đen hiển thị dữ liệu giống dữ liệu lưu lượng kế.

Mỗi tham số có một dấu nhắc chỉ thị mục đích của tham số và các giới hạn thiết lập. Chọn một tham số bằng cách nhấp vào ô màu trắng ở cửa sổ bên phải của Flow Tool.

Tùy thuộc vào tham số đã chọn, một biểu mẫu hoặc hộp thoại sẽ mở ra để cho phép lựa chọn hoặc nhập dữ liệu. Hình này minh họa trạng thái báo động khi các báo động đã

đánh dấu được kích hoạt.
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Danh sách tham số do khách hàng

lựa chọn

Danh sách tham số mặc định được chia thành các nhóm chức năng với tối đa 99 tham số.

Danh sách tham số của riêng bạn có thể cấu hình được bằng cách tạo ra một danh sách tham số mới và sao chép một tham số hiện hành sang một danh sách mới. Các

tham số được cập nhật và xử lý như các tham số hiện hành và được liệt kê theo trình tự tương tự như được sao chép sang danh sách tham số.

Không có giới hạn về số lượng danh sách tham số do khách hàng xác định.  Bằng cách lưu dự án, cấu hình danh sách tham số sẽ sẵn có để dùng trong tương lai.
Chỉ lưu tập tin có danh sách tham số khách hàng đã được khảo sát để việc theo dõi và thay đổi những tham số trong tương lai được dễ dàng hơn.
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Đơn vị bộ tổng/thể tích
(FT8)

Tham số hệ số hiệu
chỉnh FT300

Mặc định 1 m3
m3*100 0,01

Galông (Mỹ) 264,1721
G*100 (100*Galông) 2,641721
G*1000 (1000*Galông) 0,2641721
MG (1000000*Galông) 0,0002641721
AI (Acre Inch) 0,009728558
AF (Acre ft) 0,0008107132
CF*100 (100*ft3) 0,3531467
CF*1000  (1000*ft3) 0,03531467
I*100 (Lít) 10
kI (1000*Lít) 1
MI (Triệu lít) 0,001

Đơn vị lưu lượng (FT9) Tham số hệ số hiệu
chỉnh FT301

Mặc định 1 m3/s
m3/phút (m3/phút) 60
m3/h (m3/giờ) 3600
m3/d  (m3/ngày) 86400
GPS  (Galông/giây) 264,1721
GPM (Galông/phút) 15850,32
GPH  (Galông/giờ) 951019,4
GPD  (Galông/ngày) 22824465
MGPD
(1000000*Galông/ngày) 22,824465

CFS  (ft3/giây) 35,31467
CFM  (ft3/phút) 2118,882
CFH  (ft3/giờ) 127132,8
I/s  (Lít/giây) 1000
I/phút (Lít/phút) 60000
I/h (Lít/giờ) 3600000
MI/d  (1000000*Lít/ngày) 86,4

4.1 Lựa chọn đơn vị
MAG 8000 & MAG 8000 CT có các đơn vị bộ tổng và lưu lượng được thiết lập như đặt hàng thông qua cấu trúc MLFB. Định dạng MAG 8000 tiêu chuẩn cho mỗi khu vực là:

· Châu Âu - m3 với đối với bộ tổng và m3/h đối với lưu lượng

· Mỹ - Galông đối với bộ tổng và GPM (Galông mỗi phút) đối với lưu lượng

· Úc - MI đối với bộ tổng và Mi/d đối với lưu lượng (Triệu lít)

Định dạng MAG 8000 CT tiêu chuẩn là:

• Châu Âu - m3 với đối với bộ tổng và m3/h đối với lưu lượng

Các đơn vị xác định sẵn hoặc các kết hợp đơn vị bổ sung của MAG 8000 có thể thực hiện được tại nhà máy bằng cách sử dụng tùy chọn -Z trong cấu trúc đặt hàng MLFB:

· Thể tích = m3, m3 × 100, l × 100, Galông, G × 100, G × 1000, MG, CF × 100, CF × 1000, AF, AI, kl, Ml

· Lưu lượng = m3/phút, m3/h, m3/d, l/s, l/min, l/h, Ml/d, GPS, GPM, GPH, GPD, MGD, CFS, CFM, CFH

Tất cả các đơn vị đo được in trên một nhãn và được xuất ra màn hình (ngoại trừ phiên bản Châu Âu) và một số kích thước lưu lượng kế có hệ số để đảm bảo giá trị hiển thị
8 chữ số sẽ không bị tràn sau thời gian vận hành ngắn. Một hãn và cấu hình đơn vị thủ công cũng cho phép chọn đơn vị mới.

Thay đổi đơn vị qua chương trình phần mềm PC Flow Tool:

· Chọn chế độ bảo trì và phiên bản lưu lượng kế - tải lên dữ liệu từ lưu lượng kế

· Mở bộ phát, tháo pin (vẫn kết nối) và gắn khóa cứng với bảng PCB

· Thay đổi mô tả đơn vị trong tham số FT8 và FT9

· Thay đổi hệ số đơn vị trong tham số FT300 và FT301

· Thay đổi lưu lượng tối đa Qn (Q3) theo lựa chọn đơn vị mới FT10

· Chọn hiển thị đơn vị FT306

· Tải từng tham số xuống lưu lượng kế, tháo khóa cứng và lắp lại lưu lượng kế.

Chế độ bảo trì mở nhiều tham số mà nếu đã thay đổi có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến độ chính xác và vận hành lưu lượng kế. Phải cẩn trọng khi ghi các giá trị tham số
mới vì lưu lượng kế không có thiết lập mặc định để trở về.

4.1.1  Bảng quy đổi đơn vị
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PR = tốc độ xung, PF = tần số xung và PW
= chiều rộng xung

DN
mm

kích thước
(inch)

Chiều rộng
xung ms

Châu Âu
m3

Mỹ
Galông

Úc Ml

25, 40, 50 (1", 1½", 2") 50 0,01 1 0,001
65, 80, 100, 125, 150 (2½", 3", 4", 5", 6") 50 0,1 10 0,001
200, 250, 300, 350,
400, 450, 500

(8", 10", 12", 14",
16", 18", 20") 50 1 100 0,01

600, 700, 800, 900,
1000, 1050, 1100, 1200

(24", 28", 30", 32", 36",
40", 42", 44", 48") 50 10 100 0,01

4.2 Cấu hình ngõ ra Ngõ ra xung có thể cấu hình được là xung thể tích, báo động hoặc truy xuất. Thiết lập mặc định của nhà máy là với ngõ ra A được kích hoạt đối với dòng chảy thuận và ngõ ra B đối với
ngõ ra báo động. Các thiết lập chức năng và xung ngõ ra có thể yêu cầu bằng cách chọn tùy chọn -Z trong cấu trúc yêu cầu MLFB.

Ngõ ra A và B là thể tích xung

Ngõ ra B là ngõ ra báo động

Ngõ ra B là ngõ ra truy xuất

Thiết lập theo khu vực theo nhà máy

MAG 8000
Khi các ngõ ra A hoặc B được cấu hình là thể tích mỗi xung, ngõ ra tạo ra một xung
khi thể tích thiết lập trước đã qua bộ cảm biến theo hướng đã chọn và được tính
toán dựa trên dòng chảy Thuận/Nghịch hoặc Thuận/Nghịch thực. Thể tích mỗi xung
có thể thay đổi tỷ lệ tùy ý từ 0,000001 đến 10.000 đơn vị mỗi xung và không được
vượt quá tốc độ xung của bảng cấu hình ngõ ra.

MAG 8000 CT
Khi ngõ ra A được cấu hình là thể tích mỗi xung, ngõ ra tạo ra một xung khi thể tích
thiết lập trước đã qua bộ cảm biến theo hướng đã chọn và được tính toán dựa trên
dòng chảy Thuận.

Thể tích mỗi xung được xác định trong phiên bản MAG 8000 CT tới 0,0001 hoặc

0,01 hoặc 0,1 hoặc 1m3 mỗi xung.
Nếu thể tích mỗi xung được thiết lập quá thấp, giới hạn của tốc độ ngõ ra xung có
thể gây ra báo động tràn xung.

MAG 8000
Khi ngõ ra B được cấu hình là ngõ ra „báo động“, ngõ ra sẽ tuân theo các báo động
bên trong đã chọn trước trong Danh sách cấu hình báo động.
Lưu ý - ngõ ra báo động được đảo đối với ngõ ra xung phát ra báo động nếu mất
điện hoặc kết nối cáp bị gián đoạn.

Khi ngõ ra B được cấu hình là ngõ ra “truy xuất”, ngõ ra được kích hoạt bằng một
điều kiện báo động và vẫn sáng cho đến khi ngõ ra được thiết lập lại thông qua
khóa hiển thị lưu lượng kế hoặc giao diện giao tiếp.

Một báo động mới sẽ không kích hoạt một chức năng “truy xuất” nếu chức năng

“truy xuất” vẫn kích hoạt từ một báo động trước đó.

Chú ý - tương tự như ngõ ra báo động, ngõ ra truy xuất chuyển thành một ngõ ra
xung phát báo động truy xuất nếu mất điện hoặc kết nối cáp bị gián đoạn.

MAG 8000 CT
Khi ngõ ra B được cấu hình là ngõ ra „báo động“, ngõ ra sẽ tuân theo các báo động
bên trong đã chọn trước trong Danh sách cấu hình báo động.
Lưu ý - ngõ ra báo động được đảo đối với ngõ ra xung phát ra báo động nếu mất
điện hoặc kết nối cáp bị gián đoạn.

Xung A được thiết lập về ON - Dòng chảy thuận. Xung B được thiết lập về Alarm.

Lưu ý

Thông qua hệ thống yêu cầu MLFB, có thể chọn các đơn vị khác ngoài các đơn vị khu vực mặc định. Ngõ ra xung sẽ chỉ được kích hoạt nếu các thiết lập xung được

chọn trong số MLFB.
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DN
(Inch)

Lưu
lượng tối
đa Qn
(Q3)
m3

Hướng dẫn thể tích xung tối thiểu tại Thể tích Qn
[m3] = Qn [m3/s] * (2*PW [s])

5 ms
PW m3
[50Hz]

10 ms
PW m3
[50Hz]

50 ms
PW m3
[10Hz]

50 ms PW
galông
[10Hz]

50 ms
PW Ml
[10Hz]

100 ms
PW m3
[5Hz]

500 ms
PW m3
[1Hz]

25 (1") 17,67 0,00005 0,0001 0,0005 0,130 0,000001 0,001 0,005
40 (1½“) 45 0,0001 0,0003 0,001 0,330 0,000001 0,003 0,013
50 (2") 63 0,0002 0,0004 0,002 0,462 0,000002 0,004 0,018
65 (2½“) 100 0,0003 0,0006 0,003 0,734 0,000003 0,006 0,028
80 (3") 160 0,0004 0,0009 0,004 1,174 0,000004 0,009 0,044
100 (4") 250 0,0007 0,0014 0,007 1,835 0,000007 0,014 0,069
125 (5") 400 0,0011 0,0022 0,011 2,935 0,000011 0,022 0,111
150 (6") 630 0,0018 0,0035 0,018 4,623 0,000018 0,035 0,175
200 (8") 1000 0,0028 0,0056 0,028 7,338 0,000028 0,056 0,278
250 (10") 1600 0,0044 0,0089 0,044 11,741 0,000044 0,089 0,444
300 (12") 2500 0,0069 0,0139 0,069 18,345 0,000069 0,139 0,694
350 (14") 3463 0,0096 0,0192 0,096 25,412 0,000096 0,192 0,962
400 (16") 4523 0,0126 0,0251 0,126 33,190 0,000126 0,251 1,256
450 (18") 5725 0,0159 0,0318 0,159 42,010 0,000159 0,318 1,590
500 (22") 7068 0,0196 0,0393 0,196 51,865 0,000196 0,393 1,963
600 (24") 10178 0,0283 0,0565 0,283 74,687 0,000283 0,565 2,827
700 (28") 13854 0,0385 0,0770 0,385 101,662 0,000385 0,770 3,848
750 (30") 15904 0,0442 0,0884 0,442 116,705 0,000442 0,884 4,418
800 (32") 18095 0,0503 0,1005 0,503 132,782 0,000503 1,005 5,026
900 (36") 22902 0,0636 0,1272 0,636 168,057 0,000636 1,272 6,362
1000 (40") 28274 0,0785 0,1571 0,785 207,477 0,000785 1,571 7,854
1050 (42") 31175 0,0866 0,1732 0,866 228,750 0,000866 1,732 8,659
1100 (44") 34211 0,0950 0,1901 0,950 251,043 0,000950 1,901 9,503
1200 (48") 40715 0,1131 0,2262 1,131 298,770 0,001131 2,262 11,310

Cấu hình ngõ ra trong Flow Tool (Phần

mềm PC)

Ngõ ra xung, chọn thể tích (MAG 8000)

Cửa sổ Flow Tool sẽ hiển thị các tham số đối với cấu hình ngõ ra. Mỗi tham số có hướng dẫn riêng trong việc lựa chọn thiết lập tham số chính xác.

PW = độ rộng xung

Lưu ý
Thể tích hiển thị đối với độ rộng xung 5ms dựa trên phiên bản cơ bản có tốc độ rộng xung 50Hz tối đa. Đối với phiên bản nâng cấp với tốc độ xung 100 Hz, các giá trị thể
tích xung có thể giảm xuống một nửa.

Các số xung tính toán là trung bình của khoảng thời gian đo.

Đối với MAG 8000 CT, vui lòng xem định nghĩa lưu lượng Q3 trong các chứng nhận đối với OIML R49 hoặc MI 001.
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Ngõ ra lưu lượng thực MAG 8000 có ngõ ra lưu lượng thực đặc biệt bao gồm các tính toán dòng lưỡng hưỡng. Ví dụ cho thấy theo thời gian, ngõ ra xung thực chỉ định bộ tổng lưỡng hướng là bộ
tổng như tính toán bên trong.

Áp dụng nguyên tắc tương tự đối với tính toán lưu lượng thuận và nghịch. Bằng cách thay đổi trạng thái của ngõ ra xung, bộ tính toán xung trong sẽ được thiết lập lại.

Lưu lượng

Bộ tổng thực trong màn

hình lưu lượng kế

(Lưỡng hướng)

Thể tích [m3]

Thể tích chế độ đơn hướng thuận

ngõ ra xung [m3]

Thể tích chế độ lưỡng thuận thực ngõ ra

xung [m3]

Tính toán
bên trong

Thể tích
được cấp

Tính toán
bên trong

Thể tích
được cấp

0 - 0 0 0

10 - 10 0 10

-2 - 0 -12 0

18 - 20 -12+20= 8

Tổng thể tích tính toán [m3]

Thuận/Nghịch 18F 30F 18F

Danh sách tham số MAG 8000 được bàn giao với các thiết lập của nhà máy không được lưu là các giá trị mặc định. Bởi vì các giá trị mặc định không có trong lưu lượng kế, không thể trở lại tự

động các giá trị của nhà máy.

Các thiết lập mặc định hiện có tại www.siemens.com/flow. Duyệt tìm tới Tools & Downloads bên dưới MAG 8000.
Thông tin hiển thị có thể thấy được chỉ thị trong bảng bằng menu và số chỉ mục. Nhớ kích hoạt các menu được hiển thị FT130.

Các từ viết tắt được sử dụng trong bảng menu hiển thị là: Menu người vận hành = O, Menu lưu lượng kế = M, Menu bảo trì = Se, Menu bộ ghi dữ liệu = L, Menu thống kê =

St, Menu thu nhập = R.

Số ID
FT

Phiên bản
lưu lượng kế

Hiển thị màn
hình

Kiểu tham số/dữ liệu Thiết lập nhà máy Khoảng dữ liệu

Tham số điều chỉnh hoặc dữ liệu lưu lượng kế không thể thay đổi được.

1 Tất cả M1 Từ định danh ứng dụng Mã nhận dạng Tối đa 14 ký tự. Chỉ các số có thể thấy được trên màn
hình

2 Tất cả - Vị trí ứng dụng Vị trí Tối đa 14 ký tự

3 Tất cả M3 Kiểu môđun Phụ thuộc MLFB Cơ bản hoặc Nâng cao

4 Tất cả M4 Phiên bản phần mềm x.xxPxx  (x.xxPx.x)

5 Tất cả - Kích thước bộ cảm biến Liên quan đến bộ cảm biến DN  25..600(1"..24")

6 Tất cả - Tên nhà cung cấp Siemens Siemens

8 Tất cả - Đơn vị bộ tổng Phụ thuộc MLFB Tối đa 10 ký tự

9 Tất cả - Đơn vị lưu lượng Phụ thuộc MLFB Tối đa 10 ký tự

10 Tất cả - Qn (Q3) Liên quan đến bộ cảm biến 0 đến 1*10 9̂

11 Tất cả - Số mã sản phẩm 7ME6810XXXXXXXXX
7ME681 hoặc 7ME682 XXXXXXX

12 Tất cả - Số seri XXXXXXNXXX

100 Tất cả M2 Thời gian và ngày thực tế Thời gian và ngày sản xuất PS3 ngày-tháng-năm  T giờ:phút:giây

101 Tất cả O1 Bộ tổng 1 0 0 đến +-2*10 9̂

102 Tất cả O2 Bộ tổng 2 0 0 đến +-2*10 9̂

103 Tất cả O5 Bộ tổng khách hàng 3 0 0 đến +-2*10 9̂

104 Tất cả O5 Thiết lập lại bộ tổng khách hàng 3 Không Có/không
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Số FT/
PDM

Phiên bản
lưu lượng kế

Hiển thị màn
hình

Kiểu tham số/dữ liệu Thiết lập nhà máy Khoảng dữ liệu

Tham số điều chỉnh hoặc dữ liệu lưu lượng kế không thể thay đổi được.

104 Tất cả O5 Thiết lập lại bộ tổng khách hàng 3 Không Có/không

105 Tất cả - Ngày thiết lập lại bộ tổng khách hàng 3 Thời gian và ngày sản xuất PS3 ngày-tháng-năm  T
giờ:phút:giây

106 Tất cả - Lưu lượng 0 - 1,25 Qn (Q3)

107 Tất cả - Tốc độ thực 0 × 12500

108 Tất cả - Giá trị phần trăm lưu lượng 0-125%  (Q4)

120 Tất cả - Trạng thái lưu lượng kế thực 0 0 đến 255, số nhị phân với
thông tin 1 đối với bít 0
1: Bộ tổng 1 hoặc 2 đã thay đổi hoặc thiết lập lại,
2: Thiết lập thuế thay đổi hoặc thiết lập lại,
3: Bộ ghi thuế thay đổi hoặc thiết lập lại,
4: Ngày - thời gian thay đổi,
5: Báo động đã kích hoạt,
6: Nhật ký lỗi đã được thiết lập lại,
7: Khóa cứng đã được kích hoạt,
8: Lưu lượng kế đã được bật

130 Tất cả - Menu kích hoạt 63=tất cả các menu kích hoạt 0 đến 63, số nhị phân với thông tin
1 đối với bít 0
1: Menu người vận hành,
2: Menu thông tin lưu lượng kế,
3: Menu bảo trì,
4: Menu ghi,
5: Menu thống kê,
6: Menu thu nhập

131 Tất cả - Chỉ mục menu người vận hành mặc định Bộ tổng 1 Bộ tổng 1, Bộ tổng 2, Lưu lượng thực,
Mã sự cố, Bộ tổng khách hàng

200 Tất cả O4 Trạng thái sự cố 0 0 đến 8191, số nhị phân với
thông tin 1 đối với bít 0
1: Lỗi cách điện,
2: Lỗi dòng điện cuộn dây,
3: Quá tải bộ tiền khuếch đại,
4: Lỗi kiểm tra tổng cơ sở dữ liệu,
5: Cảnh báo công suất thấp,
6: Cảnh báo quá tải lưu lượng,
7: Cảnh báo quá tải xung A,
8: Cảnh báo quá tải xung B,
9: Cảnh báo khoảng thời gian tiêu thụ,
10/L: Cảnh báo rò rỉ,

11/E: Cảnh báo ống rỗng,
12/C: Cảnh báo trở kháng thấp (độ dẫn cao),

13/d: Cảnh báo giới hạn lưu lượng

201 Tất cả - Danh sách cấu hình báo động 254= Báo động 2 đến 8 được kích hoạt 0 đến 8191, Xem 200

202 Tất cả - Ngày nhật ký lỗi được thiết lập lại Thời gian và ngày sản xuất PS3 ngày-tháng-năm  T
giờ:phút:giây

203 Tất cả O4 Thời gian đo không tối ưu 0

204 Tất cả - Thiết lập lại nhật ký sự cố và các sự cố 2000-01-01 T 00:00:00

205 Tất cả - Xác nhận truy xuất Không Có/không

206 Tất cả - Mức báo động pin 10% 0-100%

208 Tất cả - Thiết lập lại sự cố rò Không Có/Không

209 Tất cả - Sự cố thiết lập lại nhật ký tiêu thụ Không Có/Không

210 Tất cả - Kích hoạt ngõ ra báo động cách điện Không Có/Không

211 Tất cả - Số giờ sự cố cách điện 0

212 Tất cả - Bộ tổng sự cố cách điện 0

213 Tất cả - Sự cố cách điện xuất hiện 2000-01-01 T 00:00:00

214 Tất cả - Sự cố cách điện biến mất 2000-01-01 T 00:00:00

215 Tất cả - Kích hoạt ngõ ra báo động dòng điện cuộn dây Có Có/Không

216 Tất cả - Số giờ sự cố dòng điện cuộn dây 0

217 Tất cả - Bộ đếm sự cố dòng điện cuộn dây 0

218 Tất cả - Sự cố dòng điện cuộn dây xuất hiện 2000-01-01 T 00:00:00

219 Tất cả - Sự cố dòng điện cuộn dây biến mất 2000-01-01 T 00:00:00

220 Tất cả - Kích hoạt ngõ ra báo động bộ khuếch đại Có Có/Không

221 Tất cả - Số giờ sự cố bộ khuếch đại 0

222 Tất cả - Bộ đếm sự cố bộ khuếch đại 0
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223 Tất cả - Sự cố bộ khuếch đại xuất hiện 2000-01-01 T 00:00:00

224 Tất cả - Sự cố bộ khuếch đại biến mất 2000-01-01 T 00:00:00

225 Tất cả - Kích hoạt ngõ ra báo động cơ sở dữ liệu Có Có/Không

226 Tất cả - Số giờ sự cố cơ sở dữ liệu 0

227 Tất cả - Bộ đếm sự cố cơ sở dữ liệu 0

228 Tất cả - Sự cố cơ sở dữ liệu xuất hiện 2000-01-01 T 00:00:00

229 Tất cả - Sự cố cơ sở dữ liệu biến mất 2000-01-01 T 00:00:00

230 Tất cả - Kích hoạt ngõ ra báo động công suất thấp Có Có/Không

231 Tất cả - Số giờ sự cố công suất thấp 0

232 Tất cả - Bộ đếm sự cố công suất thấp 0

233 Tất cả - Sự cố công suất thấp xuất hiện 2000-01-01 T 00:00:00

234 Tất cả - Sự cố công suất thấp biến mất 2000-01-01 T 00:00:00

235 Tất cả - Kích hoạt ngõ ra báo động tràn dòng Có Có/Không

236 Tất cả - Số giờ sự cố tràn 0

237 Tất cả - Bộ đếm sự cố tràn 0

238 Tất cả - Sự cố tràn xuất hiện 2000-01-01 T 00:00:00

239 Tất cả - Sự cố tràn biến mất 2000-01-01 T 00:00:00

240 Tất cả - Kích hoạt ngõ ra báo động quá tải xung A Có Có/Không

241 Tất cả - Số giờ sự cố quá tải xung A 0

242 Tất cả - Bộ đếm sự cố quá tải xung A 0

243 Tất cả - Sự cố quá tải xung A xuất hiện 2000-01-01 T 00:00:00

244 Tất cả - Sự cố quá tải xung A biến mất 2000-01-01 T 00:00:00

245 Tất cả - Kích hoạt ngõ ra báo động quá tải xung B Có Có/Không

246 Tất cả - Số giờ sự cố quá tải xung B 0

247 Tất cả - Bộ đếm sự cố quá tải xung B 0

248 Tất cả - Sự cố quá tải xung B xuất hiện 2000-01-01 T 00:00:00

249 Tất cả - Sự cố quá tải xung B biến mất 2000-01-01 T 00:00:00

250 Tất cả - Kích hoạt ngõ ra báo động tiêu thụ Không Có/Không

251 Tất cả - Số giờ sự cố tiêu thụ 0

252 Tất cả - Bộ đếm sự cố tiêu thụ 0

253 Tất cả - Sự cố tiêu thụ xuất hiện 2000-01-01 T 00:00:00

254 Tất cả - Sự cố tiêu thụ biến mất 2000-01-01 T 00:00:00

255 Tất cả - Kích hoạt ngõ ra báo động rò rỉ Không Có/Không

256 Tất cả - Số giờ sự cố rò rỉ 0

257 Tất cả - Bộ đếm sự cố rò rỉ 0

258 Tất cả - Sự cố rò rỉ xuất hiện 2000-01-01 T 00:00:00

259 Tất cả - Sự cố rò rỉ biến mất 2000-01-01 T 00:00:00

260 Tất cả - Kích hoạt ngõ ra báo động đường ống rỗng Không Có/Không

261 Tất cả - Bộ hẹn giờ sự cố đường ống rỗng 0

262 Tất cả - Bộ đếm sự cố đường ống rỗng 0

263 Tất cả - Sự cố đường ống rỗng xuất hiện 2000-01-01 T 00:00:00

264 Tất cả - Sự cố đường ống rỗng biến mất 2000-01-01 T 00:00:00

265 Tất cả - Kích hoạt ngõ ra báo động trở kháng thấp Không Có/Không

266 Tất cả - Bộ hẹn giờ sự cố trở kháng thấp 0

267 Tất cả - Bộ đếm sự cố trở kháng thấp 0

268 Tất cả - Sự cố trở kháng thấp xuất hiện 2000-01-01 T 00:00:00

269 Tất cả - Sự cố trở kháng thấp biến mất 2000-01-01 T 00:00:00

270 Tất cả - Kích hoạt ngõ ra báo động lưu lượng cao Không Có/Không

271 Tất cả - Bộ hẹn giờ sự cố báo động lưu lượng cao 0

272 Tất cả - Bộ đếm sự cố báo động lưu lượng cao 0

273 Tất cả - Sự cố báo động lưu lượng cao xuất hiện 2000-01-01 T 00:00:00

274 Tất cả - Sự cố báo động lưu lượng cao biến mất 2000-01-01 T 00:00:00

300 Tất cả - Hệ số đơn vị thể tích bộ tổng Phụ thuộc MLFB 0-1*10 1̂0

301 Tất cả - Hệ số đơn vị lưu lượng Phụ thuộc MLFB 0-1*10 1̂0

302 Tất cả - Kích thước ống Liên quan đến bộ cảm biến 25 đến 1200

303 Tất cả - Tần số kích từ lưu lượng kế
(ở chế độ nguồn pin)

1/15Hz 1/15Hz, 1/5Hz, 1,5625Hz, 3,125Hz,
6,25Hz, 1/30Hz, 1/60Hz

304 Tất cả - Tần số lưới điện Phụ thuộc MLFB lưới điện 50 hoặc 60 Hz

305 Tất cả - Dấu chấm thập phân Điều chỉnh dấu tự động Không có dấu chấm, Một chữ số sau dấu chấm, Hai chữ số
sau dấu chấm, Ba chữ số sau dấu chấm, Điều chỉnh dấu chấm tự
động

306 Tất cả - Đơn vị hiển thị Phụ thuộc MLFB Phụ thuộc MLFB

310 Tất cả - Bộ tổng hướng dòng chảy 1 Thuận lưu lượng thực thuận, ngược hoặc lưỡng hướng

311 Tất cả - Bộ tổng 1 thay đổi ngày Thời gian và ngày sản xuất PS3
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312 Tất cả - Bộ tổng hướng dòng chảy 2 Ngược lưu lượng thực thuận, ngược hoặc lưỡng hướng

313 Tất cả - Bộ tổng 2 thay đổi ngày Thời gian và ngày sản xuất PS3

320 Tất cả - Kích hoạt chế độ kiểm tra Không Có/Không

321 Tất cả - Ngày hiệu chỉnh Ngày hiệu chỉnh ngày-tháng-năm  T
giờ:phút:giây

323 Tất cả - Hệ số hiệu chỉnh Liên quan đến bộ cảm biến

324 Tất cả - Hiệu chỉnh độ khuếch đại Liên quan đến bộ cảm biến

325 Tất cả - Độ lệch bộ cảm biến Liên quan đến bộ cảm biến

327 Tất cả - Hệ số điều chỉnh 1 -2 đến 2

328 Tất cả - Lưu lượng cắt tối thiểu 0,05% 0 đến 9,9%

329 Tất cả - Hằng số thời gian lọc 5 Tau 1 đến 1000

331 Tất cả - Giới hạn tần số kích từ
và 1/15Hz đối với phiên bản cơ bản

6,25Hz đối với phiên bản nâng cao
6,25Hz, 1/30Hz, 1/60Hz

1/15Hz, 1/5Hz, 1,5625Hz, 3,125Hz,

332 Tất cả - Giới hạn bộ cảm biến tần số kích từ Liên quan đến bộ cảm biến 6,25 Hz (DN25 ... DN200 (1"... 8"))
3,125 Hz (DN250 ... DN600 (10" ... 24"))
1,5625 Hz (DN700 ... DN1200 (28" ... 48"))

333 Tất cả - Kích hoạt phát hiện đường ống rỗng Có Có/Không

334 Tất cả - Giới hạn đường ống rỗng 25000 ohm = 20uS/cm 0 đến 2,15*10 9̂

400 Tất cả - Kích hoạt ngõ ra A Có Có/Không

401 Tất cả Se3 Chức năng xung A Thuận Thuận, Ngược, Thực thuận,
Thực ngược

402 Tất cả Se3 Số lượng mỗi xung A Liên quan đến bộ cảm biến 0-1*10 1̂0

403 Tất cả - Độ rộng xung đối với xung A 50 ms 5 ms, 10 ms, 50 ms, 100 ms, 500 ms

404 Tất cả - Kích hoạt ngõ ra B Có Có/Không

405 Tất cả Se4 Chức năng xung B Báo động xung, báo động, truy xuất

406 Tất cả - Hướng xung B Ngược Thuận, Ngược, Thực thuận,
Thực ngược

407 Tất cả Se4 Số lượng mỗi xung B Liên quan đến bộ cảm biến 0-1*10 1̂0

408 Tất cả - Độ rộng xung đối với xung B Liên quan đến bộ cảm biến 5 ms, 10 ms, 50 ms, 100 ms, 500 ms

420 Tất cả M5 Địa chỉ giao tiếp thiết bị 1 1 đến 32

421 Tất cả M6 Tốc độ baud 19200 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400

422 Tất cả M7 Chẵn lẻ Chẵn 1 stop
Không 1 stop

Chẵn 1 stop, Lẻ 1 stop, Không 2 stop.

423 Tất cả - Khoảng trống liên khung 35 35 đến 255

424 Tất cả - Độ trễ đáp ứng 5 1 đến 50 ms

425 Tất cả - Thiết lập lại trình điều khiển giao tiếp Không Có/Không

500 Tất cả - Ngày bảo trì gần nhất Thời gian và ngày sản xuất PS3 ngày-tháng-năm  T
giờ:phút:giây

501 Tất cả - Số giờ vận hành từ khi khởi động 0 giờ

502 Tất cả - Thời gian vận hành pin 0 giờ

505 Tất cả - Nguồn điện Mức nguồn điện Nguòn pin hoặc điện lưới

506 Tất cả - Số lần khởi động 0

507 Tất cả - Nguồn pin Phụ thuộc MLFB 1 đến 4 pin

508 Tất cả - Kích hoạt thay đổi pin Không Có/Không

509 Tất cả Se1 Ngày lắp đặt pin Thời gian và ngày sản xuất PS3 ngày-tháng-năm  T
giờ:phút:giây

510 Tất cả Se2 Dung lượng pin thực tế 100% 100 đến 0%

512 Tất cả - Số lần kích từ 0

513 Tất cả - Trạng thái nguồn 0 0: Vận hành bình thường, 1: Báo động pin.
Dung lượng pin thực tế dưới mức báo động pin (% dung lượng tối
đa), 2: Nguồn quá thấp (vào chế độ chờ), 3: Tổng giá trị 1 và 2, 4:
Nguồn ngoài đã hết, 5: Tổng giá trị 1 và 4, 6: Tổng giá trị 2 và 4, 7:
Tổng giá trị 1 và 2 và 4

514 Tất cả - Nhiệt độ bộ phát Độ Celcius thực tế

540 Tất cả - Trở kháng điện cực A Giá trị đo được 0-185000 ohm

541 Tất cả - Trở kháng điện cực B Giá trị đo được 0-185000 ohm

542 Tất cả - Báo động trở kháng trung bình thấp 0 0 đến 2,15*10 9̂

550 Tất cả - Vô hiệu hóa dòng điện cuộn dây Không Có/Không

551 Tất cả - Kích hoạt chế độ lưu lượng cố định Không Có/Không

552 Tất cả - Giá trị lưu lượng cố định 0 -1*10*10 9̂ đến 1*10*10 9̂

553 Tất cả - Giới hạn báo động lưu lượng 1000000000 0 đến 1*10*9

560 Tất cả - Sửa kiểm tra tổng Không Có/Không
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570 Tất cả - ID sản phẩm thiết bị 10779

600 Tất cả - Khoảng thời gian nhật ký Hàng tháng Hàng ngày, Hàng tuần (7 ngày), Hàng tháng

601 Tất cả - Độ trễ khoảng nhật ký hàng tuần 0 0 đến 30

602 Tất cả - Giới hạn đối với tiêu thụ quá cao 1000000 -1*10 9̂ đến 1*10*9

603 Tất cả - Giới hạn đối với tiêu thụ quá thấp 0 -1*10 9̂ đến 1*10*9

610 Tất cả L1 Ngày của khoảng nhật ký gần nhất 2000-01-01 T00:00 ngày-tháng-năm  T
giờ:phút:giây

611 Tất cả L1 Tổng khoảng nhật ký gần nhất (1)

612 Tất cả - Tổng khoảng nhật ký gần nhất (2)

613 Tất cả - Trạng thái sự cố khoảng nhật ký gần nhất 0 Sự cố hoạt động trong khoảng nhật ký; 1: Lỗi
cách điện, 2: Lỗi dòng điện cuộn dây, 3: Quá tải bộ tiền khuếch đại,
4: Lỗi kiểm tra tổng cơ sở dữ liệu, 5: Cảnh báo nguồn thấp, 6: Cảnh
báo quá tải lưu lượng, 7: Cảnh báo quá tải xung A, 8: Cảnh báo quá
tải xung B, 9: Cảnh báo khoảng thời gian tiêu thụ, 10/L: Cảnh báo rò
rỉ, 11/E: Cảnh báo đường ống rỗng, 12/C: Cảnh báo trở
kháng thấp/độ dẫn cao, 13/d: Cảnh báo giới hạn lưu lượng cao,
14/15/16: Không sử dụng

614 Tất cả - Thông tin trạng thái khoảng nhật ký
gần nhất

0 Các điều kiện vận hành lưu lượng kế trong khoảng nhật ký;
1: Bộ tổng 1 hoặc 2 đã thay đổi hoặc thiết lập lại, 2: Thiết lập thuế
thay đổi hoặc thiết lập lại, 3: Bộ ghi thuế thay đổi hoặc thiết lập lại,
4: Ngày - thời gian thay đổi, 5: Báo động kích hoạt trong khoảng
nhật ký (Xem Nhật ký sự cố báo động trong khoảng thời gian
tương tự), 6: Nhật ký sự cố đã được thiết lập lại, 7: Khóa cứng vỡ,
8: Khởi động

615 Tất cả L2 Ngày của khoảng nhật ký 2

616 Tất cả L2 Tổng khoảng nhật ký 2 (1)

617 Tất cả - Tổng khoảng nhật ký 2 (2)

618 Tất cả - Trạng thái sự cố khoảng nhật ký 2 Xem 168.

619 Tất cả - Thông tin trạng thái khoảng nhật ký 2 Xem 169.

620 Tất cả L3 Ngày của khoảng nhật ký 3

621 Tất cả L3 Tổng khoảng nhật ký 3 (1)

622 Tất cả - Tổng khoảng nhật ký 3 (2)

623 Tất cả - Trạng thái sự cố khoảng nhật ký 3 Xem 168.

624 Tất cả - Thông tin trạng thái khoảng nhật ký 3 Xem 169.

625 Tất cả L4 Ngày của khoảng nhật ký 4

626 Tất cả L4 Tổng khoảng nhật ký 4 (1)

627 Tất cả - Tổng khoảng nhật ký 4 (2)

628 Tất cả - Trạng thái sự cố khoảng nhật ký 4 Xem 168.

629 Tất cả - Thông tin trạng thái khoảng nhật ký 4 Xem 169.

630 Tất cả L5 Ngày của khoảng nhật ký 5

631 Tất cả L5 Tổng khoảng nhật ký 5 (1)

632 Tất cả - Tổng khoảng nhật ký 5 (2)

633 Tất cả - Trạng thái sự cố khoảng nhật ký 5 Xem 168.

634 Tất cả - Thông tin trạng thái khoảng nhật ký 5 Xem 169.

635 Tất cả L6 Ngày của khoảng nhật ký 6

636 Tất cả L6 Tổng khoảng nhật ký 6 (1)

637 Tất cả - Tổng khoảng nhật ký 6 (2)

638 Tất cả - Trạng thái sự cố khoảng nhật ký 6 Xem 168.

639 Tất cả - Thông tin trạng thái khoảng nhật ký 6 Xem 169.

640 Tất cả L7 Ngày của khoảng nhật ký 7

641 Tất cả L7 Tổng khoảng nhật ký 7 (1)

642 Tất cả - Tổng khoảng nhật ký 7 (2)

643 Tất cả - Trạng thái sự cố khoảng nhật ký 7 Xem 168.

644 Tất cả - Thông tin trạng thái khoảng nhật ký 7 Xem 169.

645 Tất cả L8 Ngày của khoảng nhật ký 8

646 Tất cả L8 Tổng khoảng nhật ký 8 (1)

647 Tất cả - Tổng khoảng nhật ký 8 (2)

648 Tất cả - Trạng thái sự cố khoảng nhật ký 8 Xem 168.

649 Tất cả - Thông tin trạng thái khoảng nhật ký 8 Xem 169.

650 Tất cả L9 Ngày của khoảng nhật ký 9

651 Tất cả L9 Tổng khoảng nhật ký 9 (1)
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652 Tất cả - Tổng khoảng nhật ký 9 (2)

653 Tất cả - Trạng thái sự cố khoảng nhật ký 9 Xem 168.

654 Tất cả - Thông tin trạng thái khoảng nhật ký 9 Xem 169.

655 Tất cả L10 Ngày của khoảng nhật ký 10

656 Tất cả L10 Tổng khoảng nhật ký 10 (1)

657 Tất cả - Tổng khoảng nhật ký 10 (2)

658 Tất cả - Trạng thái sự cố khoảng nhật ký 10 Xem 168.

659 Tất cả - Thông tin trạng thái khoảng nhật ký 10 Xem 169.

660 Tất cả L11 Ngày của khoảng nhật ký 11

661 Tất cả L11 Tổng khoảng nhật ký 11 (1)

662 Tất cả - Tổng khoảng nhật ký 11 (2)

663 Tất cả - Trạng thái sự cố khoảng nhật ký 11 Xem 168.

664 Tất cả - Thông tin trạng thái khoảng nhật ký 11 Xem 169.

665 Tất cả L12 Ngày của khoảng nhật ký 12

666 Tất cả L12 Tổng khoảng nhật ký 12 (1)

667 Tất cả - Tổng khoảng nhật ký 12 (2)

668 Tất cả - Trạng thái sự cố khoảng nhật ký 12 Xem 168.

669 Tất cả - Thông tin trạng thái khoảng nhật ký 12 Xem 169.

670 Tất cả L13 Ngày của khoảng nhật ký 13

671 Tất cả L13 Tổng khoảng nhật ký 13 (1)

672 Tất cả - Tổng khoảng nhật ký 13 (2)

673 Tất cả - Trạng thái sự cố khoảng nhật ký 13 Xem 168.

674 Tất cả - Thông tin trạng thái khoảng nhật ký 13 Xem 169.

675 Tất cả L14 Ngày của khoảng nhật ký 14

676 Tất cả L14 Tổng khoảng nhật ký 14 (1)

677 Tất cả - Tổng khoảng nhật ký 14 (2)

678 Tất cả - Trạng thái sự cố khoảng nhật ký 14 Xem 168.

679 Tất cả - Thông tin trạng thái khoảng nhật ký 14 Xem 169.

680 Tất cả L15 Ngày của khoảng nhật ký 15

681 Tất cả L15 Tổng khoảng nhật ký 15 (1)

682 Tất cả - Tổng khoảng nhật ký 15 (2)

683 Tất cả - Trạng thái sự cố khoảng nhật ký 15 Xem 168.

684 Tất cả - Thông tin trạng thái khoảng nhật ký 15 Xem 169.

685 Tất cả L16 Ngày của khoảng nhật ký 16

686 Tất cả L16 Tổng khoảng nhật ký 16 (1)

687 Tất cả - Tổng khoảng nhật ký 16 (2)

688 Tất cả - Trạng thái sự cố khoảng nhật ký 16 Xem 168.

689 Tất cả - Thông tin trạng thái khoảng nhật ký 16 Xem 169.

690 Tất cả L17 Ngày của khoảng nhật ký 17

691 Tất cả L17 Tổng khoảng nhật ký 17 (1)

692 Tất cả - Tổng khoảng nhật ký 17 (2)

693 Tất cả - Trạng thái sự cố khoảng nhật ký 17 Xem 168.

694 Tất cả - Thông tin trạng thái khoảng nhật ký 17 Xem 169.

695 Tất cả L18 Ngày của khoảng nhật ký 18

696 Tất cả L18 Tổng khoảng nhật ký 18 (1)

697 Tất cả - Tổng khoảng nhật ký 18 (2)

698 Tất cả - Trạng thái sự cố khoảng nhật ký 18 Xem 168.

699 Tất cả - Thông tin trạng thái khoảng nhật ký 18 Xem 169.

700 Tất cả L19 Ngày của khoảng nhật ký 19

701 Tất cả L19 Tổng khoảng nhật ký 19 (1)

702 Tất cả - Tổng khoảng nhật ký 19 (2)

703 Tất cả - Trạng thái sự cố khoảng nhật ký 19 Xem 168.

704 Tất cả - Thông tin trạng thái khoảng nhật ký 19 Xem 169.

705 Tất cả L20 Ngày của khoảng nhật ký 20

706 Tất cả L20 Tổng khoảng nhật ký 20 (1)

707 Tất cả - Tổng khoảng nhật ký 20 (2)

708 Tất cả - Trạng thái sự cố khoảng nhật ký 20 Xem 168.

709 Tất cả - Thông tin trạng thái khoảng nhật ký 20 Xem 169.

710 Tất cả L21 Ngày của khoảng nhật ký 21

711 Tất cả L21 Tổng khoảng nhật ký 21 (1)

712 Tất cả - Tổng khoảng nhật ký 21 (2)

713 Tất cả - Trạng thái sự cố khoảng nhật ký 21 Xem 168.

714 Tất cả - Thông tin trạng thái khoảng nhật ký 21 Xem 169.

715 Tất cả L22 Ngày của khoảng nhật ký 22

716 Tất cả L22 Tổng khoảng nhật ký 22 (1)
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717 Tất cả - Tổng khoảng nhật ký 22 (2)

718 Tất cả - Trạng thái sự cố khoảng nhật ký 22 Xem 168.

719 Tất cả - Thông tin trạng thái khoảng nhật ký 22 Xem 169.

720 Tất cả L23 Ngày của khoảng nhật ký 23

721 Tất cả L23 Tổng khoảng nhật ký 23 (1)

722 Tất cả - Tổng khoảng nhật ký 23 (2)

723 Tất cả - Trạng thái sự cố khoảng nhật ký 23 Xem 168.

724 Tất cả - Thông tin trạng thái khoảng nhật ký 23 Xem 169.

725 Tất cả L24 Ngày của khoảng nhật ký 24

726 Tất cả L24 Tổng khoảng nhật ký 24 (1)

727 Tất cả - Tổng khoảng nhật ký 24 (2)

728 Tất cả - Trạng thái sự cố khoảng nhật ký 24 Xem 168.

729 Tất cả - Thông tin trạng thái khoảng nhật ký 24 Xem 169.

730 Tất cả L25 Ngày của khoảng nhật ký 25

731 Tất cả L25 Tổng khoảng nhật ký 25 (1)

732 Tất cả - Tổng khoảng nhật ký 25 (2)

733 Tất cả - Trạng thái sự cố khoảng nhật ký 25 Xem 168.

734 Tất cả - Thông tin trạng thái khoảng nhật ký 25 Xem 169.

735 Tất cả L26 Ngày của khoảng nhật ký 26

736 Tất cả L26 Tổng khoảng nhật ký 26 (1)

737 Tất cả - Tổng khoảng nhật ký 26 (2)

738 Tất cả - Trạng thái sự cố khoảng nhật ký 26 Xem 168.

739 Tất cả - Thông tin trạng thái khoảng nhật ký 26 Xem 169.

800 Nâng cao - Kích hoạt thử cách điện Không Có/Không

801 Nâng cao - Khoảng thời gian thử cách điện 30 0 đến 65535

802 Nâng cao - Giá trị cách điện

803 Nâng cao - Ngày thử cách điện 2000-01-01 T00:00 ngày-tháng-năm  T
giờ:phút:giây

804 Nâng cao - Các thử cách điện đã thực hiện 0

810 Nâng cao - Chế độ phát hiện rò rỉ Tắt Tắt/giá trị cố định/giá trị cố định + thấp nhất

811 Nâng cao - Nguồn rò rỉ Lưu lượng Lưu lượng/thể tích

812 Nâng cao - Khoảng thời gian bắt đầu rò rỉ 120phút=2:00 [24:00] 0 đến 1430
phút phát hiện  (0-23:50)

813 Nâng cao - Khoảng thời gian phát hiện rò rỉ 120phút=2giờ 1 đến 144 (1440 phút)

814 Nâng cao - Đơn vị giá trị rò rỉ Đơn vị lưu lượng/thể tích

815 Nâng cao - Giới hạn rò rỉ 1 0 đến 1*10 9̂

816 Nâng cao - Tần số kích từ rò rỉ 1,5625 Hz 1/15Hz, 1/5Hz, 1,5625Hz,
3,125Hz, 6,25Hz, 1/30Hz, 1/60Hz

817 Nâng cao - Trạng thái rò rỉ Trạng thái rò rỉ; 1: Đã hoàn tất
thành công, 2: chức năng phát hiện rò rỉ đang chạy; 3: Chức năng
phát hiện rò rỉ lỗi (Trạng thái hệ thống có lỗi nghiêm trọng), 4: Chức
năng phát hiện rò rỉ lỗi (Chức năng phát hiện đường ống rỗng đã
được vô hiệu hóa), 5: Chức năng phát hiện rò rỉ lỗi (Tắt dòng điện
cuộn dây), 6: Chức năng phát hiện rò rỉ lỗi (Thử cách điện được
kích hoạt trong khi phát hiện), 7: Chức năng phát hiện rò rỉ dừng
bởi vì tham số rò rỉ đã bị thay đổi.

818 Nâng cao - Các khoảng thời gian có thể rò rỉ

819 Nâng cao - Khoảng thời gian rò rỉ trước báo động 3 0 đến 255

820 Nâng cao - Thiết lập lại thông tin khoảng thời gian rò rỉ Không Có/Không

821 Nâng cao St1 Lưu lượng khoảng thời gian rò rỉ gần nhất 0

822 Nâng cao St1 Thể tích khoảng thời gian rò rỉ gần nhất 0

823 Nâng cao - Giá trị rò rỉ đo được thấp nhất 1000000000

824 Nâng cao - Ngày có giá trị rò rỉ thấp nhất 2000-01-01 T00:00 ngày-tháng-năm  T
giờ:phút:giây

825 Nâng cao - Giá trị rò rỉ đo được cao nhất 0

826 Nâng cao - Ngày có giá trị rò rỉ cao nhất 2000-01-01 T00:00 ngày-tháng-năm  T
giờ:phút:giây

830 Nâng cao R8 Ngày thanh toán kế tiếp Thời gian và ngày sản xuất PS3 ngày-tháng-năm  T
giờ:phút:giây

831 Nâng cao R9 Ngày thanh toán gần nhất Thời gian và ngày sản xuất PS3 ngày-tháng-năm  T
giờ:phút:giây

832 Nâng cao R9 Giá trị bộ tổng 1 gần nhất 0
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833 Nâng cao R10 Ngày thanh toán trước Thời gian và ngày sản xuất PS3 ngày-tháng-năm  T
giờ:phút:giây

834 Nâng cao R10 Giá trị bộ tổng 1 trước 0

840 Nâng cao - Chế độ kiểm soát thuế Tắt Tắt/thời gian/lưu lượng/kết hợp

841 Nâng cao R7 Thiết lập lại ngày thuế Thời gian và ngày sản xuất PS3 ngày-tháng-năm  T
giờ:phút:giây

842 Nâng cao - Thiết lập lại các giá trị thuế Không Có/Không

843 Nâng cao R1 Thuế1 thể tích 1 0

844 Nâng cao R1 Kết thúc khoảng thời gian thuế 1 360phút=6:00 [24:00] 0 đến 1439 phút (23:59)

845 Nâng cao R1 Phạm vi giới hạn trên biểu thuế 1 15% 0 đến 100% Qn (Q3)

846 Nâng cao R2 Thuế 2 thể tích 2 0

847 Nâng cao R2 Kết thúc khoảng thời gian thuế 2 540phút=9:00 [24:00] 0 đến 1439 phút (23:59)

848 Nâng cao R2 Phạm vi giới hạn trên biểu thuế 2 30% 0 đến 100% Qn (Q3)

849 Nâng cao R3 Thuế 3 thể tích 3 0

850 Nâng cao R3 Kết thúc khoảng thời gian thuế 3 720phút=12:00 [24:00] 0 đến 1439 phút (23:59)

851 Nâng cao R3 Phạm vi giới hạn trên biểu thuế 3 45% 0 đến 100% Qn (Q3)

852 Nâng cao R4 Thuế 4 thể tích 4 0

853 Nâng cao R4 Kết thúc khoảng thời gian thuế 4 1080phút=18:00 [24:00] 0 đến 1439 phút (23:59)

854 Nâng cao R4 Phạm vi giới hạn trên biểu thuế 4 60% 0 đến 100% Qn (Q3)

855 Nâng cao R5 Thuế 5 thể tích 5 0

856 Nâng cao R5 Kết thúc khoảng thời gian thuế 5 1260phút=21:00 [24:00] 0 đến 1439 phút (23:59)

857 Nâng cao R5 Phạm vi giới hạn trên biểu thuế 5 80% 0 đến 100% Qn (Q3)

858 Nâng cao R6 Thuế 6 thể tích 6 0

860 Nâng cao - Thiết lập lại ngày thông tin thống kê Thời gian và ngày sản xuất PS3
giờ:phút:giây

ngày-tháng-năm  T

861 Nâng cao - Thiết lập lại thông tin thống kê Không Có/Không

862 Nâng cao St2 Lưu lượng thấp nhất 0

863 Nâng cao St2 Ngày lưu lượng thấp nhất Thời gian và ngày sản xuất PS3 ngày-tháng-năm  T
giờ:phút:giây

864 Nâng cao St3 Lưu lượng cao nhất 0

865 Nâng cao St3 Ngày lưu lượng cao nhất Thời gian và ngày sản xuất PS3 ngày-tháng-năm  T
giờ:phút:giây

866 Nâng cao St5 Tiêu thụ ngày thấp nhất 0

867 Nâng cao - Ngày tiêu thụ thấp nhất Thời gian và ngày sản xuất PS3 ngày-tháng-năm  T
giờ:phút:giây

868 Nâng cao St6 Tiêu thụ ngày cao nhất 0

869 Nâng cao - Ngày tiêu thụ cao nhất Thời gian và ngày sản xuất PS3 ngày-tháng-năm  T
giờ:phút:giây

870 Nâng cao St4 Ngày 1 (ngày hôm qua) của tuần
tiêu thụ gần nhất

0

871 Nâng cao - Ngày 2 của tuần tiêu thụ gần nhất 0

872 Nâng cao - Ngày 3 của tuần tiêu thụ gần nhất 0

873 Nâng cao - Ngày 4 của tuần tiêu thụ gần nhất 0

874 Nâng cao - Ngày 5 của tuần tiêu thụ gần nhất 0

875 Nâng cao - Ngày 6 của tuần tiêu thụ gần nhất 0

876 Nâng cao - Ngày 7 (cách đây 7 ngày) của tuần
tiêu thụ gần nhất

0

877 Nâng cao St7 Tuần tiêu thụ gần nhất 0

878 Nâng cao St8 Tiêu thụ tháng thực tế 0

879 Nâng cao St9 Tiêu thụ tháng gần nhất 0

880 Nâng cao - Thiết lập lại ngày biên dạng tiêu thụ Thời gian và ngày sản xuất PS3 ngày-tháng-năm  T
giờ:phút:giây

881 Nâng cao - Thiết lập lại biên dạng tiêu thụ Không Có/Không

882 Nâng cao - Tổng thời gian: trong phạm vi CP 1 0

883 Nâng cao - Giới hạn trên trong phạm vi CP 1 15% 0 đến 100% Qn (Q3)

884 Nâng cao - Tổng thời gian trong phạm vi CP 2 0

885 Nâng cao - Giới hạn trên trong phạm vi CP 2 30% 0 đến 100% Qn (Q3)

886 Nâng cao - Tổng thời gian trong phạm vi CP 3 0

887 Nâng cao - Giới hạn trên trong phạm vi CP 3 45% 0 đến 100% Qn (Q3)

888 Nâng cao - Tổng thời gian trong phạm vi CP 4 0

889 Nâng cao - Giới hạn trên trong phạm vi CP 4 60% 0 đến 100% Qn (Q3)

890 Nâng cao - Tổng thời gian trong phạm vi CP 5 0

891 Nâng cao - Giới hạn trên trong phạm vi CP 5 80% 0 đến 100% Qn (Q3)

892 Nâng cao - Tổng thời gian trong phạm vi CP 6 0
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5. Vận hành

5.1.1  Vận hành lưu lượng
thông qua phím và màn
hình

Lưu lượng kế được thiết kế với một phím duy nhất và một màn hình biểu tượng để

tối ưu thoại.

Màn hình

Màn hình được chia thành 3 vùng.
Vùng trên với các biểu tượng trạng thái thông tin. Vùng giữa với thông tin thực tế
và phần dưới với chỉ mục thông tin thực tế và menu được chọn. Một số thông tin có
thông tin bổ sung liên kết và màn hình sẽ tự động chuyển đổi giữa các thông tin
(xem tổng quan màn hình). Sau 10 phút không ấn phím, màn hình sẽ hết thời gian
chờ và sẽ trở lại menu thao tác cấu hình mặc định.

Phím
Phím giao diện sẽ phản ứng theo ba cách khác nhau khi được ấn: Ấn phím dưới 2
giây sẽ chuyển màn hình sang chỉ mục hoặc menu kế tiếp; ấn phím từ 2 đến 5 giây
sẽ vào một menu hoặc thoát lựa chọn menu; ấn phím lâu hơn 5 giây trong khi ở
menu thao tác (-) sẽ kích hoạt thiết lập lại giá trị đã chọn (chẳng hạn: bộ tổng hoặc
chức năng truy xuất) được chỉ thị bằng “r”. “r” nhấp nháy chỉ định kích hoạt thiết lập
lại. Chỉ khi bật nguồn mới có thể cài đặt thời gian và ngày và “A” sẽ chỉ định một giá
trị chấp nhận đã được chọn và sẽ được lưu khi nhấp nháy.

5.1.2 Các biểu tượng hiển thị Các biểu tượng thông tin trạng thái hiển thị vận hành thực tế của lưu lượng kế.

Biểu tượng thuế hiển thị thuế tính toán thực tế. Trong menu thao tác, giá trị nộp
thuế sẽ chuyển thành “r” nếu thông tin có thể thiết lập được như chỉ mục “5” - bộ
tổng khách hàng 3.

Biểu tượng báo động được kích hoạt khi một báo động được kích hoạt và không
phụ thuộc vào cấu hình ngõ ra báo động.

Biểu tượng đường ống rỗng chỉ định trạng thái đường ống rỗng. Để tiết kiệm năng
lượng và ngăn ngừa đọc sai do các điện cực đo lường phơi sáng, chức năng đo
lường lưu lượng bị vô hiệu hóa cho đến khi phát hiện đường ống đầy và biểu tượng
này biến mất.

Kiểu nguồn được tự động phát hiện bởi lưu lượng kế. Khi nguồn điện lưới được
cấp, biểu tượng phích cắm được hiển thị. Khi được cấp nguồn bằng pin, biểu
tượng pin được hiển thị cũng chỉ định dung lượng pin còn lại - xem phần 5.2. Chỉ
mục 1 “Menu vận hành” để biết thêm thông tin.

Các biểu tượng thanh menu chỉ định menu đã chọn thực tế và chỉ mục liên quan đối
với thông tin đã chọn. Tổng quan màn hình hiển thị mối quan hệ giữa menu, chỉ mục
và thông tin. Chỉ menu thao tác (-) có thông tin và các chức năng mà có thể thiết lập
lại được. Trong chức năng khởi động, nguồn pin có thể thiết lập trước tới 100% dung
lượng và thời gian và ngày có thể điều chỉnh được - “A” trong chỉ mục hiển thị các giá
trị chấp nhận. Cuối mỗi chỉ mục menu hiển thị các lựa chọn menu.
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5.1.3 Tổng quan menu

5.1.4 Thông tin hiển thị
mặc định và các
menu hiển thị có thể
truy cập

Tham số FT131 của Flow tool xác định thông tin hiển thị mặc định với lựa chọn giữa
· Bộ tổng 1 (Chỉ mục 1)

· Bộ tổng 2 (Chỉ mục 2)

· Lưu lượng (Chỉ mục 3, cập nhật với tần số đo đã chọn)

· Mã sự cố (Chỉ mục 4)

· Bộ tổng khách hàng (Chỉ mục 5 - có thể thiết lập lại được)

Thông tin mặc định được hiển thị sau khi khởi động và sau khi không có thao tác phím nào trong 10 phút.

Tham số FT130 của Flow tool xác định các menu có thể truy cập trên màn hình đã tắt chức năng lựa chọn:
· Menu thao tác

· Menu thông tin lưu lượng kế

· Menu bảo trì

· Menu bộ ghi dữ liệu

· Menu thống kê và rò rỉ

· Menu thu nhập

Việc vô hiệu hóa màn hình dữ liệu menu sẽ không ảnh hưởng đến vận hành các chức  năng.
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5.2 Menu thao tác

Chỉ mục 1
Bộ tổng 1

Chỉ mục 2
Bộ tổng 2

Chỉ mục 3
Lưu lượng

Chỉ mục 4
Báo động kích hoạt

Bộ tổng thể tích lưu lượng 1 (cấu hình tại nhà máy đối với tính toán dòng thuận).

MAG 8000
Giá trị của bộ tổng 1 có thể thiết lập lại được về 0 hoặc thiết lập về bất kỳ giá trị nào
mong muốn (chẳng hạn - thay thế một lưu lượng cũ hiện hành).

Bộ tổng thể tích lưu lượng 2 (cấu hình tại nhà máy đối với tính toán dòng ngược).
Một giá trị âm chỉ định tính toán dòng ngược.

Giá trị của bộ tổng 2 có thể thiết lập lại được về 0 hoặc thiết lập về bất kỳ giá trị nào

mong muốn (chẳng hạn - thay thế một lưu lượng cũ hiện hành).

Chỉ mục 3 thể hiện lưu lượng thực tế.  Nếu một  giá trị âm được chỉ thị,  lưu lượng

theo hướng ngược.

MAG 8000 CT

Giá trị của bộ tổng 1 hoặc 2 chỉ có thể thiết lập lại được về 0 nếu lớp bít kín kiểm tra

bị vỡ và khóa cứng được lắp vào thiết bị.

Các sự cố được chỉ thị với  số thấp nhất  trước tiên.  Màn hình ở bên trái  chỉ thị 3
trạng thái báo động: cảnh báo nguồn thấp (5), cảnh báo rò rỉ (L) và cảnh báo
đường ống rỗng (E).

Các sự cố 1 đến 4 ảnh hưởng đến hiệu suất của lưu lượng kế và vẫn kích hoạt cho
đến khi trạng thái báo động không còn. Các sự cố 5 đến d là các cảnh báo sẽ biến
mất khi trạng thái báo động đã được khắc phục và thiết lập lại thông qua giao diện
giao tiếp.

Đánh giá sự cố và hướng dẫn bảo trì được thực hiện trong phần bảo trì.

Sau khi tất cả các sự cố đã không còn, màn hình hiển thị tổng số giờ sự cố cho đến

khi lưu lượng kế được thiết lập lại.

Thông tin sự cố. Mỗi số chỉ thị một sự cố duy nhất:

1 Sự cố cách điện
2 Sự cố dòng điện cuộn dây*)
3 Sự cố quá tải bộ tiền khuếch đại*)
4 Sự cố kiểm tra tổng cơ sở dữ liệu
5 Cảnh báo nguồn thấp (các giới hạn cảnh báo có thể cấu hình được)
6 Quá tải lưu lượng > quá tải lưu lượng Qmax.  (Q4) (125% Qn)
7 Tràn ngõ ra xung 1 > tràn ngõ ra xung 1 PF [Hz]
8 Tràn ngõ ra xung 2 > tràn ngõ ra xung 2 PF [Hz]
9 Cảnh báo khoảng thời gian tiêu thụ (các giới hạn cảnh báo có thể cấu hình được)
L Cảnh báo rò rỉ (các giới hạn cảnh báo có thể cấu hình được)
E Đường ống rỗng/độ dẫn thấp - khi được kích hoạt*
C Cảnh báo độ dẫn cao/trở kháng thấp (các giới hạn cảnh báo có thể cấu hình được)
d Cảnh báo lưu lượng cao (các giới hạn cảnh báo có thể cấu hình được)

*)  Bộ đếm vô hiệu hóa đo lường để giảm tiêu thụ công suất trong các sự cố nghiêm trọng.
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Chỉ mục 5
Bộ tổng khách hàng

Bộ tổng khách hàng 3 chỉ định tổng thể tích từ khi
bộ tổng được thiết lập lại lần gần nhất. Tổng thể tích
theo bộ tổng 1 và hiển thị “r” chỉ định rằng nó có thể
thiết lập lại được bằng cách kích hoạt một chức
năng phím dài. Khi ấn phím trong khi “r” đang nhấp
nháy, giá trị bộ tổng 3 sẽ được thiết lập lại về 0 và
ngày và thời gian thực tế sẽ được lưu vĩnh viễn vào
bộ nhớ. Thông tin hiển thị bây giờ sẽ luân chuyển
giữa thể tích khách hàng và ngày được thiết lập lại.

Kiểm tra màn
hình

Tất cả các phần của màn hình lần lượt bật tắt trong
kiểm tra này.

Chọn menu Bằng cách kích hoạt một chức năng phím giữa, lựa
chọn menu sẽ nhấp nháy chỉ thị rằng có thể thực hiện
một lựa chọn mới.
Sau khi chuyển sang menu lựa chọn, chức năng
phím giữa sẽ vào menu đã chọn.

Chỉ mục 0 (khi kích
hoạt)
Thiết lập lại truy xuất

Cửa sổ thiết lập lại truy xuất (chỉ mục 0) chỉ được
hiển thị khi chức năng truy xuất được kích hoạt. “r”
chỉ định rằng nó có thể thiết lập lại được bằng cách
kích hoạt một chức năng phím dài. Khi nhả phí
trong khi “r” đang nhấp nháy, chức năng truy xuất
sẽ được thiết lập lại và cửa sổ này sẽ biến mất.
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5.3 Xử lý dữ liệu trong

Trạng thái lưu lượng kế

Tham số trạng thái lưu lượng kế (FT120) chỉ thị nhanh độ tin cậy của dữ liệu thu nhập. Nó cho biết thông tin
quan trọng đã được thiết lập lại hoặc thao tác hay chưa, chẳng hạn: nếu lưu lượng kế đã được ngắt nguồn.

Thông tin trạng thái chỉ có thể thiết lập lại được thông qua chế độ bảo trì Flow Tool khi khóa cứng được
gắn.
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Bộ ghi dữ liệu/Báo
động tiêu thụ

Bộ ghi dữ liệu tích hợp có 26 khoảng thời gian ghi, theo đó dữ liệu có thể lưu hàng ngày, hàng tuần hoặc
hàng tháng.
Bộ ghi lưu tiêu thụ thực tế đối với bộ tổng 1 và bộ tổng 2 trong khoảng thời gian đã chọn. Tiêu thụ tính toán
thuận được lưu là các giá trị dương và tiêu thụ tính toán ngược được lưu là các giá trị âm.
Trạng thái báo động và lưu lượng kế cũng được lưu đối với cùng khoảng thời gian để chỉ định báo động đã
kích hoạt hoặc dữ liệu thu nhập đã bị ảnh hưởng trong khoảng thời gian cụ thể.

Thông tin được ghi có một nhãnh thời gian & ngày
và bộ ghi dữ liệu không bao giờ ngừng ghi dữ liệu -
dữ liệu cũ được ghi đè theo nguyên tắc vào trước/ra
trước. Bản ghi 1 là thông tin được lưu gần nhất đã
được chuyển sang bản ghi 2 khi ghi kế tiếp được
thực hiện.
Báo động tiêu thụ theo dõi xem tiêu thụ thực tế trên
bộ tổng 1 ở trên hoặc dưới các giới hạn tiêu thụ.
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5.4 Vận hành bằng nguồn pin MAG 8000 & MAG 8000 CT được cấu hình tại nhà máy cho 6 năm vận hành tiêu chuẩn bằng bộ pin trong.
Nhiệt độ cao hoặc thấp, sử dụng thường xuyên giao tiếp IrDA, tốc độ ngõ ra xung cao và tần số kích từ cao
trong chế độ phát hiện rò rỉ sẽ làm giảm thời gian vận hành thực tế. Chức năng quản lý nguồn của MAG
8000 & MAG 8000 CT điều khiển từng bộ phận tiêu thụ nguồn và xác định nhiệt độ để tính toán tối ưu dung
lượng pin còn lại.

5.4.1 Chỉ thị pin

Trạng thái và báo động

Dung lượng pin để vận hành được chỉ thị theo 3
mức.

· Biểu tượng đầy đủ chỉ thị dung lượng pin ở trên
mức báo động pin (% tham số FT206 cài đặt
sẵn).

· Biểu tượng thấp chỉ thị rằng pin cần được thay
thế; tuy nhiên, giá trị đo sẽ vẫn hiển thị. Mức dựa
trên một mức báo động cài đặt sẵn.

· Khi biểu tượng thấp đang nhấp nháy giá trị đo và
giao tiếp bị vô hiệu hóa cho đến khi pin đã được
thay thế và khởi động lại.

“Dung lượng pin thấp” là một tham số % (FT206)
có thể lựa chọn trong 100% dung lượng. Lưu lượng
kế tính toán dung lượng còn lại mỗi bốn giờ bao
gồm các bộ phận tiêu thụ và sự ảnh hưởng của
thay đổi nhiệt độ.

Cấu hình pin

Tham số pin (được tạo ra như danh sách tham số khách hàng - xem phần 4 “Chạy thử”) hiển thị thông tin
quản lý nguồn.
Mỗi lần thay thế pin mới, dung lượng được thiết lập lại về 100% (Tham số FT508- FT510 Flow Tool) mà sau
đó được giảm với tiêu thụ thực của lưu lượng kế cứ sau mỗi 4 giờ.
Giới hạn pin (FT206) là mức khi báo động nguồn thấp được kích hoạt và tạo ra một báo động hoặc truy xuất
(nếu đã được cấu hình).
Trạng thái nguồn (FT513) theo biểu tượng pin trên màn hình.
Khi thay đổi nguồn pin từ pin trong sang pin ngoài hoặc ngược lại, “Nguồn pin” (FT507) phải được điều chỉnh
để khớp với số pin được kết nối.
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Trường hợp - Ứng dụng tính thu nhập
Ngõ ra A Xung - 10 Hz
Ngõ ra B Báo động hoặc Truy

xuấtHộp thoại lưu lượng kế 1 giờ mỗi tháng
Tần số kích từ 1/15 Hz
Tần số điện lưới quốc gia 50 Hz / 60 Hz

5.4.2 Thời gian vận hành pin
và tính toán

Tần số kích từ

(vận hành 24 giờ)

1/60
Hz

1/30
Hz

1/15
Hz

1/5
Hz

1,5625
Hz

3,125
Hz

6,25
Hz

Hai pin đại 33 Ah Pin trong DN 25 ... 200
(1"... 8")

8
năm

8
năm

6
năm

40
tháng

8
tháng

4
tháng

2
tháng

DN 250 … 600
(10" ... 24")

8
năm

6
năm

4
năm

20
tháng

4
tháng

2
tháng

N/A

DN 700 ... 1200 6
năm

4
năm

2
năm

1
năm

2
tháng

N/A N/A

Bốn pin đại 66 Ah Pin ngoài DN 25 ... 200
(1"... 8")

N/A 10
năm

10
năm

80
tháng

16
tháng

8
tháng

4
tháng

DN 250 … 600
(10"... 24")

N/A 10
năm

10
năm

40
tháng

8
tháng

4
tháng

N/A

DN 700 ... 1200
(28" ... 48")

10
năm

8
năm

4
năm

2
năm

4
tháng

N/A N/A

Thời gian vận hành pin phụ thuộc vào pin được kết nối cũng như các điều kiện vận hành của lưu lượng kế.
Cứ mỗi 4 giờ, hệ thống quản lý nguồn cấp cao tính toán tiêu thụ công suất thực và dung lượng vận hành
còn lại.

Tính toán tiêu thụ công suất bao gồm đo lường lưu lượng, hộp thoại lưu lượng kế (giao tiếp và hiển thị) và
ngõ ra xung.
Nhiệt độ cũng được đo để điều khiển và điều chỉnh ảnh hưởng của nó đến dung lượng pin.

Pin trong có dung lượng danh định 33 Ah cho thời gian vận hành điển hình 6 năm trong ứng dụng tính toán
thu nhập. Dung lượng danh định của pin ngoài là 66 Ah và thời gian vận hành được giới hạn tới tuổi thọ
của pin - thông thường 10 năm. Cấu hình và các điều kiện vận hành đối với ứng dụng tính toán thu nhập
điển hình được thể hiện trong bảng.

Thời gian vận hành điển hình 6 năm chỉ dựa trên 80% dung lượng pin và thời gian vận hành/biên dạng
nhiệt độ 5% @ 0 °C/32 °F, 80% @ 15 °C/59 °F và 15% @ 50 °C/122 °F.

Chức năng phát hiện rò rỉ ở phiên bản nâng cao sẽ ảnh hưởng đến thời gian vận hành nếu tần số kích từ
cao hơn được chọn trong khoảng thời gian rò rỉ.

Trong hình, cũng có thể thấy được tác động từ các nhiệt độ khác.
Sự thay đổi nhiệt độ từ 15 °C đến 55 °C (59 °F đến 131 °F) làm giảm dung lượng khoảng 17%. (trong
bảng từ 15 Ah đến 12½ Ah).

Lưu ý
Lắp đặt vật lý pin có thể ảnh hưởng đến
dung lượng của pin. Dung lượng pin tối ưu
đạt được với pin ở vị trí thẳng đứng.
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5.4.3 Lắp đặt và thay
thế pin

MAG 8000 CT

Vị trí 1-2
Tháo phía trên bộ phát.

Vị trí 3-4 (chỉ thay thế)
Vứt bỏ túi silicagel Kiểm tra hư hại hoặc biến dạng vòng đệm chữ O. Để đảm bảo duy trì cấp bảo vệ IP68,
thay thế vòng đệm chữ O và tra mỡ bôi trơn không chứa axít cho vòng đệm chữ O.
Vị trí 5-8
Tháo pin bằng cách ấn vấu khóa và nới lỏng dải. Tháo pin vẫn còn kết nối nguồn, đặt và lắp pin mới.
Đặt túi silicagel lên trên pin sau khi bỏ đi túi nhựa.  Silicagel ngăn ngừa ngưng tụ trong lưu lượng kế.
Vị trí 9-10
Kết nối pin. Sau mỗi lần khởi động lưu lượng kế, xác định xem pin mới đã được lắp hay chưa và tính toán
pin trong có phải thiết lập lại hay không. Vì thông tin này sẽ sớm xuất hiện sau khi nguồn đã được kết nối,
đinh dây hoặc phím hiển thị phải được kích hoạt để khởi động lại pin. Việc khởi động lại pin sẽ thiết lập lại
thời gian vận hành, tính toán và đảm bảo chỉ thị chính xác dung lượng pin còn lại. Sau khi thiết lập lại dung
lượng pin, ngày và thời gian có thể điều chỉnh lại được - xem phần 5.2 “Menu thao tác” chỉ mục 4 để biết
thêm thông tin.
Vị trí 11
Thay thế nắp trên và nếu cần thiết, điều chỉnh thời gian và ngày thông qua Flow Tool.

CHÚ Ý
Tất cả các lưu lượng kế MAG 8000 CT bít kín phải được kiểm tra lại khi các lớp bít kín với ký hiệu „A“ (xem
bản vẽ) bị vỡ.

Vứt bỏ pin
Vứt bỏ pin đã qua sử dụng được quy định bởi hai chỉ thị 91/ 157/EEC và 93/86/EEC của Liên minh Châu Âu
(EC). Những chỉ thị này được thực hiện độc lập và theo cách khác nhau bởi mỗi quốc gia thành viên của
EC - vui lòng liên hệ Siemens để nắm được các quy tắc vứt bỏ pin cụ thể từng khu vực.
Đối với pin được mua từ Siemens, dịch vụ vứt bỏ được cung ứng theo yêu cầu của khách hàng. Thông báo
kỹ thuật cùng với các khuyến cáo hiện có theo yêu cầu.
Bao bì chứa pin đã qua sử dụng phải ghi rõ: “PIN LITHI ĐÃ QUA SỬ DỤNG”.
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5.4.4 Khởi động có thiết lập
lại pin, cài đặt ngày và thời
gian

Sau khi lắp đặt pin mới, quy trình khởi động sẽ kích hoạt thiết lập lại tính toán dung lượng pin và cài đặt
ngày và thời gian. Dung lượng pin đã thiết lập lại, ngày và thời gian cũng có thể hiệu chỉnh được bằng các
chức năng FT508 và FT200.

Khi kết nối pin, lưu lượng kế sẽ hiển thị phiên bản lưu lượng kế khoảng 10 giây. Màn hình sau đó sẽ hiển
thị “rESEt.bAt” chỉ định tùy chọn để thiết lập lại tính toán nguồn pin trong. Để khởi chạy thiết lập lại, ấn
phím trong 6 giây. Nếu phím chưa được ấn, lưu lượng kế sẽ bắt đầu thiết lập ngày và đồng hồ và cuối cùng
chế độ vận hành thông thường.

Nếu phím đã được ấn trong thời gian pin được thiết lập lại, màn hình sẽ hiển thị “Accept“ để đảm bảo rằng
thiết lập lại sẽ diễn ra. Chức năng thiết lập lại sẽ chỉ diễn ra nếu phím được ấn lại trong 6 giây tiếp theo.
Nếu không, vận hành bình thường sẽ bắt đầu.

Để thiết lập ngày và thời gian, phải sử dụng chức năng phím khác - xem phần 5.2 „Menu thao tác“ chỉ mục
1. “A“ chỉ thị một giá trị chấp nhận và một chữ “A“ nhấp nháy chỉ định giá trị được lưu khi phím được nhả.

Chức năng thiết lập lại cũng thiết lập ngày thực tế là ngày thay thế pin.
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6. Kiểm tra
Chế độ kiểm tra tăng tần số đo để cho số lượng giá
trị đo tối  đa mỗi  giây.  Chức năng này đặc biệt  hữu
ích để giảm thời gian thử hiệu chỉnh khi kiểm tra độ
khi xác nhận độ chính xác của lưu lượng kế. Khung
xung quanh các chữ số sẽ nhấp nháy chậm để chỉ
thị chế độ kiểm tra được kích hoạt. Tốc độ rộng
xung tối đa trên ngõ ra A được tăng lên tới 1 kHz và
độ rộng xung được thiết lập về 1ms. Sau chế độ
kiểm tra, thiết lập xung trước được khôi phục. Độ
rộng xung khác trên 1ms có thể chọn được bằng
cách lưu các giá trị xung mới. Thiết lập này vẫn còn
khi chế độ kiểm tra được hoàn tất.

Chế độ kiểm tra có thể kích hoạt được theo hai cách:

1) Thông qua Flow Tool (FT320)

2) Bằng cách ấn bộ chuyển mạch trên PCB bộ
phát qua lỗ có tên “V” ở vỏ bảo vệ phía trước.

Chế độ kiểm tra tự động dừng sau 4 giờ vận hành.
Chế độ kiểm tra cũng có thể hủy được thủ công qua
Flow Tool (FT320).

6.1 Lớp bít kín MAG 8000 CT

Lớp bít kín kiểm tra MAG 8000 CT được đánh dấu
chữ A.

Lớp bít kín người dùng MAG 8000 CT được đánh
dấu chữ A.
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Mã sự
cố

Mô tả báo động Nguyên nhân của báo động

Sự cố Đo lường được vô hiệu hóa
1 Cách điện (Chỉ

phiên bản nâng
cao)

“Giao tiếp chéo“ giữa mạch cuộn dây và mạch tín hiệu hoặc các
nhiễu điện mạnh từ bên ngoài ảnh hưởng đến tín hiệu lưu lượng.
Báo động được kích hoạt cho đến khi một khoảng thời gian thử
mới không phát hiện các sự cố. Việc kích hoạt lại thử cách điện
cũng sẽ thiết lập lại báo động và khởi động một thử nghiệm cách
điện mới.
Trong thử nghiệm cách điện 4 phút, đo lường bị vô hiệu hóa. Chức
năng được kích hoạt lại qua FT800.
-> Kiểm tra cáp và lắp đặt dây và các phần tử gây nhiễu ở môi trường

2 Dòng điện cuộn dây Dòng điện cuộn dây bị ngắt. Báo động được kích hoạt cho đến khi
trạng thái sự cố được khắc phục.
-> Kiểm tra cáp và lắp đặt dây dẫn.

3 Quá tải bộ tiền khuếch
đại

Tín hiệu ngõ vào lưu lượng nằm ngoài phạm vi mong muốn và mạch
bộ tiền khuếch đại ngõ vào không thể đo lường ổn định. Báo động
được kích hoạt cho đến khi trạng thái sự cố được khắc phục.
-> Kiểm tra cáp và lắp đặt dây dẫn.

4 Kiểm tra tổng cơ sở dữ
liệu

Toàn bộ dữ liệu được kiểm tra sau khi vận hành (chẳng hạn: tính
toán lưu lượng mới, ghi vào Eeprom,...) một lệnh điều khiển kiểm
tra tổng.  Nếu kết quả kiểm tra tổng không đạt, dữ liệu sẽ không
được coi là hợp lệ và phải sửa dữ liệu. Báo động được kích hoạt
cho đến khi trạng thái sự cố được khắc phục.
-> Khởi động lại báo động sửa kiểm tra tổng qua FT560 và kiểm
tra dữ liệu. Nếu dữ liệu sai hoặc lỗi kiểm tra tổng tái diễn, thay
bảng PCB.

7.1 Hướng dẫn bảo trì
MAG 8000 & MAG
8000 CT

Lưu lượng kế vận hành bằng pin MAG 8000 & MAG 8000 CT dựa trên công nghệ đo lường độ tin cậy cao
và cơ chế theo dõi và chẩn đoán báo động nâng cao cung cấp thông tin hữu ích liên quan đến hiệu suất,
sự cố và các điều kiện bảo trì lưu lượng kế.

Để đạt được hiệu suất lưu lượng kế tối ưu, phải lựa chọn đúng, lắp đặt đúng và chạy thử đúng đối với ứng
dụng cụ thể. Hướng dẫn bảo trì này mô tả cách phát hiện và giải quyết các vấn đề phổ biến nhất. Các vấn
đề của lưu lượng kế và ứng dụng được chỉ định bằng chương trình báo động thông qua sự cố chính và
biểu tượng cảnh báo trên màn hình và ghi và theo dõi dữ liệu toàn diện thông qua giao diện giao tiếp.

Theo dõi báo động bao gồm ghi cụ thể từng báo động, số giờ báo động được kích hoạt, thời điểm báo
động xuất hiện lần đầu và thời điểm báo động biến mất lần gần nhất. Bản ghi báo động có thể thiết lập lại
được với bằng cách ghi ngày và thời gian của riêng nó. Bộ đếm giờ sự cố thông thường bao gồm tất cả
các báo động kích hoạt trong một bộ đếm. Ngoài ra, các báo động kích hoạt được ghi vào bộ ghi dữ liệu để
theo dõi thời điểm các báo động được kích hoạt.

Các sự cố nghiêm trọng 1 đến 4 là các sự cố quan trọng nhất để giải quyết vì chúng ảnh hưởng đến vận
hành của lưu lượng kế. Các sự cố nghiêm trọng sẽ biến mất ngay khi trạng thái báo động được khắc phục.

7.1.1  Mã sự cố
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7.1.1  Mã sự cố
(tiếp)

Các sự cố cảnh báo bao gồm các điều kiện vận hành khi các thiết lập hoặc giá trị theo dõi vượt giới hạn cấu
hình.
Một số cảnh báo yêu cầu khởi động lại thủ công. trước khi chúng được xóa khỏi danh sách báo động.

Mã sự
cố

Mô tả báo động Nguyên nhân của báo động

Cảnh báo Chỉ thị thiết lập sai hoặc các vấn đề ứng dụng
5 Nguồn thấp Điện áp pin dưới 2 vôn hoặc dung lượng pin dưới giới hạn % nguồn

thấp (thiết lập là tham số khách hàng FT206).  Khi phát hiện điện áp
thấp, đo lường lưu lượng và giao tiếp sẽ dừng nhưng màn hình sẽ
vẫn kích hoạt khi nguồn điện vẫn bật. Báo động vẫn được kích hoạt
cho đến khi trạng thái sự cố được khắc phục.
-> Kiểm tra dung lượng pin tính toán (FT510) so với giới hạn báo
động pin (FT206) và thay thế pin khi cần thiết.

6 Tràn lưu lượng Tốc độ lưu lượng qua lưu lượng kế là trên Qn (Q3) 25% và lưu
lượng kế dừng đếm tại 125% lưu lượng. Báo động vẫn được kích
hoạt cho đến khi trạng thái sự cố được khắc phục.
-> Kiểm tra kích thước của lưu lượng kế đối với lắp đặt hiện hành.

7 & 8 Tràn xung 1 & 2 Tốc độ xung cao hơn ngõ ra xung có thể cung cấp. Nhắc nhở:
phiên bản cơ bản được giới hạn tới tối đa 50 Hz; phiên bản nâng
cao được giới hạn tới tối đa 100 Hz. Báo động vẫn được kích hoạt
cho đến khi tốc độ xung ngõ ra giảm xuống dưới tốc độ xung tối
đa.
-> Thay đổi thể tích mỗi xung sang một giá trị cao hơn - xem phần
8 “Dữ liệu kỹ thuật” để chọn xung.

9 Cảnh báo tiêu thụ Dữ liệu mức tiêu thụ ghi trên bộ tổng 1 đã vượt giới hạn tiêu thụ quá
thấp hoặc quá cao. Báo động vẫn được kích hoạt cho đến khi nó
được khởi động lại thủ công bằng FT209.
-> Kiểm tra các giá trị bộ ghi dữ liệu và giới hạn tiêu thụ.

L Rò rỉ (Chỉ phiên
bản nâng cao)

Lưu lượng hoặc thể tích thấp nhất trong thời gian rò rỉ đã vượt các
thiết lập phát hiện rò rỉ. Báo động vẫn được kích hoạt cho đến khi
nó được khởi động lại thủ công bằng FT208. Khởi động lại báo
động (tương tự với thiết lập lại khoảng thời gian rò rỉ) sẽ thiết lập lại
thông tin đối với chức năng đã chọn.

E Đường ống rỗng Trở kháng điện cực đo được trên mức đường ống rỗng (FT540 &
FT541 & FT334). Báo động vẫn được kích hoạt cho đến khi trạng
thái sự cố được khắc phục.
-> Đảm bảo bộ cảm biến được đổ đầy nước.

C Độ dẫn cao Trở kháng điện cực dưới trở kháng phương tiện thấp (FT542) -
nghĩa là nước có độ dẫn cao. Báo động vẫn được kích hoạt cho đến
khi điện trở trong nước trên giới hạn báo động môi trường.

d Lưu lượng cao Lưu lượng lớn hơn giới hạn báo động lưu lượng (FT553).
Báo động vẫn được kích hoạt cho đến khi lưu lượng giảm xuống dưới
giới hạn báo động lưu lượng.

Lưu ý
Thiết lập lại bản ghi sự cố (FT204) cũng thiết lập lại tất cả các báo động. Khi đã thiết lập lại, chỉ các báo
động được kích hoạt mới có thể nhìn thấy trở lại.
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7.2 Mô phỏng lưu lượng MAG 8000 & MAG 8000 CT có một bộ mô phỏng lưu lượng tích hợp (FT551 & FT552) để kiểm tra và điều
chỉnh xung được phát ra đối với bất kỳ thiết bị hoặc hệ thống được kết nối.

Cảnh báo
Các giá trị tổng bị thay đổi trong khi mô phỏng và lưu lượng thực tế KHÔNG được đo. Mô phỏng tiếp tục cho
đến khi được tắt thủ công (vận hành bình thường được khôi phục).
Đối với MAG 8000 CT, mô phỏng lưu lượng chỉ có thể khi các lớp bín kiểm tra bị vỡ.

7.3 Thay thế bộ phát hoặc
bảng mạch in PCB

Vì MAG 8000 & MAG 8000 CT không có SENSORPROM (Eeprom) tháo được, phải cẩn trọng khi thay thế
bộ phát hoặc bảng PCB bị hỏng hoặc hư để đảm bảo vận hành thích hợp và độ chính xác liên tục. Có ba
cách để đạt được sự thay thế dễ dàng và thành công:

1) Đặt hàng bộ phát trọn bộ như một phụ kiện thay thế được cấu hình tương tự như lưu lượng kế ban đầu
khi xuất xưởng. Phải ghi rõ số seri hệ thống của lưu lượng kế ban đầu khi đặt hàng thay thế.

2) Đặt hàng bộ phát trọn bộ như một phụ kiện thay thế với các thiết lập mặc định và một nhãn sản phẩm
trống. Cấu hình cuối cùng được thực hiện tại chỗ. Dữ liệu và cấu hình thiếu sót có thể tải lên từ lưu
lượng kế cũ hoặc có thể đọc được từ nhãn sản phẩm lưu lượng kế cũ.

3) Chỉ đặt hàng bảng PCB thay thế. Bảng PCB chỉ có thể đặt hàng như một phiên bản nâng cao và chỉ
với các thiết lập mặc định. Khi thực hiện cấu hình tại hỗ, chế độ bảo trì phải được chọn trong Flow Tool
và khóa cứng phải được lắp vào bảng PCB để thay đổi các tham số quan trọng.

Lưu ý
Nếu cần phải thay thế bộ phát MAG 8000 CT hoặc bộ cảm biến, cần kiểm tra lại toàn bộ lưu lượng kế.
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Mô tả Thông số kỹ thuật
Phiên bản

± 0,4% lưu lượng ± 2 mm/s
Độ chính xác MAG 8000

Hiệu chỉnh tiêu chuẩn
Hiệu chỉnh mở rộng ± 0,2% lưu lượng ± 2 mm/s

Độ chính xác MAG 8000
CT

Chuyển quyền sở hữu
OIML R49 đối với DN 50 ... DN 300, Cấp 1 và 2 với điều chỉnh
giảm tới Q3/Q1 = 400 tại Q2/Q1 = 1,6
Kiểm tra MI-001 đối với DN 50 ...DN 300, Cấp 2 với tỷ lệ
giảm Q3/Q1 = 80, Q3/Q1 = 63 hoặc Q3/Q1 = 25 tại Q2/Q1 = 6,3

Độ dẫn môi trường Nước sạch > 20 ms/cm
Nhiệt độ MAG 8000

Xung quanh -20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F)
Môi trường: 0 ... 70 °C (32 ... +158 °F)
Bảo quản -40 ... +70 °C (-22 ... +158 °F)

Nhiệt độ MAG 8000 CT
Xung quanh -20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F)
Môi trường: 0,1 ... 30 °C (32 ... +70 °F)
Bảo quản -40 ... +70 °C (-22 ... +158 °F)

Cấp bảo vệ Cấp IP68/NEMA 6P; Ốc xiết cáp lắp cần bộ gắn Sylgard để đạt
IP68/NEMA 6P, nếu không chỉ đạt được cấp IP67/NEMA 4; Cáp lắp
đặt tại nhà máy cho cấp bảo vệ IP68/NEMA 6P

Các phê duyệt đối với MAG
8000

Phê duyệt nước uống
NSF 61 (nước lạnh) Hoa Kỳ
WRAS (BS 6920 nước lạnh) Anh
Danh sách ACS Pháp
DVGW W270 Đức
Belaqua (B)
Phê duyệt mẫu OIML R49

Các phê duyệt đối với MAG
8000 CT

Phê duyệt nước uống
NSF 61 (nước lạnh) Hoa Kỳ
WRAS (BS 6920 nước lạnh) Anh
Danh sách ACS Pháp
DVGW W270 Đức
Belaqua (B)
Phê duyệt mẫu OIML R49
Phê duyệt MI-001
(Số: DK-0200-MI-001-002 hoặc DK-0200-MI-001-004)

Tuân thủ CEN EN 14154, ISO 4064
PED: 97/23EC
EMC: EN 61000-6-3, EN 61000-6-2, EN 61326-1

Bộ cảm biến

DN 25 và DN 40: PN 40

Kích thước, mặt bích và phạm
vi áp suất MAG 8000

EN 1092-1 (DIN 2501)
DN 50 … 150: PN 16
DN 200 … 1200: PN 10 hoặc PN 16

ANSI 16.5 Cấp 150 lb 1” … 24”: 20 bar (290 psi)
AS 4087 28" ... 48": PN 14

Kích thước, mặt bích và phạm
vi áp suất MAG 8000 CT

EN 1092-1 (DIN 2501) DN 50 … 300: PN 16
ANSI 16.5 Cấp 150 lb 2” … 12”: 230 psi
AS 4087 DN 50 … 300: PN 16

Tần số kích từ tối đa (Bộ phát
quyết định tần số kích từ được
lựa chọn)

6,25 Hz đối với kích thước bộ cảm biến DN 25 ... 150 (1” ... 6”)
3,125 Hz đối với kích thước bộ cảm biến DN 200 … 600 (9” … 24”)
1,5625 Hz đối với kích thước bộ cảm biến DN 700 ... 1200 (28" ... 48")

Lớp đệm EPDM
Điện cực và điện cực nối đất Hastelloy C276

8. Dữ liệu kỹ thuật

MAG 8000 & MAG 8000
CT
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Bộ phát
Nguyên khối (hợp khối) hoặc từ xa với cáp lắp tại nhà máy
theo chiều dài 5, 10, 20 hoặc 30 m với các đầu nối
IP68/NEMA 6P. Kết nối được thực hiện tại đáy bộ phát.

Lắp đặt MAG 8000

Lắp đặt MAG 8000 CT Nguyên khối (hợp khối) hoặc từ xa với cáp lắp tại nhà máy theo
chiều dài 5 hoặc 10 m với các đầu nối IP68/NEMA 6P.
Kết nối được thực hiện tại đáy bộ phát.
MI-001 chỉ kiểm tra các lưu lượng kế lắp nguyên khối (hợp khối).

Cấp bảo vệ Vỏ trên bằng thép không gỉ (AISI 316) và đáy được mạ đồng. Bệ
lắp tường từ xa bằng thép không gỉ (AISI 304).

Đầu vào cáp 2 x M20 (một ốc xiết cho một cáp có kích thước 6 … 8
mm (0,02 ... 0,026 ft) được bao gồm trong giao hàng theo

Màn hình và phím Hiển thị với 8 chữ số đối với thông tin chính.
Các biểu tượng chỉ mục, menu và trạng thái đối với thông tin cụ thể
Phím để chuyển đổi thông tin và thiết lập lại bộ tổng khách
hàng và chức năng truy xuất
Thông tin mặc định có thể chọn và các menu có thể truy cập:
- Thao tác
- Lưu lượng kế
- Bảo trì
- Bộ ghi dữ liệu
- Thống kê và rò rỉ (chỉ phiên bản Nâng cao)
- Thu nhập và Thuế (chỉ phiên bản Nâng cao)
Thông tin tổng có thể hiển thị với 1, 2, 3 số thập phân hoặc điều
chỉnh tự động để đạt độ phân giải tối đa

Đơn vị lưu lượng MAG 8000
Tiêu chuẩn Châu Âu Thể tích m3 và lưu lượng m3/h
Tiêu chuẩn Hoa Kỳ Thể tích galông và lưu lượng GPM
Tiêu chuẩn Úc Thể tích MI và lưu lượng MI/d

Các đơn vị khác có thể chọn:
Thể tích: m3 x 100, l x 100, G x 100, G x 1000, MG,
CF x 100, CF x 1000, AF, Al, kl
Lưu lượng: m3/phút, m3/d, l/s, l/phút, GPS, GPH, GPD, MGD,
CFS, CFM, CFH
Các đơn vị khác được đặt hàng từ nhà máy hoặc có thể cấu hình thủ
công tại chỗ bằng cách dán một nhãn lên màn hình và thay đổi các hệ

Đơn vị lưu lượng MAG 8000 CT
Tiêu chuẩn Châu Âu Thể tích m3 và lưu lượng m3/h

Ngõ ra số MAG 8000 2 ngõ ra thụ động (MOS), cách điện ganvanic
Tải tối đa ± 35 V DC, bảo vệ đoản mạch 50 mA
Chức năng ngõ ra A  Có thể lập
trình như thể tích xung
– thuận - ngược - thuận/thực
– ngược/thực
Chức năng ngõ ra B
Có thể lập trình như thể tích xung (như ngõ ra A), báo động hoặc truy
xuấtNgõ ra
Tốc độ xung tối đa 50 Hz (chỉ phiên bản cơ bản) và 100 Hz (chỉ
phiên bản nâng cao), độ rộng xung 5, 10, 50, 100, 500 ms

Ngõ ra số MAG 8000 CT 2 ngõ ra thụ động (MOS), cách điện ganvanic
Tải tối đa ± 35 V DC, bảo vệ đoản mạch 50 mA
Chức năng ngõ ra A  Có thể lập
trình như thể tích xung
– thuận
Chức năng ngõ ra B
– báo động
Ngõ ra
Tốc độ xung tối đa 50 Hz (chỉ phiên bản cơ bản) và 100 Hz (chỉ
phiên bản nâng cao), độ rộng xung 5, 10, 50, 100, 500 ms

(tiếp)
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Thông tin IrDA: Giao diện giao tiếp hồng ngoại tích hợp tiêu chuẩn với giao thức
MODBUS RTU
Mô đun phụ trợ
· Giao diện nối tiếp RS 232 với MODBUS RTU (Rx/Tx/GND),

điểm với điểm với cáp tối đa 15m
· Giao diện nối tiếp RS 485 với MODBUS RTU (+/-/GND),

đa điểm tới 32 thiết bị với cáp tối đa 1000m
Giao thức MODBUS RTU là một giao thức mở (thông tin bổ sung sẵn
có theo yêu cầu)
Tốc độ nối tiếp 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 Baud

Nguồn pin1) Tự động phát hiện nguồn với biểu tượng được hiển thị đối với nguồn
còn lại. Ở chế độ pin, tần số kích từ được chọn thủ công
Pin trong: 2 pin đại 3,6 V / 33 Ah
Pin ngoài: 4 pin đại 3,6 V / 66 Ah

Nguồn điện 12/-24 V AC Phạm vi điện áp đầu vào: 12-24 V AC/DC (10-32 V AC/DC)
Tiêu thụ công suất trong chế độ điện lưới: 2 VA
Cách điện Cấp II
Cầu chì: 1000 mA T - Không thể thay thế
Bảo vệ đoản mạch: Môđun được bảo vệ đoản mạch ở đầu nối ra.
Cả trong chế độ nguồn điện lưới và dự phòng
Tuân thủ các tiêu chuẩn: IEC 61010-1, OIML R49-1, EN
61000-6-3, EN 610000-6-2

Nguồn điện lưới 115/230 V
AC

Phạm vi điện áp đầu vào: 115/230 V AC, +15% đến -20%, 50-60 Hz
Tiêu thụ công suất trong chế độ điện lưới: 2 VA
Cách điện Cấp II
Cầu chì: 250 mA T - Không thể thay thế
Bảo vệ đoản mạch: Môđun được bảo vệ đoản mạch ở đầu nối ra.
Cả trong chế độ nguồn điện lưới và dự phòng
Tuân thủ các tiêu chuẩn: IEC 61010-1, OIML R49-1, EN
61000-6-3, EN 610000-6-2

Cáp đầu vào cho nguồn điện
12-24 V AC/DC và
115/230 V AC

Cáp PUR lắp đặt tại nhà máy với 2 x 1 mm2
(nâu, xanh), chiều dài = 3m
Chịu được ánh nắng mặt trời và nước
Đường kính ngoài 7mm
Điện áp định mức (V AC) 300/500 V AC
Điện áp thử (V AC) 2000 V AC
Phạm vi nhiệt độ (°C): Đi cố định -40 đến +90 °C

Ứng dụng linh hoạt -30 đến +80 °C
Bán kính uốn tối thiểu 28mm, (lắp đặt cố định)
Lực kéo tối đa 200N
Ngõ ra: Đầu nối pin - cái
Pin dự phòng: Đầu nối pin - đực

(tiếp)

1) Pin lithi được quản lý bằng các quy định vận chuyển đặc biệt theo “Quy định về Hàng hóa Nguy
hiểm”, UN 3090 và UN 3091” của Liên Hiệp Quốc.  Phải có chứng từ vận chuyển đặc biệt để tuân
thủ những quy định này. Điều này có thể ảnh hưởng đến thời gian và chi phí vận chuyển.
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Thông số kỹ thuật Modbus RTU dụng cụ đo lường lưu lượng của Siemens đối với các môđun phụ
trợKiểu thiết bị Phụ
Tốc độ baud 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 bít/giây.
Số trạm Khuyến cáo: 31 mỗi đoạn không có bộ lặp
Phạm vi địa chỉ thiết bị 1-247
Giao thức RTU

(Các giao thức Modbus khác như ASCII, Plus hoặc TCP/IP không được hỗ
trợ)

Giao diện điện RS 485, 2 dây và RS 232, 2 dây
Kiểu bộ nối Đấu nối vít
Mã chức năng được hỗ trợ 1 cuộn đọc

3 bộ ghi đọc
5 cuộn đơn ghi
16 bộ ghi đa
17 ID phụ báo cáo

Phát Có
Chiều dài cáp tối đa 1200 m (@38400 bít/giây.)
Tiêu chuẩn Modbus qua đường dây nối tiếp v1.0
Chứng nhận Không
Biên dạng thiết bị Không có
Mô đun phụ trợ tuân
thủ

- thông số kỹ thuật MODBUS qua đường dây nối tiếp & hướng dẫn thực
hiện v. 1.0 modbus.org 12/02/02

- Thông số kỹ thuật giao thức ứng dụng MODBUS v.
1.1 modbus.org 12/06/02

Cách điện Cách điện chức năng 500 V AC các tín hiệu dữ liệu và tín hiệu chung

Tính năng/Phiên bản MAG 8000 &
MAG 8000 CT cơ

bản

MAG 8000 &
MAG 8000 CT nâng cao

Tần số đo lường (nguồn
pin)

Tối đa 1/15 Hz Tối đa 6,25 Hz

Bộ tổng 3 3
Ngõ ra xung 2, tối đa 50 Hz 2, tối đa 100 Hz
Thông tin Phụ trợ Phụ trợ
IrDA Có Có
Thời gian và ngày Có Có
Bảo vệ dữ liệu Có Có
Bộ ghi dữ liệu Có Có
Từ định danh ứng dụng Có Có
Xử lý báo động Có Có
Trạng thái lưu lượng kế Có Có
Chẩn đoán Có Có
Quản lý nguồn pin Có Có
Thử cách điện - Có
Phát hiện rò rỉ - Có
Sử dụng lưu lượng kế - Có
Thống kê - Có
Thuế - Có
Ngày thanh toán (Thu nhập) - Có

(tiếp)

Các mô đun phụ trợ phải được kết nối với thiết bị tuân thủ “Chỉ thị điện áp thấp” để đảm bảo an toàn. Lớp
cách điện trong môđun phụ trợ MODBUS MAG 8000 & MAG 8000 CT chỉ là lớp cách điện chức năng.

8.2 Tính năng/Phiên bản
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Các tính
năng

Nhận dạng ứng dụng (FT1 & FT2)
Số nhãn (hiển thị trên màn hình nếu các số được chọn) và vị trí lưu lượng kế tới 15 ký tự mỗi thông tin.

Ngày và thời gian (FT100)
Đồng hồ thời gian thực và ngày (chênh lệch tối đa 15 phút mỗi năm)

Bộ tổng (FT101 & FT102 & FT103)
• 2 bộ tổng: Tính toán lưu lượng thực thuận, ngược, lưỡng hướng và giá trị bắt đầu có thể chọn tự do.
• 1 bộ tổng khách hàng, theo thiết lập bộ tổng 1 và có thể thiết lập lại được qua phím hiển thị hoặc phần

mềm bằng cách ghi ngày và thời gian.

Đo lường(FT300...FT334)
• Thể tích có thể chọn tự do và đơn vị lưu lượng khi m3 và m3/h mặc định trên màn hình. Tất cả các đơn

vị khác được hiển thị với một nhãn hiển thị.
• Tần số kích từ trong vận hành bằng pin (chọn thủ công):

- Tần số kích từ tối đa cơ bản 1/15 Hz
- Tần số kích từ có thể chọn tối đa, nâng cao 6,25 Hz và liên quan đến bộ cảm biến
- Tần số kích từ mặc định được chọn điển hình đối với 6 năm vận hành trong ứng dụng tính thu

nhập; 1/15 Hz đối với DN 25 … 150 (1“ … 6“)
1/30 Hz đối với DN 200 … 600 (8“ … 24“)
1/60 Hz đối với DN 700 ... 1200 (28" ... 48")

• Tần số kích từ với nguồn điện lưới theo tần số kích từ bộ cảm biến tối đa
• Hằng số lọc là số lần kích từ
• Lưu lượng cắt tối thiểu, % Qn (Q3)
• Phát hiện đường ống rỗng (biểu tượng hiển thị trên màn hình khi được kích hoạt)
• Chọn bộ lọc đối với tần số điện lưới (50/60 Hz)
• Hệ số hiệu chỉnh đối với thay đổi hướng dòng hoặc điều chỉnh lưu lượng

Bộ ghi dữ liệu (FT600...FT739)
• Ghi 26 bản ghi: có thể chọn ghi theo ngày, tuần hoặc tháng
• Mỗi bản ghi bao gồm:

- Tiêu thụ trên bộ tổng 1
- Tiêu thụ trên bộ tổng 2
- Báo động trong kỳ hiện hành (13 báo động)
- Trạng thái lưu lượng kế (8 giá trị)

• Báo động tiêu thụ cao hoặc thấp đối với khoảng thời gian ghi đã chọn
• Các giá trị bộ tổng 1 cho tất cả 26 khoảng thời gian có thể đọc được trên màn hình

Báo động (FT200...FT274)
• Báo động kích hoạt được chỉ thị trên màn hình
• Theo dõi tất cả các báo động có bản ghi thống kê trên mỗi báo động.

- Tổng số giờ báo động kích hoạt
- Số lần báo động được kích hoạt
- Lần đầu báo động xuất hiện
- Lần cuối báo động biến mất

• Các sự cố nghiêm trọng làm gián đoạn đo lường nếu kích hoạt
- Cách điện tín hiệu - Miễn nhiễm tín hiệu bị ảnh hưởng (Chỉ phiên bản nâng cao)
- Dòng điện cuộn dây - Sự cố trong trường điều khiển bộ cảm biến từ
- Bộ khuếch đại - Sự cố trong mạch tín hiệu
- Kiểm tra tổng - Sự cố trong tính toán hoặc xử lý dữ liệu

• Sự cố cảnh báo
- Nguồn thấp - Mức báo động pin khách hàng có thể chọn hoặc giảm nguồn
- Tràn lưu lượng - Lưu lượng trong bộ cảm biến vượt Qmax (125% Qn (Q3, Q4))
- Tràn xung trên ngõ ra A và B - Thể tích xung đã chọn quá nhỏ so với lưu lượng thực tế và tốc độ

xung ngõ ra tối đa
- Tiêu thụ - Tiêu thụ đã lưu trên bộ ghi dữ liệu vượt giới hạn do khách hàng chọn mức tiêu thụ cao

hoặc thấp
- Rò rỉ - Rò rỉ được phát hiện dựa trên các thiết lập của khách hàng (Chỉ phiên bản nâng cao)
- Đường ống rỗng - Không nước trong đường ống/bộ cảm biến
- Trở kháng thấp - Trở kháng điện cực đo được dưới mức trở kháng thấp của khách hàng
- Giới hạn lưu lượng - Lưu lượng thực tế vượt giới hạn lưu lượng cao đã chọn

Trạng thái lưu lượng kế (FT120)
Theo dõi các tham số và dữ liệu thu nhập quan trọng
• Thay đổi bộ tổng 1 và 2
• Thay đổi bộ tổng thuế
• Thay đổi thiết lập thuế
• Thay đổi ngày và thời gian
• Báo động đã được kích hoạt (xem bản ghi báo động để biết thêm chi tiết)
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• Bản ghi sự cố đã được thiết lập lại
• Khóa cứng đã bị gãy
• Lưu lượng kế được cấp lại nguồn

Bảo vệ dữ liệu
• Toàn bộ dữ liệu được lưu vào EEPROM. Bộ tổng 1 và 2 được sao lưu mỗi 10 phút, thống kê mỗi giờ và

đo tiêu thụ công suất và nhiệt độ mỗi 4 giờ.
• Bảo vệ bằng mật khẩu toàn bộ các tham số và bảo vệ bằng phần cứng các tham số hiệu chỉnh và thu

nhập.

Quản lý nguồn pin
• Tối ưu hóa thông tin về dung lượng còn lại của pin.
• Dung lượng pin tính toán bao gồm toàn bộ các bộ phận tiêu thụ và dung lượng pin sẵn có được

điều chỉnh theo sự thay đổi nhiệt độ môi trường.

Chẩn đoán
• Tự kiểm tra liên tục bao gồm

- Dòng điện cuộn dây để điều khiển từ trường
- Mạch vào tín hiệu
- Tính toán, xử lý và lưu trữ dữ liệu

• Các tính năng
- Thống kê và ghi báo động đối với phân tích sự cố
- Trở kháng điện cực để kiểm tra tiếp xúc với môi trường thực tế
- Mô phỏng lưu lượng để kiểm tra xung và chuỗi tín hiệu giao tiếp để định tỷ lệ chính xác
- Số lần đo bộ cảm biến (kích từ)
- Nhiệt độ bộ phát (tính toán dung lượng pin)
- Báo động trở kháng thấp đối với thay đổi về môi trường
- Báo động lưu lượng khi vượt lưu lượng cao xác định
- Chế độ kiểm tra đối với kiểm tra hiệu quả đo nhanh

• Phiên bản nâng cao bao gồm
- Kiểm tra “Giao tiếp chéo” cách điện
- Sử dụng lưu lượng kế
- Biên dạng tiêu thụ
- Lưu lượng thống kê và dữ liệu tiêu thụ

Thử cách điện (Chỉ phiên bản nâng cao)
Thử miễn nhiễm tín hiệu đối với nhiễu và hệ thống lắp đặt kém. Khoảng thời gian thử có thể chọn được
và chức năng đo lường bị gián đoạn trong khoảng thời gian thử 4 phút.

Phát hiện rò rỉ (Chỉ phiên bản nâng cao)
Theo dõi lưu lượng hoặc thể tích thấp nhất trong khung thời gian đã chọn trong 24 giờ. Rò rỉ được phát
hiện trong một khoảng thời gian có thể chọn khi giá trị theo dõi vượt mức rò rỉ có thể. Các giá trị tối thiểu và
tối đa được lưu với ngày ghi. Giá trị lưu gần nhất có thể thấy được trên màn hình

Sử dụng lưu lượng kế (Chỉ phiên bản nâng cao)
6 bộ ghi để theo dõi tổng thời gian lưu lượng kế vận hành trong các khoảng lưu lượng khác nhau. Các
khoảng đã ghi có thể chọn tùy ý là % Qn (Q3).

Thuế (Chỉ phiên bản nâng cao)
6 bộ ghi thuế tính thể tích được cấp trong khung thuế đã chọn, dựa trên thời gian ngày, lưu lượng hoặc kết
hợp.

Thuế cũng có thể sử dụng cho biên dạng tiêu thụ khi tiêu thụ liên quan đến các khoảng thời gian  hoặc lưu
lượng khác nhau.
Giá trị thuế có thể thấy được trên màn hình.

Ngày thanh toán (Chỉ phiên bản nâng cao)
Tại một ngày xác định trước, giá trị chỉ mục bộ tổng 1 được lưu. Các giá trị cũ được lưu để phản ánh hai
giá trị chỉ mục bộ tổng 1 gần nhất. Các giá trị thanh toán có thể thấy được trên màn hình

Thống kê (Chỉ phiên bản nâng cao)
• Lưu lượng tối thiểu với ngày và thời gian ghi
• Lưu lượng tối đa với ngày và thời gian ghi
• Tiêu thụ ngày tối thiểu với ngày ghi
• Tiêu thụ ngày tối đa với ngày ghi
• Tiêu thụ tổng và hàng ngày 7 ngày gần nhất
• Tiêu thụ tháng thực tế
• Tiêu thụ tháng gần nhất
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8.3  Độ bất trắc lưu
lượng kế

Để đảm bảo đo lường không ngừng chính xác, các lưu lượng kế phải được hiệu chỉnh định kỳ. Hiệu chỉnh
được thực tại các cơ sở lưu lượng của Siemens đã được DANAK và UKAS chứng nhận đạt ISO/IEC
17025.

Các cơ quan chứng nhận DANAK và UKAS đã ký thỏa thuận ILAC MRA (Thỏa thuận Công nhận lẫn nhau -
Hợp tác Chứng nhận Phòng Thí nghiệm Quốc tế). Chứng nhận này đảm bảo khả năng theo dõi và chứng
nhận quốc tế các kết quả thử nghiệm tại 39 quốc gia trên toàn thế giới bao gồm khả năng theo dõi NIST
(Viện Tiêu chuẩn và Kĩ thuật Quốc gia) tại Hoa Kỳ.

Hiệu chỉnh được lựa chọn quyết định độ chính xác của lưu lượng kế. Các kết quả hiệu chỉnh tiêu chuẩn
theo độ bất trắc tối đa ±0,4%±0,2 mm/s và các kết quả hiệu chỉnh mở rộng theo độ bất trắc tối đa
±0,2% lưu lượng ±0,2 mm/s. Chứng nhận hiệu chỉnh được kèm theo từng bộ cảm biến và dữ liệu hiệu
chỉnh được lưu trong lưu lượng kế.

Các điều kiện tham chiếu hiệu chỉnh (ISO 9104 và DIN EN 29104)

Nhiệt độ môi trường 20°C ± 5K (68°F ± 9°F)
Nhiệt độ môi trường 20°C ± 5K (68°F ± 9°F)
Thời gian làm nóng 30 phút
Bao gồm trong đoạn ống
• Đoạn ống hút 10 x DN
• Đoạn ống xả 5 x DN
Điều kiện lưu lượng Biên dạng phát triển đầy đủ

8.4 Phê duyệt loại lưu lượng
kế MAG 8000 CT (Chương
trình thu nhập)

Chương trình MAG 8000 CT là một loại chương trình được phê duyệt theo tiêu chuẩn lưu lượng kế quốc tế
OIML R49. Chương trình chuyển quyền sở hữu được phê duyệt là Cấp I và Cấp II đối với chương trình bộ
cảm biến DN50 đến DN300 tại Q3 và Q3/Q1.
Q2/Q1 = 1,6 và theo thông số kỹ thuật OIML R49 tiêu chuẩn.
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Thông số kỹ thuật phê duyệt mẫu OIML R49 đối với Cấp I

Kích thước 50 65 80 100 125 150 200 250 300
(2“) (2½“) (3“) (4“) (5“) (6“) (8“) (10“) (12“)

„R“  Q3/Q1 250 250 250 250 250 250 250 250 160
Q4 [m3/h] 78,75 125 200 312,5 500 787,5 1250 2000 2000
Q3  [m3/h] 63 100 160 250 400 630 1000 1600 1600
Q2 [m3/h] 0,40 0,64 1,00 1,60 2,50 4,00 6,40 10,0 16,0
Q1 [m3/h] 0,25 0,40 0,63 1,00 1,60 2,50 4,00 6,40 10,0

Thông số kỹ thuật phê duyệt mẫu OIML R49 đối với Cấp II

Quy mô 50 65 80 100 125 150 200 250 300
(2“) (2½“) (3“) (4“) (5“) (6“) (8“) (10“) (12“)

„R“  Q3/Q1 400 400 400 400 400 400 400 400 250
Q4 [m3/h] 78,75 125 200 312,5 500 787,5 1250 2000 2000
Q3  [m3/h] 63 100 160 250 400 630 1000 1600 1600
Q2 [m3/h] 0,25 0,40 0,63 1,00 1,60 2,50 4,00 6,40 10,0
Q1 [m3/h] 0,16 0,25 0,40 0,63 1,00 1,60 2,5 4,0 6,4

8.5 MAG 8000 CT (Chương
trình thu nhập) MI-001

Chương trình MAG 8000 CT là một loại chương trình được phê duyệt theo tiêu chuẩn lưu lượng kế quốc tế
OIML R49. Từ ngày 1 tháng 11 năm 2006, chỉ thị lưu lượng kế MI-001 có hiệu lực, có nghĩa là toàn bộ các
lưu lượng kế có thể bán xuyên biên giới EU nếu các lưu lượng kế mang nhãn MI-001.

Các sản phẩm được dán nhãn và kiểm tra MAG 8000 CT MI-001 là sản phẩm được phê duyệt Cấp II theo
Chỉ thị 2004/22/EC của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu ngày 31 tháng 3 năm 2004 về các dụng cụ đo
lường (MID), Phụ lục MI-001 về các kích thước từ DN 50 đến DN 300.

Chứng nhận MID thu được dưới dạng phê duyệt môđun modul B + D theo chỉ thị nói trên.
Môđun B: Phê duyệt kiểu theo OIML R49 Môđun D: Phê duyệt
bảo hiểm chất lượng sản xuất
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Các sản phẩm được kiểm tra và dán nhãn MAG 8000 CT MI-001 với các phạm vi đo Q3 và Q3/Q4 = 1,25
và Q2/ Q1 = 6,3, xem bảng dưới đây:

DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300
(2“) (2½“) (3“) (4“) (5“) (6“) (8“) (10“) (12“)

„R“  Q3/Q1 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Q4 [m3/h] 19 31 50 75 125 188 313 500 750
Q3  [m3/h] 15 25 40 60 100 150 250 400 600
Q2 [m3/h] 3,78 6,30 10,1 15,1 25,2 37,8 63,0 100,8 151,2
Q1 [m3/h] 0,60 1,00 1,60 2,40 4,0 6,0 10,0 16,0 24,0

DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300
(2“) (2½“) (3“) (4“) (5“) (6“) (8“) (10“) (12“)

„R“  Q3/Q1 63 63 63 63 63 63 63 63 63
Q4 [m3/h] 19 31 50 75 125 188 313 500 750
Q3  [m3/h] 15 25 40 60 100 150 250 400 600
Q2 [m3/h] 1,50 2,50 4,0 6,0 10,0 15,0 25,0 40,0 60,0
Q1 [m3/h] 0,24 0,40 0,63 0,95 1,59 2,38 3,97 6,35 9,52

DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300
(2“) (2½“) (3“) (4“) (5“) (6“) (8“) (10“) (12“)

„R“  Q3/Q1 63 63 63 63 63 63 63 63 63
Q4 [m3/h] 19 31 50 75 125 188 313 500 750
Q3  [m3/h] 15 25 40 60 100 150 250 400 600
Q2 [m3/h] 1,50 2,50 4,0 6,0 10,0 15,0 25,0 40,0 60,0
Q1 [m3/h] 0,24 0,40 0,63 0,95 1,59 2,38 3,97 6,35 9,52

Nhãn được dán ở phía bên vỏ máy. Ví dụ về nhãn sản phẩm được minh họa dưới đây:

Lưu ý
Đối với các điều kiện lắp đặt MAG 8000 CT, phải lắp đặt ở vị trí nguyên khối (hợp khối) và vị trí nằm ngang
để xin được chứng nhận MI-001.

Các pin phải được lắp với phần trên hướng lên để đạt được dung lượng tối đa.
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8.6 Bảng kích thước
DN 25...DN 1200 (1"...48")

Bảng thể hiện mối quan hệ giữa vận tốc dòng chảy V, lượng lưu lượng Q và kích thước bộ cảm biến DN
(kích thước).

Hướng dẫn lựa chọn bộ cảm biến
Phạm vi đo tối thiểu: 0-0,25 m/s (0-0,8 ft/giây.) Phạm vi đo tối đa: 0-10 m/s (0-33 ft/giây.)
Thông thường, bộ cảm biến được chọn sao cho V nằm trong phạm vi đo 1-2 m/s (3-7 ft/giây.).

Công thức tính vận tốc dòng:

Công thức tính vận tốc dòng:
GPM = (Đường kính trong ống tính theo inch)2 x vận tốc (ft/giây) x 2,448

Hoặc V

(Đường kính trong ống)2 (Đường kính trong ống)2Hoặc V
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Kích thước mm [inch]

Hệ mét (Áp suất tính theo bar)

Kích thước 25 mm, 40 mm & > 300 mm

Thông số kỹ thuật
mặt bích

Định mức
mặt bích

Nhiệt độ °C

0 10 50 70

EN 1092-1 PN 10 10,0 10,0 9,7 9,4

PN 16 16,0 16,0 15,5 15,1

PN 40 40,0 40,0 38,7 37,7

ANSI 16.5 150 lb 19,7 19,7 19,3 18,0

Kích thước 50 mm đến 300 mm

EN 1092-1 PN 10 10,0 10,0 10,0 8,2

PN 16 10,0 16,0 16,0 13,2

ANSI 16.5 150 lb 10,0 19,7 19,7 16,2

Hệ đo lường Anh (Áp suất tính theo Psi)

Kích thước 1", 1½", & > 12"

Thông số kỹ thuật
mặt bích

Định mức
mặt bích

Nhiệt độ °F

32 50 122 158

EN 1092-1 PN 10 145 145 141 136

PN 16 232 232 225 219

PN 40 580 580 561 547

ANSI 16.5 150 lb 286 286 280 261

Kích thước 2" đến 12"
EN 1092-1 PN 10 145 145 145 119

PN 16 145 232 232 191

ANSI 16.5 150 lb 145 286 286 235

8.7 Ảnh hưởng của nhiệt
độ đến áp suất vận
hành

8.8 Kích thước “vật lý”

Kích
thước
danh
định

A L, chiều dài D, đường kính Khối
lượng1)EN 1092-1 ANSI

16.5
Cl.150

AS
4087
PN 16

AWWA DI DO
PN
10

PN
16

PN
40

mm (inch) mm (inch) mm mm mm inch mm mm inch mm (inch) kg lbs
25 (1) 194 (7,7) - - 200 7,9 200 N/A N/A 25 (0,98) 2) 6 13
40 (1½) 204 (8,1) - - 200 7,9 200 N/A N/A 40 (1,57) 2) 9 20
50 (2) 195 (7,7) - 200 - 7,9 200 N/A N/A 42 (1,65) 2) 11 25
65 (2½) 201 (8) - 200 - 7,9 200 N/A N/A 55 (2,17) 2) 13 29
80 (3) 207 (8,2) - 200 - 7,9 200 N/A N/A 67 (2,64) 2) 15 34
100 (4) 214 (8,5) - 250 - 9,8 250 N/A N/A 81 (3,19) 2) 17 38
125 (5) 224 (8,9) - 250 - 9,8 250 N/A N/A 101 (3,98) 2) 22 50
150 (6) 239 (9,5) - 300 - 11,8 300 N/A N/A 131 (5,16) 2) 28 63
200 (8) 264 (10,5) 350 350 - 13,8 350 N/A N/A 169 (6,65) 2) 50 113
250 (10) 291 (11,5) 450 450 - 17,7 450 N/A N/A 212 (8,35) 2) 71 160
300 (12) 317 (12,6) 500 500 - 19,7 500 N/A N/A 265 (10,43) 2) 88 198
350 (14) 369 (14,6) 550 550 - 21,7 550 N/A N/A 350 (13,78) 2) 127 279
400 (16) 394 (15,6) 600 600 - 23,6 600 N/A N/A 400 (15,75) 2) 145 318
450 (18) 425 (16,8) 600 600 - 23,6 600 N/A N/A 450 (17,72) 2) 175 394
500 (20) 450 (17,8) 600 600 - 26,8 600 N/A N/A 500 (19,68) 2) 225 494
600 (24) 501 (19,8) 600 600 - 32,3 600 N/A N/A 600 (23,62) 2) 340 747
700 (28) 544 (21,4) 700 875 - N/A N/A 700 27,6 700 (27,55) 2) 316 694
750 (30) 571 (22,5) N/A N/A - N/A N/A 750 29,5 750 (29,52) 2) N/A N/A
800 (32) 606 (23,9) 800 1000 - N/A N/A 800 31,5 800 (31,49) 2) 398 1045
900 (36) 653 (25,7) 900 1125 - N/A N/A 900 35,4 900 (35,42) 2) 476 1045
1000 (40) 704 (27,7) 1000 1250 - N/A N/A 1000 39,4 1000 (39,36) 2) 602 1322
1050 (42) 704 (27,7) N/A N/A - N/A N/A 1050 41,3 1050 (41,33) 2) N/A N/A
1100 (44) 755 (29,7) N/A N/A - N/A N/A 1100 43,3 1100 (43,30) 2) N/A N/A
1200 (48) 810 (31,9) 1200 1500 - N/A N/A 1200 47,2 1200 (47,23) 2) 887 1996

1) Đối với phiên bản từ xa, khối lượng bộ cảm biến được giảm 2kg (4,5 lb)
2) Xem bảng mặt bích
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Kích thước mm (inch), khối
lượng 3,5 kg (8lb)

Kích thước  mm Bulông
mm OD PCD T B Lỗ Bulôn

gPN 10
200 340 295 24 22 8 M20
250 395 350 26 22 12 M20
300 445 400 26 22 12 M20
350 505 460 28 22 16 M20
400 565 515 32 26 16 M24
450 615 565 36 26 20 M24
500 670 620 38 26 20 M24
600 780 725 42 30 20 M27
700 895 840 - 30 24 M27
750 - - - - - -
800 1015 950 - 33 24 M30
900 1115 1050 - 33 28 M30
1000 1230 1160 - 36 28 M33
1050 - - - - - -
1100 - - - - - -
1200 1455 1380 - 39 32 M36
PN 16
50 165 125 19 18 4 M16
65 185 145 20 18 8 M16
80 200 160 20 18 8 M16
100 220 180 22 18 8 M16
125 250 210 22 18 8 M16
150 285 240 24 22 8 M20
200 340 295 26 22 12 M20
250 405 355 29 26 12 M24
300 460 410 32 26 12 M24
350 520 470 35 26 16 M24
400 580 525 38 30 16 M27
450 640 585 42 30 20 M27
500 715 650 46 33 20 M30
600 840 770 52 36 20 M33
700 910 840 - 36 24 M33
750 - - - - - -
800 1025 950 - 39 24 M36
900 1125 1050 - 39 28 M36
1000 1255 1170 - 42 28 M39
1050 - - - - - -
1100 - - - - - -
1200 1485 1390 - 48 32 M45
PN 40
25 115 85 16 14 4 M12
40 150 110 18 18 4 M16

8.9  Kích thước mặt
bích (Hệ mét)

Kích thước  inch Bulông

inch OD PCD T B Lỗ Bulông

ANSI Cấp 150

1" 4,25 3,12 0,56 0,62 4 9/16"
1 ½" 5 3,88 0,68 0,62 4 9/16"

2" 6 4,75 0,75 0,75 4 5/8"

2 ½" 7 5,5 0,88 0,75 4 5/8"

3" 7,5 6 0,94 0,75 4 5/8"

4" 9 7,5 0,94 0,75 8 5/8"

5" 10 8,5 0,94 0,88 8 3/4"

6" 11 9,5 1 0,88 8 3/4"

8" 13,5 11,75 1,12 0,88 8 3/4"

10" 16 14,25 1,19 1,00 12 7/8"

12" 19 17 1,25 1,00 12 7/8"

14" 21 18,75 1,38 1,12 12 1"

16" 23,5 21,25 1,44 1,12 16 1"

18" 25 22,75 1,56 1,25 16 1 1/8"

20" 27,5 25 1,69 1,25 20 1 1/8"

24" 32 29,5 1,88 1,38 20 1 1/4"

Phiên bản từ xa
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Kích thước mm (inch), khối
lượng 2,0 kg (4,5 lb)

Pin ngoài

Lưu ý
Lắp đặt vật lý pin có thể ảnh hưởng đến dung lượng của pin.
Dung lượng pin tối ưu đạt được với pin ở vị trí thẳng đứng như minh họa.

8.10  Vòng tiếp đất

Kích thước mm đối với vòng tiếp đất MAG 8000 & MAG 8000 CT DN 25 đến DN 300

Kích thước: Đường kính trong (d) Đường kính ngoài (D) h
DN 25 27 68 88
DN 40 38 88 105
DN 50 52 100 113
DN 65 64 120 123
DN 80 79 133 130
DN 100 95 158 145
DN 125 115 188 155
DN 150 145 216 175
DN 200 193 268 200
DN 250 246 324 230
DN 300 295 374 253

9 Đặt hàng

9. Đặt hàng Vui lòng sử dụng Bộ chọn PIA trực tuyến để xem các bản cập
nhật mới nhất. Đường liên kết bộ chọn PIA:

www.pia-selector.automation.siemens.com
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Mô tả Đơn hàng số Biểu tượng
Flow Tool PC trên đĩa CD
(Tải xuống miễn phí
từ  www.siemens.com/flow)

FDK-087L6001

Bộ điều hợp giao diện hồng
ngoại IrDA với USB để
thu dữ liệu bằng cáp 1,2m (3,9 ft)

FDK-087L4163

Pin cho nguồn điện lưới, một
pin đại pc (3,6V, 16,5 Ah)
Xem ở chú ý 1)

FDK-087L4201

Pin trong:, một pin đại
(3,6 V 33 Ah) và các phụ kiện thay thế
Xem ở chú ý 1)

FDK-087L4150

Pin ngoài IP68/NEMA 6P với đầu nối,
bốn pin đại (3,6 V 66Ah) Xem ở chú ý 1)

FDK-087L4151

Nguồn điện lưới 12 ... 24 V AC/DC với pin dự
phòng và cáp nguồn 3m (9,8 ft) để đấu nối
ngoài (không bao gồm pin)

FDK-087L4210

Nguồn điện lưới 115 ... 230 V AC với pin dự
phòng và cáp nguồn 3m (9,8 ft) để đấu nối
ngoài (không bao gồm pin)

FDK-087L4211

Môđun phụ trợ RS 232, giao diện giao tiếp điểm với
điểm bằng giao thức MODBUS RTU

FDK-087L4212

Môđun phụ trợ RS 485, giao diện giao tiếp đa
điểm bằng giao thức MODBUS RTU

FDK-087L4213

Một đầu vào cáp 6 ... 8 mm
(0,02 ... 0,026 ft)
Gói ốc xiết bằng đồng M20 (1 chiếc)

FDK-087L4196

Một đầu vào cáp 3,5 ... 5 mm (0,011 ... 0,016 ft)
Ốc xiết bằng đồng M12 với ốc xiết
giảm M20. Bộ 10 chiếc

FDK-087L4154

Một đầu vào cáp 6 ... 8 mm (0,02 ... 0,026 ft) Gói
ống xiết bằng đồng M20 (10 chiếc)

FDK-087L4155

Một đầu vào cáp 8 ... 11 mm (0,026 ... 0,036 ft) Gói
ống xiết bằng đồng M20 (10 chiếc)

FDK-087L4156

Một đầu vào cáp 11 ... 15 mm (0,036 ... 0,049 ft)
Gói ống xiết bằng đồng M20 (10 chiếc)

FDK-087L4157

Hai đầu vào cáp 3,5 ... 5 mm (0,011 ... 0,016 ft) Gói
ống xiết bằng đồng M20 (10 chiếc)

FDK-087L4158

Hai đầu vào cáp 5,5 ... 7,5 mm (0,018 ... 0,024 ft) Gói
ống xiết bằng đồng M20 (10 chiếc)

FDK-087L4159

Bộ gắn IP68/NEMA 6P FDK-085U0220

Khóa cứng MAG 8000 & MAG 8000 CT để truy cập
các tham số được bảo vệ

FDK-087L4165

Bộ đào  tạo thử MAG 8000 về vận
hành pin kiềm.
Bộ phát  có  CD  Flow  tool,  bộ điều
hợp giao diện IrDA và khóa cứng
(Không có giới hạn hàng hóa nguy

FDK-087L4080

Pin kiềm đối với bộ phát thử (3V 13 Ah)
(Không có giới hạn hàng hóa nguy hiểm)

FDK-087L4142

9.1 Phụ kiện

1)  Pin lithi được quản lý bằng các quy định vận chuyển đặc biệt theo “Quy định về Hàng hóa Nguy hiểm”, UN 3090
và UN 3091” của Liên Hiệp Quốc. Phải có chứng từ vận chuyển đặc biệt để tuân thủ những quy định này. Điều
này có thể ảnh hưởng đến thời gian và chi phí vận chuyển.
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Mô tả Đơn hàng số Biểu tượng
Bộ thay thế bộ phát hợp khối MAG 8000 (Phiên
bản cơ bản).
Số hệ thống ghi theo đơn hàng. Không
bao gồm pin

FDK-087L4166

Bộ thay thế bộ phát từ xa MAG 8000 (Phiên bản
cơ bản).
Số hệ thống ghi theo đơn hàng. Không
bao gồm pin

FDK-087L4202

Bộ thay thế bộ phát hợp khối MAG 8000 (Phiên
bản nâng cao).
Số hệ thống ghi theo đơn hàng. Không
bao gồm pin

FDK-087L4203

Bộ thay thế bộ phát từ xa MAG 8000 (Phiên bản
nâng cao).
Số hệ thống ghi theo đơn hàng. Không
bao gồm pin.

FDK-087L4204

Bộ thay thế PCB bộ phát MAG 8000 (Phiên bản
cơ bản).

A5E01171569

Bộ thay thế PCB bộ phát MAG 8000 (Phiên bản
nâng cao).

FDK-087L4168

Đỉnh nắp bao gồm nắp nhựa, vít và nhãn
sản phẩm trống

FDK-087L4167

Cáp cho pin ngoài, 1,5m (4,92 ft) có đầu nối
IP68/NEMA 6P

FDK-087L4152

MAG 8000 & MAG 8000 CT có các điện cực tiếp đất Hastelloy khi được lắp đặt trong các đường ống PVC
hoặc mạ, phải lắp đặt thêm các vòng tiếp đất.

Vòng tiếp đất, kiểu C phải được sử dụng cho các kích thước > DN 300.
Vòng tiếp đất DN 25 đến DN 300 bằng thép không gỉ được đóng gói theo cặp và bán như “bộ vòng tiếp
đất”. Số đơn hàng tương ứng cho mỗi kích thước được mô tả trong bảng dưới đây.

Kích thước: Đơn hàng số Biểu tượng
DN 25 A5E01002946
DN 40 A5E01002947
DN 50 A5E01002948
DN 65 A5E01002950
DN 80 A5E01002952
DN 100 A5E01002953
DN 125 A5E01002954
DN 150 A5E01002955
DN 200 A5E01002957
DN 250 A5E01002958
DN 300 A5E01002962

9.2 Phụ kiện
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Mô tả Đơn hàng số Biểu
tượngBộ công cụ bảo trì gồm nhiều linh kiện khác

nhau để bảo trì và thay thế
FDK-087L4162

(10 chiếc)

(20 chiếc)

(10 chiếc)

(10 chiếc)

(20 chiếc)

(2 x 10
chiếc)

Bộ cáp từ xa 5m (16,4 ft) với phích cắm
IP68/NEMA 6P- PG 13,5

FDK-087L4108

Bộ cáp từ xa 5m (16,4 ft) với phích cắm
IP68/NEMA 6P -M20

Theo yêu cầu

Bộ cáp từ xa 10 m (32,8 ft) với phích cắm
IP68/NEMA 6P- PG 13,5

FDK-087L4109

Bộ cáp từ xa 10 m (32,8 ft) với phích cắm
IP68/NEMA 6P -M20

Theo yêu cầu

Bộ cáp từ xa 20 m (65,6 ft) với phích cắm
IP68/NEMA 6P- PG 13,5

FDK-087L4110

Bộ cáp từ xa 20 m (65,6 ft) với phích cắm
IP68/NEMA 6P -M20

Theo yêu cầu

Bộ cáp từ xa 30 m (98,4 ft) với phích cắm
IP68/NEMA 6P- PG 13,5

FDK-087L4111

Bộ cáp từ xa 30 m (98,4 ft) với phích cắm
IP68/NEMA 6P -M20

Theo yêu cầu
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Mục Mô tả
1 Nắp bộ phát
2 Dải cao su để giữ IrDA
3 Nắp bộ phát
4 Vít cố định
5 Cố định pin
6 Pin trong
7 Giá giữ pin
8 Tấm đỡ pin
9 Vòng đệm chữ O cho nắp bộ phát
10 Bảo vệ nhãn đơn vị và khóa cứng
11 PCB bộ phát
12 Vỏ PCB
13 Môđun giao tiếp (tùy chọn)
14 Túi silicagel
15 Vít
16 Đấu nối vỏ cáp
17 Đế bộ phát bằng đồng
18 Bịt đầu ống có ren
19 Ốc xiết cáp M20
16 Ốc xiết M20
20 Cáp
21 Bộ cảm biến vòng đệm chữ O*)
22 Bộ cảm biến
23 Pin dự phòng
24 Nguồn điện lưới

*)  Vòng đệm chữ O bộ cảm biến hiện có hai loại. Để đảm bảo cấp bảo vệ IP, cần lựa chọn đúng vòng đệm
chữ O cho bộ cảm biến khi thay thế.
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CHỨNG NHẬN PHÊ DUYỆT MẪU

Có hiệu lực đến: 29-10-2016 Hệ thống: TS 22.36 008

Số: 08-3516

Ngày: 15-02-2006

Sửa đổi lần: 1

Trong trường hợp có mâu thuẫn với bản tiếng Đan Mạch, tài liệu này được ưu tiên.

Phê duyệt mẫu được phát hành theo đơn hàng theo luật định số 1144 ngày 15 tháng
12 năm 2003 liên quan đến điều chỉnh đo lường pháp lý nước nóng và nước lạnh.

LƯU LƯỢNG KẾ

Nhà sản xuất Siemens Flow Instruments A/S
Bên yêu cầu Siemens Flow Instruments A/S, Nordborgvej 81,

6430 Nordborg, Đan Mạch
Mặt hàng Lưu lượng kế điện từ
Loại MAG5100W DN50-300 với MAG8000CT
Ứng dụng Lưu lượng kế nước lạnh sau OIML R 49

Chú ý 1 Các dụng cụ đo lường không hoàn toàn giống với các tuyên bố trong chứng nhận này chỉ có thể được kiểm tra
theo điều kiện phê duyệt riêng biệt như một phụ lục của chứng nhận này.

METROLOGI•Dyregardsveju 5B, 2740 Skovlunde, Đan Mạch • Điện thoại: +45 77 33 95 00• Fax: +45 77 33 95 01•E-post: danak@danak.dk•www.dansk-metrologl.dk
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Chứng nhận kiểm tra kiểu EC
Chỉ thị dụng cụ đo lường

Các ký hiệu tuân thủ chỉ được gắn vào thiết bị đã được phê duyệt loại trên. Tuyên bố Tuân thủ của Nhà sản xuất chỉ được phát
hành và mã số nhận dạng cơ quan chứng nhận chỉ được gắn lên dụng cụ đo lường khi môđun đánh giá sản xuất/sản phẩm (D
hoặc F) của Chỉ thị được tuân thủ hoàn toàn và được kiểm soát bằng một thỏa thuận kiểm tra bằng văn bản với cơ quan chứng
nhận.
Chứng nhận kiểm tra loại EC này không được sao chép trừ khi có sự cho phép bằng văn bản của FORCE-Dantest Cert.
FORCE-Dantest CERT, 345 Park Alle, DK-2605 Brondby, Đan Mạch. Điện thoại: +45 4326 7000. Fax: +45 4326 7011

Cấp cho: Siemens Flow Instruments A/S, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg,
Đan Mạch

Số tham chiếu: 80.970.6-004C/06
Loại dụng cụ: Lưu lượng kế nước lạnh, lưu lượng kế điện từ
Ký hiệu loại: MAG5100W DN50-300 với MAG8000CT
Có hiệu lực đến: Ngày 29 tháng 4 năm 2009
Số trang: 8 bao gồm cả phụ lục
Ngày cấp: 8 tháng 11 năm 2007

Số đăng ký PROD: 7025

Birger Lind-Nielsen
Giám đốc chứng nhận

Giám đốc
Hans Falster

Ký bởiPhê duyệt bởi

Số: DK-0200-MI001-004
Cấp bởi FORCE-DANTEST CERT, Đan Mạch
Số cơ quan chứng nhận EC 0200

Theo đơn hàng theo luật  định của Cơ quan Công nghệ An toàn Đan Mạch số 436
ngày 16 tháng 5 năm 2006 thực hiện Chỉ thị 2004/22/EC của Hội đồng và Nghị
viện Châu Âu ngày 31 tháng 3 năm 2004 về dụng cụ đo lường (MID)
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Trang 1 của 7 Ngày 8 tháng 11 năm 2007

Các tiêu chuẩn và hồ sơ áp dụng:
OIML R49: 2006

Dụng cụ đo lường/hệ thống đo phải đáp ứng các thông số kỹ thuật sau đây:

Ký hiệu loại
MAG5100W DN50-300 với MAG8000CT

Mô tả
Kết cấu gồm một bộ cảm biến lưu lượng điện từ, MAG5100W và bộ phát tín hiệu,
MAG8000CT.

Đối với bất kỳ bộ cảm biến lưu lượng điện từ, nguyên tắc thiết kế là dòng điện DC xung không
đổi qua mạch cuộn dây tạo ra một từ trường qua lỗ bộ cảm biến có hướng từ cuộn này sang
cuộn khác. Khi chất lỏng dẫn đi qua từ trường, điện áp DC chênh lệch được tạo ra giữa các điện
cực đo.

Bộ chuyển đổi tín hiệu MAG8000CT hoạt động ở 3,125-6,25Hz tùy thuộc vào kích thước các
bộ cảm biến. Tất cả các bộ cảm biến đều được vận hành bằng dòng điện không đổi 20mA. Độ
nhạy của các bộ cảm biến cho tín hiệu danh định 20μV mỗi m/s lưu lượng.

Bộ cảm biến có môt ống thép và các mặt bích bằng thép và lỗ được lắp một lớp cách điện được
tạo hình côn để tối ưu hóa biên dạng vận tốc của chất lưu. Giữa lớp đệm và ống thép, lắp một
cuộn phát từ trường.

Chỉ phê duyệt đối với nước lạnh

Tài liệu kỹ thuật
Hồ sơ FORCE-DANTEST CERT số 80.970.6-004C/06

Phụ lục chứng nhận kiểm tra kiểu EC
Chỉ thị dụng cụ đo lường

Số: DK-0200-MI001-004
Cấp bởi FORCE-DANTEST CERT, Đan Mạch
Số cơ quan chứng nhận EC 0200

Số đăng ký PROD: 7025
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Ngày 8 tháng 11 năm 2007Trang 2 của 7

Dụng cụ được thử nghiệm theo: OIML R49:2006

Phiên bản phần mềm : 3.01

Cấp môi trường : E2, M1

Cấp khí hậu : -25…550C, ngưng tụ, kín

Thông số kỹ thuật độ bền : Pin 6 năm, sản phẩm 10 năm

Dung sai kiểm tra : ±5% Q1≤Q≤Q2

±2% Q2≤Q≤Q4

Đơn vị đo : Mét khối

Nhiệt độ : 0,1 – 300C

Áp suất : PN = 16 bar hoặc PN = 10 bar

Nguồn điện : Pin lithi 3,6V

Dữ liệu kỹ thuật

Số đăng ký PROD: 7025
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Trang 3 của 7 Ngày 8 tháng 11 năm 2007

Kích thước

Bảng nói trên mô tả thông số kỹ thuật lưu lượng tối đa áp dụng các dải động nếu “R” là 10, 25, 63, 80, 160, 250.
và

Q1>= giá trị trong bảng
và

Q2/Q1 = 2,5 hoặc 4 hoặc 6,3 với điều kiện là Q3/Q2>5
và

Q4/Q3 = 1,25

Kiểm tra
Lỗi: Sai số cho phép tối đa theo Chỉ thị 2004/22/EC của Hội đồng và Nghị viện Châu Âu ngày 31 tháng 3 năm 2004 về các dụng
cụ đo lường (MID), Phụ lục MI-001

Quy trình:
Các điểm thử và yêu cầu kiểm tra theo OIML R49:2006
Phạm vi nhiệt độ nước là 20±100c

Phải sử dụng ít nhất ba lưu lượng sau đây để kiểm tra:
Q1≤Q≤1,1Q1 (5%)
Q2≤Q≤1,1Q2 (2%)
0,9Q3≤Q≤Q3 (2%)

Lớp bít
Bảo vệ ghi các tham số

Hệ thống có bốn mức bảo vệ ghi các tham số: bảo vệ bằng phần mềm, phần cứng, kép và hoàn toàn.

Số đăng ký PROD: 7025
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Phần mềm:
Theo mặc định, tất cả các bộ ghi trong cơ sở dữ liệu được bảo vệ bằng mã truy
cập người dùng (mã phần mềm). Mã truy cập người dùng phải được gán cho hệ
thống trước khi thay đổi các bộ ghi.
Bảo vệ này áp dụng đối với các tham số liên quan đến ứng dụng mà không đáp
ứng giới hạn được quy định bằng các bảo vệ khác

Phần cứng:
Các bộ ghi được bảo vệ bằng khóa cứng chỉ có thể thay đổi được khi phá vỡ lớp
bít kín vật lý và lắp khóa cứng. Và khi lớp bít được phá vỡ, khi đó mã truy cập
phần mềm sẽ không cần thiết, nghĩa là, các bộ ghi được bảo vệ bằng phần mềm và
phần cứng đều sẽ truy cập được. Bảo vệ này áp dụng đối với tất cả các tham số và
giá trị pháp lý có ảnh hưởng đến đo lường khi được lắp đặt theo yêu cầu chuyển
quyền sở hữu.
Kép:
Một số tham số nhận dạng được nhiều loại lưu lượng kế. Những tham số này
không được mã hóa cứng và do đó phải được bảo vệ theo cách khác. Các bộ ghi
được bảo vệ bằng khóa cứng và một mã truy cập đặc biệt được xác định bằng sản
xuất SFI.
Bảo vệ này áp dụng đối với tất cả các tham số mô tả chức năng được sử dụng cho
các thông tin sản xuất và nhà máy khác nhau nhận diện sản phẩm. Nó cũng bao
gồm các biến nội bộ cần được lưu và không liên quan đến người dùng. Hoặc
thông tin mà chỉ đọc nhưng được cập nhật bằng thiết bị.
Hoàn toàn:
Bảo vệ hoàn toàn khỏi truy cập từ bên ngoài chỉ có thể áp dụng đối với các giá trị
đo lường (giá trị RAM) và các giá trị được quản lý bằng phần mềm quản lý dữ
liệu (kiểm tra tổng và trạng thái thay đổi). Những bộ ghi này đều chỉ là bộ ghi chỉ
đọc. Tính năng bảo vệ hoàn toàn không thể phá vỡ.

Ngày 8 thán 11 năm 2007Trang 4 của 7

Số đăng ký PROD: 7025
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Ngày 8 tháng 11 năm 2007Trang 5 của 7

Ngoài ra đầu nối JTAG được bít kín bằng một nhãn bổ sung:

Lớp bít kín bên trong
Lớp bít kín bên trong được thực hiện như minh họa khi tấm bảo vệ trước và sau được khóa bằng hai nhãn:

Số đăng ký PROD: 7025
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Trang 6 của 7 Ngày 8 tháng 11 năm 2007

Lắp đặt
Sản phẩm yêu cầu ống thẳng tối thiểu 5 x [D] ngược với bộ cảm biến và ống thẳng tối thiểu 3 x [D] theo chiều bộ cảm biến.

Bộ cảm biến chỉ có thể lắp đặt được ở trạng thái nằm ngang.

Hướng dòng chảy qua bộ cảm biến phải là hướng thuận.

Đảm bảo rằng không xảy ra hiện tượng chảy ngược trong hệ thống lắp đặt.

MAG8000CT phải được lắp đặt như mô tả trong hướng dẫn đối với MAG8000 tiêu chuẩn

Lớp bít ngoài
Lớp bít ngoài được thực hiện như minh họa với một ren và một tấm bít qua bulông bít.

Số đăng ký PROD: 7025
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Nhãn và chữ khắc

Nhà sản xuất, kiểu, năm
Số seri
Số chứng nhận kiểm tra kiểu EC
Tmax và Pmax
Phạm vi nhiệt độ ứng dụng.
Nguồn điện
Cấp chính xác
Phiên bản phần mềm
Đơn vị đo: Mét khối.
Hướng dòng
Ký tự H đối với vị trí

Số đăng ký PROD: 7025
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