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pot fi reproduse sau copiate fără acordul expres in scris al acestuia.

Infractorii vor fi obliga i să plătească despăgubiri.ț
  

Notă importantă

Aceste Instruc iuni de utilizare – chiar si în parte - pot să fie reproduse, traduse sau postate numai cuț

acordul expres scris al lui NIVUS GmbH.

Traducere

Pentru livrari in ările din Spa iul Economic European, descrierea trebuie să fieț ț

tradusă în limba ării de utilizare.ț

In cazul in care în textul tradus se găsesc unele discrepan e, descrierea originalăț

(in  limba  germană)   poate  servi  spre  clarificare,  eventual  să  contacta iț

producătorul.

Drepturi de autor

Transmiterea  i  reproducerea  acestui  document,  utilizarea  i  comunicareaș ș

con inutului său sunt strict interzise, cu excep ia cazului autorizat în mod special.ț ț

Infractorii vor fi răspunzători pentru daune.

Toate drepturile sunt rezervate.

Denumiri folosite

Utilizarea  denumirilor  generale  descriptive,  denumirile  comerciale,  mărcile

comerciale i de documentare în această problemă nu justifică presupunerea căș

aceste denumiri sunt susceptibile de a fi utilizate fără restric ii de oricine; În multeț

cazuri,  acestea  sunt  mărci  protejate  prin  lege,  chiar  dacă  acestea  nu  sunt

etichetate ca atare.
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Generalități            
__________________________________________________________________________________

1. Generalități
__________________________________________________________________________
Notă importantă
INAINTE DE A UTILIZA CITIȚI CU ATENȚIE! 
A SE PĂSTRA PENTRU VIITOR!
_________________________________________________________________________________

Aceste instrucțiuni de utilizare pentru debitmetrul NivuFlow 750 sunt concepute pentru utilizare dis-
pozitivului conform destinației și este îndreptată exclusiv la personal calificat.
Instrucțiunile de utilizare trebuie să fie citite cu atenție și înțeles înainte de instalare sau conectare.

Acest manual este parte a livrării de NivuFlow 750 și trebuie să fie disponibil operatorului în orice 
moment. Instrucțiunile de siguranță pe care le conține trebuie să fie respectate.
Privind vânzarea debitmetrului aceste instrucțiuni trebuiesc atașate. 
Descrierea funcționării întregului sistem de măsurare este scris etc. în instrucțiunile de utilizare 
respective pentru senzorii, accesorii.

• Descrierea tehnică a senzorilor de corelare și electronică

• Instrucțiuni de instalare pentru senzorii de corelație și Doppler

• Specificația tehnică a Ex- modul întreruptor iXT 

• Specificație tehnică de MPX multiplexor

____________________________________________________________________________________
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Instruc iuni de utilizareț
NivuFlow 750

_               ________________________________________________________________________________

2.Instructiuni de siguran aț

2.1.  Semale i simboluri utilizateș
Respecta i următoarele instruc iuni de siguran ă pentru a asigura siguran a personală i ț ț ț ț ș

pentru a proteja echipamentul i mediul de lucru de eventuale deteriorări.ș

PERICOL

   AVERTIZARE

AVERTIZARE

  ATEN IEȚ

Semn de atentionare in caz de pericol

Acestea dispun un risc direct cu risc ridicat de rănire sau deces. Ignorarea acestui 

avertisment poate duce la probleme grave de sanatate si chiar la moarte.

Semn de AVERTIZARE

cu simbolul adiacent sunt marcate. Acestea dispun o situație periculoasă cu risc 

mediu, pericol pentru viață și pot provoca accidentări grave, dacă acestea nu vor

fi evitate

Risc de electrocutare

Acestea marchează un pericol electric cu risc mediu, pericol pentru via ă i pot provoca ț ș

accidentări grave dacă nu sunt evitate.

Semn de atenționare

Ele marchează o situa ie poten ial periculoasă care poate avea ca rezultat rănirea sau ț ț

pagube minore sau moderate.

Notă importantă

Indică o situație care poate duce la daune la acest instrument, dacă nu

este evitată. Conține informații care trebuiesc să fie evidențiate.

Notă
Indică o situa ie care nu are o consecin ă de vătămări personale.ț ț

_________________________________________________________________________________________
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Instructiuni de siguran aț
________________________________________________________________________________

2.2 Semn de avertizare de pe dispozitiv
__

Avertisment general

Atrage atentia operatorul sau utilizatorul pe acest manual de fa ă. Luarea în considerare a ț

informa iilor con inute în acest document este necesar pentru a ob ine protec ia oferită de ț ț ț ț

dispozitiv pentru instalarea i men inerea lui in functionare.ș ț

Conexiune de împământare sau conductor de protec ieț

Acest simbol se referă la conectarea conductorului de protec ie a dispozitivului.ț

În func ie de tipul de instalare, dispozitivul poate fi utilizat în conformitate cu legile i reglementărileț ș

în vigoare numai cu o conexiune conductor de protec ie adecvată.ț

2.3 Măsuri de siguran ă i de precau ie ț ș ț

AVERTIZARE

AVERTIZARE

AVERTIZARE

AVERTIZARE

Expunerea la germeni

Datorită utilizării frecventă a senzorilor din sectorul apelor uzate, piesele pot fi contaminate cu 
germeni periculoase. Prin urmare, atunci când intră în contact cu cabluri și senzori trebuie luate 
măsurile de precau ie adecvate.ț

Purta i îmbrăcăminte de protec ieț ț .

Respecta i reglementările de siguran ă!ț ț . 

Înainte de a începe lucrările de instalare examina i dacă sunt respectate toate reglementările de ț

siguran ă. ț

Nerespectarea poate duce la vătămare corporală.

Nu modificati dispozitivele de siguran ă!ț

Este strict interzis dezactivarea dispozitivelor de securitate sau schimbarea modului lor de ac iune.ț

Nerespectarea poate duce la rănirea sau deteriorarea echipamentului.

Deconecta i aparatul de la sursa de alimentareț

Deconecta i aparatul de la re ea înainte de a începe orice lucrare de  între inere, cură are i / ț ț ț ț ș

sau reparatie. Repara iile pot fi efectuate numai de personal calificat.ț

Nerespectarea acestei poate duce la oc electric.ș  

Notă importantă

Întregul sistem de măsurare ar trebui să fie instalat i pus în func iune numai de personal calificat.ș ț

_________________________________________________________________________________________
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Instruc iuni de utilizareț
NivuFlow 750

________________________________________________________________________________

2.4  Denegare de responsabilitate

Producătorul  î i  rezervă dreptul  de a modifica con inutul  documentului,  inclusiv acestui aviz deș ț

renun are i nu va fi răspunzător în nici un fel pentru eventualele consecin e ale acestor schimbări. ț ș ț
Pentru  conectare,  punere  în  func iune,  exploatare  i  între inere  a  dispozitivului  trebuie  să  fieț ș ț

respectate  următoarele  informa ii  i  reglementări  legale  superioare  a  ării  (de  exemplu,  înț ș ț

Germania, reglementările VDE) să se ia în considerare i  ex-reglementări  valide,  cât i  pentruș ș

cazuri individuale eglementările de siguran ă i de prevenirea accidentelor.ț ș
Toate opera iunile, care depă esc instalarea i măsurile legate de conexiune poate, din motive deț ș ș

siguran ă  i  garan ie,  se  efectuează,  în  principiu,  numai  de  către  personalul  NIVUS  sau  deț ș ț

persoane sau companii autorizate de NIVUS.
Producătorul nu este răspunzător pentru erorile rezultate din manipularea necorespunzătoare.

2.5    Obliga iile operatoruluiț

Notă importantă

În SEE (Spa iul Economic European) implementarea na ională aț ț  Directivei-cadru 

(89/391 / CEE) i conexe directivele individuale, în special Directiva (2009/104 / CEE) ș

privind cerin ele minime de securitate i sănătate pentru utilizarea de echipament de lucruț ș

trebuie să fie respectate i urmărite de către lucrători la locul de muncă, astfel cum ele au ș

fost modificate. În Germania se urmăreste Ordonan a privind securitatea industrială.ț

Ob ineti permisiunea de func ionare locală i respecta i prevederile con inute de aceasta.ț ț ș ț ț

În plus, trebuie să se respecte reglementările de mediu i reglementările locale pentru ș

următoarele puncte:

 siguran a personalului (reglementări de prevenire a accidentelor)ț
 siguran a echipamentelor de lucru (echipamente de siguran ă i de între inere) ț ț ș ț
 eliminarea produselor (legi privind de eurile)ș
 eliminarea de materiale (legi privind de eurile)ș
 cură are (detergent i eliminarea)ț ș

Conexiuni:

Asigura i-vă că operator înainte de a activa dispozitivul caț   în timpul instalării i punerii în ș

func iune, (de exemplu în ceea ce prive te conexiunea electrică) au fost respectate ț ș

reglementările locale.

Cerin e fa a de personalț ț

Instalarea, reglarea i men inerea tehnică pot fi efectuate numai de către personalul care ș ț

îndeplinesc următoarele condi ii:ț

• speciali ti cu calificare i pregătire adecvatăș ș
• autorizarea de către operatorul de sistem

_________________________________________________________________________________________
Pagina 12



Descrierea produsului   

_               ________________________________________________________________________________

Personal calificat

În sensul prezentului manual sau avertismentelor de pe produsul în sine sunt persoane care sunt 

familiarizate cu instalarea, montarea, punerea în func iune i exploatarea produsului i care au ț ș ș

calificările corespunzătoare, cum ar fi

I. Pregătire i instruire ori autorizare de a comuta circuite electrice i dispozitive / sisteme în ș ș

conformitate cu practicile de siguran ă stabilite, de a conecta si deconecta, de a pământa i ț ș

de a marca.

II. Educa ia i instruirea conform standardelor de inginerie siguran ă, în îngrijirea i utilizarea ț ș ț ș

echipamentului de siguran ă adecvat.ț

III. Pregătire de prim ajutor

Instruc iuni suplimentareț

Pentru instalarea i func ionarea întregului sistem în afară de aceste instruc iuni ave i nevoie de ș ț ț ț

utilizarea următoarelor instructiuni suplimentare:

• Specifica ii tehnice de senzori de corelare i electronicăț ș

• Instruc iuni de instalare pentru senzorii de corela ie i Dopplerț ț ș

• Specifica ia tehnică a Ex-întrerupător iXT (pentru utilizare în zone periculoase)ț

• Specifica ia tehnică a multiplexorului MPX (mai mul i senzori)ț ț

Notă importantă

Acest manual este parte a livrării i trebuie în orice moment să fie disponibile pentru utilizator. ș

Instruc iunile de siguran ă pe care le con ine trebuie să fie respectate.ț ț ț

_________________________________________________________________________________________
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Instrucțiuni de utilizare
NivuFlow 750 

________________________________________________________________________________

3. Descrierea produsului

3.1. Structura produsului și prezentare generala

1. Elemente de acoperire si de ornament

2. Interfață de rețea (LAN)

3. Interfata can bus

4. Conexiune senzor ultrasonic aer (RS485)

5. Alimentare

6. Introducere X2 - v Senzor 1

7. Introducere X3 - numai la tipurile S1, M3, M9 

8. Introducere X4 - numai la tipurile S1, M3, m9

9. Introducere X5 – introducere rezervă (nu este ocupat)

10. Interfață USB-A (transfer de date)

11. Interfata USB-B (serviciu)

12. Ecran grafic 

13. Tasta funcție

14. Buton rotativ apăsare

15. Tasta funcție

16. Montare pe șină DIN

Fig. 3-1 Imagine de ansamblu NivuFlow 750

_________________________________________________________________________________________
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Descrierea produsului   

_               ________________________________________________________________________________

3.2.  Senzori conectabile

Figura următoare vă oferă o imagine de ansamblu despre senzori conectabile.

1. Senzor de tip pană - viteza de curgere, tip POA V2H1 / V2U1 

2. Senzor de tip pană - viteza de curgere, tip POA-V200/V2D0 

3. Senzor de tip pană - viteza de curgere, tip CS2 

4. Senzor de tip conductă, tip CS2 cu urub i element de fixareș ș

5. Senzor de tip conductă, tip POA, cu urub i element de fixareș ș

6. Senzor de nivel cu ultrasunete, de tip OCL L1 OCL-L1 

7. Mini-senzor de tip pană - viteza de curgere, tip CSM-V100 

8. Mini- senzor de tip pană - viteza de curgere, tip CSM-V1D0 

9. Senzor de nivel cu ultrasunete, tip DSM 

10. Caseta electronica, tip EBM 

Fig. 3-2 Privire de ansamblu de senzori si caseta electronica

_________________________________________________________________________________________
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Instrucțiuni de utilizare
NivuFlow 750 

________________________________________________________________________________

3.3.  Utilizarea conform destinației

Notificare importantă
Debitmetrul este destinat exclusiv în scopul de mai jos.
O altă utilizare dincolo de prescriere sau o conversie sau o schimbare a mijloacelor de măsurare 
fără acordul scris cu producătorul este considerată a fi necorespunzătoare.
Producătorul nu este responsabil pentru orice daune care se rezultă din faptul amintit. Riscul este 
suportat exclusiv de operator.

Debitmetrul staționar tip NivuFlow 750 inclusiv tehnologia senzorilor asociat este conceput pentru 
măsurarea fluxului continuu in conducte si canale mai puțin sau mai puternic contaminate. Aici 
trebuie să fie respectate valorile maxime permise, în conformitate cu punctul 3.5. Tot ce se abate 
de la aceste aplicații limite și nu sunt aprobate de NIVUS GmbH în scris nu apartine de 
răspunderea producătorului.

Protecție EX

Notificare importantă

Instalați transmițătorul în afara zonei periculoase!
Aprobarea a senzorilor Ex este inclus la "descrierea tehnică pentru senzorii de corespondență".  
Aprobarea Ex modulului al Ex-întreruptorului este inclus la "descrierea tehnică pentru ex-
întreruptorul iXT.

Instalați pentru utilizarea senzorilor de viteză de curgere în zone periculoase neapărat un tip Ixt ex-
întrerupător iXT între emițător și senzori.
Diagramele de conectare pot fi găsite în instrucțiunile de utilizare corespunzătoare.

Notă
Pentru Instalarea și punerea în funcțiune trebuie urmate exact declarațiile de conformitate și 
certificatele de testare ale autorităților respective.
Combinând NivuFlow cu ex-întrerupătorul iXT, el este destinat exclusiv pentru senzorii de corelare 
NIVUS privind revizuirea sistemului de protecție intrinsecă conform EN 60079-25.
Folosind senzori altor producători, operatorul trebuie să efectueze o analiză de sistem în 
conformitate cu EN 60079 - 25!
Specificațiile necesare privind Ixt exintrerupatorul sunt înregistrate în certificatul de examinare CE 
de tip.
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3.4. Identificarea dispozitivelor 
Informa iile din acest manual sunt valabile numai pentru tipul de dispozitiv indicat pe pagina de titluț . 
Plăcu a de identificare este montată pe carcasăț  i con ine următoarele informa ii:ș ț ț

• Numele i adresa producătoruluiș
• Marcajul CE
• Identificarea seriei sau a tipului, eventual numărul de serie
• Sursă de alimentare

Important pentru anchete i comenzi de piese de schimb este specificarea numărului de articol i ș ș
numărului de serie al dispozitivului. Numai atunci este posibil o prelucrare corectă i rapidă.ș

Fig. 3-3 Plăcu a de identificare versiunea ACț

Fig. 3-4 Plăcuța de identificare Versiunea DC

_________________________________________________________________________________________
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3.5 Date tehnice
Tensiune de alimentare 100 pâna la 240 V AC, -15 % / +10 %, 47 pâna la 63 Hz

sau 10 pâna la 35 V DC
Racord de alimentare Fi a de curent cu cleme de conexiune cu arcș
Alimentare max. AC: 30 VA / DC: 20 W
Tip. Alimentare 1x POA-V2U1 + 1x i-Senzor + 1 Releu energizat, 230 V AC: 

(rotunjit) 14 W
Carcasă - Material: Aluminiu i plasticș

- Greutate: ca. 1150 g
Gradul de protec ieț IP20, Rezisten ă la ocuri IK08ț ș
Conditii de operare - Clasă de protec ie Iț

- Categoria de supratensiune II
- Gradul de poluare II
- Dispozitiv  AC pentru utilizare în înăl ime de la pâna la 3000 mț  NN. La

tensiuni releu > 150 V utilizarea este la altitudini de până la max. 2000
m limitat (Dispozitive AC si DC)

Temperatura de functionare DC: -20 °C pâna la +70 °C

AC: -20 °C pâna la +65 °C
Temperatura de depozitare -30 °C la +80 °C
Temp. Max.  pentru 
montare i utilizareș

+50 °C

Umiditate max. 80 %, fără condensare
Afisaj Potrivit pentru lumina de zi TFT-ecran color grafic, 240 x

360 Pixel, 65536 color
Programare Meniul condus prin buton rotativ si de apăsare 2 Taste func ii, în limba ț

germană, engleză i francezăș
Conexiune Conector cu terminale cu arc
Intrări - 1 x 4-20 mA pentru nivel exterior (Sondă cu 2-fire)

- 1 x RxTx-Bus pentru Senzorul NIVUS de aer ultrasonic Tip OCL
1 x (Tip S1) sau 7 x (Tip M3) 0/4-20 mA cu 12 Bit rezolu ia pentru nivelul ț
extern, valoarea de referin ă de control extern i dispozitive de stocare a ț ș
datelor externe, Precizie ±0,4 % valoarea pe scară largă (20 mA), Sarcină 91 
Ohm

- 2 x (Tip S1) sau 10 x (Tip M3) intrare digitală 1 (Tip S1) sau 1 - 3 (Tip M3) 
Senzori de viteză (POA, CS2 sau sistemul electronic EBM + CSM) 
conectabil

Ie iri ș - 2 x (Tip S1) sau 4 x (Tip M3) 0/4-20 mA, Sarcină 500 Ohm,

- 12 Bit Rezolu ie, precizie mai bună ț ±0,1% la 20 °C. (Mai bun ±0,4 % la -20 
°C … +70 °C)

- 1 x Schimbător de releu bistabil (Tip S1), încărcare până la 230 V
AC / 2 A (cos. 0,9), Curent minim de comutare 100 mA

- 1 x (Tip S1) sau 6x (Tip M3) schimbător de releu, de încărcare până la 
230 V AC / 2 A (cos. 0,9),  Curent minim de comutare 10 mA

Regulator 3- puncte controler modular, control rapid, glisare reglabil la erori
Stocare a datelor Intern 1,0 GB, pentru programare i Reading backupș
Ciclul de memorie 30 secunde până la 5 Minute
Comunicare - Modbus TCP prin intermediul re elelor ț (LAN/WAN, Internet)

- Modbus RTU prin RS485 sau RS232

- Internet prin Ethernet (in pregătire)

_________________________________________________________________________________________
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Senzori
Respecta i datele tehnice corespunzătoare ale senzorilor descrise in  manualul de instruc iuni sau in ț ț
descrierile tehnice.

Depozitarea
Păstra i următoarele condi ii de depozitare a neaparat:ț ț
• max. Temperatura: +80 ° C
• min. Temperatura: - 30 ° C
• Umiditate max.: 80%, fără condens
• Proteja i depozitarea NivuFlow de vapori corozivi sau solvent organic, radia ii radioactive, precum i ț ț ș

radia ii electromagnetice puternice. Depozita i aparatul în ambalajul originalț ț

3.6. Echipamente
3.6.1. Tipuri de dispozitive

NivuFlow este fabricat în variante diferite i diferă în principal prin numărul senzorilor conectabile. Numărul ș
de articol este imprimat pe plăcu a de identificare. Plăcu a de identificare este montat in pozitia laterala pe ț ț
carcasă.

NF7-          Implementarea

      5         Pentru obtura ii integrale i par ialeț ș ț

  Tipul

S1 1 x v-senzor, 1 x cu ultrasunete prin aer OCL, 2x DE, 2x DA, 2x AE, 2x
AA

SR      1 x v-senzor, 1 x cu ultrasunete prin aer OCL, 7 x DE, 5 x DA, 5 x
AE, 4 x AA 

           Regulator pas in 3 Puncte integrat

M3 3 x v-senzor, 1 x cu ultrasunete prin aer OCL, 10 x DE, 6 x 
DA, 8 x AE, 

           4 x AA, Regulator pas in 3 Puncte integrat

Carcasă i construc iaș ț

 E0 Instalat pe ină DIN / montare pe panouș

W0    Carcasă 

 W2 Tip S cu Ex modul iXT integrat pe carcasă

 W4 Tip M3 cu Ex modul iXT 420 integrat pe carcasă

Tensiune 

A0 100 - 240 V AC

D0 9-36 V DC

 Actualizări firmware

 0 fără

 A Analiza (conexiune prin RS 485)

Numărul de puncte de măsurare

1 1 punct de măsurare 

2 2 puncte de măsurare

3 3 puncte de măsurare

_________________________________________________________________________________________
Pagina 19



Instruc iuni de utilizareț
NivuFlow 750

________________________________________________________________________________

3.6.2.    Livrare

-------------------------------------------------------------------------------------
Notă
Verifica i dacă livrarea este completă.ț  Verifica i deteriorările vizibile al ambalajul imediat după primire. ț
Anun a i orice deteriorare de transport imediat operatorului de transport. Trimite i, de asemenea o ț ț ț
notificare scrisă la NIVUS GmbH Eppingen.
Daca livrarea este incompleta notificare trebuie să fie făcuta în scris, în termen de 2 săptămâni la 
reprezentantul dvs. sau direct la NIVUS Eppingen.

De Livrarea standard a NivuFlow apar ine, de obicei:ț
• descrierea tehnica cu declara ia de conformitate i aprobări. Aici sunt enumerate toate ț ș

informa iile necesare pentru operarea NivuFlow.ț
• un transmi ător, tip 750 NivuFlowț

Verifica i accesoriile celelalte, în func ie de comandă i pe baza notei de livrare.ț ț ș

   
3.6.3.    Transport

Proteja i  Echipamentul  de măsurare de ocuri  grele  sau vibra ii.  Transporturile  trebuie  efectuate  înț ș ț
ambalajul original.

3.6.4.     Returnare

Returnarea trebuie să fie efectuată preplătit  în ambalajul original la sediul Central NIVUS în Eppingen.
In caz contrar returnările nu vor fi acceptate.

3.6.5.     Instalarea pieselor de schimb i inlocuirea celor uzateș

Vrem să atragem aten ia asupra faptului, că piesele de schimb i accesorii care nu au fost furnizate deț ș
noi, nu vor fi testate sau aprobate de noi. Instalarea i / sau utilizarea unor astfel de produse pot, prinș
urmare schimba negativ, sau suprascrie caracteristicile structurale ale sistemului de măsurare. Pentru
daunele  suportate  prin  utilizarea  de  piese  care  nu  sunt  originale  i  piese  accesorii  neoriginale,ș
răspunderea societă ii NIVUS este exclusă. Informa ii referitor la piese de schimb, sau accesorii de laț ț
producător, a se vedea capitolul 9.5.

_________________________________________________________________________________________
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4. Descrierea func iilorț

NivuFlow 750 este un sistem de măsurare permanent pentru măsurarea debitului. NivuFlow este proiectat 

pentru utilizarea în principal pentru măsurarea a lichidelor u or sau greu poluate, apoase, având diferite ș

compozi ii.ț

Acesta este utilizat în canale i conducte par ial sau complet umplute in diferite forme geometrice si ș ț

dimensiuni.

NivuFlow 750 poate fi montat atat pe conducte complet umplute, cat  i in canale par ial umplute.ș ț

Tipurile de dispozitive SR, M3 i M9 sunt echipate suplimentar cu un regulator de 3 -ș puncte controler 

modular pentru controlul unui cursor sau unui alt dispozitiv de ac ionare.ț

NivuFlow 750 este proiectat pentru conectarea următorilor senzori:

NIVUS senzori viteza de curgere:

• POA-V2

• CS2

• Cutie EBM (caseta electronica caseta electronica Mini)

Privind tipurile de dispozitive M3 i M9, pute i conecta până la, 3 senzori POA sau CS2 sau caseta ș ț

electronică tip EBM simultan cu senzori de tip CSM.  Utilizarea mai multor senzori asigură o detectare mai 

precisă a debitului într-un punct de măsurare comun.

NivuFlow 750 are capacitatea de a conecta senzori suplimentari

NIVUS senzori de nivel:

• OCL L1

• i-Senzor

• NivuCompact

• NivuBar

Notă

Metoda de  măsurare pentru determinarea debitului se bazează pe principiul de reflec ie ultrasunete. Prin ț

urmare, pentru func ionarea sistemului este indispensabil ca să se afle particulele (particule de murdărie, ț

bule de gaz sau similar) în apă. Aceste particule reflectă semnalul emis de senzorul ultrasonic.

4.1. Măsurarea ultrasonica a nivelului 
În func ie de tipul senzorului selectat, in combisenzorul de ultrasunete de apă pot fi integrate până la două ț

măsurători de nivel.

Dispozitivul pentru măsurarea cu ultrasunete în apă sau măsurarea nivelului hidrostatic de tip POA con ine ț

un senzor cristal. Senzorul de tip CS2 conţine 2 cristale cu diferite dimensiuni. Senzorul tip CSM nu are nici

o măsurătoare cu ultrasunete prin apă.

_________________________________________________________________________________________
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La măsurarea nivelului prin ecografie apei func ionează senzorul cristal situat orizontal în conformitate cu ț

metoda timpului de tranzit al ultrasunetului. Acesta măsoară timpul de transport a undelor ultrasonice între 

senzor şi suprafaţa de apă.

h = nivel
c = timpul de transport a undelor ultrasonice
t1 = Timpul dintre emisie i recep ie semnalș ț

La o temperatură medie de 20 ° C timp de propagare a sunetului în apă este de 1480 m/s. Abaterea

dependentă de temperatură este de 0,23% pe Kelvin. 

Prin urmare in scopul de a realiza o măsurare la nivel de milimetru precis este determinată permanent,

temperatura medie. Cu temperatura determinată, timpul de tranzit de sunet este corectată pentru calculare.

Se adaugă la valoare determinată h1 valoarea înăl ime fixă. Rezultatul: total nivel de flux h.ț

4.2. Măsurare de nivel prin presiune

Senzorul  combinat  poate fi  echipat  suplimentar  cu un măsurător  de nivel  hidrostatic.  Acest  măsurător

de nivel este dependent de tipul senzorului.

Senzorul de presiune piezorezistiv func ionează conform principiului presiunii relative. Presiunea coloaneiț

de apă lini titș ă deasupra senzorului este direct propor ională cu nivelul. Fluctua iileț ț   presiunii atmosferice

sunt  compensate printr-un tub de aer. Acest  tub de aer este  integrat  în cablul  senzorului.  Cu ajutorul

senzorului de presiune se măsoară nivelul de flux, chiar dacă senzorul a fost instalat în afara centrului (din

partea de jos al canalului).

Senzorul de presiune este reglat prin introducerea unei valori de referin ă stabilită manual la instalare. Oț

înăl imea cauzată de montarea senzorului este de asemenea adăugată.ț

4.3. Măsurarea nivelului prin senzor de nivel extern

În func ie de tipul selectat de măsurarea nivelului, poate fi folosit un semnal extern de ț

4-20 mA pentru  nivelul de umplere (de exemplu, cu ajutorul unui senzor de i-serie).

Pute i  conecta  senzorul  cu  2  fire  in  mod  direct,  sa  fie  alimentate  de  la  NivuFlow  750  (ex  NivuBar,ț

NivuCompact, i-senzor). Pute i utiliza, de asemenea, un semnal 4-20 mA care vine de la un transmi ătorț ț

extern (de exemplu, 4-20 mA din NivuMaster).

Notă

Senzorii  de  i-Series  au  pre-programate  intervale  de  măsurare.  Ave i  in  vedere  informa iile  exacte  înț ț

instruc iunile de utilizare pentru senzori de seria i. ț

Senzorul i-Series poate fi, de asemenea, pus în func iune fără modem HART. Introduce i in parametrul laț ț

"valoarea la 20 mA" distanta de senzor. În func ie de înăl imea de montare a senzorului trebuie adaptatț ț

suplimentar un offset negativ.
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Fig. 4-1 Interval de măsurare, la senzori de tip i-Series

4.4.    Detectarea vitezei de scurgere

Înclinată în direc ia de curgere cristalul piezoelectric func ionează ca un senzor de viteză.  Un fascicol deț ț
rază ultrasunete este iradiat cu un unghi definit  în mediul  de măsurare.  Toate particulele din calea de
măsurare (de aer, murdărie, particule în suspensie) reflectă o cantitate mică a semnalului ultrasunete.  In
functie de mărimea si forma particulei se crează un semnal special de reflexie ultrasunete.  Varietatea
semnalelor  reflectate  rezulta  un  model  de  reflec ie  (vezi  Fig.  4-2).  Acest  model  este  primit  de  cătreț
piezocristal din nou, transformat în semnale electrice i încărcat într-unș   procesor de semnal digital care
contine un senzor  (DSP).

Fig. 4-2 Situa ia la recep ia primului semnalț ț

După un timp definit este un al doilea fascicul de impuls ultrasunete iradiat în mediul. Semnalul reflexie nou
ob inută este de asemenea încărcat în DSP.ț

In diferite niveluri de debit există diferite viteze de curgere (profil de viteza de curgere). Astfel particulele
reflectante s-au mutat fiecare în func ia lui de nivel, departe de primul moment de măsurare. Acest lucruț
duce la un model de reflec ie distorsionată (vezi Fig. 4-3). Apar par ial u or diferite reflexii. Acestea rezultăț ț ș
din faptul că, unele particule au rotit de vortex, iar acum au o altă formă de suprafa ă de reflec ie; uneleț ț
particule nu mai sunt în intervalul de măsurare i al ii s-au mutat înș ț  intervalul de măsurare. 
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Fig. 4-3 Situa ia la, a doua recep ie a semnalului ț ț

Ambele modele de reflexie sunt verificate în procesor semnal digital (DSP) folosind metoda de corelare cruce de

similitudini.  Toate  semnalele  neidentificabile  (particulă  nouă,  particulă  transformată)  sunt  eliminate,  permi ândț

numai două mutate,  cu asemănătoare modele de semnal.  Peste aceste două imagini,  în func ie de altimetrieț

realizat anterior, se fac până la 16 ferestre de măsurare. În fiecare fereastră de măsurare este determinat diferen aț

de timp Δt al modelului (vezi Fig. 4-4). 

Fig. 4-4 Formarea semnalului ecou i evaluareaș

Debitul este determinat pe baza unghiului de transmisie, distan a temporală între cele două semnale de transmisie ț

i diferen a de semnal model, în fiecare fereastră de măsurare. Concatenarea matematică aș ț  vitezelor de curgere 

individual calculate rezulta profilul vitezei a căiilor acustice. Acest profil de viteză este afi ată direct pe ecranul al luiș

NivuFlow.

      Fig. 4-5 Profil de scurgere descoperit
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Cu o  sec iune  calmantă  suficientă  se  poate  calcula  în  punctul  de  măsurare  o  distribu ie  de  flux  3-ț ț
dimensională (vezi Fig. 4-6). Pentru acestea sunt utilizate date geometrice ale canalului i a vitezei deș
distribu ie. Pozi iile trecute a senzorilor in transmi ator vor fi luate în considerare cu profilul lor V individualț ț ț
vertical în profilul general 3D i, de asemenea, reprezentate.ș

   Fig 4-6 Generarea semnalului ecou i evaluarea.ș

Debitul se calculeaza i se afisează pe baza acestei distribu ii de viteza de curgere cu valorile formei,ș ț
mărimea i  gradul  de umplere a canalului.  Această valoare poate fi  emis pe dispozitiv  ca o  valoareș
analogică liber programabilă, i semnal impuls.ș
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5. Instalare si conectare

5.1. Instruc iuniț  generale de instalare
La montare ave i in vedere următoarele note privind ESD si locul montării.ț

)Nu folosi iț  dispozitivul niciodată fără cele patru benzi plastice!

) Urma i liniile directoare juridice i opera ionale existente!ț ș ț

Manipularea  necorespunzătoare  poate  duce  la  vătămare  corporală  i  /  sau  deteriorare  aș

echipamentului!

________________________________________________________________

AVERTIZARE Risc de electrocutare

Fără cele patru benzi plastice albastre aparatul nu dispune de protec ie de contact.ț

Ac iona i aparatul atunci când benzile de plastic sunt ata ate.ț ț ș

Nerespectarea poate duce la vătămare corporală.

5.1.1. Recomandări  pentru  prevenirea  descărcărilor  electrostatice  (ESD)

________________________________________________________________

Riscuri ESD

Procedurile de între inere, pentru care nu este necesarăț  curent electric la dispozitiv, trebuie să fie

efectuate după separarea de la sursa de alimentare, pentru a minimaliza pericolele i riscurileș

ESD.

Deconecta i NivuFlow de la re eaua electrică.ț ț

________________________________________________________________

Componentele electronice sensibile în interiorul pot fi deteriorate de electricitatea statică. Pro-

ducătorul recomandă următoarele măsuri pentru a împiedica deteriorarea aparatului din cauza

descărcării electrostatice:

) Descărcarea electricită ii  statice pe corpul dumneavoastră înainte de a atinge componenteleț

electronice ale dispozitivului.

)Limita i numărul de mi cări pentru a reduce acumularea statică.ț ș

5.1.2.   Alegerea locului de montare

NivuFlow montabil  pe ină este  proiectat  pentru  instalare  în  dulapuri  de comandă.  NivuFlowș

poate să fie instalat i în case suburbane etc. Datorită gradului lui de protec ie, NivuFlow 750 nuș ț

este potrivit pentru instalare neprotejată imediată .
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) Aveti grija ca la locul de montare să fie ventila ie adecvată.ț

)Asigura i-vă că montarea nu împiedică accesul la orice intrerupator (Power) existent.ț

Selecta i locul pentru instalarea dispozitivului având în vedere criterii specifice:ț

Evitati:

 lumina directă a soarelui
 obiecte care emit căldură intensă
 Temperatura ambiantă admisă: -20 ° C până la +40 ° C
 obiecte cu câmpuri electromagnetice puternice (de exemplu convertoare de frecven ă, deț

înaltă tensiune, linii electrice, etc.)
 substan e chimice corozive sau gazeț
 socuri mecanice
 vibra iiț
 radia ii radioactivț
 instalarea aproape de trotuare, drumuri.

Fixarea
Utiliza i pentru montare o ină tip TS35 dupa EN50022 de cel pu in 140 mm lungime.ț ș ț
Fixa i ina cel pu in două uruburi orizontal în condi ia de locuin e / dulap.ț ș ț ș ț ț
Transmi ătorul se atârnă de sus în ina i apoi ceda i u oară presiune din fa ă oblic în jos.ț ș ș ț ș ț

5.2. Instala ii electriceț
_________________________________________________________________

Notă importantă
Instalarea electrică poate fi efectuată numai de personal calificat. Acest fapt servește la evitarea
deteriorării aparatului.

La instalarea  electrică  urmări i  reglementările  legale  ale  ării  (de  exemplu,  în  Germania:  VDEț ț
0100). 
Pentru  instalarea  în  medii  umede  sau  în  zonele  în  care  riscul  de  inunda ii  este  posibil  esteț
necesară o protec ie suplimentară, de exemplu un dispozitiv de curent rezidual.ț
Verifica i,  de exemplu,  în  ceea  ce  prive te  protec ia  împotriva  exploziilor  dacă  alimentarea  cuț ș ț
energie a dispozitivelor trebuie să fie  integrate în  conceptul  de oprire de urgen ă a instala iei.ț ț
Înainte de a pune sub tensiune efectua i instalarea emi ătoarelor i senzorilor complet. Verifica iț ț ș ț
dacă instalarea este corectă.
Re ine i  că  instala ia  poate  fi  realizată  numai  de  către  personal  calificat.  Urma i  în  continuareț ț ț ț
(specifice fiecărei ări) statutare standarde, reglementări i coduri tehnice.ț ș
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5.2.1. Cleme  de  conexiune  pentru  conectarea  conductorului  de  protec ie  i  deț ș
alimentare AC 

        ________________________________________________________________________________
AVERTIZARE Risc de electrocutare

 Bloc  terminal  X1  (terminale  15-17)  pentru  conectarea  conductorului  de  protec ie  i  sursa  deț ș

alimentare CA, este o parte integrantă a dispozitivului, nu un conector. Dispozitivul poate fi utilizat

numai în cazul în care blocurile terminale sunt în urubate ferm pe flan a urub.ș ș ș

Nerespectarea poate duce la vătămare corporală.

Respectati cerin ele descrise pentru conectarea la cutia de borne în sec iunea 5.7.ț ț

5.2.2 Sursa de alimentare DC

Versiunea DC poatre fi operat direct de la o sursa de energie 24 V al unui cabinet de control. Sub

sarcina maximă (20 W) tensiunea de intrare disponibilă la bornele de intrare trebuie să fie de cel

pu in 10,0 V. Tensiunea la borne la mers în gol nu trebuie să depă ească 35,0 V. ț ș

5.2.3. Sursa de alimentare AC

NivuFlow 750 în versiunea AC poate fi operat direct de la sursa de alimentare de joasă tensiune.

Cererile pe sursa de alimentare AC sunt descrise în sec iunea 3.5 Date tehnice.ț

Sec iunea transversală a cablurilor sursa de alimentare trebuie să fie de cel pu in 0,75 mm² i săț ț ș

fie IEC 227 sau IEC 245 .

AVERTIZARE Pericol de electrocutare

 Alimentarea cu tensiune al NivuFlow 750 este asigurat separat cu 6A i care urmează să fie izolatș

de  celelalte  păr i  de  circuit,  poate  fi  oprit,  de  exemplu,  de  un  întrerupător  de  circuit  cu>  Bț

<caracteristici. Separatorul trebuie să fie marcat corespunzător.

Nerespectarea poate duce la vătămare corporală.

5.2.4. Releu

Respecta i datele de conectare si comutare date pentru releu (vezi capitolul 3.5 Date tehnice). Oț

scădere sub curentul de comutare minim specificat reduce fiabilitatea contactului de comutare.

AVERTIZARE Risc de electrocutare

 La tensiuni releu> 150 V prin conectorul de testare PIN pe blocuri terminale releu protec ia împotrivaț

contactului accidental nu poate fi garantată în conformitate cu cerin ele EN 61010-1: 2010.ț

Lua i măsuri suplimentareț  in conformitate cu reglementările i legile suplimentare de protec ie deș ț

contact aplicabile!

De exemplu: cabinetul / tablou electric se deschide numai cu unelte sau chei, etc. întrerupătoare de

curent reziduale, etc.

Nerespectarea poate duce la vătămare corporală.
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max. 50 m NF7xx
Senzor ultrasonic aer OCL-L1

iXT

LIYC 11Y 2 • 1,5 mm²
+ 1 • 2 • 0,34 mm² + PA

Senzor, Typ POA bzw. 
sau EBM

LIYC 11Y 2 • 1,5 mm²
+ 1 • 2 • 0,34 mm² + PA

max. 150 m Cabinet

Instalare si conectare
________________________________________________________________________________

AVERTIZARE Risc de electrocutare

Dacă tensiuni în gama de joasă tensiune (de exemplu  tensiuni AC) sunt comutate prin contactele

releu al dispozitivului, acestea sunt protejate cu 6 A i să fie izolate de celelalte păr i de circuit, pentruș ț

a poate opri separat. Chiar i la dispozitive de curent continuu trebuie să fie asigurată o conexiuneș

adecvat împământată pentru a preveni apari ia de tensiuni sau curen i periculoase. ț ț

Nerespectarea poate duce la vătămare corporală.

5.3. Senzori

5.3.1. Cablu de conectare la senzor

Între senzor i transmi ător (Legătură directă nepericuloasa):ș ț

Dacă  este  posibil,  folositi  pentru  distan a  totală  între  senzori  NIVUS  i  tip  transmi ător  750ț ș ț

NivuFlow cablul NIVUS specificat LiYC11Y 2 x 1.5mm² + 1 x 2 x 0,34 mm² + PA.

Între senzor i iXT / MPXș :

La utilizarea cablului standard NIVUS LiYC11Y de 2 x 1.5mm² + 1 x 2 x 0,34 mm² + PA este între

senzorii i Ixt / MPX o lungime maximă de 150 de metri de cablu posibil.ș

Lungimea de cablu se reduce la 135 de metri, în cazul în care se folosesc elemente unilaterale de

protec ie la supratensiune. Pentru protec ie pe 2 fe e, lungimea maximă a cablului este redusă laț ț ț

120 de metri (a se vedea sec iunea 5.4).ț

Între iXT / MPX i transmi ător:ș ț

Cu cablul NIVUS tip LiYC11Y 2 x 1.5mm² + 1 x 2 x 0,34 mm² + PA poate fi distan a maximă dintreț

transmi ător i iXT 50 de metri.ț ș

Utilizarea ai elementelor de protec ie NIVUS cu una sau două fe e la supratensiune nu se schimbăț ț

lungimea posibilă al cablului.

Fig. 5-1 Conexiune la modul de intrerupere EX, iXT a NivuFlow prin cabluri standard
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iXT

A2Y(L)2Y
10 • 2 • 0,5
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oder EBM

LIYC 11Y 2 • 1,5 mm²
+ 1 • 2 • 0,34 mm² + PA

max. 150 m

Cabinet
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Utilizarea alternativă a unui cablu telefonic tip A2Y (L) 2Y permite extinderea distan ei dintre MPX iț ș
iXT până la 250 m. În acest scop, sunt cuprinse câte 9 fire de tensiunea de alimentare i (GND)ș
tarif de transport de mărfuri. O pereche este utilizat pentru comunicare RS485.

Fig. 5-2  Fig. 5- Conexiune iXT întrerupător pentru NivuFlow prin cablu telefonic

5.3.2. Conexiunea senzorului

Senzori combinate de viteza de scurgere i de ultrasunete prin apăș

1. Senzori pentru măsurarea vitezei de curgere

Fig. 5-3Conexiune senzor de viteza de scurgere de tip S1 / SR

Următoarele senzori de debit pot fi conectate:

• POA-V200

• POA-V2H1

• POA-V2D0

• CS2-V100

• CS2-V200

• CS2-V2H1

• CS2-V2D0

• CS2-V2U1
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1. Senzor 1 (Senzorul de ghidare) – sau cutia electronica
2. Senzor 2/3 (Senzorul ajutor pentru viteza de scurgere– sau cutia electronica

Fig. 5-4  Conexiune 2/3 Senzori pentru viteza de scurgere tip M3
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Fig. 5-5Conexiune familiei de senzori Mini la tip S1/SR

Conexiunea unui senzor CSM-D este exact a a cum CSM / DSMș .

Conecta i cutiile electronice 2 sau 3 pe NivuFlow 750, tip M3 proceda i la fel ca înainte, ca i laț ț ș

senzorii de viteză de curgere în Fig. 5-5.

Asigura i-vă că caseta electronică (în cazul în care un DSM este utilizat pentru măsurarea nivelului)ț

să fie întotdeauna conectat ca un senzor de ghidare (v-Senzor 1).
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Senzor de viteză de scurgere cu celule de măsurare de presiune integrate

La conectarea senzorilor de debit cu celulă de măsurare de presiune integrat la NivuFlow 750, tip

M3 ave i in vedere următoarele instruc iuni:ț ț

• Este utilizat un singur senzor cu celule de măsurarea presiunii integrat

• Acest senzor viteză de curgere cu celula de măsurarea presiunii integrată este conectat la

terminalul de senzorul v 1 (senzor de ghidare)

• Celelalte două senzori se desfă oară fără celule de măsurarea presiunii.ș

Manipularea  precisă  pentru  conectarea  senzorilor  de  debit  cu  celulă  de  măsurare  a  presiunii

integrat pot fi găsite în >descrierea tehnică pentru senzori de corelare Doppler<.

Re ine i, cu toate acestea:ț ț

• Senzori viteză de curgere cu celulă de măsurare presiune integrat pot func iona numai cu unț

element de compensare de presiune.

Notă

Elementul de compensare de presiune serve te ca priză de conectare pentru extinderea cablului.ș

Re ine i că lungimea maximă de cablu de la senzor până la transmi ător (luând în considerareț ț ț

rezisten a maximă admisă linie) nu trebuie să depă ească 135 de metri în zona periculoasă.ț ș

Descrierea  pentru  instalarea  a  senzorilor  lua i  ț  din  instructiunile  separate  >  instruc iunile  deț

asamblare pentru senzori  de coresponden ă i  Doppler <.  Aceste instruc iuni  de instalare suntț ș ț

incluse cu oferta senzor.
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Fig. 5-6 Conectarea Senzor de aer ultrasonic tip OCL
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ext. Energie NivuFlow 750

Sensor 4-20 mA
X2
17+
20 -
20-

NivuMasterHydroRanger
HydroRanger o.ä.
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Măsurarea nivelului prin Senzor de 2-fire

Măsurarea de nivel poate avea loc, de asemenea, printr-un senzor de 2 fire. Acest senzor de nivel

(de exemplu, NivuBar sonda de presiune, senzor 2 fire ecou NivuCompact etc.) este alimentat cu

tensiune de către NivuFlow.

Conecta i senzorul de 2 fire la următoarele borne:ț

Fig. 5-7 Conectarea senzorului 2 fire EX pentru măsurarea nivelului

Conecta i  transmi ător  la  următoarele  terminale  pe  când  se  furnizează  semnalul  mA  pentruț ț

măsurarea nivelului de la un transmi ător extern (cum ar fi NivuMasterț ):

Fig. 5-8 Conectarea traductorului în plan extern
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5.4. Măsuri de protec ie in caz de supratensiuneț

Pentru protec ia eficientă a emi ătorului NivuFlow este necesar a asigura sursa de alimentare iț ț ș
ie iri mA i intrări mA folosind dispozitive de protec ie la supratensiuni.ș ș ț
NIVUS recomandă pentru partea de re ea tipurile EnerPro 220Tr sau EnerPro 24Tr (la 24 V curentț
continuu alimentare). Pentru ie iri mA i intrări mA NIVUS recomandă tip DataPro 2x1 24/24 Tr.ș ș
Senzorul vitezei de curgere utilizate i senzorul ultrasonic aer de tip OCL sunt protejate pe planș
intern  împotriva  supratensiunilor.  La  orice  poten ial  de  pericolț  ridicat  a teptat  acestea  pot  fiș
protejate prin combinarea tipurilor DataPro 2x1 12 / 12-11μH-Tr (N) i SonicPro 3x1 24 V / 24 V.ș

Notă importantă

În legătură cu utilizarea senzorilor în zone  periculoase trebuie să fie luate în considerare valorile
conexiunii  electrice  a elementelor  de protec ie  la  supratensiune i  capacitatea i  inductivitateaț ș ș
cablului senzorului NIVUS (POA, CS2, OCL, EBM)!
Următoarele lungimi de cablu NIVUS sunt permise în zona periculoasă:
- protec ie la supratensiune unilateral: 135 mț
- protec ie la supratensiune cu două fe e: 120 mț ț

Notă

Utilizarea elementelor de protec ie la supratensiune pentru senzori în zone nepericuloase scadeț
lungimea maximă al cablului.
Rezisten a serie este de 0,3 Ohm / fir. Această rezisten ă este să fie inclusă în rezisten a totalăț ț ț
permisă (a se vedea "Descrierea tehnica pentru senzori de de corelare i Doppler"). ș

Notă

Aveti in vedere conexiunea inversă (partea-p spre emi ător), precum i o corectă aprovizionare cuț ș
cabluri drepte. Efectua i pământarea necesară spre partea neprotejată.ț
Conectările false suprascriu func ia de protec ie la supratensiuni!ț ț
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Fig. 5-9 Protec ie la supratensiuni de alimentare AC generalăț

Fig. 5-10 Protec ie de supratensiune pentru alimentarea generala cu curent continuu ț
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Fig. 5-11 Protec ie de supratensiune a senzorilor S1 / SRț

Fig. 5-12 Protec ie supratensiune senzor ultrasonic-aer OCL la M3ț
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Fig. 5-13 Protec ie de supratensiune la Senzor viteza de curgere la M3ț
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Fig. 5-14  Protec ie la supratensiune la măsurare de nivel externț

Fig. 5-15 Protec ie supratensiune intrare analogică de la emi ătoare ext.ț ț
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Fig. 5-16 Protec ie contra supratensiune ie ire analogicț ș ă NivuFlow 750, tip M3

Fig. 5-17 Protec ie contra supratensiune iXT la NivuFlow 750ț
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5.5. Conectarea la bloc de cleme
Toate  emi ătoarele  NivuFlow sunt  echipate  cu  bloc  de  cleme cu  arc.ț  Folosind  blocurile  de

cleme,  o  preinstalare  al  emi ătorului  va  fi  mai  simplă.  O  posibilă  revizuire  ai  senzorilorț

individuali,  semnalele de intrare i  de ie ire,  etc.,  precum i  o eventuală înlocuire rapidă aș ș ș

transformatorului  este  posibilă  datorită  acestuia.  Blocurile  de  cleme  sunt  adecvate  pentru

conectarea cablurilor de cupru unice sau multi-fire i sunt rezistente la vibra ii i etan e de gaze.ș ț ș ș

Pentru a deschide contactele de pe cleme, proceda i după cum urmează:ț

) Apăsa i cu o urubelni ă pe front, elementele portocalii.ț ș ț

) Asigura i-vă că presiunea nu este prea tare.ț

Pentru a conecta urubul de alimentare sunt folosite terminale.ș

Utiliza i pentru a conecta sursa de alimentare o urubelni ă cu o lă ime lamă de 3,0 sau 3,5 mm.ț ș ț ț

Clemele pot fi introduse i scoase numai când nu se afla sub tensiune.ș

Pericol de electrocutare

AVERTIZARE Cablurile multifilare (fire) în domeniul alimentării cu energie ca i conexiunile releuș  trebuie să fie

prevăzute cu man oane cu gulere de protec ie izolate (man on de plastic) pentru a reduceș ț ș

riscul de a fi electrocutate de un singur fir ie it în afară.ș

Nerespectarea poate duce la vătămare corporală.

Bloc de cleme Alimentare Bus-/
re eaț

Terminale A /
E, etc.

Senzor ultraso-
nic de aer OCL,
v-Senzor

Cablu
sec iuneț
transversală
rigid [mm²]

min. 0,2

max. 2,5

min. 0,2

max. 0,5

min. 0,14

max. 1,5

min. 0,2

max. 2,5

Cablu
sec iuneț
transversală
flexibil [mm²]

Numai  pt.
conexiuni-
DC:

min. 0,2

max. 2,5

min. 0,2

max. 0,5

min. 0,14

max. 1,5

min. 0,2

max. 2,5

Cablu  sec iuneț
transversală
flexibil cu inel gol
[mm²]

Numai  pt.
conexiuni-
DC:

min. 0,25

max. 2,5

min. 0,25

max. 0,5

min. 0,25

max. 1,5

min. 0,25

max. 2,5

Cablu  sec iuneț
transversală
flexibil cu inel cu
man on  deș
plastic [mm²]

min. 0,25

max. 2,5

Nespecificat min. 0,25

max. 0,5

min. 0,25

max. 2,5
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5.6.    Conectarea transmi ătoruluiț

 5.6.1.     Tipuri de transmi ătoriț

                                Transmi ătorul NivuFlow 750 este disponibil in 3 modele diferite:ț

 • Tip S1 - varianta standard pentru fiecare senzor de debit, un senzor de nivel i posibilitateaș

de a lua un senzor suplimentar plan extern.

• Tip SR - Versiunea standard cu func ie de controlor suplimentar.ț

• Tip M3 - Conectivitate avansată pentru cel mai mult 3 senzori de viteză de curgere.

Toate cele trei tipuri au denumiri de terminale identice. Aceste blocuri sunt atribuite func ionalț

la  diferite  zone  de  conectare.  Variantele  SR  i  M3  sunt  echipate  cu  blocuriș  terminale

suplimentare.

5.6.2.       Schema de conectare

ATENTIONARE Pericol de electrocutare

Blocul de cleme pentru conectarea conductorului  de protec ie i  sursa de alimentare ACț ș

(conexiunile X1 15-17) este o parte integrantă a dispozitivului. Dispozitivul poate fi utilizat

numai prin blocul de cleme  bine în urubat, si strâns peș  flan ă.ș

Nerespectarea normelor poate duce la vătămare corporală.

Fig. 5-18 Schema de conectare generala. NivuFlow 750, tip S1
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 Fig. 5.19 Schema de conectare generală - NivuFlow750 Tip SR 
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Ajutor pentru interpretarea tabelului: 

Schirm- ecran, Versorgung – alimentare, Spannungsversorgung – tensiune alimentară

Fig. 5-20  Schema generală de conexiune - NivuFlow 750, tip M3
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5.6.3 Aplicarea tensiunii de alimentare

Transmi ătorul 750 NivuFlow poate opera în func ie de tipul sau de la 100 până la 240 V ț ț

(-15 / + 10%) sau cu 9-35 V  DC.

1. 24 V DC conexiune emi ător Tip NivuFlow 750ț

2. 230 VAC conexiune emi ător Tip NivuFlow 750 ț

Fig. 5-21 Alocare a sursei de alimentare NivuFlow

Nota importanta

Nu este permis, ca un aparat 24 V DC sa func ioneze cu AC (de la re ea). De asemenea, nu esteț ț

posibil, ca un dispozitiv de 230 V, sa func ioneze cu curent continuu de 24 V.ț

 Fig. 5-22  Conectarea alimentării versiune 230 V AC (Curent alternativ)
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Fig. 5-23  Conexiune de alimentare varianta DC 

____________________________________________________________________________________
Pagina 47

NF7

X1
Imax 800 mA

13 +
9 - 35 V DC

14 -



Instruc iuni de utilizareț
NivuFlow 750

______________________________________________________________________________

6.          Punerea in func iuneț

6.1.      Generalită iț

Nota pentru utilizator

Vă rugăm să respecta i următoarele indica ii de utilizare, înainte de a conecta NivuFlow 750ț ț

i de-a pune în func iune! ș ț

Acest manual con ine toate informa iile necesare pentru parametrizare i de functionare aț ț ș

aparatului . Instruc iunile de utilizare sunt scrise pentru personal calificat tehnic. In vedereaț

punerii in func iune unui NivuFlow sunt necesare cuno tin e adecvate despre tehnologia deț ș ț

măsurare,  tehnologia  de  automatizare,  inginerie  de  control,  tehnologia  informa iei  iț ș

sistemele hidraulice de ape uzate. Citi i cu aten ie aceste instruc iuni de utilizare pentru aț ț ț

asigura buna func ionare a lui NivuFlow 750. Lega i NivuFlow in conformitateț ț   cu schema de

conexiuni prezentat în sec iunea 5.6.2ț

In cazul in care ave i neclaritati privind instalarea, conectarea sau parametrizarea, contacta i-ț ț

ne pe hotline-ul nostru : 

+ 49 (0) 72629191-955

Principii generale

Folosirea tehnicii de măsurare nu este permisă decât după finalizarea i testarea instala iei.ș ț

Urma i instruc iunile din manualul de instruc iuni pentru a evita parametrizările eronate sauț ț ț

incorecte. Familiariza i-vă cu modul de func ionare a transmi ătorului la roată de intrare, tasteț ț ț

func ionale i de afi are, înainte de a începe să programa i aparatul.ț ș ș ț

După conectarea transmi ătoarelor  i  senzorilor  (a a cum s-a descris  la punctul  5.6.2  iț ș ș ș

5.3.2) trebuie să fie parametrizat locul de măsurare.

In cele mai multe cazuri ajunge introducerea următorilor date:

• Punct de geometria i dimensiunile de măsurareș

• senzori utilizate i pozi ionarea lorș ț

• Vitrine/ecran

• durata i func ia a ie irilor analogice i digitaleș ț ș ș

Interfa a cu utilizatorul de NivuFlowinț   este u or de în eles. Pute i efectua toate setările deș ț ț

baza rapid.

Configura ia  dispozitivului  să  fie  efectuată  de  către  producător  sau  de  către  o  societateț

specializată, autorizată de producător, dacă ave i următoarele cerin e:ț ț

• sarcinile extinse de programare

• condi ii hidraulice dificileț

• Forme speciale de canal 

• lipsa de personal calificat

• dacă este dispus de lege cerin a de-a avea un jurnal de instalare i de eroare.ț ș
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6.2. Elemente de operare NivuFlow

Pentru parametrizarea și introducerea datelor necesare sunt disponibile un buton de rotație 

și apăsare și două taste funcționale.

1. Tasta functională stânga

2. Buton de rotație și apăsare

3. Tasta functională dreapta (Variabila: Menu / Enter)

Fig. 6-1 Vizualizarea elementelor de comandă NivuFlow

6.3. Prezentare generală afisaj pe ecran

1. Zona de afișare 1 (câmp ieșire 1)

2. Zona de afișare 2 (câmp de ieșire 2-5)

3. Zona de afișare 3

4. Indicatorii Funcție

5. Nume punctului de măsurare 

6. Data / Ora

7. Orice mesaj de eroare pe ecran sau afiș pentru modul serviciului activ

Fig. 6 – 2  Vizualizare prin afișare
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6.4.       Meniuri

Există ase meniuri de bază disponibile. Acestea sunt vizibile i pot fi selectate prin apăsarea tasteiș ș

func ională din dreapta.ț

Fig. 6-3 Meniul principal

Detaliat sunt acestea:

Aplicare Acest meniu este cel mai extins din NivuFlow. Acesta conduce personalul

de  punerea  în  func iune  prin  parametrizarea  completă  aț  dimensiunii

punctelor  de  măsurare,  selec ia  senzorilor  analogice  i  digitale  i  aț ș ș

intrărilor și ie irilor, func iile de control i diagnosticare.ș ț ș

Date Acest meniu permite reprezentarea grafică a cursului de curgere, nivel,

debitul  mediu. Acesta are un ecran de tabel  de 24 de ore a totalurilor

zilnice.  În  plus,  meniul  oferă  posibilitatea  de  stocare  a  datelor  iș

parametrilor iș  de încărcarea parametrilor.

Stick-ul USB  poate fi formatat în acest meniu.

Modificări ale ciclurilor de memorie i a totalurilor sunt de asemeneaș

posibile aici.

Sisteme Acest meniu oferă informa ii de bază pentru emitător. Ele con in numărulț ț

de  serie,  versiunea,  numărul  de  articole,  etc.  Ave i  nevoie  de  acesteț

informa ii in cazul in care doriti sa vă consulta i cu producătorul.ț ț

Setări  precum  limba,  ora  i  formatul  datei  sunt  disponibile  în  setărileș

locale. Ora sistemului i fusurile orare se află pe meniul secundar timp /ș

data. Mesajele de eroare pot fi găsite sub acela i submeniu. ș

Acest nivel de serviciu nu este descrisă aici.

Comunicare Acest meniu include parametriile pentru toate interfe ele de comunicare, peț

care NivuFlow vă oferă.
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Afi aj/Ecranș Aici pute i introduce al i parametri de bază, cum ar fi contrastul, lumina de fundalț ț

i opacitatea ecranului. Mai mult decât atât, este posibilă o ajustare a câmpurilorș

de ie ire (text, decimal ...).ș
Conexiuni Acest  meniu  afi ează  conexiunile  pentru  modulul  Ex-separare  i  senzorș ș

multiplexor.

6.5.      Principii de operare

Întreaga opera iune este bazat pe meniuri. Grafica de pe ecran vă ajută. Pentru a selecta meniurileț

individuale i sub-meniurile sunt utilizate: un buton de rota ie i apăsare i două taste. ș ț ș ș

Tasta func ională stângaț este necesar pentru a ie i din meniuri sau submeniuri .ș

Tasta  func ionalăț

dreapta

vă  permite  să  intra i  ini ial  în  meniul.  Utiliza i  această  tastă  de  asemeneaț ț ț

pentru a confirma intrarea valorilor (numărul de bloc sau afi  litere de tipar).ș

Buton  de  rota ie  i  deț ș

apăsare

Butonul de rota ie i de apăsare vă duce la submeniurile individuale.ț ș
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7. Parametrizarea

7.1.   Principiile de parametrizare

Pentru parametrizarea sunt necesare cele două taste soft i butonul de rota ie i de apăsare.ș ț ș

1.Tasta func ională stânga (înapoi)ț

2.Tasta func ională dreapta (Meniu/ întroducere)ț

3. Buton de rota ie i apăsareț ș
Fig. 7-1 Controalele privind NivuFlow

Unitatea func ionează în  timpul parametrizării  în fundal  cu setarea care a fost  ultima dată salvat.ț

Numai după finalizarea i confirmarea noilor intrări interoghează sistemul dacă valorile nou stabiliteș

trebuie  să fie salvate i aplicate.ș

7.2.    Imaginea de ansamblu al meniului principal

Parametrizarea lui NivuFlow 750 va fi efectuată prin intermediul a ase meniuri de setăriș  . Meniurile

individuale sunt descrise în acest capitol. În meniul principal, ve i găsi op iunile de selec ie după cumț ț ț

este prezentat pe  ecranul din imaginea următoare.

Fig. 7-2 Afi aj din meniul principalș

Aplicarea

Acest meniu este cel mai extins i important din parametrizarea NivuFlow 750. Meniul aplica iei con ineș ț ț

ase  submeniuri.  Aici  sunt  programate  geometria  i  dimensiunile  punctului  de  măsurare.  Senzoriiș ș

nivelului  i  senzorii  de  debit  utiliza i,  vor  fi  definite  i  va  fi  programat  pozi ia  lor  de  montare.  Înș ț ș ț

continuare, aici vor fi definite i intrările i ie irile analogice si digitale necesare.ș ș ș
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Sunt definite func iile analogice iț ș  digitale ale intrărilor i ie irilor:ș ș

• Caracteristici

• domenii de măsurare

• Anvergura

• Limite

Alte func ii în cadrul acestui meniu sunt:ț

• Configurarea regulatorului în două puncte  

• Diagnosticul de senzori intrări i ie iriș ș  sau al întregului sistem

Constan i, înăl imi de nămol solide pot fi introduse si debitul scăzut poate fi stabilitț ț

aici. Amortizarea i stabilitatea prelucrării i semnalul de ie ire poate fi schimbat.ș ș ș

Date:

Meniul  Date  con ine toate  rezultatele  stocate  intern.  Sunt  definite  următoareleț

func ii:ț

Afi aj grafic ai valorilor măsurateș
Lista cu ultimele 100 de sume din totalul a 24 de ore
Posibilită i deț  comunicare i transmiterea a datelor interneș
Formatarea al stick-ului USB exterior
Transferarea parametrilor de măsurare stabilite  pe stick-ul  USB si  de pe

stick-ul USB
Op iuni de setare i anulare a memoriei interneț ș
Setarea ciclului de memorie

Sistemul
Acest meniu con ine informa ii despre transmi ător:ț ț ț

 Versiunea firmware
 Numărul articolului
 Numărul de serie

În plus, meniul con ine setăriț

Setarea limbii
Setări unitate
Corectarea datei i oreiș

Ve i vedea, de asemenea, aici afi area jurnalului de erori interne.ț ș

Comunicare

Acest meniu include setări de diverse interfe e de comunicare cu alte sisteme deț

comunica ii:ț

  TCP / IP
  Server
  HART
  Modbus

Afi aj (Ecran)ș

Aici pute i regla lumina de fundal. Aici poate fi setat orice corec ie ale celor 5 domenii de afi aj de peț ț ș

ecranul principal.
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Conexiuni

Aici pute i seta atunci când un iXT inteligent ex-întrerupător sau un multiplexor senzor este conectatț

la transmi ător.ț

7.3.           Aplicarea

7.3.1.       Parametrizarea punctului de măsurare

Acest  meniu  este  una  dintre  cele  mai  importante  meniuri  de  bază  în

parametrizare. Parametrizarea locului de măsurare cuprinde setările de bază:

 Numele punctului de măsurare
 Tipul profilului de canal i dimensiuniș
 Orice setări sedimentare solide
 Prevenirea debitului redus
 Amortizare i stabilitatea măsurăriiș

Fig. 7-3 Parametrizarea punctului de măsurare

Alege i din meniul principal meniul aplica iei. Ve i ajunge direct la parametrizarea ț ț ț punctului

de măsurare.

Respecta i următoarea procedură la stabilirea parametrilor:ț

) Apăsa i butonul de rota ie i de apăsare pentru a accesa meniul.ț ț ș

) Roti i butonul de rota ie i de apăsare pentru a vă deplasa prin meniuri. Esteț ț ș

un sub-meniu eviden iată în albastru care se poate selecta.ț

7.3.1.1.       Numele punctului de măsurare

Aici pute i introduce numele de măsurare dorit. Intrarea este limitată la 256 deț

caractere.

Setarea din fabrică a punctului de măsurare este "NIVUS1".

La resetarea al numelui punctului de măsurare este ters automat după selectarea primei litere sauș

primului număr din denumirea de livrare.
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Introducerea  a  numelui  punctului  de  măsurare  se  întâmplă  cu  ajutorul  butonului  de  rota ie  iț ș

apăsare.

) Apăsa i butonul de rota ie i apăsare - în jumătatea inferioară a ecranului va apărea o tastatură cuț ț ș

caractere selectabile individual.

) Roti i butonul de rota ie i apăsare pentru a vă deplasa prin tastatura. Literele albastre stocate auț ț ș

o alocare dublu. ine i apăsat butonul de rota ie si apăsare timp de aproximativ 1 secundă astfelȚ ț ț

încât să se comute alocarea.

) Apăsa i butonul de rota ie i apăsare până când fundalul literei dorită este eviden iată în negru.ț ț ș ț

Apăsând litera ea este preluată în mod automat în caseta de text.

) Repeta i procesul până când ve i avea dumneavoastră numele complet de măsurare pe ecran.ț ț

1.   Câmpul ales

2.   Câmp ocupat multiplu

3.   Comutator (majuscule / minuscule ...)

4. Spatiu

5. Inapoi- / Reset

 Fig. 7-4 Tastatura

Din stânga jos al tastaturii este un Shift. Activa i acest Shift prin aducerea butonului de rota ie siț ț

apăsare până  când cursorul ajunge la locul lui.

Această schimbare se următoarele op iuni depuse:ț

• majuscule
• minuscule 
• caractere speciale
• cifre

Prin  aceste  posibilită i  deț  setare aproape nu exista  limite  pentru  desemnarea individuală  al

punctului de măsurare.
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Comutarea tastaturii

) Deschide i tastatura.ț

)  Roti i  butonul de rota ie i  apăsare până când ajunge la > săgeata înapoi <ț ț ș

(Întoarcere cheie) .

Acum apăsa i butonul de rota ie i apăsare - litera gre ită sau un număr gre itț ț ș ș ș

este ters.ș

) Scrie i ulterior numele punctului de măsurare pană când el este în întregime înț

caseta de text.

) Confirma i numele de măsurare cu tasta func ională din dreapta.ț ț

Numele de măsurare este introdus în meniul principal i afi at acolo.ș ș

7.3.1.2      Profile de canal

NivuFlow 750 vă permite să selecta i un profil de canal dintr-o varietate de profileț

standardizate i des utilizate în practică. Deoarece sistemele de tubulatură,  înș

special  cele  mai  vechi,  au  adesea  modele  speciale,  oferă  NivuFlow  750  de

asemenea  posibilitatea  de  a  alege  dintre  canale  simetrice  i  asimetrice  înș

dimensiune sau înăl ime / zona  introduse tabelar. Profilul selectat este afi at inț ș

câmpul grafic atunci când selecta i Preview în 3D.ț

Dimensiunile men ionate sunt luate în considerare în reprezentarea grafică unaț

fa ă de cealaltăț  .

Prin  această  inspec ie  vizuală  se  poate  stabili  imediat  dacă  profilul  este,  înț

principiu în mod corespunzător aplicat.  Mai ales la profile libere este acest control

un ajutor direct.
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Fig. 7-5 Profiluri canale selectabile

Selec ie de bază a profilului:ț

)  Roti i  butonul  rotativ  i  de  apăsare  la  "profilul  canal",  al  cărui  fundal  esteț ș

eviden iată în albastru.ț

) Apăsa i butonul rotativ i de apăsare - Aceasta deschide un meniu derulant.ț ș

) Roti i butonul rotativ i de apăsare i selecta i unul dintre profilurile definite.ț ș ș ț

) Confirma i profilul apăsând din nou butonul rotativ i de apăsare. Profilul selectatț ș

va fi afi at.ș

eavăȚ

Această selec ie geometrie este potrivit pentru tuburi rotunde.ț

Această selec ie geometrie poate fi de asemenea utilizat pentru obuze cu 50%ț

nivel maxim de umplere. Tuburi formate cu raportul înăl ime / lă ime asimetric potț ț

fi programate prin geometria elipsei. Pentru Profiluri -U  se aplică selec ia profiluluiț

său propriu.

Fig. 7-6  Selectarea profilului eviiț
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După selectarea acestui geometrie trebuie să fie introdusă diametrului conductei. 

) Roti i butonul rotativ si de apăsare până fotografia profilului este marcat cu un cadru albastru.ț

În acela i timp, valorile dimensiunilor vor fi eviden iate în albastru.ș ț

) Apăsa i butonul rotativ i de apăsare - ve i vedea un afi aj de număr.ț ș ț ș

) Acum introduce i valorile dimensiunilor de profil cifră cu cifră. Intrarea se realizează în acela iț ș

mod, care a fost descris pe la numele punctului de măsurare.

) Fi i aten i la dimensiuni (virgulele). Din fabrica, dimensiunea profilelor de canal este dată înț ț

metri.

) Confirma i valoarea cu tasta func ională din dreapta.ț ț

Intrările incorecte pot fi terse cu cifra cheie retur de cifre in cifre înapoi. Această eliminareș

este realizată exact a a cum este si pe la numele punctului de măsurare.ș

Vre i sa introduceti mai multe dimensiuni (de exemplu, în cazul unui profil trapezoidal), atunci dupăț

confirmare roti i butonul rotativ i de apăsare în continuare la dimensiunea următoare.ț ș

) La următoarea intrare procedati la fel ca înainte, a a cum este descris mai sus.ș

Fig. 7-7 Introducerea dimensiunilor geometrice

Elipsa

În principal profilul elipsă apare (presiune laterală sau zdrobire), atunci când evile sunt expuse unorț

forte mecanice. Există, de asemenea forma iuni de  ț  jgheaburi speciale   cunoscut ca profil  eliptic.

Profilul simetric eliptic nu trebuie confundat cu profilul oval!

Profile ovoide au diferite raze în talpă i în coroana.ș

Introduce i  după  selectarea  profilului  eliptic  în  cele  două  domenii,  lă imea i  înăl imea  maximă.ț ț ș ț

Intrarea dimensiunilor este descrisă mai jos Fig. 7-6.
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Fig. 7-8 Setarea de „elipsa”

Profilul Oval (1: 1,5)

La acest canal  este vorba despre un "Normei" conform DWA A 110 cu un raport de  latitudine / înăl ime de 1: 1,5.ț

Profile ovoidale presate sau comprimate trebuie să fie configurate prin intermediul unui profil liber.

La parametrizarea unui profil oval trebuie doar să introduce i lă imea maximă al canalului. NivuFlow 750 calculeazăț ț

automat înăl imea peste 1: 1.5 raportț  fixat.

Fig. 7-9 Parametrizarea profilului oval 1: 1,5

Dreptunghi

Cu acest profil selectat sunt configurate canale cu pere i verticaliț   i fund orizontalș  fixat. Prin simpla introducere a

lă imii  i  înăl imii  canalului,  parametrizarea  se  realizează  rapid.  În  plus,  acest  meniu  oferă  posibilitatea  de  aț ș ț

configura un canal central de vreme uscată.

Pentru canalul vreme uscată pute i selectaț  :

• profil circular par ial feliat (lă ime> înăl ime 2x)ț ț ț

• jumătate de coajă (lă ime = înăl imea 2x)ț ț

• profil U (lă ime <2x înăltime)ț

Canale rectangulare  cu canal simetric de vreme uscată i berme înclinate pot fi programate cel mai rapid cu func iaș ț

trapezoidală cu pere i verticali aplicate.ț

In canale executate altfel sau în conductă rectangulară asimetric amenajată, în canalizare vreme uscată trebuie să

fie programate ca un profil liber.
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Fig. 7-10 Profil dreptunghiular i op iuni suplimentareș ț

Fig. 7-11 Afi aj 3-D canal de vreme uscatăș

Profilul-U

Profil în formă de U este compus dintr-un semicerc subiacent i pere i verticali. Raza semicercului înș ț

acest caz este ½ din lă ime. Acesta este introdus automat de sistem în calcul. Profile cu raze maiț

mari decât 0,5 x lă ime canal ar fi creat ca un profil liber.ț

Fig. 7-12 Parametrizare de profil-U
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Profilul trapezoidal

La această selecție profil, este posibil configurarea canalelor simetrice cu fund orizontal și pereți laterali 

pantă.  Prin  această  setare  este  posibil  configurarea  canalelor  simetrice  cu  fund  orizontal  și  pereți 

lateralipantă cu pereți verticali atașate. 

Selectarea previzualizării 3D este folosit pentru a verifica dacă datele de intrare sunt corecte.

Fig. 7-13 Programare de profil trapezoidal cu un dreptunghi atașat

Fig. 7-14 Programare de profil trapezoidal fără dreptunghi atașat

Ca  și  în profilul rectangular un canal suplimentar de vreme uscată poate fi, de asemenea, introdus  în 

profilul trapezoidal.

Fig. 7-15 Trapez cu canal de vreme uscată
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Fig. 7-16 Trapez cu pere i verticali i canal de vreme uscatăț ș

Fig. 7-16 prezintă un exemplu cu setările pentru un trapez cu pere i verticali i canal de vreme uscatăț ș

ca un canal rectangular cu berme înclinate.

Profil simetric cu înăl ime-lă imeț ț

În acest meniu, orice profile simetrice pot fi setate. După selectarea butonului> Tabel < apare  un tabel

de valori. În acest tabel pot fi introduse un număr maxim de 32 de perechi de baze (lă ime canalț

/înăl ime  canal). Aceste valori sunt calculate automat în sistem i stocate intern ca profil simetric.ț ș

Pentru parametrizarea canalului este necesară o schi ă la scară.ț

) Trage i de pe acest desen, în mijlocul unui canal o linie de asisten ă verticală.ț ț

) Apoi trage i la distinctive puncte de schimbare profil o linie de asisten ă orizontală.ț ț

) Măsura i. Lungimea acestor ghizi si converti i-le la scară.ț ț

) Începe i să defini i începutul canalului la nivel 0.ț ț

) Introduce i toate celelalte puncte în înăl ime i lă ime "liber". ț ț ș ț

Distan ele dintre punctele de înâl imi pot fi individual variabile. Toate cele 32 de puncte, nu trebuieț ț

neapărat să fie specificate pentru definirea profilului. NivuFlow 750 liniarizează între valorile de baza.

La fluctua ie mare i neregulată a dimensiunii canalelor selecta i distan a mai mica dintre puncte deț ș ț ț

întrerupere în această regiune de schimbare.

După terminarea parametrizării canalului valorile introduse sunt reprezentate grafic propor ional întreț

ele. Această op iune control vizual face erori de programare brute vizibile i pot fi corectate direct.ț ș
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Fig. 7-17 Parametrizare profil simetric liber în înăl ime i lă imeț ș ț

Profilul asimetric liber cu înăl ime lă imeț ț

În  practică,  apar  sporadic  profile  asimetrice  în  formă neobi nuită.  Pentru  acestea  sunt  utilizate,ș

op iunile de programare pentru profile asimetrice.ț

) Utiliza i, de asemenea aici neapărat un desen la scară, ca i în profilele simetrice. ț ș

) Trage i de pe acest desen din cel mai adânc punct de canal o linie de construc ie verticală în sus.ț ț

) Trage i de acest ghid din distinctive puncte de schimbare a profilului ghiduri orizontale la stânga iț ș

la dreapta

) Măsura i distan ele acestor ghizi, fiecare linie auxiliar începând de la mijloc spre dreapta i stânga.ț ț ș

) Începeti la înăl imea 0, ca să defini i un început de canal.ț ț

) Introduce i toate punctele de bază suplimentare "liber". Pute i introduce un număr maxim de 32 deț ț

puncte. Nivel canal, lă imea canal la stânga, lă imea canal la dreapta.ț ț

_________________________________________________________________________

 Notă importantă

Direc ia de vizualizare  >lă imea stânga< sau >lă imea dreapta< este opusă direc iei  curgerii  înț ț ț ț

canal.

Distan a dintre puncte de nivel individual poate fi variabilă. Nu trebuie neapărat să fie specificateț

toate cele 32 puncte de bază, pentru definirea profilului.  NivuFlow 750 liniarizează între valorile

de baza. 

Selecta i la fluctua ie mare i neregulată a dimensiunii canalului distan e mai mici dintre puncte deț ț ș ț

întrerupere în aceasta  zonă de schimbare.

După finalizarea parametrizării  canalului  valorile introduse vor fi  afi ate grafic corect propor ionalș ț

reciproc. Erori de programare brute sunt vizualizate.
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   Fig. 7-18 Parametrizarea profilului simetric liber în înăl ime-lă ime-lă imeț ț ț

 

Profil simetric liber cu înăl ime-suprafa ăț ț

Unele tabele hidraulice includ pentru canale simetrice perechi de valoare înăltime- suprafa ă, în locț

de înăl ime-lă ime. În acest caz, întroduce i perechi de valori în tabelul înaltime-suprafa ă selectată.ț ț ț ț

Procedura  ulterioară  este  identică  cu  programarea  profilului  înăl ime-lă ime.  Aici  o  reprezentareț ț

grafică doar a profilului programat nu este posibilă.

   Fig. 7-19 Parametrizare profil simetric liber în înăl ime-suprafa ăț ț

Func ia Q/h ț

Sec iune transversală / înăl imeț ț

Această  func ie  este  esen ial  diferit  de  func iile  descrise  anterior.  La  selectarea  ei  nu  se  ia  inț ț ț

considerare nici  profilul  jgheab,  nici  debitul. Comunicarea cu orice senzori  de viteză de curgere

conecta i va fi oprit. Într-o posibilă diagnosticare de eroare va fi ignorat lipsa de valoare a debitului.ț

Sistemul folose te o func ie pură de Q / H . Aceasta înseamnă, că în func ie de nivelul măsurat înș ț ț

prezent apare o rată de curgere definit. Această valoare este înscrisă în func ie de altitudine într-unț

tabel de valori. În acest tabel pot fi introduse până la 32 de puncte legate de înăl ime. NivuFlow 750ț

liniarizează între punctele de valori critice.
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   Fig. 7-20 Programarea unei caracteristici Q / h 

7.3.1.3. Prevenirea debitului scăzut

Debitul redus

Acest  parametru  serve te  pentru  a  evita  cele  mai  mici  mi cări  sau  volume aparente.  Aplicareaș ș

principală este măsurarea cantită ii de scădere în clădiri permanent îndiguite.ț

) Roti i butonul rotativ i de apăsare până când butonul este eviden iat > Reducere flux redus <.ț ș ț

"Aceasta deschide un meniu drop-down.

)  Activa i  >  Reducere  flux  redus<  prin  apăsarea  butonului  rotativ  si  de  apăsare.  Pe  interfa aț ț

comutatorului variază simbolul + i -.ș

) Roti i butonul rotativ i de apăsare până când pe interfa a comutator apare >Activ<.ț ș ț

) Apăsa i butonul rotativ i de apăsare. Activa i suprafa a > Activ < punând un cârlig în panou.ț ș ț ț

   Fig. 7-21 Prevenirea debitului scăzut

> Q suprimat <

Introduce i  o  valoare  de debit.  Dacă  actualele  valori  măsurate  i  calculate  sunt  mai  mici  decâtț ș

această valoare introdusa, sistemul converte te automat valorile măsurate la> 0 <. Numai valoriș

pozitive pot fi introduse. Valoarea înregistrată este interpretată ca o valoare absolută.

Valoarea afectează atât pozitiv cât i negativ.ș
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> V suprimata <

Aici poate fi suprimat debitul mic la aplica ii în profile mari i cu niveluri mari de lichid.ț ș

Cele mai mici modificări ale ratei pot provoca fluctua ii de volum aparent mari pe o perioadă maiț

lungă care prin  valoarea > Q suprimată < nu poate fi  stins.  Dacă debitele  sunt  mai  mici  decât

această valoare configurată, sistemul converte te automat valorile măsurate la> 0 <.ș

Cu aceasta va fi cantitatea calculată de "0".

Numai valori pozitive pot fi introduse. Valoarea înregistrată este interpretată ca o valoare absolută.

Valoarea afectează atât viteza pozitivă cât i viteza negativă.ș

> h suprimat <

Introduce i o valoare. Sunt nivelurile mai mici decât această valoare ț introdusă, sistemul converte teș

automat  valorile  măsurate  la>  0  <.  Acest  lucru  înseamnă că  zona  nu  este  calculată  i  nu  potș

efectuate calculi privind cantită ile.ț

7.3.1.4.   Nivelul nămolului

Acest parametru vă permite să  introduce i o sumă fixă de sedimente în canal.  Nivelul nămoluluiț

introdus  este  calculat,  ca  o  subzonă  culcată,  nemi cată  al  canalului  cu  o  suprafa ă  orizontală.ș ț

Această valoare va fi dedusă înainte de calcularea fluxului din totalul hidraulic umezit.

7.3.1.5.    Amortizarea

Amortizarea se referă la toate valorile ratei de nivel i a curgerii, care sunt disponibile ca     si valoriș

de intrare. Valorile individuale nu pot fi  selectate i  atenuate in mod diferit.  În intervalul  de timpș

specificat,  toate  valorile măsurate  sunt  stocate,  i  format o medie  mobilă pentru fiecare valoareș

măsurată. Această valoare medie este utilizată pentru calcularea ulterioară a debitului.

7.3.1.6.    Stabilitatea

Peste timpul de stabilitate setat nu vor fi luate în considerare valorile invalidate referitor   la inaltime,

i de viteză (> 0 <este o valoare validă !!).  NivuFlow 750 lucrează în această perioadă cu ultimaș

citire validă. 

Numai  după expirarea  timpului  de  stabilitate  va  fi  acceptata  valoarea  invalidă  ca  atare  i  va  fiș

executat calculul i răspunsul corespunzător. ș
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Fig. 7-22 Stabilitate

7.3.2.   Senzori- h

După parametrizarea punctului de măsurare trebuie să defini i nivelul sau senzorii utilizate i săț ș

stabili i intervalele lor.ț

Senzorii de nivel configura i prin intermediul senzorilor-h înț  submeniul h.

Fig. 7-23 Selectare parametrizarea senzorilor de nivel

7.3.2.1. Tipuri de Senzori-h

      

      Câmpul > tipuri de senzori h <  acoperă o serie de senzori de nivel.

)  Roti i  butonul  rotativ  i  de apăsare  până când domeniul  de senzor  tip  h  este  eviden iată  înț ș ț

albastru.

) Apăsa i butonul rotativ i de apăsare până când din PLUS se face un MINUS i listele de selec ieț ș ș ț

se deschid.

) Selecta i tipul de senzor pe care a i conectat la NivuFlow 750.ț ț

) Roti i butonul rotativ i de apăsare până la senzorul dorit i pune i un semn de selectare prinț ș ș ț

apăsarea butonului rotativ i de apăsare.ș

) Când se utilizează senzori de nivel multiple puneti ca semn de selectare pentru fiecare un cârlig

(de  exemplu,  senzorul-I  i  senzorul  de  viteza  de curgere  cu  celule  de măsurare  de presiuneș

integrat)
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Notă

Un senzor selectat care nu este conectat, nu poate fi generată nici prin NivuFlow 750.

După terminarea parametrizării dispozitivul detectează senzorul lipsă sau incorect selectat i dă unș

mesaj de eroare.

Numărul  senzorilor  selectate  este  egal  cu numărul  sec iunilor  de măsurare de nivel  individual  peț

întreaga sec iune de măsurare. Pentru o măsurare poate oferi întotdeauna numai un singur senzor deț

nivel valoarea valabilă. Pute i selecta maximum trei senzori de nivel diferite.ț

Dacă selecta i o combina ie falsă (de exemplu, valoare fixă + alt senzor) dispozitivul detectează acestț ț

fapt automat si corectează. Aceste combina ii false nu vor fi acceptate de către dispozitiv.ț

Senzorii de nivel selectate sunt afi ate pe ecran, cu imaginea în pozi ia în care inten iona i să puneti.ș ț ț ț

Exemplu: Senzorul aer ultrasonic de mai sus cu direc ie de sunet descendent; senzorul de presiuneț

aer ultrasonic jos în jgheab.

Prezentarea senzorilor de nivel se face în PMD care a i setat anterior la punctul de măsurare.ț

 

Fig. 7-24 Selectarea senzorilor de nivel
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Următoarele senzori de nivel sunt disponibile:

Presiune integrată Măsurarea nivelului se face de jos printr-un senzor combi cu celule de

măsurare de presiune integrat (tip V2D sau V2U). Montarea laterala, de

exemplu,  în  caz  de  sedimentare  sau  de  poluare  este  posibilă.

Măsurarea nivelului de supraretentie este de asemenea posibilă. 
Nivelul 2-fire Măsurarea nivelului se face printr-un senzor exterior cu 2 fire, alimentat

de NivuFlow 750. Exemplu:  sonda de presiune tip NivuBar  Plus sau

sonarul  compact de tip NivuCompact.

Utilizarea unui semnal de 0 / 4-20 mA de la un transmi ător extern caț

NivuMaster  sau  MultiRanger  va  fi  activat  prin  intermediul  acestei

selec ii.ț
i-Senzor Aici se conecteaza i-Senzor ultrasonic de seria NIVUS. Conectarea se

face prin interfa a HART. ț
NIVUS aer 

ultrasunete 

Măsurarea nivelului se face de sus prin intermediul unui senzor de aer

ultrasunet tip OCL –L1 sau DSM -L0. 

Ace ti senzori sunt folosite pentru a determina concentra iile de debitș ț

scăzut.  Senzorul  de  nivel  trebuie  montat  paralel  cu  suprafa a  apei,ț

exact în centrul canalului  (± 2 °).
Ultrasunete apă 

integrata

Măsurarea nivelului se face de jos prin intermediul unui combi senzor

de tip POA V2H, POA V2U, CS2 sau CS2 V2H V2U de apă-ultrasunete.

Acest tip de senzor este utilizat pentru a detecta ie irile din zona deș

umplere partea centrală. Senzorul combi trebuie montat central (± 2 °

deviere). În caz de sedimentare sau risc de înnămolire senzorul poate fi

plasat descentrat. În acest caz nu trebuie folosite ultrasunete de apă

din partea de jos! Aceasta poate duce la defectarea măsurării. În acest

caz, selecta i un senzor de nivel diferit (cu ultrasunete de la celula deț

sus sau celula de măsurare a presiunii).
Ultrasunete apă

nivelul nămol

Această  setare  permite  detectarea  sedimentelor  -  si  la  adecvare

metrologică  -  înăl imile  sedimentelor.  Această  selec ie  este  posibilăț ț

numai  în combina ie cu o altă  măsurare de înăl ime pentru umplereț ț

par ială  sau pentru umplere completă.  În  acest  scop este utilizat  deț

SUS o combina ie de tip senzor POA V2H sau CS2 V2H  ultrasuneteț

apă.

Acest senzor combina ie este fie instalat  permanent (de exemplu,  înț

caz de încărcare completă prin reglare la Valoare fixa) sau umpluturi

par iale montate pe un flotor. Vezi Fig. 7-24ț
Valoare fixa Această  selec ie  este destinat  pentru  conducte  i  canale permanentț ș

depline.
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7.3.2.2. Definirea domeniilor de măsurare

După tipul i numărul ales al senzorilor apare pe partea dreaptă a profilului canal afi at un barș ș

vertical colorat. Acest bar arată domeniul de func ionare a senzorilor individuali în sec iunea deț ț

culoare corespunzătoare.

• Gama de detec ie inferioară este reprezentată întotdeaunaț   verde
• domeniul de măsurare de mijloc este întotdeauna prezentată în galben
• domeniul de măsurare superioară este întotdeauna afi ată în ro u.ș ș

Dacă se măsoară numai de un senzor, bara este de-a lungul verde. Utilizarea a 2 senzori arată

combina ia de culori verde / ro u.ț ș

  

Fig. 7-25 Selectarea senzorului i afi area a gamei de senzori de măsurareș ș

În  func ie  de  tipul  i  numărul  senzorilor  selectate  în  afi ările  colorate  de  canale  1-3  suntț ș ș

prezentate  gamele  de programare.  Culoarea  acestor  zone  de  programare  corespunde culorii

barului lateral i senzorilor asocia i.ș ț

• zona de nivel inferior este afi ată întotdeaunaș   verde
• intervalul de nivel mijlociu este întotdeauna afi ată galbenș
• intervalul de nivel superior este întotdeauna afi ată în ro u.ș ș

Dacă este utilizat numai un senzor de nivel în întreaga gamă de aplicare bara este de-a lungul

verde. Utilizarea a 2 zone de nivel, este prezentat prin combina ie de culori verde / ro u.ț ș

 

Fig. 7-26 Prezentarea domeniilor de programare
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Fiecărui domeniu de programare pute i atribui un senzor de nivel (vezi Figura 7-24. - "Selectareaț

senzori  de  nivel").  NivuFlow  750  atribuie  automat  senzorii  pentru  sec iunea  de  programareț

corespunzătoare.

Atribuirea depinde de forma canalului configurat.

• Aer ultrasunete: domeniul de măsurare de mai jos

• Senzor de presiune: domeniu de măsurare sus etc.

Această sarcină poate fi modificată după dorin ă.  La selectarea mapării doar acele senzori suntț

afi ate pe care le-a i definit în prealabil (vezi Figura 7-24. - "Selectarea senzori de nivel"). Pute iș ț ț

utiliza, de asemenea, un senzor de nivel lichid pentru 2 sau 3 zone de programare. Alte valori de

măsurare pe nivel, sunt stocate intern în acest caz, dar nu intră în calcul. 

Fig. 7-27 Adaugarea senzorului de nivel in domeniul de programare

Ave i  posibilitatea  să  modifica i  orice  domeniu  de  programare,  în  dimensiunea  sa.  Efectua iț ț ț

această schimbare de zonă cu modificarea corespunzătoare a 

> pozi ia de start h <.ț

     Notă importantă

         Asigura i-vă că valorile pozi ionării senzorilor individuali trebuie specificate cu exactitate.ț ț

     _________________________________________________________________________

Senzorii cu celule de măsurare  de presiune integrat trebuie montate la cel mai adânc punct de

fund de canal (senzori de tip POA V2D, POA V2U, CS2 V2H, CS2 V2U, CSM V1D).

În  cazul  senzorilor  monta i  pe  o  ridicătura  ț   (bloc  sau  altceva)  sau bermă,  trebuie  introdus  o

valoare  diferită,  adăuga i  i  înăl imea  montării.  Măsura i  distan a  de  la  placa  de  montaj  deț ș ț ț ț  

marginea de jos de cel mai adânc punct al aplicării.

Introduce i această valoare ca un "înăl ime de montare".ț ț

În  cazul  senzorilor  montate  înclinat  (De  exemplu,  la  montare  laterală  într-un  canal  tub  sau

trapezoidală) mărimea de referin ă este centrul plăcii de montaj.ț

Valoarea pozi ionării senzorului se aplică automat la pozi ia senzorului V i pentru determinare la ț ț ș  v

crit (a se vedea sec iunea 7.3.3.4).ț

Pute i introduce, de asemenea, o compensare pentru a echilibra senzorii de presiune.ț

Introduce i valorile prin tastatura de pe ecran (la fel ca în sec iunea 7.3.1.1 de mai sus).ț ț
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Fig. 7-28 Programarea senzorului de presiune intern

Pentru senzori de debit cu senzor ultrasonic apă integrat, se aplică aceleași informații. Măsurați 

distanța de partea de sus a senzorului de cristal.

La senzori tip POA și CS2 înălțimea senzorului este diferit, condiționat de construcție.

Aceste diferențe sunt recunoscute automat de sistem atunci când vă conectați senzorul și luate în 

considerare.

Notă importantă

La utilizarea unui senzor  i (Conexiune prin interfață HART) aveți grija de introducerea corectă a 

tipului senzorului. NivuFlow 750 preia automat datele specifice senzorului.

Puneți în meniul de selectare a senzorului i la iXT / MPX un cârlig, în cazul în care i-senzorul este 

conectat prin interfața HART sau unui iXT MPX.

Fig. 7-29 Programare de Sensor tip i

______________________________________________________________________________

 Notă importantă

Dacă senzorul I este printr-un ex-separator tip  iXT sau un multiplexor tip MPX conectat, în meniul  

principal / conexiuni trebuie activat o aplicație al iXT / MPX înainte de programarea senzorului. 

Fără activare, selectarea portului nu este vizibilă în meniul H senzori.

____________________________________________________________________________________
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Fig. 7-30 Activarea al interfetei HART – in iXT

Introducerea al înăl imii de montare al senzorului-i,  se referă la marginea inferioară a senzoruluiț

până  la  punctul  0  al  canalului.  Această  valoare  define te  măsurarea  punctului  0.  Preciziaș

programarii al acestei valori are o influen ă directă asupra preciziei de măsurare al nivelului de catreț

senzorul- i.

7.3.3.     Senzori –v   

Al treilea punct important sunt după punctul de măsurare i nivelul senzorilor parametrii senzorilor deș

viteză  de curgere.  Acest  meniu  include i  loca ia  spa ială  de lângă  tipul  i  numărul  de senzori.ș ț ț ș

Informa iile  în  acest  meniu  se  referă  la  forma  de  canal  definit  i  la  dimensiunea  spa ială  (veziț ș ț

capitolul 7.3.1.2). 

 

Fig. 7-31 Selectarea parametrizării al senzorilor de viteză de curgere

 7.3.3.1.     Numărul senzorilor pentru înregistrarea vitezei de curgere

    Cantitatea  senzorilor conectabile  depinde de tipul de emi ător.ț

• NivuFlow 750 Tip S1 - senzor viteza de curgere 1
• NivuFlow 750 tip SR - senzor viteza de curgere 1
• NivuFlow 750 tip M3 - senzor viteza de curgere cel mult 3
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Deschide i meniul senzorilor-v. La tipul transmi ător M3 este partea din dreapta sus al ecranului o cutieț ț

de selec ie cu cifre 1-3 vizibile. Despre această casetă de selectare, pute i configura to i senzorii deț ț ț

viteză de curgere conectate în serie. Din fabrică v Senzor 1 este activat întotdeauna ca primul.

Fig. 7-32 Afi aj la senzorii de tip-v la tipul M3ș

) Apăsa i tasta func ională dreapta (Tab) pentru a trece la senzorului V-2.ț ț

) Pune un cârlig în "activ". Acum pute i parametriza senzorul activat. Senzorul activat este vizibil directț

în aplica ie grafică. Senzorul, parametrizat este marcat în culori în grafic. ) Senzorii existente rămaseț

pot fi afi ate simultan în contururile lor. După parametrizare schimba i la senzorul-v 3.ș ț

) Proceda i cu senzorul-v 3 la fel ca înainte cu  senzorul-v 2.ț

) Introduce i valorile pentru senzorul-v 3.ț

Fig. 7-33 Activarea senzorului v 2 i a senzorului v 3ș
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7.3.3.2. Tipuri de senzori

Pute i alege în total din patru tipuri deosebite de senzori:ț

• Senzor de tip pană (senzori POA i CS2)ș
• Senzor de tip conductă (senzori POA i CS2)ș
• EBM fără presiune (conectarea unui senzor CSM-V100 prin casetă electronică EBM)
• EBM cu presiune (conectarea unui senzor CSM V1D0 prin casetă electronică EBM)

Alegerea  de tip > pană < sau  >conductă< este vizibil pe grafic.

Fig. 7-34 Prezentarea senzorului pană sau conductă

7.3.3.3.    Pozi ia de montare a senzorilorț

La  montarea  v-senzorilor  pute i  introduce  parametrii  suplimentari  pentru  aplicare.  Acesteț

informa ii sunt prevăzute, în principal pentru pozi ii de montaj care diferă de setarea din fabrică.ț ț

) Roti i butonul rotativ i de apăsare până când domeniul  > montaj <ț ș  apare în albastru.

) Apăsa i butonul rotativ i de apăsare până când PLUS-ul din fa ă se schimba într-un MINUS.ț ș ț

Aceasta deschide un meniu de comandă.

Selec ia Flush cu pereteț

Acest punct este utilizat numai la profilurile de canal:

• conductă

• profilul oval

• profil în formă de U

Pute i utiliza această setare pentru a trece trei parametri reglate reciproc > înăl ime de montareț ț

< , > distan ă centru <ț   si >unghiul < .
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Fig. 7-35 Programarea valorilor: înăl imea, distan a i unghiulț ț ș

Alternativ,  ave i  posibilitatea  să  introduce i  doar  unghiul  de  inciden ă  la  instalare  la  pereteleț ț ț

senzorilor. Intrarea se face în cazul în care:

• senzorii pană sunt montate direct pe peretele suprafe ei înclinate / curbateț
• senzorii evi sunt introduse în unghiuri drepte din exterior.ț

Utilizarea  programării  1-parametru  numai  prin  unghi  se  presupune  un  unghi  de  inciden ă  laț

centrul circulară /  segment de cerc ca i  la instalare men ionate de mai sus.  Dar faciliteazăș ț

programarea corectă foarte mult.

) Bifa i în căsu a de selectare > laț ț   perete <.

) Următoarele câmpuri sunt reduse. Doar câmpul de introducere> unghi <este activ.

) Introduce i unghiul de montare a senzorului.ț

) Verifica i datele introduse. Diagrama arată senzorul inciden ei de intrare.ț ț

Fig. 7-36 Parametrizare numai prin întroducerea unghiului
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Fig. 7-37 Prezentarea unghiului corect din pozitia fixata pe perete  

Acesta nu este posibilă la alte profile de canal.

Câmpul de introducere înăl ime de montajț

Efectua i parametrizarea înăl imii de montaj, după cum urmează:ț ț

) Măsura i distan a de la marginea inferioară a plăcii de montaj (Senzor-V) i de cel mai scăzutț ț ș

punct de fundul jgheabului.

) Roti i butonul rotativ i de apăsare pană domeniul înăl imea montaj este activ.ț ș ț

) Introduce i distan a măsurată. Din fabrică, unitatea este setată în metri.ț ț

Dacă senzorul este la cel mai jos punct în urubat direct pe podea (sau introdus un eavă de laș ț

senzorul extern la cel mai jos punct al cererii), trebuie să introduce i o valoare.ț

Fig. 7-38 Parametrizarea înăl imii de montareț

Pentru profile de canal structurat; de exemplu, canale cu jgheab de vreme uscată i bermăș

corespunde cu cel mai adânc punct din zero de canal. Un punct mai jos este în acest caz fundul

canalului vremii uscate.

Dacă vor fi senzori suplimentari plasa i direct pe berma, se parametrizează acestea ca pozi iaț ț

de instalare crescuta.

) Introduce i la senzorul- V 2 i Senzorul- V 3 cre terea bermei ca o înăl ime de montare.ț ș ș ț

) Verifica i datele introduse la înăl imea de montaj în aplica ia grafică.ț ț ț
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Folosind grafica de aplica ie pute i recunoa te imediat dacă înăl imea de montare a v-senzoruluiț ț ș ț

a fost introdus corect. În fig. 7-39, vedem că berma nu a fost luat în considerare la înăl imea deț

montare. Senzorii-v se află în grafic sub fundul canalului.

Fig. 7-39 Înăl ime de montare prea joasă al senzorilor-v 2 i 3ț ș

Dacă un senzor este montat pe un bloc din cauza riscului de colmatare sau pentru depozitele de

sedimente, această distan ă trebuie să se ia în considerare de asemenea.ț

) Determină pozi ia senzorilor în raport cu punctul 0 central al aplicatorului.ț

) Introduce i această distan ă în domeniul >înăl ime montaj <.ț ț ț

Fig. 7-40 Pozi ia de înăl ime al Senzorilor-v 2 i 3 corect parametrizataț ț ș

Câmpul de introducere distan a, centruț

Contrar abordării obişnuite, utilizatorul prive te spre direc ia de curgere, senzorii-v se îndreaptăș ț

spre utilizator.

Re ine i în cursul progrămarii ca instala ia reală este rotită cu 180 °. Senzorii sunt configurateț ț ț

după cum urmează.

• Senzor-v 1 este întotdeauna la mijloc
• Pentru aplica ii cu 2 senzori-v: ț

Senzor-v 1 este la dreapta
Senzor-v 2 este la stânga
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• Pentru aplica ii cu3 senzori -v: ț
Senzor-v 1 este în mijloc
Senzor-v 2 este la stânga
Senzor-v 3 este la dreapta

Calculul în NivuFlow 750 se bazează întotdeauna pe montarea centrală a senzorului v.

La montarea excentrica a senzorului-v, trebuie să întroduce i acest decalaj în caseta > distan ăț ț

Centrul <.

Calculul în NivuFlow 750 se bazează întotdeauna pe montarea centrală a senzorului V.

La  montarea  senzorului  v  înafara -centrului,  trebuie  să  întroduce i  acest  decalaj  în  casetaț  >

distan ă Centrul <.ț

• Înregistrarea unei valori negative mută senzorul la stânga
• Înregistrarea o valoare pozitivă mută senzorul de dreapta

La  2 sau  3  senzori-v  trebuie  să  înregistrati  pozi ia  senzorilor  în  caseta  la  >distanta  mijloc<.ț

Valoarea se referă la centrul aplica iei.ț

Fig. 7-41 Inregistrarea pozi iei senzorului în raport cu centrul aplica ieiț ț

Câmpul de introducere al unghiului

NivuFlow  750  este  ansamlat  în  fabrică  şi  astfel  reglat  încât  V-senzorul  măsoară  debitul

întotdeauna vertical în sus.

În unele aplica ii, este necesar să se instaleze senzorul înclinat sau chiar orizontal.ț

• înclinat pe versantul unui canal trapezoidal
• lateral  pere ilor canaluluiț  
• în rotunjirea unei evi sau profil în formă de Uț

În acest caz, trebuie să stoca i unghiul de inciden ă schimbat în NivuFlow 750.ț ț

Punctul de referin ă este iradierea verticală, ascendentă al semnalului ultrasonic.ț

Unghiul de înclinare al inciden ei este programat pe direc ia de curgere, după cum urmează:ț ț

 valoare negativă corespunde unei prelate la stânga
 valoare pozitivă corespunde unei prelate la dreapta
 90 de grade corespunde unei radia ii orizontaleț
 180 de grade corespunde unui ou (de ex. la aplicatii cu plutitor)
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Direcția de montare

Acest  parametru  special  este  folosit  doar  pentru  aplicații  speciale.  Direcţia  de  instalare  a 

senzorilor - configurat din fabrică - este mereu pozitiv.

Notă

Nu schimbați aceste parametri. Introducerea > negativ < furnizează valori invalide de viteză de 

curgere.

Fig. 7-42 Posibilități de schimbare al direcției de montare al senzorului

Ponderarea

Când utilizați 2 sau 3 senzori de viteză de curgere, trebuie să definiți valoarea fiecărui senzor de  

debit individual in relația cu rezultatul măsurat ca viteza medie generală.

Intrarea se face în câmpul "ponderare" și este dat în%. Setat din fabrică la 100%.

Nota

Valoarea  coeficientului  depinde  de  poziția  de  aplicare  și  senzor.  Astfel  de  aplicații  necesită  

cunoștințe  cuprinzătoare  a  mecanicii  fluidelor  și  necesită  utilizarea  de  personal  punere  în  

functiune NIVUS sau o companie de specialitate autorizat.

Fig. 7-43 Ponderarea al senzorilor-v
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7.3.3.4. Determinarea - v a nivelurilor scăzute

Din punct  de  vedere  fizic  i  din  cauza  proiectării  lor,  daca  nivelul  masurat  va atinge o cotaș

minima, senzorii de debit nu mai pot măsura.

Această cota minimă,  se afla în func ie de tipul senzorului aproximativ la 3-8 cm.ț

Aplica ii nefavorabile sau a ezarea prea înaltă al senzorilor pot impinge în sus această valoare.ț ș

Acest nivel poarta denumirea de h-Crit.

Fig. 7-44 Submeniu: determinarea-v a nivelurilor scăzute

Meniu>  v-determinarea  nivelurilor  scăzute  <facilitează  detectarea  ratelor  temporar  reduse  de

curgere (de exemplu ie iri nocturne, ape străine sau similare).ș

Condi ia prealabilă pentru această func ie este:ț ț

La aceasta aplica ie nu poate fi admis NICI-UN FEL DE CONGESTIUNEț !

Principiul de func ionare:ț

Dacă nivelul scade semnificativ, la un anumit punct, debitul nu mai poate fi măsurat. La nivelul

minim (h-Crit) la care încă debitul poate fi măsurat, NivuFlow 750 formează un tabel de valoare

internă v / h. Sistemul folose te ultima valoare de debit măsurabil. Exponentul formei canaluluiș

programat  este  calculat  automat  în  această  curbă.  Dacă  nu  mai  poate  fi  detectat viteza  de

curgere, dar un nivel se măsoară, sistemul va calcula automat un debit "potrivit" acestui tabel de

valori din jos.

Fig. 7-45 Meniul pentru calcularea v/h
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Determinare-v  in mod automat

) Roti i butonul rotativ i de apăsare până la domeniul >ț ș  v determinare a nivelurilor automat <  iș

el se colorează în albastru.

Setare din partea fabricii este activat (bifat) în câmpul de selec ie. Acesta înseamnă că func iaț ț

este activată.

La atingerea h-crit (nivel critic) ultima valoare măsurată este stocată ca o valoare de calcul la

nivel de umplere mai scăzut în mod automat. Dacă nivelul scade în continuare, atunci această

valoare calculată este utilizat pentru calcularea debitului. Când nivelul cre te peste h-Crit i apoiș ș

scade din nou de sub h-Crit, se utilizează valoarea vitezei nou calculată pentru următorul calcul

de debit.

Atunci când  >v determinare a nivelurilor automat<  nu este activ si exista subîncărcare h-Crit,

sistemul calculează debitul cu valoarea ratei deja înregistrată v-manual.

Deselecta i caseta de selectare >valoare v-determinare automată<  dacă se a teaptă un nivelulț ș

foarte  scăzut  i  gârlă  în  canal.  Dezactivarea  este  de  asemenea  util  atunci  când  la  0-fluxș

stagnează o cantitate mică de mediu. 

) Seta i valoarea în câmpul> V manuală <la NULL/ zero. La cele mai mici niveluri de umplereț

sistemul va calcula fără debit.

h-crit automat

De la  fabrica este  selectat  acest  box.  În  acest  calcul  automat,  sunt  incluse detaliile  de tipul

senzorului i înăl imea de instalare configurat (Sec iunea 7.3.3.3, Fig. 7-38). Cel mai scăzut nivelș ț ț

posibil, la care poate fi măsurat un debit este determinat automat de NivuFlow 750. Pentru casetă

de selec ie non-activ, sistemul utilizează valoareaț

h-Crit din >-h manual <.

Din fabrica  este înregistrată în domeniul  > h manual <  valoarea  > 0 <.

v-manual

Acest câmp de intrare este folosit  pentru a introduce manual un debit.  Această valoare debit

apar ine de  > h-manual <.ț

Valoarea înregistrată de debit poate fi folosit pentru nivelul adecvat, de exemplu, se calculează cu

ajutorul programului hidrologic.

> V- manual <este activ numai dacă > v-determinare automată< este dezactivat. 

h-crit

Acest câmp de intrare este utilizată pentru calcularea v / h. În acest scop, introduce i nivelul laț

care sistemul să calculeze v / h. > H-Crit <este activ numai atunci când> h-Crit este automat

<dezactivată. Valoarea introdusă în> h-Crit <nu trebuie să depă ească valoarea>-h manual <. ș
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7.3.3.5.       Limitarea evaluării vitezei de curgere

Cele două domenii de intrare  > v-Minim < i >v-Maxim< sunt relevante pentru a limita analizaș

vitezei de curgere. Aici pute i introduce maxime admisibile valori negative i pozitive a vitezei.ț ș

Aici  pute i  specifica  viteza  maximă admisă  a  valorilor  pozitive  i  negative.  Aplica ie  clasicăț ș ț

prevenirea evaluării  debitelor  negative  (reflux).  În  acest  caz,  valoarea maximă a vitezei  de

curgere negative este setat la 0.

Nota 

O cre tere a vitezei de curgere posibile nu se poate efectua peste limitele tehnice prezentate înș

capitolul 3.5 i este blocat în intrare.ș

 Fig. 7-46 Limitarea evaluării vitezei 7.3.4. 

7.3.4. Intrări i ie iri (analogice)ș ș

În  acest  meniu  pute i  defini  func iile  analogice  i  intrările  i  ie irile  digitale.   Alte  setări  aleț ț ș ș ș

parametrilor, cum ar fi marjele de măsurare i de ie ire, offset, limite, eroare de manipulare, etc.ș ș

sunt, de asemenea, posibile în acest meniu.

) Deschide i meniul Input / Output din meniul principalț

Fig. 7-47 Selectarea intrărilor i ie irilor analogiceș ș
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Meniul de intrare / ie ire esteș  subdivizată într-o mul ime de domenii:ț

• intrări analogice

• ie iri analogiceș

• intrări digitale

• ie iri digitaleș

Fig. 7-48 Selectarea intrări analogice

 

7.3.4.1.          Intrări analogice

Numărul de intrări analogice depinde de tipul de dispozitiv:

• Tip S1 = 2 intrări analogice

• Tipul SR = 5 intrări analogice

• Tip intrări M3 = 8 intrări analogice

Intrările analogice disponibile sunt  afi ate în col ul  din  dreapta de sus al  ecranului.  Intrărileș ț

analogice pute i selecta prin apăsarea butonului de control din dreapta >Tab< una după alta.ț

Afi ajul de intrare selectat se face în text simplu în col ul din dreapta-sus al ecranului.ș ț

Intrările analogice sunt inactive în stare de livrare. 

 

Fig. 7-49 Activarea Intrării analogice

În prezent intrările analogice pot fi folosite ca măsurători externe. NivuFlow 750 poate fi astfel

folosit ca un logger de date suplimentare pentru măsurătorii altor sisteme. Sarcina lui ca un

debitmetru nu este afectată.
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Fig. 7-50 Parametrizarea intrării analogice

După activarea intrărilor analogice pute i seta oricare intrare pe 0-20 mA sau 4-20 mA.ț

Fig. 7-5 Selectarea domeniului de intrare

Afi ajul unită ilor este o casetă de text. Pute i seta, de asemenea, unită i proprii. Numărul deș ț ț ț

caractere din unită ile nu trebuie să depă ească 5 caractere.ț ș

Însă i programarea se face cum este descris în sec iunea 7.3.1.1 nume punct de ș ț

măsurare.

  

Fig. 7-52 Stabilirea unită ilorț
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Programa i in cele din urmă, scalarea stocării.ț

Fig. 7-53 Scalare

7.3.4.2.      Iesiri analogice

Numărul de ie iri analogice depinde de tipul dispozitivului:ș

• Tip S1 = 2 ie iri analogiceș

• Tipul SR = 2 ie iri analogiceș

• Tip ie iri M3 = 4 ie iri analogiceș ș

Ie irile analogice disponibile sunt afi ate în col ul din dreapta de sus al ecranului.ș ș ț

Pute i selecta ie irile analogice prin apăsarea tastelor dreapta  > Tab < succesiv.ț ș

Afi ajul ie irii analogice selectată are loc în text simplu în col ul din dreapta sus al ecranului. Laș ș ț

livrare, ie irile analogice sunt inactive.ș

Fig. 7-54 Selectarea ie irii analogiceș

Pute i atribui diferite func ii ie irilor analogiceț ț ș .

Ave i  posibilitatea  de  a  stabili  2  ie iri  analogice  cu  aceea i  func ie,  în  diferite  domenii  deț ș ș ț

măsurare.

exemplu

Ie ire analogică 1 = Debit 4-20 mA corespunde la 0-100 l/s, cu ș

ie ire analogică 2 = Debit 4-20 mA corespunde 0-5000 l/sș
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Fig. 7-55  Activarea ie irii analogiceș

Următoarele func ii sunt posibile ie irilor analogice:ț ș

 Curgere

Debitul  de aplicare  (calculat  din  viteza  medie  si  transversala  umezită)  este  scos  la  ieşirea

analogică selectată.

 Nivel

Nivelul, care este utilizat pentru calcul, stă la dispozi ie la ie ire analogică selectată.ț ș

 Viteza de curgere

Rata medie  de curgere calculată (de asemenea de la 2 sau 3 senzori calculat), 

care este utilizat pentru calcularea debitului instantaneu, stă la dispozi ie la ie irea analogicăț ș

selectată.

 Temperatura aerului

Când în aplica ie este un senzor ultrasonic aer tip OCL L1 încorporat, prin aceasta poate fiț

aflată temperatura aerului măsurat,  care este măsurat pentru compensarea erorii  duratei de

rulare al sunetului. 

 Temperatura apei

Temperatura medie este detectat de senzorul vitezei de curgere POA sau CS2 pot fi  

citite la ie ire analogică selectată. Laș   un senzor CSM această func ie nu este posibilă.ț

 Nivelul nămolului
În cazul aplica iilor unde cantitea este măsurată din sus print-un float i o detec ie a nivelului cuț ș ț

un senzor extern sau OCL i are loc simultan i o măsurare cu un senzor ultrasonic-apă,ș ș  nivelul

nămolului  poate fi  calculat  din diferenţa dintre cei  doi  senzori  de nivel  luând în considerare

adâncimea de scufundare.
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 Valoarea măsurării externe

Valori de măsurare lansate i eventual liniarizate la intrări analogice pot fiș

emise din nou.

 Senzorul de viteză
Dacă sunt asezate, i mai multe senzori de viteză, care rezultă o valoare medie, i  vreti săș ș

ob ine i  valoarea  unui  singur  senzor,  pute i  alege  senzorul  de  viteză  dorit,  i  ve i  ob ineț ț ț ș ț ț

rezultatul.

 

Fig. 7-56  Selectarea de viteza al senzorului

 Modbus Slave
Ie irea analogică poate fi utilizat prin Modbus pentru ie irea controlată al unui semnal de laș ș

alte sisteme. După selectarea func iei poate fi selectată gama de ie ire între 0-20 i 4-20 mA.ț ș ș

Fig. 7-57 Alegerea domeniului de ie ireș

Apoi seta i durata de ie ire.ț ș
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Fig.  7-58 Programarea Duratei de ie ireș

Dacă valoarea măsurată e uează, pute i parametriza un comportament de eroareș ț
  pentru ie irea analogică. Urma orii setăriș ț   sunt posibile pentru cazul unei erori:

• 0 mA
• 3.5mA
• 21 mA
• de inere ultima valoare măsurată valabilă (Hold)ț

Fig. 7-59 Posibile cazuri de reac ii gre iteț ș

7.3.4.3           Intrări digitale

Numărul de intrări digitale depinde de tipul de dispozitiv:

• Tip S1 = 2 intrări digitale

• Tipul SR = 7 intrări digitale

• Tipul M3 = 10 intrări digitale

Intrările digitale disponibile sunt afi ate în col ul din dreapta de sus al ecranului.ș ț
Pute i selecta intrările digitale prin apăsarea tastelor din dreapta> Tab <secven ial. Afi ajul deț ț ș

intrare selectat se face în text simplu în col ul din dreapta-sus al ecranului.ț
La livrare, intrările digitale sunt inactive.
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Fig. 7-60 Selectarea intrării digitale

Fig. 7-61 Activarea intrării digitale

Următoarele func ii pot fi atribuite la intrările digitale:ț
 Blocarea măsurării-v

Folosind un contact extern (întrerupător cu flotor, comutator de presiune) semnalul de măsurare

al debitului poate fi blocat, până când semnalul sta la intrarea digitală.

Aplicarea acestui tip este recomandat, de exemplu, la canale umplute puternic, fără scurgere

reală care din cauza vântului, valurilor, sau traficul navelor sunt expuse la mi cări.ș

Aici  este  deblocat  măsurarea  prin  contactorul  în  structura  de  divizare.  Contactorul  trebuie

pozi ionat chiar înainte de începerea scurgerii.ț

Dacă selecta i această func ie, pute i modifica, de asemenea, logica în următorul mod:ț ț ț

- intrare digitală non-inversoare

- inversoare

 Timpul de rulare 
Durata  semnalului  aplicat  la  intrarea  digitală  este  colectat  i  stocat  de  sistem.  Aceastăș

înregistrare este utilizată  pentru Durata de rulare a  pompei de func ionare sau pentru scaden aț ț

agregatului. 

Dacă selecta i această func ie, pute i modifica, de asemenea, logica în următorul mod:ț ț ț
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- intrare digitală non-inversoare

- inversoare

 Contoare de impulsuri

Numărul de semnale în curs la intrarea digitala este numărat i stocat de sistem. Evaluareaș

contorului este declan ată pe detectarea schimbării stare de intrare digitală. (1-> 0 sau 0-> 1).ș

Dacă selecta i această func ie, pute i specifica dacă în frontul de cre tere (starea schimbării deț ț ț ș

la> 0 <a> 1 <) sau frontul descrescător este evaluat (schimbarea statutului de> 1 <la> 0 <).

 Înregistrare

Un semnal aplicat va fi înregistrat la (func ia marca temporală) început i sfâr it.ț ș ș

Posibilită ile sunt:ț

- Controlul accesului

- Înregistrări de evenimente

- Scaden a ... etc.ț

Dacă selecta i această func ie, pute i modifica, de asemenea, logica, după cum urmează:ț ț ț

- Non-inversoare de intrare digitală

- inversoare intrarea digitala

 

Fig.  7-62 Op iuni de ajustare logicaț

7.3.4.4. Ieșiri digitale

Numărul ie irilor digitale depinde de tipul aparatului:ș

 Tip S1 = 2 ie iri digitaleș
 Tip SR = 5 ie iri digitaleș
 Tip M3 = 6 ie iri digitaleș

Ie irile digitale disponibile sunt afi ate în col ul din dreapta sus al ecranului.ș ș ț

Pute i selecta intrările prin apăsarea tastelor dreapta > Tab < cu succesiune.ț

Afi area de ie ire selectată se află în text simplu în col ul din dreapta-stânga a ecranului.ș ș ț

La livrare, ie irile digitale sunt inactive.ș
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Fig. 7-63 Selectarea ie irilor digitaleș

Fig. 7-64 Activarea ie irilor digitaleș

Următoarele func ii pot fi atribuite la ie irile digitale:ț ș

• Suma Impulsurilor

Aici sunt emise impulsuri totale în func ie de grad. Aici ave i următoarele op iuni de setare:ț ț ț

- Valoarea (impuls pe cantitate)

- Logica de ie ire (deschizător/ incizator)ș

- Durata de impuls (releu sub /fara tensiune)

Timpul reglabil este între 100 ms i 5000 ms.ș

Dacă ie irea de impulsuri la cre terea rapidă de debite cu frecven a sa de ie ire se află subș ș ț ș

frecven a debitului, suma impulsurilor neemise se salvează intern până debitul calculat scadeț

sub frecven a impuls. Apoi este transmis i suma impulsurilor.ț ș
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Fig. 7-65 Programarea  de impuls

• Contactor de limită la debit 

Introduceti la >prag oprit < i >prag pornit< fiecare o valoare limită de curgere. La depă ireaș ș

acestei valori limită de curgere, se aude un semnal digital. Când intră sub a doua limita de

curgere acest semnal digital este resetat= Histerezis pentru a evita ie irea palpabila.ș

Dacă selecta i această func ie, pute i modifica, de asemenea, logica, după cum urmează:ț ț ț

- Deschide
- Închide

 Fig. 7-66 Programare contactului de limită

Contact limită nivel

Contact limită nivel utiliza i exact ca „Efectua i o valoare limită nivel”. Pentru a calcula folosimț ț

nivelul,  care este  activ  in  senzorii  meniului   >  Aplicare /  h < pentru  intervalul  de înăl imeaț

curenta. Un senzor de nivel informa ional nu poate fi folosit.ț

Dacă selecta i această func ie, pute i seta logica, după cum urmează:ț ț ț

- Deschide
- Închide
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Contact limita de viteză

Aici este transmis semnalul digital daca va fi depă it o valoare de prag de viteză setabilă.ș

Merge i mai departe, este descris în > contact limita de curgere <. " ț

Este utilizat debitul mediu calculat ( i din 2 sau 3 senzori calculat).ș

Dacă selecta i această func ie, pute i seta logica, după cum urmează:ț ț ț

- Deschide
- Închide

Contact de limită nămol

La aplica ii poate fi determinată i afi ata nivelul sedimentelor cu Umplutură par ială. Acest lucruț ș ș ț

necesită:

- Utilizarea unui flotor

- Determinarea spa iului sedimente cu ajutorulț  apă-ultrasunete de la flotori .

- Determinarea nivelului apei cu ajutorul senzorului de aer exterior sau de tip ultrasonic OCL.

Din diferen a dintre cei doi senzori de nivel poate fi calculată înăl imea sedimentelor.ț ț

Adâncimea apei ultrasunete sunt luate în considerare.

Vă rugăm să re ine i:ț ț

Straturi  de nămol  moale  nu poate reflecta  ultrasunetele.  În  acest  caz,  nu poate fi  măsurat

înăl imea sedimentului. ț

Mesaj de eroare

Prin activarea casetelor de selectare individuale folosind butonul pot fi atribuite tipurile de eroare

la  ie irea  digitală.  În  plus  poate  fi  schimbată  logica  de  ie ire  între  func iile  deschidere  iș ș ț ș

închidere.

Notă

Ie irea digitală 2 nu este adecvat ca o ie ire de eroare.ș ș  Ie irea digitală 2 este conceput ca unș

releu bistabil. Releul rămâne netensionat în ultima sa pozi ie. Aceasta ie ire digitală nu poate fiț ș

folosit pentru Mesaje de eroare.
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 Fig. 7-67 Afi ajul de eroareș

 Modbus Slave

Ie irea analogică poate fi utilizat prin Modbus pentru ie irea controlată al unui semnal de la alteș ș

sisteme.

Fig. 7-68 Op iuni de ajustare logicaț

7.3.5. Regulator-Q

Această func ie nu este acceptată în prezent.ț

Fig. 7-69 Regulator-Q
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7.3.6.Diagnoza

Meniul Diagnoza este un meniu de afi are i de simulare.ș ș

În acest meniu pute i verifica următoarele setări:ț

• Caracteristici Senzor

• Numere de serie senzor

• Versiuni de software senzor

• Intrări i ie iriș ș

• Profilul de debit

Meniul Diagnoza este împăr it în 9 sub-meniuri.ț

Fig. 7-70 Meniu diagnoza

Fig. 7-71 Submeniuri diagnoza

7.3.6.1. Senzorii-h

Acest meniu func ionează împreună cu Meniu > Aplica ii / meniu- h / tipul senzorului <. În func ieț ț ț

de tipul i numărul de senzori definit sunt afi ate 1-3 zone programare colorate.ș ș

Reprezentare în trei domenii:

• Zona de sus este întotdeauna de culoare ro ie.ș

• Zona de mijloc este întotdeauna prezentată în galben

• Partea inferioară este reprezentată întotdeauna verde
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Utilizarea a celor 2 zone prezintă combina ie de culoriț  verde / ro u. Dacă este doar o singurăș

zona  utilizat, bara este verde solid.

În fiecare sec iune de măsurare este întotdeauna afi ată valoarea corectata i valoarea brută.ț ș ș

Diferen ele ambelor valori sunt legate de instalare. ț

Exemplu: Senzorul  de  presiune  integrat  este  situat  la  câ iva  milimetri  deasupra  funduluiț

canalului.  Acest decalaj  este adăugat automat în măsurarea folosită.  Se adaugă eventual o

balan ă  de punctul  0  a  celulei  de  măsurare a  presiunii.  În  mod similar,  se face i  laț ș   apă

ultrasunete. Si in acest caz, senzorul de sus este mai ridicat decât fundul canalului. La aer

ultrasonic tip OCL L1 este măsurată ca valoare brută a distan ei dintre fa a traductorului  iț ț ș

suprafa a apei. Valoarea măsurată, cu toate acestea, este de la punctul 0 (distanta partea deț

jos a traductorului pană în fundul canalului) minus distan a dintre partea de jos a traductoruluiț

calculată  la  suprafa a apei.  Panoul  de jos afi ează valoarea  măsurată,  care este  folosit  înț ș

prezent pentru calculare. Schema de culori se referă la senzorul care oferă valoarea măsurată.

 

Fig. 7-72  Prezentarea unor rezultate de măsurare

Următoarele informa ii sunt importante pentru personalul care va pune în func ie instala ia:ț ț ț

Senzorul utilizat în fiecare caz este afi at în partea de jos a sec iunii colorate.ș ț

)Roti i butonul rotativ si de apăsareț  până când domeniul este eviden iat în albastru cu senzorul.ț

)Apăsa i butonul rotativ si de apăsareț   informa iile actuale legate de senzorul actual (numărul deț

serie ...) sunt afi ate pe ecran.ș

În plus, senzorul aer ultrasonic oferă temperatura aerului curent.
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Fig. 7-73 Selectarea senzorului de presiune

Fig. 7-74 Afi aj informa ii senzor de presiuneș ț

In cazul senzorului ultrasonic de apă, pute i citi informa iile de conectare reală imaginea ecou iț ț ș

cablu de senzor (zgomot). Aceste informa ii oferă informa ii despre instalarea cablului senzoruluiț ț

(EMI).

Fig. 7-75 Selectarea senzorului ultrasonic apă
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Fig. 7-76      Informa iile i imagini  de ecou al senzorului ultrasonic de apăț ș

Fig. 7-77 Selectarea senzorului ultrasonic de aer

Fig. 7-78 Informa ii senzor i imagine de ecou la sensor ultrasonic de aerț ș
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Fig. 7-79 Selectarea Senzorului-v 

In meniu diagnoza senzori-v sunt afi ate în plus fa ă de informa iile hardware i profilul  debituluiș ț ț ș

măsurat. 

Cu tasta func ională din dreapta (Tab), pute i selecta dintre senzorii individuali.ț ț

1. Senzor selectat actual

2. Profilul debitului 

3. Numărul de senzori

4. Zona de afi are tabelulș  Gate/poarta

5. Zona de afi are profil 3-Dș
Fig. 7-80 Informa ii despre senzorul-vț
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Fig. 7-81 Informa ii despre senzorul-v 2ț

Afi ajul de senzor-v 3 arată identic.ș

Pute i afi a vitezele individuali măsurate, precum i înăl imile corespunzătoare tabular:ț ș ș ț

) Roti i butonul rotativ i de apăsare pentru a ajunge in domeniul> Gate/poarta< albastru.ț ș

) Apăsa i butonul rotativ i de apăsare - cele mai recente informa ii sunt afi ate sub formă deț ș ț ș

tabel.

Fig. 7-82 Afi aj Selectare Poartăș

Fig. 7-83 Tabelul de viteze unice măsurate
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Informațiile despre măsurare și declanșare și zgomotul cablului de semnal sunt importante 
pentru punerea în funcțiune de personalului  de service de la  NIVUS.

Fig. 7-84 Selectarea profilului de debite in 3D

Profilul grafic de flux se calculează prin metode hidraulice interne.
Următorii factori sunt incluse în calculul profilului de flux:
o viteze unice
o înălțimi individuale
o profilul canalului
o dimensiunile canalului

Utilizarea senzorilor de viteză de curgere multiple îmbunătățește și calitatea prezentării. De 
asemenea, si defectele hidraulice orizontale sunt astfel vizibile.

Fig. 7-85 Selectarea vederii din profil
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 Fig. 7-86 Diverse Vizualizări

7.3.6.3         Intrări analogice

 Fig. 7-87 Selectarea intrări analogice

Acest meniu arată la intrările analogice NF7 valorile curente i valorile de măsurare atribuită cuș

ajutorul apă-ultrasunete.

Numărul de intrări analogice depinde de tipul de dispozitiv:

• Tip S1 = 2 intrări analogice

• Tipul SR = 5 intrări analogice

• Tip intrări M3 = 8 intrări analogice

Doar acest număr de intrări analogice apare pe ecran.
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 Fig. 7-88  Afi aj Valorile semnalului la M3ș

7.3.6.4        Ie iri analogiceș

 Fig. 7-89  Selectarea ie irii analogiceș

In  acest  meniu  sunt  emise  valorile  curentelor  al  convertorului  analog  si  valorile  măsurate

atribuite acestora cu ajutorul distan a de măsurare.ț

De asemenea este posibil, o simulare a valorilor analogice.

Numărul de ie iri analogice depinde de tipul dispozitivului:ș

 Tip S1 = 2 ie iri analogiceș
 Tip SR = 4 ie iri analogiceș
 Tip M3 = 4 ie iri analogiceș

Numărul ie irilor analogice vor apărea, de asemenea, pe ecran.ș

_______________________________________________________________________

Notă

Aici este afi at numai semnalul pe care prime te convertorul de ie ire analogică. Realele fluxuriș ș ș

nu sunt arătate. În acest meniu, cabluri defecte externe nu pot fi detectate i afi ate.ș ș

____________________________________________________________________________________
Pagina 104



Parametrizarea

Fig. 7-90  Afișaj valori de ieșiri analogice

Acest meniu este o simulare ale ieșirilor analogice individuale.

 Fig. 7-91 Selectarea modului de simulare.

Daunele persoanelor sau a bunurilor

Simularea  a  ieșirilor  analogice  pot  fi  efectuate  numai  de  către  electricieni  calificați. Acești  

profesioniști trebuie să cunoască întregul sistem de reglementare și control al instalației.

Pregătiți simularea în detaliu înainte!

- Setaţi instalaţiile atribuite ieşirilor analogice în mod manual.

- Opriţi instalaţiile similare sau limitaţi funcţionarea lor.

O persoană de securitate este de dorit în efectuarea simulării.

Acest lucru poate provoca daune persoanelor sau echipamente.

Din  cauza riscului  foarte  mare de pericol  și  consecințelor  imprevizibile,  în  caz de simulare  

incorecta sau defecta de ex. la nerespectarea instrucțiunilor de siguranță, prin prezenta NIVUS  

respinge în avans orice fel de responsabilitate pentru orice vătămare corporală sau daune în  

orice cantitate.
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Impact asupra zonei de instala ieț

Pericol

O simulare de la ie irile de NivuFlow 750 accesează direct, fără nici o blocare de siguran ă peș ț

oricare dintre următoarele a zonei de instala ie!ț

Simulările au voie să fie efectuate numai de către personal calificat. Aten ie la Notăț

mai sus-men ionata!ț

Notă

Securitatea  accesului  la  simulare  este  protejat  de  o  parolă. Din  motive  de  auto-protec ieț

transmite i parola doar personalului autorizat i instruit în acest sens.ț ș

_______________________________________________________________________ 

Fig. 7-92 Introducerea parolei

Pentru a simula o ie ire analogică proceda i după cum urmează:ș ț

) Roti i butonul rotativ i de apăsare pana la ie ire analogică dorita până când acestui fundal vaț ș ș

fi albastru.

)  Apăsa i  butonul  rotativ  i  de apăsare -  ie irea analogică va fi  activat  prin  bifarea căsuţeiț ș ș

corespunzătoare.

Fig. 7-93 Selectarea ie irii analogice doriteș
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) Apoi introduce i curentul de ie ire dorit ca o valoare numerică.ț ș

Fig. 7-94  Programarea valorii debitului simulat dorit

) Re ine i că ie irea analogicăț ț ș   ie irile / analogice furnizeazăș   valorile curente înregistrate până

când a i terminat meniul Simulation.ț

) Apăsa i tasta func ională stânga pentru părăsirea meniului simulare.ț ț

7.3.6.5.         Intrări digitale

Fig. 7-95 Selectarea intrării digitale

Acest meniu afi ează semnalele prezente pe intrările digitale.ș

Numărul de intrări digitale depinde de tipul de dispozitiv:

• Tip S1 = 2 intrări digitale

• Tipul SR = 7 intrări digitale

• Tipul M3 = 10 intrări digitale

Numai acest număr de intrări digitale vor apărea pe ecran.

Intrări digitale active sunt caracterizate prin fundal albastru şi căsuţă bifată.
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Fig. 7-96 Afi area Intrării digitaleș

7.3.6.6.        Ie iri digitaleș

Fig. 7-97 Selectarea iesirii digitale

Valorile ie irilor digitale sunt  prezentate pe acest  meniu.  Este posibil  i  o simulare de iesiriș ș

digitale în acest meniu.

Numărul de ie iri digitale depinde de tipul de dispozitiv:ș

• Tip S1 = 2 ie iri digitaleș

• Tipul SR = 5 ie iri digitaleș

• Tip M3 = 6 ie iri digitaleș

Numai acest număr de ie iri digitale vor apărea pe ecran.ș

Notă

Starea reală de comutare a releului nu poate fi afişat. Doar releul care a primit semnalul de

comutare va fi afişat.

În acest meniu, cabluri defecte externe nu pot fi detectate i afi ate.ș ș
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Ieşirile digitale active sunt arătate prin fundal albastru şi căsuţă bifată.

Fig. 7-98  Afi aj Stare de ie iri digitaleș ș

In acest meniu este disponibil simularea ieşirilor digitale individuale.

Figura 7-99 Selectarea modului de simulare.

                                Daune personale sau materiale

Simularea  a  ie irilor  analogice  pot  fi  efectuate  numai  de  electricieni  califica i.ș ț  Ace tiș

profesioni ti trebuie să cunoască întregul sistem de reglementare i control al instala iei.ș ș ț

Pregăti i simulare în detaliu înainte!ț

- Setaţi instalaţiile atribuite ieşirilor analogice în mod manual

- Opriţi instalaţiile similare sau limitaţi funcţionarea lor

Având in vederea realizarea acestui plan, prezen a unei persoane de securitate este absolutț

necesară.

Acest lucru poate provoca daune persoanelor sau echipamente.

Din  cauza riscului  foarte  mare de pericol  i  consecin elor  imprevizibile,  în  caz de simulareș ț

incorecta  sau  defecta  de  ex.  la  nerespectarea  instruc iunilor  de  siguran ă,  prin  prezentaț ț

dNIVUS respinge în avans orice fel de responsabilitate pentru orice vătămare corporală sau

daune în orice cantitate.
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PERICOL            Impact asupra zonei de instala ieț

O simulare de la ie irile de NivuFlow 750 accesează direct,  ș fără nici o blocare de siguran ăț  pe

oricare dintre următoarele a zonei de instala ie!ț

Simulările au voie să fie efectuate numai de către personal calificat. Aten ie la Notă mai sus-ț

men ionata!ț

Notă

Securitatea accesului la simulare este protejat de o parolă. 

Din motive de auto-protec ie transmite i parola doar personalului autorizat i instruit inț ț ș

acest sens.

Fig. 7-100 Introducerea parolei 

Pentru a simula o ie ire digitală proceda i după cum urmează:ș ț

) Roti i butonul rotativ i de apăsare pana la ie ire digitală dorita până când acestui fundal va fiț ș ș

albastru.

)  Apăsa i  butonul  rotativ  i  de  apăsare  -  ie irea  digitală  va  fi  activat  prin  bifarea  căsuţeiț ș ș

corespunzătoare.

Activarea simulării fiecărei ie iri se efectuează în acela i mod.ș ș
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Fig. 7-101 Selectare: iesiri i simulareș

) Re ine i că ie irea digitalăț ț ș  / ie irile digitale furnizează valorile de curent  înregistrate până cândș

a i terminat meniul Simulare.ț

) Apăsa i tasta func ională stânga pentru părăsirea meniului simulare.ț ț

7.3.6.7.       Regulatorul-Q 

Acest meniu la ora actuală este fără func ieț

Fig. 7-102 Regulator de diagnoza

7.3.6.8.       Profil de curgere

Fig. 7-103 Selectareaa profilului de curgere 3D
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Acest meniu con ine aceea i reprezentare a profilului de curgere a a cum se arată în Fig. 7-84ț ș ș

i este descrisă acolo.ș

Fig. 7-104 Profilul de curgere

7.3.6.9.       Simularea

Fig. 7-105 Selectarea modului de simulare

În acest meniu, pute i simula un flux teoretic. Simularea se realizează prin introducerea valorilorț

de nivel i viteza presupusă. Aceste valori nu sunt de fapt prezente.ș

NivuFlow 750 calculează folosind valorile simulate - baza dimensiunilor canalului programat -

valoarea de curgere predominant.

Această  valoare  este  prezentat  de  ie ire/  ie irile  analogice  sau  digitale,  care  le-a i  definitș ș ț

anterior.
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Daunele personale sau materiale

Simularea a ie irilor analogice si digitale pot fi efectuate numai de electricieni califica i.ș ț  Ace tiș

profesioni ti trebuie să cunoască întregul sistem de reglementare i control al instala iei.ș ș ț

Pregăti i simularea în detaliu înainte!ț

- Setaţi instalaţiile atribuite ieşirilor analogice şi digitale în mod manual.

- Opriţi instalaţiile similare sau limitaţi funcţionarea lor.

Având in  vederea  realizarea  acestui  plan,  prezen a  unei  persoane de  securitate  esteț

absolut necesară

Acest lucru poate provoca daune persoanelor sau echipamente.

Din  cauza riscului  foarte  mare de pericol  i  consecin elor  imprevizibile,  în  caz de simulareș ț

incorectă sau defectă de ex. la nerespectarea instruc iunilor de siguran ă, prin prezenta NIVUSț ț

respinge în avans o responsabilitatea de orice fel pentru orice vătămare corporală sau daune în

orice cantitate.

PERICOL Impact asupra zonei de instala ieț

O simulare de la ie irile de NivuFlow 750 accesează direct, ș fără nici o blocare de siguran ăț  pe

oricare dintre următoarele a zonei de instala ie!ț

Simulările au voie să fie efectuate numai de către personal calificat. Aten ie la Notăț

mai sus-men ionata!ț

Notă

Securitatea accesului la simulare este protejat de o parola. 

Din motive de auto-protec ie transmite i parola doar personalului autorizat i instruit inț ț ș

acest sens.

Fig. 7-106 Introducere parolei
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Înainte de a introduce parola aten ie la instruc iunile de siguran ă men ionate!ț ț ț ț

) Introduce i cheia/ parolaț

) Roti i butonul rotativ apăsare până la valoarea dorită de a fi simulat (nivelul de umplere sauț

viteză) este eviden iată în albastru.ț

) Selecta i valoarea măsurată dorită.ț

) Confirma i intrarea cu tasta func ională dreapta.ț ț

În domeniul produc iei (vezi Fig. 7-107, punctul 3), valoarea de curgere este afi ată automat,ț ș

care a fost calculat prin cele două date de simulare.

Eventualele ie iri digitale i analogice programate se comportă la fel de reale ca i programateș ș ș

real si introduc aceste valori reali.

Aceste semnale de ie ire i valorile sunt afi ate pe display (vezi Fig. 7-107, punctul 4 i 5).ș ș ș ș

1. Câmpul de introducere Nivel

2. Câmpul de introducere Viteza

3. Câmpul de ie ire a debitului calculatș

4. Afi are stare deș  ie ire digitala  ș

5. Afi are stare de ie ire analogica ș ș
 Fig. 7-107 Afi ajul valorilor calculate i a situa iilor emiseș ș ț
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7.4. Meniul de parametrizarea datei

Fig. 7-108  Meniul de date

7.4.1.           Tendin aț

Afi ajul de tendin a e o func ie de înregistrare ilustrativă. Dacă selecta i afi ajul tendin a, pute iș ț ț ț ș ț ț

avea acces la datele salvate anterior (istoricul).

Fig. 7-109  Selectarea afi area tendin eiș ț

) Selecta i intervalul de timp dorit.ț

Se afi ează  intervalul  de  timp a  datelor  selectate.  În  timpul  prezentării  nu  se  actualizeazăș

automat datele (datele actuale sunt prezentate în treimea inferioară a ecranului principal).

) Apăsa i 3x tasta func ională stânga pentru a reveni la ecranul principal.ț ț
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1. Selectare de Data / timp 

2. Perioada de prezentare

3. Scalarea max. domeniu

4. Zona de afi are cu ghidajeș

5. Linia de data si de cronologie

6. Scalarea punctului 0

7. Derulare înainte i înapoiș
Fig. 7-110 Prezentarea afi aj tendin aș ț

În  partea de sus a ilustra iei  se afla  selectarea de Data /  timp (vezi  fig.  7-110).  Linia  esteț

eviden iată în albastru, i, prin urmare, activ. ț ș

Fig. 7-111 Selectarea zilei

Dacă  dori i  să  selecta i  un  anumit  moment  în  timp  (date  din  istoric),  proceda i  după  cumț ț ț

urmează:

) Apăsa i butonul rotativ i de apăsare primul interval de timp (zi) este activat.ț ș

) Introduce i ziua dorităț

) Apăsa i din nou butonul rotativ i de apăsare ajunge i la perioada ora/ următoare (luna).ț ș ț

) Repeta i până când a i introdus complet timpul dorit această intrare.ț ț

) Confirma i intrarea cu tasta func ionala dreaptă. Timpul stabilit este acceptată.ț ț
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După  confirmarea întroducerii  perioada  selectată  a  datelor  (Fig.  7-110,  punctul  2),  este

prezentat.

Linia verticală ro ie indică data selectată.ș

Dacă dori i să întrerupe i comanda, apăsa i tasta func ională stânga (înapoi)ț ț ț ț

Fig. 7-112 Schimbarea zilei

Perioada aleasă este prezentat de la stânga până la marginea din dreapta a ecranului.

Fig.7-113 Afisaj cu noul interval de timp selectat

Pute i schimba sec iunea, în care datele să fie afi ate, schimbare (vezi Fig. 7-114). Aceastăț ț ș

ajustare se face cu ajutorul "zona".

) Roti i butonul rotativ i de apăsare pentru a împinge> zona< care este eviden iat <albastru.ț ș ț

) Apăsa i butonul rotativ i de apăsare - Perioadele selectabile sunt vizibile.ț ș

Alegerile sunt:

• 1 oră

• 4 ore

• 1 zi

• 1 săptămână

• 4 săptămâni

) Roti i butonul rotativț  i de apăsareș   până când zona dorită este eviden iată în albastru.ț

) Confirma i intrarea cu tasta func ională dreapta - zona selectată va fi acceptată.ț ț
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Linia verticală ro ie este în momentul selectat.ș

Prezentarea grilă - este fix intern.

Când selecta i prezentare perioadă contabilă "ora" începe mereu cu minutul "0" i se terminăț ș

chiar la minutul "59". 

Pentru o mai bună lizibilitate,  afi ajul  este împăr it  de 3 ghidaje verticale.  Această împăr ireș ț ț

fiecare reprezintă o distan ă de 15 minute.ț

Sub display se găse te func ia de > defilareș ț  <

In cazul in care selecta i perioada de prezentare "oră" atunci prezentarea va începe din stângaț

întotdeauna cu minutul "0" i se termină in partea dreapta la minutul "59"..ș

In cazul in care selecta i perioada de prezentare  "4 ore" atunci începutul prezentării din stângaț

depinde de data selectată.

Prezentarea începe a adar la:ș

• ora 00:00 sau

• ora 04:00 sau

• ora 08:00 sau 

• ora 12:00 sau 

• ora 16:00 sau 

• ora 20:00 

Perioada de prezentare se termina pe partea dreapta exact după 4 ore.

De asemenea, în această prezentare sunt 3 ghidaje verticale disponibile. Distan a de la unul laț

altul este de 1 oră fiecare.

Cu ajutorul func iei descrise mai sus > defilare < pute i derula înapoi 4 ore sau înainte.ț ț

Atunci  când  alege iț   perioada  de  prezentare  "Ziua"  prezentarea  va  începe  din  stânga

întotdeauna cu ora "0" i se termină in partea dreapta la ora "24".ș

Pentru  o  mai  bună  lizibilitate,  afi ajul  este  împăr it  cu  5  linii  directoare  verticale.  Aceastăș ț

subdiviziune în fiecare caz reprezintă un interval de 4 ore.

Cu ajutorul func iei descrisă mai sus >defilare < apăsând butonul pute i să naviga i câte  1 ziț ț ț

înainte sau înapoi.

Atunci când alege iț   perioada de prezentare "Săptămâna" prezentarea va începe din stânga tot

timpul cu luni la ora 00:00 i se termină în dreapta cu duminica, la ora 24:00.ș

Pentru  o  mai  bună  lizibilitate,  afi ajul  este  împăr it  cu  6  linii  directoare  verticale.  Aceastăș ț

diviziune în fiecare caz reprezintă o distan ă de 1 zi.ț

Cu ajutorul func iei descrise mai sus > defilare <ț   pute i săț  răsfoi i cu fiecare apăsare a butonuluiț

câte 1 săptămână înainte sau înapoi.

Atunci când alege i o perioadă de prezentare  "4 săptămâni" va începe la stânga mereu cu luniț

la ora 00:00 i se termină în dreapta cu duminica, la ora 24:00. Punctul de referin ă temporal alș ț

reprezentării 4 săptămâni este  29.12.1969; 00:00.
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Pentru o mai bună lizibilitate, afi ajul este împăr it de 3 ghidaje verticale. Această diviziune înș ț

fiecare caz reprezintă un interval de 7 zile.

Cu  ajutorul  func iei  descrise  mai  sus  >  defilareț   <  pute i  săț  derula i  cu  fiecare  apăsare  aț

butonului cate 4 săptămână înainte sau înapoi.

Fig.7-114 Selectarea perioadei de prezentare

Fig. 7-115 Func ia de defilare "înapoi"ț

Fig. 7-116 Prezentarea perioadei "derulare înapoi"

Notă

Când selecta i  perioada Reprezentare 4 săptămâni,  poate dura câteva secunde până cândț

datele sunt încărcate complet.
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Fig. 7-117 Afi aj la încărcarea datelor stocateș

7.4.2.          Totaluri zilnice

Aici pute i citi valorile debitului total din tabele afi ate. Valorile sunt de fapt valori de 24 de ore.ț ș

Fig. 7-118  Selectare total zilnic

Vor fi arhivate valorile maxim până la 100 de totaluri (=100 zile). Incepand cu valoarea 101

valoarea cea mai veche va fi suprascris (Memorie de tip inel).

)  Roti i  butonul rotativț  i  de apasareș  spre dreapta pentru a derula în jos în tabel;  la  stânga

pentru a derula înapoi.

Astfel o să pute i accesa si valorile zilnice mai vechi. Condi ia pentru afi area valorilor mai vechiț ț ș

este, ca dispozitivul se se afle in func ie de mai mult timp.ț

Exemplu: 98 valori zilnice  - aparatul func ionează de 98 zile.ț

În caz contrar, pot fi citite doar valorile, unde NivuFlow 750 era în func iune.ț
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Fig. 7-119 Afi area sumei de 24 de oreș

Dacă NivuFlow 750 va fi închis între formarea celor două arhivari de sume, totu i se va forma oș

sumă (par iala). Valorile debitului total lipsesc pe acesta perioada de timp al deconectării.ț

Dacă NivuFlow 750  va  fi  deconectat  înainte  de  punctul  următor  de  totalizare,  iar  apoi  va

rămâne tot deconectat până la data următoare de totalizare, atunci pentru aceste 24 ore nu se

va inregistra nici-o suma (vezi fig. 7-120). De asemenea, nu va fi stocat nici-o suma = 0 sau vre-

o dată. Doar va lipsi un rând în tabel.

1. Total ziua 1: total de 20 ore; 

2. Ziua 2: pană de curent – însumare nu; 

3. Total ziua 3: 21 ore;

4. Total ziua 4: total de 24 ore; 

5. Cădere de tensiune

6. Tensiunea se reface
Fig. 7-120 Schema formarii sumei

Perioada de însumare din punct de vedere al lucrului se afla între orele 00:00 i 24:00.ș

Aceasta înseamnă că totalul zilnic se formează întotdeauna intre ora 00:00 si ora  24:00 .

Din punct de vedere al lucrului, timpul de însumare este la ora 0:00.
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Pute i schimba timpul de însumare.ț

Roti i butonul rotativ i de apăsare până când> actualizarea (timpul) va fi eviden iată in culoareaț ș ț

albastra.

) Apăsa i butonul rotativ i de apăsare – astfel va fi activată celula cu ora.ț ș

) Întroduce i ora de începere dorită al însumării (de exemplu, 8:00) i roti i în continuare spreț ș ț

domeniul de minute.

) Întroduceti valorile de minute.

) Confirma i valorile cu tasta func ională dreapta > Intrareț ț  <.

A i  schimbat  ora  de  însumare  programat  la  ora  08:00.  Astfel  valoarea  de  24  de  ore  va  fiț

calculata automat de la ora 08:00 pană la ora 08:00 a doua zi.

Pe panoul de afi aj > Actual < pute i citi suma par ială acumulată de la ultima însumare.ș ț ț

7.4.3.          Transmitere prin USB

• Unitatea flash USB trebuie să accepte USB 2.0.
• Stick-ul  USB utilizat trebuie să fie formatate în FAT 32 (FAT 12 sau FAT 16 este, de

asemenea, posibil).
• Valoarea maximă permisă a memoriei pentru unitatea flash USB este de 32 GB.

Modul de lucru cu stick-ul USB

) Introduceti stick-ul USB în slotul USB pe ecran!

Unitatea flash USB este proiectat pentru următoarele func ii:ț

• Transmiterea datelor măsurate pe unitatea flash USB

• Asigurarea parametrilor dispozitivului pe unitatea flash USB

• Retransferarea parametrilor de siguran ă de pe stick-ul USB, la aparatț

• Formatarea stick-ului USB

I

 Fig. 7-121 Selectarea submeniului
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NivuFlow 750 are o memorie interna de date. Puteți transfera o parte din datele de măsurare 

sau toate datele de măsurare stocate pe un stick USB

Aveți posibilitatea de a determina perioada de transmitere dorita în această secțiune.

Fabrica oferă NivuFlow 750 o perioada de transferare de la ultimul transfer de date pana la  

timpul actual.

) Apăsați butonul rotativ și de apăsare - primul câmp este activat.

) Rotiți butonul rotativ și de apăsare  pentru a selecta ziua de începere dorită.

) Apoi apăsați din nou butonul rotativ si de apasare  - astfel ajungeti  la intrare în setarea lunii.

) Repetați până când ați intrat în setarea datei inclusiv a orei dorite.

) Confirmați timpul de pornire prin apăsarea tastei funcționale dreapta > Introducere<.

) Rotiți butonul rotativ și de apăsare  - câmpul de întroducere> până < apare in  albastru.

) Rotiți butonul rotativ și de apăsare  pentru a selecta ziua si timpul final dorit.

) Urmați procedura de întroducere pentru ora de terminare la fel ca înainte.

) Confirmați intrările dvs. (după minute) din nou prin apăsarea tastei funcționale din dreapta > 

întroducere <.

Puteți seta perioada de timp pe care doriți să le transferați pe o unitate flash USB.

Fig. 7-122 Fixarea perioadei de transmitere

Apoi selectați formatul de fișier dorit.

) Apăsați butonul rotativ și de apăsare  - se deschide un meniu.

Se pot alege:

• txt

• csv

• binar (este prevăzută pentru citirea în viitor în software NivuSoft)

) Apăsați butonul rotativ și de apăsare pentru a prelua formatul de fișier.
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Fig. 7-123 Alegerea formatului de date

Adâncimea cronologica reglabila de date  include 3 selectii posibile:

Standard

Acest format de stocare este suficient pentru majoritatea aplica iilor. Înregistrărileț  de date stocate

con in următoarele informa ii:ț ț

• Data i oraș

• Totalizator de suma

• Debit calculat

• Înăl imea de umplereț

• Viteza de curgere medie

• Temperatura apei

• Temperatura aerului (in caz dacă va fi folosit LUS)

• Valorile curente, precum  i valorile calculate din acestea, a intrărilor analogice activate i intrărileș ș

digitale.

Avansat

Aceste date sunt utile pentru controlul aplica iilor importante critice, i pot fi  folosite în principiu deț ș

către personalul de serviciu.

înregistrările vor fi stocate împreuna cu :

• data si ora

• totalizator de suma

• debit calculat

• înăl imea de umplereț

• viteza medie de curgere 

• temperatura apei

•temperatura aerului (in caz dacă va fi folosit LUS )

• valorile curente i valorile calculate din acestea, a intrărilor analogice activate i intrările digitaleș ș

• viteze de curgere medii ale v-senzor 1; 2 i 3 (dacă este utilizat)ș

• valorile parametrilor pentru metoda de evaluare viteză NIVUS specifice

> COSP <

• Trigger i calită ile hidraulice de-V 1 senzor; 2 i 3 (dacă este utilizat).ș ț ș
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Experte

Aceste înregistrări  de date  ar trebui  să fie  activate numai  de către personalul  de service

special instruit sau dezvoltator al producătorului. Datele acestea pot fi repede foarte mari.

Setul  de date  con ine datele  de înregistrare  extinse iț ș  vitezele  individuale  poarta  i  toateș

pozi iile por ii, toate v-senzorii conecta i.ț ț ț

Fig. 7-124 Adâncimea de date

Func ia> Comprimare <este util doar pentru transferarea unor cantită i mai mari de date.ț ț

În acest caz, fi ierele selectate vor fi arhivate în formatul ".gz". Fi ierele pot fi despachetateș ș

folosind programul gratuit "7-Zip".

Fig. 7-125 Comprimarea

După ce a i stabilit perioadă de transmitere, formatul datelor i adâncimea de date definite,ț ș

salva i datele de pe stick-ul USB.ț

) Activa i câmpul> Stocare <ț

) Apăsa i butonul rotativ i de apasare la datele de pe unitatea flash USB pentru a le stoca.ț ș
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Fig. 7-126 Comandă de stocare a datelor de măsurare

Cu comanda de program "Încărcarea parametrilor ", pute i încărca un fi ier parametru fixatț ș

anterior de la un stick-USB de pe telecomandă.

Fig. 7-127 Încărcarea fisierelor parametrelor salvate

Cu func ia " Parametrii Salva i" încărca i parametrizarea punctul de măsurare pe stick-ul USB.ț ț ț

Astfel vor fi generate i stocate in total 3 fi iere.ș ș

Fi ierele au următoarele formate:ș

• XXXX_DOC_AABBCCDDEE.csv

Acest fi ier este folosit pentru scopuri de documentare i con ine setările de bază i modificărileș ș ț ș

parametrilor  efectuate.

• XXXX_DOC_AABBCCDDEE.xml

Acest fi ier este destinat pentru utilizare ulterioară în cadrul programului> <NivuSoft. Acestaș

con ine setările de bază i modificările parametrilorț ș   efectuate.

• XXXX_PAR_AABBCCDDEE.xml

Acest fi ier con ine întregul set al parametrilorș ț  de la transmi ător. Este folosit pentru a stocaț

setările parametrilor efectuate.

____________________________________________________________________________________
Pagina 126



Parametrizarea

Explicații privind denumirea fișierelor:

• XXXX = nume bucla de măsurare programat

• AA = anul

• BB = Luna

• CC = zi

• DD = oră

• EE = Minute

Salvarea fișierelor de parametri

Puteți  aduce  stick-uri  USB  neformatate  sau  formatate  incorect  direct  pe  dispozitiv  în 

formatul de stocare corect:

) Rotiți butonul rotativ și de apăsare până când >formatare USB Stick < este evidențiată în 

albastru.

) Apăsați butonul rotativ și de apăsare- unitatea flash USB introdus va fi formatat.

Fig. 7-128 Comanda de formatare

Dacă stick-ul USB este deja formatat, va apare mesajul afișat  >SUCCESS < pe ecran.
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7.4.4 Memoria de date (Intern)

În acest meniu pute i modifica ciclul de depozitare i a terge memoria de date internă.ț ș ș

Fig. 7-129  Selectarea salvării a datelor

Op iuni pentru ciclul de memorie sunt:ț
• 30 secunde
• 1 minut
• 2 minute
• 5 minute

De la fabrica ciclul de memorie este setat la 1 minut.
Este  depozitat  întotdeauna  media  pe  ciclu  ales,  nu  valoarea  instantanee  la  momentul

depozitării.

Fig. 7-130   Setarea ciclului de memorare

Pute i  terge  întreaga  memorie  de  date  internă.  Datele  sunt  protejate  împotriva  tergeriiț ș ș

accidentale cu o parolă.
) Introduce i parola pentru a terge datele.ț ș
) Confirma i parola cu tasta func ională dreapta;> Enter <ț ț  .
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Notă importantă
Datele sterse nu pot fi recuperate.

Fig. 7-131 tergerea memoriei interne de dateȘ

7.5 Sistemul

 7.5.1 Informa iiț

Fig. 7-132 Selectarea submeniului Sistem 

Acest Meniul este un meniu de afi are. Acesta con ine următoarele informa ii despre dispozitiv:ș ț ț

• Serial i produse numărulș

• Adresa MAC

• Versiunea firmware a emi ătoruluiț

Pute i găsi aici, de asemenea, informa ii despre senzorii viteză de curgere activate i un senzor LUS nivel ț ț ș

posibil conectat.

Sunt afi ate:ș

• număr de elemente ale senzorilor

• numerele de serie ale senzorilor

• versiunea curentă de firmware ale senzorilor
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Fig. 7-133  Afi area informa iilor despre sistemș ț

7.5.2 Setări regionale

În acest meniu pute i regla următoarele setări:ț

• limbă de operare

• format dată

• unită i ale valorilor măsurate.ț

Aici, este posibil o distinc ie între valorile măsurate, afi ate i stocate.ț ș ș

Fig. 7-134 Selectarea submeniului de setare a ăriiț

Limba de lucru
Următorii limbi de lucru se pot regla:
• Germana
• Engleza
• Franceza
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Fig. 7-135 Setarea  limba de afi are pentru interfa a utilizatorș ț

Formatul Datei

Următoarele formate de dată pot fi setate:
• ZZ.LL.AAAA (ziua / luna / an)
• LL / ZZ / AAAA (luna / zi / an)

Fig. 7-136 Selectarea Formatul de Data

Unită iț

) Roti i butonul rotativ i de apăsare până când domeniul > unită i sus inute<ț ș ț ț  va fi albastru.

) Apăsa i butonul rotativ i de apăsare - din PLUS din fa ă,va fi un minus i se deschide o selec ie listă.ț ș ț ș ț

) Roti i butonul rotativ i de apăsare pe prima caseta derulantă. Aici pute i defini separatorul zecimal (virgulă ț ș ț

sau perioadă)

Zecimalele introduse sunt folosite doar pentru afi area pe ecranul NivuFlow 750.ș
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Fig. 7-137 Selectarea separator zecimale

Apoi, seta i sistemul unitate fixă. Alegerile sunt:ț
• metric
• englez
• american

În func ie de alegerea sistemului de unită i, pute i specifica unită ile de:ț ț ț ț
• În sistemul metric (litri, metri cubi, cm / s etc.)
• În sistemul englez (de exemplu ft, in, gal / s, etc.)
• În sistemul american (de exemplu, fps, MGD, etc.)

Fig. 7-138 Sistemul de unită i la sistemul metricț

Acum seta i unită ile de afi are într-un afi aj:ț ț ș ș
• debit
• viteză de curgere
• nivelul
• suma
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Fig. 7-139 Unită i de afi are în sistemul metricț ș

Fig. 7-140 Setarea de afi are sistem unitate în limba englezăș

Fig. 7-141 Setarea unită i de afi are în sistemul englezț ș

Continua i cu memorie de >setare unită i< la fel ca înainte, ca în "Unită ile".ț ț ț
În >unită ile de stocare< sunt stocate i convertite valorile măsurate în conformitate cu sistemulț ș

de unitate selectată.
Pentru marcarea zecimalelor, pute i selecta > virgulă < sau > punct <.ț
Indicarea punctului zecimal este important pentru citirea corectă a datelor.
Acorda i o aten ie deosebită evaluării datelor de măsurare cu un program străin (de exemplu,ț ț

Excel în limba engleză), ca separatorul zecimale sa fie alese corect.
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Fig. 7-142 Setarea zecimală

În func ie de aplica ie, pute i defini ca unită i de stocare:ț ț ț ț
• In sistemul metric, de exemplu, l / s, m³ / s, m³ / d, cm / s etc.
• In sistemul engleză, de exemplu, ft / s, in, gal / min, mgal / d, în / s, km / s etc.
• In sistemul american, de exemplu, GPS, GPM, CFS CFM, CFH, CFD, MGD etc.

Seta i unită ile de stocare a datelor de măsurare:ț ț
• Debit
• Viteză de curgere
• Nivelul
• Suma
• Temperatura

Fig. 7-143 Setarea stocare in sistemul de unită iț
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7.5.3.           Ora / Data

În acest meniu pute i modifica data curentă i ora sistemului de transmi ător.ț ș ț

Ave i nevoie de această func ie pentru trecerea de la vară la ora de iarnă sau după un e ec alț ț ș

bateriei de rezervă internă i, după o pană de curent.ș

 Nota

Schimbarea timpului de sistem are un efect asupra stocării datelor. Cu stocare de date activat

pot apărea date duplicate sau lacune de date dupa schimbarea de timp a sistemului.

_____________________________________

Fig. 7-144 Selectare submeniu

Pute i seta ora sistemului actual i diferen a de timp (UTC sau GMT) la meridian 0.ț ș ț

Fig. 7-145 Setarea data i oraș
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7.5.4.  Mesaje de eroare

În acest meniu pute i vizualiza mesajele prezent active, mesajele de eroare curente. In acestț

submeniu, de asemenea, pute i terge memoria defectaț ș .

Selectarea Submeniu Mesaje de eroare

 

Fig. 7-146  Afi area mesajelor de eroare curenteș

Înainte de a putea terge memoria de eroare, trebuie să introduce i o parolă. Acest lucru previneș ț

tergerea accidentală.ș

Fig. 7-147 Stergerea mesajelor de eroare curente 
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7.5.5.      Serviciul

Acest submeniu con ine următoarele func ii:ț ț

• Deschiderea nivel de servicii 

• Schimbare parolă

• Repornirea sistemului

Fig. 7-148 Selectare submeniul serviciu

Nivelul de servicii

Nivelul de serviciu este serviciul clien i NIVUS i companiile specializate autorizate rezervate.ț ș

Modificări de importan ă sistemicăț   i setări speciale pentru aplica ii speciale pot fi alese aici.ș ț

Aceste modificări pot fi făcute numai de către personalul de punere în funcțiune NIVUS!

Fig. 7-149 Activarea Nivelului de Servicii

Schimbarea parolei

Din Fabrica este acordat parola> 2718 <. NIVUS recomandă schimbarea acestei parole pentru

a proteja sistemul de orice interven ie neautorizată. Pentru parola, pute i folosi orice valoare.ț ț

Atribuirea parolei este limitat în 10 cifre.
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Nota

Nu cedati parola nici unei persoane neautorizate. 

Nota i parola i păstra i-l într-un loc sigur. O parolă schimbată nu pute i recupera de la NIVUS.ț ș ț ț

Dacă pierde i parola trebuie să se facă o resetare generală a întregului sistem.ț

O resetare duce la pierderea generală a parametrilor seta i.ț

  

Fig. 7-150 Schimbarea parolei

Repornirea

O repornire a convertorului întrerupe procesul de măsurare curentă.  Sistemul reporne te cuș

parametrii stabili i nou. După repornire sistemul se comportă, ca si cum ar fi pornit din nouț   (cum

ar fi PC).

Acest element de meniu înlocuie te un ciclu de oprire-pornireș   al sistemului.

To i parametrii, contoare i toate datele sunt păstrate.ț ș

Fig. 7-151 Repornirea sistemului
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Resetarea parametrii

La resetarea parametrilor  to i  parametrii  sunt  resetate înapoi la  setarea din Fabrica.  Citireaț

contoarelor, parole schimbate, i datele stocate rămân în sistem.ș

Reală resetare a parametrilor se face numai după ie irea din parametrizare (revenire la meniulș

principal) i confirmarea salvării. Astfel, pute i anula Inca opera ia.ș ț ț

 

Fig. 7-152 Resetarea tuturor parametrilor la setările din fabrică

7.6.        Comunicarea

În acest meniu, pute i stabili  comunicarea cu alte dispozitive. Aici pute i face, de asemeneaț ț

conexiunea la o re ea.ț

Integrarea în re ele presupune că ave i deja cuno tin e despre acest lucru. De aceea, alte detaliiț ț ș ț

nu mai sunt descrise.

Dacă  nu  ave i  elementele  de  bază  tehnice  de  re ea,  lăsa i  treaba  unui  specialist  IT  sauț ț ț

personalului la NIVUS.

Fig. 7-153 Selectare submeniu – Comunica iiț

În  meniul  TCP  /  IP  puteti  modifica  setarea  pentru  transportul  de  date  într-o  re eaț

descentralizată.

____________________________________________________________________________________
Pagina 139



Instruc iuni de utilizareț
NivuFlow 750

______________________________________________________________________________

Fig. 7-154 Setări TCP / IP

Browser-ul de Web intern a dispozitivului nu este acceptat în prezent.

Fig. 7-155 Server WEB

In pregătire

În viitor, NivuFlow 750 se poate fi folosit ca HART slave pentru sisteme în aval.

 Fig. 7-156 Programare interfa ă HARTț
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Aici pute i monta NivuFlow 750 prin intermediul Modbus meniul TCP în alte sisteme. Dacă esteț

necesar, ve i primi protocolul Modbus, la cerere. Pentru a face acest lucru, contacta i biroul localț ț

de NIVUS GmbH în Eppingen.

Fig. 7-157 Selectarea de programare Modbus

Următoarele func ii sunt disponibile:ț

• Selectarea de interfa ă (RS232 sau RS485)ț

• Selectarea rata de transfer (9600-15200)

• Adresa Slave (1-247)

Aici pute i seta, de asemenea, scalarea:ț

• Scalarea Debit

• Scalarea Nivelul 

• Scalarea Viteza 

• Scalarea Temperatura 

• Scalarea valorilor analogice

Fig. 7-158 Setare interfa ăț
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 Fig. 7-159 Setare Viteza de transmisie

 Fig. 7-160 Setarea adresei slave

 

Fig. 7-161 Programare, scalare valori de măsurare
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7.7    Afi ajulș  prin ecran

Meniul de pe afi aj vă permite să face i următoarele modificări:ș ț

• Iluminare din spate

• Eticheta de 5 domenii afi aj al ecranului principalș

• Reprezentările locurilor zecimale ale valorilor individuale 

 Fig 7-162 Selectare afi are submeniuș

Pute i schimba lumina de fundal in 10 pa i. Regla i lumina de fundal la condi iile ambientale.ț ș ț ț

Evita i setarea prea luminoasa al ecranului.ț

Fig. 7-163 Schimbarea luminii de fundal

NIVUS recomandă setarea „afi ajș  automat”  a  luminozită ii.  Măsurarea  intensită ii  luminoaseț ț

protejează ecranul i ajută la prelungirea vie ii acestuia. Afi ajul se stinge automat atunci cândș ț ș

ave i o anumită perioadă de inactivitate. Acest timp pute i defini în prealabil.ț ț

Odată ce a i face orice ajustare pe NivuFlow 750 (de exemplu, un buton) va comuta afi ajulț ș

imediat la luminozitatea standard.

Din fabrică este setat luminozitatea la nivelul de luminozitate 2.
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Fig. 7-164 Timpul de întârziere până la întunecare

Cele 5 domenii de ie ire pe ecranul principal (debitului, a nivelului, scalarea viteza, temperaturaș

si suma), pute i defini în mod liber numele i zecimalele.ț ș

Culorile  fundale  ale  câmpurilor  de  ie ire  corespund  culorilor  valorilor  din  ecranul  principal.ș

Pentru a schimba numele, extinde câmpul de ie ire. ș

) Scoate i selectarea din > numele implicit <.ț

) Introduce i o etichetă nouă. Acest nume, pute i alege în mod liber.ț ț

Intrarea denumirii este limitat la 16 caractere.

Numele pe care îl tasta i, nu schimba valoarea domeniilor în ecranul principal.ț

Notă

Atribuirea  valorilor  de  domenii  nu  pot  fi  schimbate.  Exemplu:  În  câmpul  debit  se  arata

întotdeauna debit, chiar dacă ati schimbat numele la > Temperatură <.

 Fig. 7-165 Selectarea câmp 1 de selec ieț
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Fig. 7-166 Intrare în câmpul denumiri

În același mod puteți introduce numărul dorit de zecimale; în acest box maxim 5 zecimale sunt 

posibile.

Notă

Respectați evidența zecimalelor cu privire la senzori. De asemenea, rețineți decimalele si în  

contextul unităților de măsurare care urmează să fie utilizate. Senzorul de temperatură poate fi  

setat la o scală de sensibilitate de 0.1K.

Schimbarea zecimalelor

7.7.1.      Conexiuni

De acest  submeniu aveți  nevoie  atunci,  când senzorii  de debit  nu sunt  conectate  direct  la 

transmițător, ci prin Ex-întrerupător de tip iXT sau senzor multiplexor de tip MPX.
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Fig. 7-167 Selectie submeniu

La utilizarea MPX sau iXT puneti bifa în câmpul de selec ie. Altfel senzorul i modulul nu vor fiț ș

detectate.

 Fig. 7-168 Activare la iXT sau MPX utilizate
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8. Afi ajul principalș

În starea de func ionare NivuFlow 750ț  afi ează următoarele importante valori măsurate:ș

• Debit

• Nivelul până la data (de calcul)

• Viteza (medie debit calculat)

• Temperatura medie

• Total

În partea de sus al ecranului sunt con inute următoarele informa ii:ț ț

• Numele punctului de măsurare

• Data

• Ora

Cercul  complet  ro u,  cu o cruce albă in  partea de sus al  ecranului,  indică defec iunile  aleș ț

sistemului sau a unor senzori individuali.

În zona de afi are de jos se află o afi are de tendinta (hidrograf) i  repartizarea celor douăș ș ș

butoane de comandă.

1. Numele punctului de măsurare

2. Afi ajș  debit

3. Afi ajș  debit hidrografelor

4. Zona scalare din jos

5. Defect (recunoscut, în curs)

6. Data / Ora

7. Afi ajș  debit Zona valori de măsurare  unice

8. Zona de scalare superioară
 Fig. 8-1 Afi ajul principalș
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Prin acest meniu pute i accesa directț   setările principale i informa iile.ș ț

) Roti i butonul rotativ apăsare până când zona respectivă se colorează în negru.ț

)  Apăsa i  butonul  rotativ  apăsare  pâna  când  se  deschide  o  fereastră  de  dialog  în  zonaț

respectivă.

Fig. 8-2 Afi aj selectat debit.ș

8. 1.         Afi ajș  debit

După ce caseta de dialog se activează, pute i avea acces direct la diferitele sec iuni.ț ț

Fig. 8-3  Op iunile de acces posibile directeț

Din domeniul  indicatorului  de flux pute i  merge direct  la următoarele setări  ale punctului  deț

valori măsurate:

• Nume valori măsurate

• Tipuri de profil canal i dimensiuniș

• Introducerea nivelul nămolului

• Reducere flux redus

• Stabilitate

• Amortizare

Aici sunt posibile modificările directe acestei configurare.
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Fig. 8-4  Setare punct de măsurare

Cu  accesul  direct  la  meniul  diagnostic  pute i  efectua  imediat  controale  în  limitele  aplicăriiț

programate.

• Senzori  conectate pentru a detecta înăl imea vitezei de curgereț

• Starea fizică ale intrărilor analogice i digitale ș

• Comanda de ie ire pentru ie irile digitale i analogiceș ș ș

• Func ia controlerț

• Simularea de orice valoare a fluxului

• Afi ajul profilului predominant de curgereș

Fig. 8-5  Selectarea diagnoza i de diagnosticareș

Prin meniul de pe afi aj pute i seta reglajul luminozită ii de fundal. Pute i schimba textul valoriiș ț ț ț

măsurate in cele 5 câmpuri de ie ire.ș

Aici pute i modifica si zecimalele ale valorilor măsurate.ț
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Fig. 8-6 Reglarea luminozitătii

  

Fig. 8-7 Schimbarea textului valori măsurate

 

 Fig. 8-8 Schimbarea zecimale

După  ce  s-au  schimbat  parametrii  de  sistem  specific,  trebuie  să  confirma i  stocareaț

modificărilor.

Când activa i > tergerea mesajelor de eroare< în caseta de dialog, un tabel arată activul mesajț ș

de eroare .
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Fig. 8-9  Selectarea i afi area tergerii mesajelor de eroareș ș ș

8.2. Afi ajul de nivelș

Această casetă de dialog vă permite să accesa i setările senzorilor de înăl ime programate.ț ț

Senzorii de înăl ime pot fi selectate individuali. Caseta de dialog afi ează:ț ș

• Versiune firmware

• Numărul articolului

• Numărul de serie

Dintre senzorii cu ultrasunete folosite de NIVUS, se pot calcula actualele profile de ecou.

Fig. 8-10 Setarea senzorilor de nivel i a domeniilor de lucruș
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Fig. 8-11 Selectarea directa a posibilitatilor de diagnosticare 

al senzorilor de nivel individuale

Fig. 8-12  Afi area senzorului de presiuneș

Fig. 8-13 Afi area ecoului de apă-USș
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Fig. 8-14 Afi area ecou aer-USș

Prin Selec ia de afi are ajunge i la acest punct direct în meniu afi are generală, care în capitolulț ș ț ș

8.1 zonă a fost deja descrisă.

Fig. 8-15 Meniu afi areș

8.3.          Viteza de curgere 

Această  casetă  de  dialog  vă  permite  să  accesa i  setările  senzorilor  viteză  de  curgereț

programate.

Pute i edita următorii parametri:ț

• Setările senzorilor viteză de curgere programate

• Tipuri de senzori

• Pozi ii de instalare i direc iiț ș ț

• Recenzii corecte

• Limitări în evaluarea schimbării scalarea vitezei
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 Fig. 8-16 Setarea i pozi ionarea senzorilor de debit ș ț

Caseta de dialog afi ează:ș

• Postul i numărul de serie al senzorilor individualiș

• Firmware a senzorilor individuali

• Scalarea Viteză calculat debitul mediu

• Profilul de Scalarea Viteză de curgere măsurat (grafic)

Fig. 8-17 Informa ii despre senzor viteză de curgereț

Pute i afi a informa ii  despre GATE/ poarta, vitezele individuale măsurate i  înăl imea valoriiț ș ț ș ț

măsurate asociate . Display-ul se afi ează sub formă de tabel.ș

Fig. 8-18 Tabel cu viteze individuale măsurate
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După ce a i selectat profilul de curgere, este creat profilul de calculat. Se calculează din vitezeleț

individuale din rabatul în sec iune transversalăț   de curgere.

Următoarele vedere al profilului de curgere, pute i selecta:ț

• perspectiva

• sus

• jos

• frontala

• laterala

 

Fig. 8-19  Afi are 3D a distribu iei de  vitezaș ț

8.4. Afi aj de temperatură i sumaș ș

Senzorul de temperatură este integrată în senzorul de viteză de curgere 1. Temperatura este

citit în mod automat i este afi ată valoarea. Totalul este format matematic din curentul actual,ș ș

integrat în timp. Prin urmare, valorile nu au nici reglaj, nici op iuni de diagnostic. O selec ie aț ț

temperaturii sau sumei va duce la meniul de afi are generală.ș

 

Fig. 8-20  Afi aj Meniuș
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8.5.   Afi ajș  tendin a / hidrografț

  

Dacă ave i nevoie de un display grafic mai detaliat i mai extins, pute i selecta câmpul graficț ș ț

direct. 

Pute i selecta perioada de afi are i zona de afişare aici.ț ș ș

Sub displayse afla func iaț  > defilare <

Prin pictogramele cu săge i pute i derula înainte sau înapoi în perioadele de timp.ț ț

  

Fig. 8-21 Afi are reglabilă de tendin aș ț
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9. Între inere i cură areț ș ț

      PERICOL Deconecta i aparatul de la sursa de alimentareț

Deconecta i dispozitivul de la sursa de alimentare i asigura i sistemul supraordonat împotrivaț ș ț

reconectării neautorizate înainte de a începe între inerea.ț

Nerespectarea acesteia poate duce la oc electric.ș  

-----------------------------------------------------------------------------------

ATENTIONARE Expunerea la germeni

Aplica i înainte de a efectua orice lucrare de între inere îmbrăcăminte de protec ie adecvată.ț ț ț

Datorita  folosirii  dese  al  sistemului  de  măsurare  în  sectorul  apelor  reziduale,  piesele  pot  fi

contaminate cu germeni periculoase. Prin urmare, cu ocazia contactului cu sistemul, trebuie să

fie luate măsuri de precau ie adecvateț  cablurilor si senzorilor.

Nerespectarea prescrierilor poate duce la efecte adverse asupra sănătă ii.ț

9.1. Intervalul de între inereț

NIVUS recomandă o inspec ie anuală a întregului sistem de măsurare de către reprezentantulț

service NIVUS. În func ie de aplica ie poate fi necesară, un interval deț ț  între inere mai scurt.ț

Amploarea i frecven a acesteia depinde de următorii factori:ș ț

• Principiul de măsurare a senzorului înăl imeț

• Uzură material

• Mediul hidraulic de măsurare i canalș

• Cerin e generale pentru operatorul acestui dispozitiv de măsurareț

• Condi ii de mediuț

După 10 ani, trebuie să fie efectuată o inspec ie completă al sistemului de măsurare de cătreț

producător.

9.2 Cură irea transmi ătoruluiț ț  

  __________________________________________________________

 PERICOL Deconecta i aparatul de la sursa de alimentareț

Deconecta i aparatul de la sursa de alimentare înainte de a cură i aparatul. Acest lucru esteț ț

valabil mai ales cu ocazia cură ării umede pe suprafa a de carcasă. Nerespectarea acesteiaț ț

poate duce la oc electric.ș

Transmi ătorul,  tip  NivuFlow  fiind  construit  cu  o  concep ie  practică  nu  necesita  calibrare,ț ț

între inere i e fără uzură. Cură a i carcasa emi ătorului, dacă este necesar, cu o cârpă uscată,ț ș ț ț ț

fără scame. Dacă este foarte murdară, pute i terge carcasa cu o cârpă umedă. Nu utiliza iț ș ț

agen i de cură are aspre sau solven i! Pot fi folosite agen i de cură are de uz casnic i spumă deț ț ț ț ț ș

săpun slab.

Nu terge i în niciun caz cu o cârpă umedă blocurile de cleme!!ș ț
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9.3.   Cură area senzorilor ț

Respecta i întotdeauna instruc iunile de între inere i  cură are ale senzorilor. Aceste note seț ț ț ș ț

referă  la  "descrierea tehnică pentru  senzorii  de corelare".  Aceasta descriere  face parte  din

livrarea senzorului!

9.4.   Informa ii Serviciul Clien iț ț

Pentru inspec ia anuală al întregului sistem de măsurare, contacta i Serviciul nostru de Clien i:ț ț ț

NIVUS GmbH - Kundencenter 

Tel. +49 (0) 7262 9191 - 922

Kundencenter@nivus.com

9.5. Accesorii 

Accesorii suplimentare pot fi găsite în lista curentă de pre i al lui NIVUS.ț

9.6. Demontarea / eliminarea reziduurilor

)  Deconecta i dispozitivul de re eaua electrică.ț ț

) Scoate i cablurile conectate la panoul frontal cu un instrument adecvat.ț

)  Îndepărtaţi transmi ătorul de pe ină.ț ș

Logo pe Directiva DEEE a Uniunii Europene

Acest simbol indică faptul că în ceea ce prive te dezmembrarea echipamentelor cu cerin eleș ț

Directivei  2002/96  /  CE  trebuie  respectate  cerin ele  de  echipamente  electrice  i  deşeuriț ș

electronice.

Dispozitivul include o baterie de rezervă (celule buton litiu), ea urmează să fie eliminat separat.

Riscurile al eliminării incorecte este ca pot apărea pericole pentru mediu.

)  Arunca i  componentele  instrumentelor  i  materialele  de  ambalare,  în  conformitate  cuț ș

reglementările locale pentru produsele electronice.
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Certificate si aprobări
____________________________________________

Declara ie de conformitate CEț

NIVUS GmbH

75031 Eppingen

Tel.:072629191-0

Telefax:072629191-999

E-Mail: info@nivus.com

Internet: www.nivus.de

Pentru următorul produs identificat

Identificare: Traductor de scurgere stationar NivuFlow 7xx

Tip:              NF7-…

Se confirmă faptul că este în conformitate cu următoarele directive:

2004/108/EG 2006/95/EG

Dispozitivele corespund următoarelor standarde sau documente armonizate

EN 61326-1:2013 EN 61010-1:2010

Această declara ie este făcută pentru producătorul:ț

NIVUS GmbH

Im Taele 2

75031 Eppingen, Germania

Predat de Marcus Fischer

Eppingen, 19.11.2014

mailto:info@nivus.com
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12. Glosar

Acest produs utilizează codul următoarelor proiecte open source:

Pentru probleme de licen iere, vă rugăm să contacta i opensource@nivus.comț ț

Nanox/nxlib (http://www.microwindows.org)

• Freetype FreeType Team (http://www.freetype.org)

• FLTK (http://www.fltk.org)

• Libpng (http://www.libpng.org)

• The Independent JPEG Group‘s JPEG software (http://www.ijg.org)

• MiniXML (http://www.msweet.org)

• TinyGL (http://bellard.org/TinyGL)

• Zlib (http://www.zlib.net)

• Duktape (http://www.duktape.org)
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