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 پويا انديش الكترونيك

 ١

 
 توجه 

 دقيق الكترونيكي اندازه گيري دستگاهيك دستگاه فوق 

اين دفترچه را به  دستگاهمي باشد. لطفاً قبل از كار با 
 دقت مطالعه نماييد.
ي نبوده و در صورت باز شدن شخصدستگاه قابل تعمير 

 و دستكاري گارانتي آن باطل مي گردد.
شما مي توانيد در صورت بروز هرگونه اشكال با بخش 

 پشتيباني شركت تماس بگيريد.
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 ٢

 
 فهرست

 

 صفحه        بخش
 ٣        معرفي دستگاه – ١

 ۴       كليدهاي دستگاه  – ٢

 ۶         عملكرد دستگاه – ٣

 ٧       دستگاه يهشدارها – ۴

 ٨     تنظيمات و كاليبراسيون – ۵

 ١٣       نصب برروي تابلو – ۶

 ١۵       مشخصات دستگاه – ٧
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 ٣

                                                     همعرفي دستگا – ١بخش  
و مقدار حجم كل و مقدار لحظه اي فلاين دستگاه به منظور نمايش 

طراحي  ،مستقيم ١٠V~٠ خطي با وروديدر واحد زمان عبوري 
 گرديده است. 

حافظه دائمي جهت ذخيره  ،  AVRدستگاه مجهز به ميكروكنترلر
 ٢٠٠٠٠مبدل آنالوگ به ديجيتال  ،سازي متغيرهاي سيستم

تغذيه مستقيم براي راه ،  LED رقمي ششنمايشگر  ،قسمتي
  مي باشد.دي اندازي ترانسميتر ورو

                       

        

 (نماي جلوي دستگاه)   (نماي پشت دستگاه)

 )١-١(شكل 
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 ۴

                                                      كليدهاي دستگاه – ٢بخش 
 ESC /  كليد  -١

و  دستگاهكاليبراسيون  تنظيمات وبرنامه  به وروداين كليد براي 
همچنين خروج از آنها در نظر گرفته شده است. عملكرد ديگر 

 باشد.لغو عمليات مي يا  ESCAPEاين كليد 
 كليد -٢
در اعداد ثبت  و زيربرنامه ها، از اين كليد جهت ورود به برنامه ها 

مشاهده مقدار  ملكرد ديگر اين كليدع گردد.دستگاه استفاده مي 
 لحظه اي فلو يا حجم كل عبوريست.

   كليد -٣
د در نظر اعددر هنگام وارد نمودن ا عددتغيير پايه اين كليد براي 

زيربرنامه جستجوي گرفته شده است. عملكرد ديگر اين كليد 
حجم كل از اين كليد جهت صفر نمودن  مي باشد.دستگاه هاي 

 آن در حافظه دائمي دستگاه استفاده مي گردد. عبوري و ذخيره
  كليد -۴

در نظر د اعددر هنگام وارد نمودن ااين كليد براي افزايش عدد 
 برنامه هاي جستجويعملكرد ديگر اين كليد  گرفته شده است.
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 ۵

ذخيره نمودن حجم از اين كليد جهت  مي باشد. دستگاه تنظيمات
 اده مي گردد.كل عبوري در حافظه دائمي دستگاه استف

 اعدادنمودن د ارو -۵
 ارقام  تعدادبه ابتدا  ،به دستگاه يعدد وارد نمودن مقادير يبرا

 شود كه يمه نمايش نشان داد صفحه يصفر رو ،دستگاه نيازمورد 
 باشد. يزن م كمشچسمت راست  صفر

تنظيم نمود و با فشردن  ٩تا  ٠ا ازرتوان عدد  يم با كمك كليد
 تثب عدد را را تغيير داده و با فشردن كليدپايه عدد   كليد

اعداد وارد  صرفنظر از ورودجهت  بعد را تنظيم نمود. يو رقمها
  استفاده نمود. ESCتوان از كليد شده مي
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 ۶

 

                                          دستگاهنصب الكتريكي  – ٣بخش  
 ژولتاورودي دستگاه و سپس را به  ١٠v~٠ با خروجي فلومترابتدا 
شكل  مطابق اهگتدس 9 و 10 يرا به ترمينالها VAC220 تغذيه
 نماييد. صلمت (١-٣)

 
 )١-٣(شكل 

 لحظه اي فلوي مقدار از تست خود، سپدستگاه  در اين هنگام 
مقدار كل  توان مي  يدفشردن كل با .دهديمرا نمايش ورودي 

حجم عبوري در واحد زمان را مشاهده نمود و با فشردن مجدد 
اين كليد مي توان مقدار لحظه اي فلو را مشاهده نمود. در هنگام 

و  نقطه مميز دستگاه به حالت روشننمايش مقدار لحظه اي فلو، 
چشمك زن در  به حالت (TOTAL) در هنگام نمايش مجموع
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 ٧

. دستگاه در هنگام قطع برق مقدار مجموع را به شكل Ĥيدمي
خودكار در حافظه دائمي ذخيره نموده و پس از روشن شدن 

 مجدد آنرا نمايش خواهد داد.
و كاليبراسيون تنظيمات وارد برنامه  توان مي  فشردن كليد با

 دستگاه گرديد.
              دستگاه ارهايهشد -۴ خشب   

باشد،  بيشتر ١٠.۵Vولتاژ ورودي دستگاه از صورتيكه  در -١
را به صورت چشمك زن نمايش  HHHHHHصفحه نمايش 

فلومتر از كاليبراسيون خارج ميدهد كه در اين حالت ممكن است 
كاليبره  فلومتر را. با مشاهده اين حالت، مي بايست شده باشد

 .نمود
باشد، صفحه  بيشتر ١١vورودي دستگاه از ولتاژ صورتيكه  در -٢

دهد كه در يرا به صورت چشمك زن نمايش م Over-r نمايش
با  قرار داشته باشد.اضافه بار فلومتر تحت اين حالت ممكن است 

دستگاه را خاموش نموده و  فوراًمي بايست  ،مشاهده اين حالت
 عيب را رفع نمود.
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 ٨

 (Setup) و كاليبراسيون تنظيمات -۵بخش 
 نشان داده شده است. زير در شكل ،تنظيمات برنامهگرام ياد

 
 ١-۴)شكل (

فشرده   كافيست كليددستگاه  به تنظيمات  يدستياب يبرا
  )Password( عبور رمز يتقاضا  دستگاه مرحله دراين شود.
بار  يكنشده باشد با  نعيي. در صورتيكه رمز عبور قبال تنمايد مي

تنظيمات برنامه توان وارد  يم )0000رمز ( فشردن كليد
 دستگاه شد.

اولين برنامه در ابتدا نام  دستگاه، تنظيماتبا ورود به برنامه 

Set 
Parameters

Change 
Password

Calibration 

Display 
Divergence 

Dot point 

?disLo?Pass

?disHi?dn 

?dp 

?Ti 

Start 
 

Password 

Time 
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 ٩

(Setpar)  ا فشردن كليدد. بدهيمنشان صفحه نمايش  يرورا ▲ 
 صورت لزومدر  وجستجو دستگاه را هاي ديگر توان برنامه  مي

 ESCديد. با فشردن كليد روارد آنها گ  با فشردن كليد
 .توان از برنامه تنظيمات خارج شد يم

 برنامهزير رقمي صفحه نمايش نام شش تذكر: به علت محدوديت 
 .شوديصاري مطابق جدول زير نشان داده مبه شكل اخت ها

SEtPar Set Parameters 
CHPASSChange Password 
CALib Calibration 

 Set-parametersبرنامه  -١
 :سه زير برنامه مي باشد اين برنامه شامل

 dnنمايش دستگاه  هلپتنظيم  -الف 

 ينمايش يا زينه بند لهپمقدار  توسط اين زيربرنامه مي توان
 هلپمقدار  را تعيين نمود. با مراجعه به اين زيربرنامه دستگاه
چپ در سمت   dnحرفدر سمت راست و فعلي دستگاه نمايش 

توان با فشردن كليد يدد. در صورت تمايل مرگ يمشاهده م
و يا با  نمايش جديد را وارد نمود هلپبرنامه شده و زير وارد اين 



 پويا انديش الكترونيك

 ١٠

 يمقادير مجاز زينه بندبعدي رفت.  به زيربرنامه  كليدفشردن 
 :ازعبارتند

٢ ,١, ۵, ٢٠ ,١٠, ۵١٠٠ ,٠ 
 

پس از كاليبراسيون به طور خودكار برابر  نمايش لهپتذكر: مقدار 
 نمايش لهپكمترين مقدار ممكن قرار مي گيرد، بنابراين مقدار 
 ر باشد.جديد فقط مي تواند از مقدار آن در كاليبراسيون بزرگت

 dpتنظيم مميز  - ب
را به صورت  كمييت وروديمي تواند مقدار   DFTنشان دهنده

با مراجعه به اين زيربرنامه عدد مميز فعلي  .اعشاري نمايش دهد
صفحه    چپ سمت   در  dpكلمه  و دستگاه در سمت راست

توان ميدر صورت تمايل مشاهده  مي شوند. در اين زمان  نمايش 
  زير تعريفجدول  مطابق  را   dp  پارامتر يدبا فشردن كل

  Set-parametersبرنامه   به    كليد  فشردن با  يا   و  نمود
 بازگشت.
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 ١١

 dpمتغير نمايش عدد
 ٠صحيح

 ١با يك رقم اعشار
 ٢با دو رقم اعشار
 ٣با سه رقم اعشار

 تعيين زمان  -ج
ار كل حجم عبوري در واحد زمان مي بايست براي محاسبه مقد

 واحد زمان را مطابق جدول زير براي نمايشگر تعريف نمود.
دستگاه در فعلي  واحد زمانبا مراجعه به اين زيربرنامه عدد 

مشاهده   نمايش صفحه    چپ سمت   در  Tiكلمه  و سمت راست
توان با فشردن  يمدر صورت تمايل مي شوند. در اين زمان 

را مطابق جدول زير تعريف نمود و يا با  Tiپارامتر  دكلي
 بازگشت. Set-parameters به برنامه  كليد فشردن

 Tiمتغير نمايش عدد
 ٠ثانيه

 ١دقيقه
 ٢ساعت
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 ١٢

 Change Passwordبرنامه  - ٣
به طور  بوده و ير رقماهچيك عدد  ثرحداكدستگاه رمز عبور 

 توان با  يمدر اين حالت است و تعيين گرديده  0000 فرض پيش
 وارد تنظيمات و كاليبراسيون دستگاه شد. فشردن كليد

مي بايست از اين برنامه  كاربر ،رمز عبور دستگاه تغييرجهت 
 Passكلمه  دستگاه  ،با ورود به اين برنامه . در ابتدااستفاده نمايد

دستگاه   با فشردن  كليدمي دهد كه در اين هنگام  نمايشرا 
  شود. يمنتظر دريافت رمز عبور جديد م
 Repassكلمه  دستگاه ،رمز عبور يجهت حصول اطمينان از درست

نمايد كه در  يرفتن مجدد رمز مگرا نشان داده و اقدام به 
 تبثدستگاه  ميئدر حافظه داي قبل عدد رمزصورت تطبيق با 

 .دگرد يم ي، تغيير رمز منتفو در صورت عدم تطبيقيده درگ
 Calibrationبرنامه  -۴

  دستگاه را كاليبره نمود.توان  يم يتوسط اين برنامه براحت
را نمايش داده و  dis-Lبا ورود به اين برنامه ابتدا دستگاه كلمه 

  ميگردد. ٠V متناظر باعدد    دريافت  منتظر  با فشردن كليد 
 فشردن كليد با نمايش داده و را  dis-H سپس دستگاه كلمه
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 ١٣

 هلپن زمان يدر ا .گردد مي  ١٠Vمتناظر با عددمنتظر دريافت 
 قرار  به طور خودكار برابر كمترين مقدار ممكن  دستگاه نمايش

 .ددرگيم تبث دستگاه   ميئدا حافظه  ر دفته و گر
در مراحل فوق موجب صرفنظر از  ESCفشردن كليد 

 كاليبراسيون مي گردد.
 

 نصب برروي تابلو -۶ بخش
جهت نصب نمايشگر برروي تابلو كافيست كادر مربع شكلي به 

ميلي متر در محل مورد نظر بريده و دستگاه را در  ٩٢ x ٩٢ابعاد 
سپس بستهاي ارائه شده را در طرفين آن محل قرار دهيد. 

قرار به شكلي كه زبانه هاي آن در سوراخهاي تعبيه شده  دستگاه
دستگاه گيرد، گذاشته و آنگاه پيچ بستها را تا محكم شدن 

 (از پيچاندن بيش از حد پيچها خودداري نماييد) پيچانيد.ب
تذكر: از وارد نمودن ضربه يا فشار نامتعارف به صفحه كليد و 

  ستگاه خودداري نماييد.د
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 ١۴

 دستگاه را نشان مي دهد.دقيق  ابعادزيرشكل 

 
 )١-۶(شكل 

 توجه: اقالم زير در بسته بندي دستگاه موجود مي باشد:
 ك دستگاه نشان دهنده ي – ١
 عدد)٢بست نگهدارنده ( – ٢
 دفترچه راهنما – ٣
 ك سالهكارت ضمانت ي -۴
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 ١۵

 مشخصات دستگاه -٧ بخش
 طابق جدول زير مي باشد.م 6DFTنمايشگرات كلي مشخص

 
 هرتز ۵٠/۶٠ولت  ٢۴٠تا١٨٠ ولتاژ تغذيه

 خطي مستقيم ١٠V~٠ولتاژ ورودي
 قسمتي ٢٠٠٠٠مبدل آنالوگ به ديجيتال

 سال١٠٠حافظه دائمينگهداريمدت
 قرمز LEDرقمي شش نمايش صفحه 

 Vdc ٢۴فلومترولتاژ تغذيه 

 ترمينال پيچكينحوه اتصال الكتري
 .mm ١٢٨ ٩۶ x x ٩۶ ابعاد ظاهري

 .gr ۶۵٠وزن
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 ۱۴واحد  ۳طبقه  ۸ پالكتهران خ دكتر بهشتي بعد از مفتح 

   ۸۸۷۵۶۴۱۳: فكس  ۵-۸۸۷۵۲۲۷۴ :تلفن   
 ۱۵۸۷۵ - ۶۵۵۱ پستي:صندوق  

Website: www.PAEsensor.com 
Email: info@PAEsensor.com 


