Dial device

Help

Creating connection

Bárhonnan elérhetõ TCP/IP
kommunikációval !

OCM Pro CF
Nagy pontosságú
áramlásmérés
csatornákban,
részlegesen- vagy
teljesen telt csövekben
valamint árkokban és
felszíni vizekben

OCM Pro CF

Újdonság az áramlásmérések területén
A NIVUS áramlásmérési technológiája az innováció és nagy pontosság
jelképe.

Az új OCM Pro CF egy állandó telepítésû mérõrendszer az áramlás
mérésére, szabályzására és a mért értékek rögzítésére, amely
kismértékben vagy erõsen szennyezett vízben is, valamint részlegesen
vagy teljesen telt csövekben, különbözõ alakú és méretû csatornákban
egyaránt képes a megbízható mérésre.
Az OCM Pro CF gyors processzorokkal rendelkezik és hozzáférést
biztosít a készülékhez akár az Interneten keresztül is, ami biztosítja a
sokoldalú alkalmazhatóság mellett a nagyobb megbízhatóságot és
gazdaságosabb üzemeltetést.
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Távadó áttekintése
+
+
+
+
+
+
+
+

nagyon nagy pontosság
méri a valós áramlási profilt
egyedi sebességvektorok térbeli
eloszlásának vizsgálata
keresztkorreláció digitális jelalak
felismeréssel
teljesen stabil, kúszásmentes
nullapont
nincsenek elektródák, nincs szükség
vezetõképes közegre
mérés bármilyen szelvényû
csatornában, részlegesen vagy
teljesen telt csövekben
mérés erõsen szennyezett és
koptató hatású közegekben

+
+
+
+
+
+
+
+
+

nincs szükség külsõ kalibrációra
bonyolult alkalmazásokban is
használható
könnyû beszerelés építési munkák
nélkül
ATEX tanúsítvány Zóna1 robbanásveszélyes terekben alkalmazásra
nagyon egyszerû paraméterezés
párbeszédes menüfelületen
nagy, háttérvilágítással rendelkezõ
kijelzõ
az összes mérési adat tárolása
Compact Flash kártyán
TCP/IP kommunikáció
online csatlakozás/adatátvitel és
távoli elérés Interneten keresztül

Kiemelõszerkezet ellenõrzési célból vagy az érzékelõ kivételéhez üzemi körülmények között
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Érzékelõk - nagy pontosság és univerzális alkalmazhatóság
A teljes OCM Pro CF mérõrendszer egy távadóból és a megfelelõ érzékelõkbõl
épül fel. A sebesség érzékel õ k opcionálisan rendelkeznek beépített
szintérzékelõvel valamint külsõ ultrahangos szintmérõ is csatlakoztatható
közvetlenül a távadóhoz. Különbözõ kialakítások alkalmazhatók a mérési
feladattól függõen. Választható ék alakú érzékelõ zárt vagy nyílt csatornákban
történõ alkalmazásra vagy csõ érzékelõ acél-, beton- vagy mûanyag csövekben
történõ mérésre.

+
+
+
+
+
+
+

Levegõ ultrahangos szenzor

+
+

nincs szükség a mérõhely átépítésére
vagy egyéb szerkezetek beépítésére
szintmérés háromszoros redundanciával (levegõ ultrahangos, víz alatti
ultrahangos, hidrosztatikus)
mérés dinamikai tartománya 5 mm/s
és 6 m/s között
mindkét áramlási irány mérése
nagy közeg-ellenállóságú érzékelõk
(PPO, PEEK, 1.4571, Hastelloy)
az érzékelõk kémiai ellenállóképessége megfelel a legmagasabb
követelményeknek
a kábelek problémamentesen
hosszabbíthatók
ATEX tanúsítvány Zóna1 robbanásveszélyes terekben alkalmazásra
IP 68 védettség

Víz alatti ultrahangos szenzor

Csõ szenzor

Az ék szenzor teljesen megbízhatóan
mûködik az erõs szennyezõdés ellenére is.
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Egyszerû csõ szenzor beépítés.

Sikeresen alkalmazható bárhol

Áramlásmérés egy szennyvíztelep
téglalap szelvényû csatornájában
Az erõs örvénylés miatt 3 érzékelõt kellett
beépíteni. A mérés 2001 decemberében lett
beépítve, azóta hibátlanul mûködik.

Normál érzékelõ ékre szerelve

A csatornában lévõ nagymértékû
lerakódás miatt volt szükség erre a
speciális kialakításra. A mérés az
elsõ üzembehelyezés óta
megbízhatóan mûködik.

DN 100 vezetõ csõ
Hossza: 8 m

Mérés teltszelvényû
recirkulációs csõvezetékben
A feladat egy teltszelvényû recirkulációs
csõvezetékben történõ áramlásmérés egy
állandóan telt denitrifikációs medence alján.
A méréssel szembeni követelmény az volt,
hogy bármikor hozzáférhetõ legyen.
A sebességérzékelõ egy 8 m hosszú
vezetõcsövön keresztül lett beépítve.

Recirkulációs csõvezeték
DN800

+

+
+

Az OCM Pro CF tipikus
alkalmazási területei

+

szennyvíztisztító telepek: befolyó-,
kifolyó-, levegõztetõ medencék
befolyó-, recirk iszap, recirkuláció,
fölös iszap, rothasztó kifolyó- és
ülepítõszer beadagolás mérései
záporvíztározó, záporvíz ülepítõ
állandó mennyiségmérései
közvetlen ürítõk felügyelete, idegen
vizek vagy szivárgás vizsgálata
ipari szennyvízhálózatok

+
+
+
+
+
+
+
+

ipari áramlásmérések
öntözõrendszerek
hûtõvíz- vagy keringetõrendszerek
befolyó- vagy kifolyó mérései
folyózsilipek átereszei
víz- és hõerõmûvek
csatornahálózatok mérési kampányai
elszámolási mennyiségmérések/
MCERTS alkalmazások
és még sok más...
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NIVUS - a tökéletes megoldás minden alkalmazáshoz

Mérnökeink és technikusaink
évtizedes tudásának és
tapasztalatának köszönhetõen a
majdnem lehetetlen
alkalmazásokat kihívásnak
tekintjük. Kívánság esetén
vállaljuk a mérés megtervezését és
megvalósítását.

Példa egy mérési feladatra:
Áramlásmérés, amely érzéketlen a
szennyezõdésekre és lerakódásokra
gyakori tisztítás nélkül is. A példaként
bemutatott mérés a megbízható
mûködés és az iszapréteg változásának
figyelembevétele érdekében lett
kifejlesztve.
Ebben az alkalmazásban az OCM egy
kombinált ékszenzorral van párosítva,
amely a vízfelszínen függõlegesen
elmozdulni képes úszótestre lett
felszerelve.
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A valós vízszintet a lerakódás tetejéig
ultrahangos elven méri a készülék.
Az áramlási sebesség érzékelõ a
keresztkorrelációs mérési elvnek
köszönhetõen pontos áramlási
sebesség profilt ad, így pontos képet
kapunk az áramlási viszonyokról és az
áramlási sebességrõl a csatornában.
Egyedi megoldást keres mérési
problémájára vagy további alkalmazási
példák és referenciák érdeklik?

Beszéljünk róla.

Így mér az OCM Pro CF
A mennyiség >>"Q" áramlás<< nem
mérhetõ közvetlenül.
Az alábbi általános képlet az alapja az
OCM Pro CF áramlás számításának:

Q =A•v
A = nedvesített keresztmetszet
v = átlagos áramlási sebesség

A nedvesített keresztmetszet a folyási
szintbõl (h) és a teljes keresztmetszetbõl
kerül kiszámításra.
Az áramlási sebesség (v) meghatározási
módszere az ultrahang visszaverõdési
elvén alapul.

h3
P
h1

h2

Folyási szint mérése (h)
A folyási szint meghatározható az
integrált és/vagy külsõ érzékelõk
alkalmazásával.

határfelület mérése mindkét esetben az
érzékelõ és a vízszint között a hang
terjedési ideje alapján történik.

Az ultrahang visszaverõdésének elve
alapján az áramló közeg szintje
(töltöttségi szint) mérhetõ a közegben
alulról felfelé [h1] vagy felülrõl lefelé [h3]
levegõ-ultrahangos érzékelõvel.
A víz és a levegõ (vízfelszín) közötti

Ez a módszer kiemelkedõ pontossággal
és hosszú idejû stabilitással rendelkezik.
Hab vagy a víz felszínén lévõ másmilyen
anyag nem befolyásolja a mérési eredményt. Erõs elnyelési tulajdonságokkal
bíró folyadékokban vagy ahol az
ultrahangos érzékelõ nem alkalmazható,
a szintmérés megoldható egy beépített
hidrosztatikus érzékelõvel [h2].
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Qáramlás
Vátlag

vmax

V

Áramlási sebesség mérés
GPRS
Napelemek

Az OCM Pro CF az új kombinált érzékelõkkel együtt nagyon pontosan
képes az áramlást mérni.
Az áramlási sebesség meghatározása az ultrahang visszaverõdésén
alapul. Az áramlási sebesség mérésének egyik legmodernebb és
leghatékonyabb módszere a korrelációs eljárás (kettõ hasonló
mintakép összehasonlítása). A mérés elõfeltétele visszaverõ felületek
(lebegõ szennyezõdések, ásványi anyagok vagy gázbuborékok)
jelenléte a közegben.
Ez teszi lehetõvé a mért sebességek térbeli elhelyezkedésének pontos
meghatározását és az eredmény megjelenítését.
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... a kereszt korrelációnak köszönhetõen
Egy ultrahang átalakító (érzékelõ) ultrahang impulzust bocsát ki a közegbe.

En

Mérési ablak 3

E3

A közegben lebegõ részecskék vagy
gázbuborékok visszaverik ezt az
impulzust.
Az érzékelõ adás-vétel üzemmódban
mûködik, azaz az ultrahang átalakító
azonnal vételi üzemmódba kapcsol,
miután kiadta az impulzust. A visszavert
ultrahang impulzus egy jellegzetes
visszhang képet alkot.
Az ultrahang impulzus szállítási idejébõl
és a hangsebességbõl a visszaverõ
felület térbeli elhelyezkedése
meghatározható.

Képlet

Mérési ablak 4-tõl 16-ig

E4

x

Mérési ablak 2

E2
E1 - E4 =
Visszaverõ részecskék E1

V
(t)

y

(t-t)

j fg (t) = lim 1
t ®µ

Ez a folyamat másodpercenként 2000szer ismétlõdik. Az áramlási profilt valós
idõben az integrált digitális jelfeldolgozó
processzor (DSP) határozza meg.

2. Mintavétel

Keresztkorrelációs módszerrel
vizsgáljuk meg az idõkeretben lévõ
visszaverõdési jelalakok közötti
egyezõséget.

Ezáltal lehetõvé válik a felhasználó
számára a legnagyobb pontosságú
mérés, kiegészítõ kalibrálás nélkül.

Visszaverõdési görbe
12
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v3

8
6

v2

Mérési ablak 4-tõl 16-ig

2
0
0
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Dt

10
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Mérési
ablak 1

1. Jelsor

25

30

Mérési
ablak 2

E1
Mérési ablak 3
Mérési ablak 2

E2

E1 - E4 =
Visszaverõ részecskék E1

45

Mérési
ablak 3

E2

v1

t

t

Vizsgált áramlási profil

E3

2. Jelsor

t
E1
t1

Jel
kiértékelés

E2

E3
t2

E4
t3

Dt

0
Mérési ablak 1

1. Mintavétel

A második mintavétel alatt egy újabb
ultrahang impulzust bocsát ki az
érzékelõ és a visszavert jel szintén
elmentésre kerül.

A két mintavételkor rögzített jelalakok
közötti idõbeli eltolódást figyeljük.
Ez az összehasonlítás lehetõvé teszi az
egyes mérési ablakok jellemzõ
sebességeinek közvetlen számítását a
sugárzási szög figyelembevételével.

1.0

E3

40

0.8

E4

35

0.6

En

ò f (t ) × g(t + t)dt

-T / 2

Mérési ablak 1

4

Ezek a visszaverõdések az elsõ
mintavételbõl digitalizálásra és
elmentésre kerülnek.
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Az áramlási profil közvetlenül megjeleníthetõ a kijelzõn.

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

A mért értékek közvetlenül leolvashatók
a kijelzõrõl.
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Mindig a legkorszerûbb

Kezelés / Programozás

Adattárolás

Kiértékelés

Végtelenül egyszerû az üzembehelyezés
és az adatok kiolvasása a nagy grafikus
kijelzõn megjelenõ szövegek és ábrák
segítségével.

Bármelyik mért érték valamint a 4
további külsõ analóg jel elmenthetõ
szabadon beállítható idõközzel egy
Compact Flash memóriakártyára.
Az adatok könnyen kiolvashatók és
értékelhetõk.

Az OCM Pro CF a NivuDat ingyenes
kiértékelõ szoftverrel érkezik, amely
egyéb általános táblázatkezelõ
alkalmazások mellett lehetõséget ad a
mért adatok grafikus és táblázatos
megjelenítésére Windows XP / Windows
2000 operációs rendszer alatt.
Ez lehetõvé teszi a rögzített nyers
adatok kényelmes kiolvasását. További
feldolgozó funkciók, mint pl. adatok
exportálása, átlagolás, minimum és
maximum értékek megjelenítése,
mérõhely menedzsment teszi teljessé a
programot.

A beállítások érthetõen jelennek meg a
grafikus kijelzõn. Ezzel gyakorlatilag
lehetetlenné válik a hibás programozás.

Diagnosztika
Az analóg és digitális bemenetek
állapota közvetlenül megjeleníthetõ.
Esetleges rendszerhibák vagy
rendellenes mûködések elõfordulása
szintén rögzíthetõ.
A sokoldalú diagnosztikai funkciók
lehetõvé teszik a lehetõ legjobb mérési
hely kiválasztását és a mérõkészülék
hibamentes mûködését.

Könnyû paraméterezés az egyértelmû
menüszerkezetnek köszönhetõen.

A legfontosabb rendszeradatok helyszíni
megjelenítése.
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A helyszínen bárhonnan
+
+
+
+
+
+
+

megfelel a széleskörûen
alkalmazott szabványoknak a
TCP/IP Ethernet használatával
beépített web szerver
valós idejû hozzáférés Internet
böngészõvel, kiegészítõ szoftver
nélkül
integrált adatgyûjtõ 128 MB
kapacitással
az elmentett adatok bármikor
kiolvashatók Interneten keresztül
online kezelés és paraméterezés
(távfelügyelet)
a mérési hely gyors és részletes
hibakeresése (távdiagnosztika)

Az OCM Pro CF alap szolgáltatásként innovatív kommunikációs
lehetõségeket kínál távfelügyelethez, távdiagnosztikához és
adatátvitelhez . Így kapcsolódhatunk a legújabb mérési
technológiához bárhonnan, bármikor.
A beépített webszerver használatával az
OCM Pro CF egy weblapként megjeleníthetõ TCP/IP protokol segítségével.
Amellet, hogy belsõ hálózatokon
elérhetõvé válik, csatlakozhatunk a
készülékhez az Interneten keresztül is.
A gondosan megtervezett operációs
rendszernek köszönhetõen a készülék
ellenáll minden vírus támadásnak.
A távfelügyelet lehetõvé teszi a
hozzáférést az összes helyszínen
elérhetõ funkcióhoz.

A megjelenõ képernyõ teljesen
megegyezik a helyszíni kijelzõvel.
Az adatok egyszerûen letölthetõk egy
egérkattintással. Az Internet csatlakozás
lehetõvé teszi számos mérési hely karbantartását, felügyeletét és elemzését
egyidejûleg a Föld bármely pontjáról.
Látogassa meg a www.nivus.com
oldalt és tesztelje a kommunikációt
az új OCM Pro CF készülékkel

tt
r
píte
Beé szerve
b
we

www.nivus.com

Belépés saját jelszóval a
www.nivus.com oldalon

Csatlakozás a mérési
helyhez

Megjenítési mód
kiválasztása
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13.35

Mûszaki adatok
258.5

Víz alatti ultrahangos
kombinált érzékelõ

Levegõ ultrahangos
szint érzékelõ

Csõ érzékelõ

SW50

rögzítõ
elem

beállító csavar
M4 x 80
(”szerelési segítség”)

70

90°
24
40

3

24

40

17.5

11

ø6.5
ø10.4

28

17.5

M16x1,5

Minden méret mm-ben

Távadó
Tápfeszültség
Teljesítmény felvétel
Ház anyaga, súlya
Védettség
Rb. tanúsítvány (opció)
Mûködési hõmérséklet
Tárolási hõmérséklet
Maximális páratartalom
Kijelzõ
Kezelés
Bemenetek

Kimenetek

Adattárolás
Tárolási ciklusidõ
Adatátvitel
Csatlakoztatás

M16
3

74.8

Minden méret mm-ben

Érzékelõk
100 ... 240 V AC; + 10 % / -15 %, 47 ... 63 Hz
vagy 24 V DC ± 15 %, 5 % maradó ingadozással
maximum 20 VA
polikarbonát, kb. 3400 g
IP 65
II(2)G [EEx ib] II B
-20 °C ... +50 °C
-30 °C ... +70 °C
80 %, kondenzáció-mentes
teljesen grafikus, háttérmegvilágításos LCD,
128 x 128 pixel
18 nyomógomb, német, angol, francia, olasz,
spanyol, lengyel, dán nyelvû menü
1 x 4 - 20 mA külsõ szintjel számára
1 x RxTx-busz NIVUS levegõ-ultrahangos (LUS
típus) szintérzékelõ számára
maximum 4 x 0/4 - 20 mA 12 bites felbontással
külsõ szintjel, külsõ alapjel és adatgyûjtõ
számára
maximum 4 digitális bemenet
maximum 3 sebesség érzékelõ
maximum 4 x 0/4 - 20 mA, 500 Ohm,
12 bites felbontással,
maximum 5 relé (SPDT)
maximum 128 MB Compact Flash kártyán
1 ... 60 perc
Compact Flash memóriakártya, TCP/IP Etherneten keresztül és modem (GPRS, ISDN, analóg)
Modbus TCP és TCP/IP Ethernet-en keresztül
és modem (GPRS, ISDN, analóg)

Mérési elv

Méréstartomány (v)
Méréstartomány (h)
Mérési frekvencia
Védettség
Rb. tanúsítvány (opció)
Mûködési hõmérséklet
Tárolási hõmérséklet
Mérési
bizonytalanság
Mûködési nyomás
Kábelhossz
Érzékelõ típusok

Kialakítás

Közeggel érintkezõ
anyagok
Opció

További infomációkat a Használati utasításban vagy a www.nivus.com

ultrahangos szállítási idõ (szint/magasság)
piezorezisztív nyomás cella (szint/magasság)
korreláció digitális jelfelismeréssel
(áramlási sebesség)
-1 m/s ... +6 m/s
nyomás: 3.5 m; ultrahangos: 2 m
1 MHz
IP 68
II 2 G EEx ib IIB T4
-20 °C ... +50 °C (+40 °C Ex Zóna 1-ben)
-30 °C ... +70 °C
kisebb, mint 1 % a mért értékre vonatkoztatva
(az elõírt feltételek betartása mellett)
maximum 4 bar (kombinált érzékelõ nyomás
cellával: maximum 1 bar)
maximum 100 m, igény esetén más hosszal
V100 áramlási sebesség érzékelõ (v; hõmérséklet)
V1H1 kombinált érzékelõ (v; víz alatti ultrahangos
szintmérés és hõmérséklet mérés)
V1D0 kombinált érzékelõ (v; szintmérés nyomáscellával és hõmérséklet mérés)
V1U1 kombinált érzékelõ (v; víz alatti ultrahangos
szintmérés és redundáns szintmérés nyomáscellával, hõmérséklet mérés)
ék szenzor csatorna aljára történõ szereléshez
csõszenzor és rögzítõ elem csonkon keresztüli
csõbe szereléshez
poliuretán, rozsdamentes acél 1.4571,
PPO GF30, PA (csak az ék alakú érzékelõnél)
HDPE (csak a csõ érzékelõnél)
PEEK, Hastelloy C276 alaplap;
titán alaplap; FEP-bevonatú kábel

oldalon találhat.

Robex Irányítástechnikai Kft.
1106 Budapest,
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mozgatható
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G1½”
SW55

68.5

45°

R2 típus: 200 /
R3 típus: 300 (érzékelõ golyóscsappal)

320
254.5

DIN 66 - 5 süllyesztett furatok, de
d1 = ø6.5 mm, közvetlen rögzítéshez

M16

320
237

DIN 66 - 5 süllyesztett furatok, de
d1 = ø6.5 mm, közvetlen rögzítéshez

4

Távadó

45°

3 db betétlemez szükséges a csõrögzítõre történõ
felszereléshez.

22.5

Átlátszó fedél

Nyújtott lyuk csõrögzítõvel történõ szereléshez

5.5

243.5

236.7

90

236
(207.5 átlátszó fedél nélkül)

ø35
15.5

31

22

17

7.5

12

120

Memory Card

OCM Pro CF

