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شرکت آب سنج مهر 2

فلومتر و کنتور الکترومغناطیسی  فلنجی / رزوه ای

)Insertion( فلومتر و کنتو ر الکترومغناطیسی  تک سنسور

ــات، 	  ــازن، كارخانج ــاژ، مخ ــاى پمپ ــتگاه ه ــا، ايس ــى چاهه ــع آب، خروج ــع توزي ــت مناب  جه
پااليشگاهها و مواد غذايى، دارويى، بهداشتى و ماشین هاى پركن و ....      

مناسب براى آب، فاضالب، مايعات ناخالص و داراى ذرات، چند فازى و مواد شیمیايى                                	 
امكان نصب حتى در محل هايى كه طول مستقیم لوله محدود است              	 
 	 Full scale دقت باال تا 2/ 0± درصد مقدار كل
عدم نیاز به كالیبراسیون دوره اى	 
خروجى mA 20-4 و RS232 / 485 و Modbus قابل اتصال به PLC و كامپیوتر	 
 	                                Separate و جدا از هم Compact طراحى در دو نوع سنسور و نمايشگر يكپارچه
 	                                              GPRS و GSM/SMS قابلیت افزودن ديتاالگر و سیستم انتقال اطالعات
ــاال 	  ــرارت ب ــا ح ــات ب ــر مايع ــاوم در براب ــى PTFE مق ــش داخل ــاب Lining پوش ــت انتخ قابلی

          -20°C...+180°C

قابلیت انتخاب الكترود از جنس Hastelloy يا Titanium جهت مواد شیمیايى با خورندگى باال      	 
 	                                                     IP68 قابلیت انتخاب بدنه تمام استیل جهت دفن در زير زمین

	 DN: 1600 ... 13 mm

	 PN: 64 ... 6 bar

	 Body material: Carbon Steel / S.S

	 Electrod Material: S.S 316 / Hastelloy / Titanium

	 Linning: PU / PP / Hard rubber / PTFE

	 Version: Compact (IP 67) / Separate (IP 68) 

	 Internal Data Logger With PC software

	 Internal GSM/SMS / GPRS, website design 

	 Remote version with 50  ... 10 m Cable

سـهولت نصـب فلومترهـاى الكترومغناطیسـى اينزرشـن  و دقـت بـاالى آنها بخصـوص در نـوع مولتـى الكتـرود ) %0.5 ( و در نظر گرفتن كاهش شـديد هزينه هاى نصـب و راه 
انـدازى ، مـى توانـد بهتريـن و مقـرون بصرفه تريـن گزينـه جهت  انـدازه گیرى دبـى در لوله متوسـط و بزرگ مى باشـد. 

در مدل مولتى الكترود، الكترودها درفواصل مشـخص در جداره سنسـور تعبیه شـده اند كه منجر به اندازه گیرى سـرعت سـیال در چندين نقطه از سـطح مقطع لوله مى گردد. 
اين امرمنتج به اندازه گیرى دقیق سـرعت متوسـط سـیال حتى در شـرايط تور باالنس، چرخشـى و آشـفته مى گردد.

MagAb Series MS 2500 MS 2410 Sanitary ML 255 Flowiz

جهـت لوله هـاى تحت فشـار80 الى 	 
8000 میلیمتر

ايده آل براى انواع مايعات رسانا 	 
مقـرون بـه صرفـه بـراى لولـه هاى 	 

اقطـار متوسـط و بـزرگ
جنس بدنه: استنلس استیل 316	 
حداكثر فشار كارى : 25 بار  	 
 	+100°C :حداكثردرجه حرارت مايع
قابلیت افزايش سنسور فشار	 

الكترود در 	  تعبیه چندين   طراحى و 
با  يكديگر  به  فواصل مشخص نسبت 

توجه به قطر لوله و پروفايل جريان 
دقت فوق العاده بدلیل سنجش سرعت 	 

سیال در چند نقطه 
تخلیه آب درون 	  و  به قطع  نیاز  عدم 

تعبیه شیر  بدلیل   نصب  هنگام  لوله 
Hot Tap

جنس  بدنه از نوع گرافیت و بسیار مقاوم 	 
تولید  در  دو  نوع  1/5 و 2 اينج )قطر پروب(  	 
جهت اقطار 50    الى 1500میلیمتر 	 

MS 3810 AVI-Mag تک الکترودمولتی الکترود
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فلومتراولتراسونیک ترانزیت تایم جهت مایعات شفاف و بدون ذرات معلق

فلومتر اولتراسونیک داپلر جهت مایعات  دارای ذرات معلق

تابلوى مانیتورينگ دوكاناله Dual Channels جهت اتصال يک يا دو جفت سنسور	 
استفاده از يک تابلوى مانیتورينگ جهت اندازه گیرى دو خط لوله جداگانه بصورت 	 

 Single Path ويا اندازه گیرى يک خط لوله با يک جفت سنسور بصورت Single Path

و يا دو جفت سنسور  Dual Path )دقت باالتر(
 	Remote Control و قابلیت استفاده از  Touch Screen  صفحه كلید
بهره گیرى ازتكنولوژى(DSP Digital Signal Processing) جهت حذف نويزها از روى 	 

لوله و يا بخش الكترونیک
به 	   (Fast Fourier Transform) FFTو  Cross Correlationتكنولوژى از  گیرى  بهره 

منظور ايجاد سیگنال هاى قوى و بى نقص بهره جهت اندازه گیرى  مايعاتى كه تا 30 
درصد  داراى ذرات معلق مى باشد.

مجهز به اوسیلوسكوپ براى نمايش شكل و وضعیت سیگنال ها جهت نصب آسان 	 
داراى ديتاالگر داخلى و انواع خروجى ها 	 

ISOFLUX ™  IFX-P200

Flow-PulseFlow-Pulse Handheld

Xonic 100L ISOFLUX ™ IFX-F100Xonic 100P
پرتابل /باتری داخلی / دیتاالگر

پرتابل / باتری داخلی / دیتاالگرثابت / اقطار 30 الی  1250 میلیمتر

پرتابل / اقطار 10 تا 6000 میلیمتر ثابت / یک یا دو جفت سنسورثابت / اقطار 10 تا 3000 میلیمتر

	 Display flow and volume
	 4-20mA analog and RELAY outputs 
	 Software programming
	 Velocity: from 0.01 to 25 m/sec
	 Accuracy: 1-3% of measured value / 0.5% with field calibration 
	 pipes from DN10 to DN 3000 
	 Temperture : up to 200 ° C.
	 Suitable for pipes of different materials (steel, iron, plastic and cement) 
	 Wide variety of liquids, including non-conductive liquids 
	 Dual DSP technology for greater accuracy
	 Installation of sensors driven by software, for easy identification of the 

correct position. 

Option:
	 Digital or Analog outputs 

including Modbus, RTU and 
HART Protocol.

	 Ability to integrate Pt100 
temperature sensors.

	 Data Logger to store up 
to100,000 and dedicated 
software for data management.

	 Quick checks of flow conditions 
in closed pipes 

 Option:
	 Magnetic rail or mounting 

accessory.
	 Integral wall thickness gauge.

	 Simple lation-simple fix the unit to the 
outside of a pip.

	 IP 68
	 DC supply
	 version1: 30-350 mm, version 2: 30-1250 mm
	 Flowrange of 0.3 m/s to 4. m/s
	 10m/s high flow version available
	 Outputs: RS485 and 4-20mA and 1 Relay
	 repeatability of apporximately 5/0

Flow-Pulse دبى سنجى منحصر بفرد جهت قرائت دبى بصورت غیر تماسى 	 

نصب آسان سنسور بر روى لوله توسط يک تسمه استیل 	 
هزينه هاى بسیار اندک نصب  و راه اندازى ساده درمقايسه با فلومترهاى الكترومغناطیسى	 
ــر، 	  ــى آمپ ــان 20-4 میل ــردازش اطالعــات درون سنســور و خروجــى هــاى متعــدد از قبیــل جري  پ

ــره اطالعــات  ــت و ذخی ــوى جهــت روي ــزار بســیار ق ــرم اف ــک ن Modbus RTU و بهــره گیــرى از ي

 	PLC عدم نیاز به خريد تابلوى مانیتورينگ در صورت استفاده از

موارد قابل استفاده:
آشـامیدنى 	  و  غذايـى  مـواد  فاضـالب،  و  آب 

.... و  سـنگ  زغـال  سـیمان،  سـنگ،  كارخانـه 
جنـس لوله: پالسـتیک سـفت و سـخت، فوالد 	 

ضد زنـگ ، فـوالد، چدن

مناسب برای مایعاتی که دارای ذرات معلق ریز به اندازه حداقل
 100 میکرون و غلظت آن ppm 200 و یا باال تر)معادل آب سخت( 
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فلومتر اولتراسونیک فلنجى جهت استفاده در آب هاى تمیز با رسانايى بسیار كم مى باشد.	 
عملكرد سیستم بر پايه اندازه گیرى اختالف زمان فركانس رفت و برگشت فراصوت Transit time است. 	 
 	SINGLE  / DUAL BEAM  ) طراحى بصورت يک يا دو سنسور ) جفت
اتصاالت فلنج بر مبناى استاندارد DIN و يا   ANSI مى باشد 	 
جنس لوله اندازه گیرى استنلس استیل 	 
جنس جداره خارجى و فلنج ها كربن استیل 	 
 	 IP 68 سنسور داراى درجه حفاظت
دقت و تكرار پذيرى بسیار باال به علت طراحى خاص و عدم وجود قطعات متحرک	 
تغذيه نوع باطرى دار : طول عمر كاركرد با يک باطرى تا 8 سال	 

IFX-A AC powered IFX-B  Battery powered

Sludge Finder 2

IFX-C Battery powered
قطر DN 32 to DN 800

تغذیه Mains powered AC 90-230 VAC

نوع Converter with display in separate version 
with cable (5m standard)

خروجی Pulse and 4-20 mA output signals.

قطر DN 32 to DN 300

تغذیه Battery powered, one lithium battery lasts 
up to 8 years

نوع Converter with display in compact version.

خروجی Passive Pulse and 4-20 mA output signals.

قطر DN 32 to DN 200

تغذیه Battery powered, one lithium battery lasts 
up to 8 years

نوع Converter with display in compact version.

خروجی Passive Pulse & 4-20 mA output signals.

سیستمى قابل اطمینان جهت اندازه گیرى پايدار ، كنترل و انتقال اطالعات سطوح لجن 	 

داراى تیغه استیل گردان خود تمیز شونده	 

بهـره گیـرى از تكنیـک SONAR ،  انتشـار صـوت در زيـر آب جهت شناسـايى ، ارتباط و يا حركت اشـیاء درسـطح و يا 	 
Sound Navigation And Ranging زيـر آب

بـا اسـتفاده از ايـن تكنیـک نوين، اندازه گیرى فواصل بین سـطوح يا مرز بیـن دو ماده با چگالـى و تراكم مختلف براحتى 	 
امـكان پذيـر مى گردد. )بعنـوان مثال آب و لجن با چگالـى باالتر ازآب( 

با اين سیسـتم، اتوماسـیون سـنتى و روش هاى دسـتى كه بـدون رعايت مالحظات بهداشـتى و ايمنى انجـام مى گرديد، 	 
را مى توان كاماًل به فراموشـى سـپرد. 

بـه  امـواج  ايـن  مى نمايـد،  سـاطع  آب  درون  بـه  صوتـى  امـواج  سـپس  شـده  مغـروق  آب  در  سنسـور  نحوه عملکرد:  
محـض برخـورد بـا هر نـوع ماده با چگالـى متمايز از آب به سنسـور منعكـس مى گردد. مدت زمان بازگشـت 

اكـو بـه سنسـور بـه كنترلـر منتقـل مـى شـود و فاصلـه / ارتفـاع محاسـبه مى گردد.

فلومتر و  کنتور اولتراسونیک فلنجی 

اندازه گیری و  نمایشگر  سطوح لجن  در حوضچه هاي تغلیظ لجن  

  Single or Dual Beams  Single or Dual Beams

MID
MI001

C E R T I F
I E

D

C
E
R

T I
F I C A T O

Sludge Blanket Level Detector

	 Self-cleaning transducer

	 Simple installation and reduced maintenance

	 0.5 % density thershold minimum

	 Flexible immersible mounting rod

	 4-20 mA output 

	 2 Relay output

	 Dual channel unit

محل های مورد استفاده: 
مخــازن تــه نشــینى ســه گانــه ) اولیــه، ثانويــه و 	 

آخــر( داراى پــل هــاى ثابــت و يــا گــردان 
 	  clarifier مخازن جدا ساز
 	SBR سیستم هاى
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IMP 3         جهت ارتفاع 3 متر   

IMP 6         جهت ارتفاع 6 متر

IMP 10     جهت ارتفاع 10متر

IMP Series

dBi (Intelligent) Level Transducers SeriesBlack Box Ultra 3

From 0 . . . 50 meter

High power 

Narrow beam angles

IP68

dB Transducers Series

قابلیت نمايش ارتفاع و حجم مخزن )در صورت تعريف شكل مخزن (	 
اندازه گیرى ديجیتال دما و جبران سازى اثرات دما 	 
ــوژى 	  ــردن از تكنول ــره ب ــل به ــد بدلی ــواد جام ــا م ــات و ي ــت مايع ــتفاده جه اس

ــواج ــكاس ام ــال انع ــردازش ديجیت پ
محل هاى مورد استفاده: حوضچه ها ،مخازن، سیلوها و ...  	 

ورژن ها:  
 IMP Standard 2/3 Wire : دو يا سه سیم جهت مخازن تا 10 متر ـ

IMP I.S (Interstic saftey) : تنظیم ساده / دو سیم / با استاندارد ATEX و IECEx ـ

IMP Lite: مقرون به صرفه / دو سیم / بدون پورت سريال ـ

خروجی ها:
20-4    ـ mA loop powered Active & Passive جريان آنالوگ
ولتاژ  ـ
پورت RJ11 ـ
دو خروجى رله ـ

تابلوى مانیتورينگ Ultra3  عالوه بر دارا 	 
بودن قابلیت هاى تابلوى مانیتورينگ 
باعملكرد  تركیبى  تابلوى   Black Box

اندازه  جهت  دقیق  و  كامل،مطمئن 
گیرى ارتفاع و حجم، كنترل همزمان 
بعنوان  همچنین  و  الكتروپمپ  سه 
دبى  گیرى  اندازه  مانتیورينگ  تابلوى 
مى  سازه  داراى  باز  هاى  كانال  جهت 

باشد.
قابلیت افزودن ديتاالگر داخلى، نرم افزار 	 

GPRS و همچنین سیستم

ــى هوشــمند، 	  ــو مانیتورينــگ و كنترل تابل
ــن  ــاده در عی ــرد س ــا عملك ــه ب ــم هزين ك
حــال دقیــق و قابــل اعتمــاد جهــت 
پــردازش ديجیتــال، نمايــش و كنتــرل 

ــازن  ــاع مخ ارتف

ايزولــه 	    4-20 mA جريــان  خروجــى 
ــه  ــت رل ــطح و دو كنتاك ــا س ــب ب متناس

جهــت آالرم يــا  كنتــرل

ــورهاى 	  ــه سنس ــا كلی ــرد ب ــت كارك قابلی
   dB و IMP  ســرى

سنسورهاى سطح سنج اولتراسونیک سرى dBi Hart & dBi Profibus PA شركت پالسار 	 
با بهره گیرى از تكنولوژى پیشرو DATEM و نرم افزار پردازش اكو امكان اندازه گیرى 
دقیق، پايدار و قابل اطمینانى را حتى در محل هاى كه تجهیزات ديگر تولید كنندگان 
پاسخگو نیست، فراهم مى آورد. سنسورها در عین يكپارچگى و سادگى، طیف وسیعى 

را شامل مى شود 
 	  Profi Bus و يا  HART :پروتكل ارتباطى
 	4-20 mA :خروجى جريان
 	Accurate level measurement اندازه گیرى سطح دقیق
 	  4-20 mA از طريق جريان اندازه گیرى سطح  با پروتكل HART، سیگنال   dBi سرى

متناسب با مقدار اندازه گیرى شده و يا با استفاده از پروتكل HART، مدوله مى گردد.

انواع حجم / ارتفاع سنج های او لتراسونیک مخازن مایعات و جامدات

IP67 سنسور، پردازشگر و نمایشگر بصورت یکپارچه

سنسورهاى اولتراسونیک سرى dB و با درجه حفاظت IP 68  و داراى تائیديه استاندارد 	 
ATEX جهت استفاده  در محیط هاى قابل احتراق مناسب مى باشند.

اين سرى از سنسورهاى اولتراسونیک توانايى اندازه گیرى حجم و ارتفاع طیف گسترده 	 
اى از مايعات، پودر ، مواد جامد و همچنین سطح جريان در كانال هاى باز را  دارد.

سنسورهاى سرى  dB بسیار كم حجم و فوق العاده كم مصرف مى باشند. 	 
سرى dB بصورت استاندارد قابل استفاده در محیط هاى قابل اشتعال مى باشند. 	 
اين سنسورها با اتصال كابل يكپارچه تولید مى شوند و امواج صوتى قدرتمند و فركانس 	 

باال تولید مى كنند تا در طیف گسترده اى از محیطهاى چالشى مورد استفاده قرارگیرد.
سنسورها را مى توان با كابل هاى استاندارد 2 يا 3 رشته اى تا 1000 متر انتخاب نمود.	 

 انواع جنس بدنه سنسورها جهت استفاده در محیط های مختلف: 
از جنس PTFE جهت محیط هاى خورندهـ 
فوم شكل Foam face جهت محیط هاى خشک و گرد و خاک باال ـ 
با محافظ يا با گلويى رزوه اى Submergence Shield جهت محیط هايى غرقابىـ 
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سنجش سرعت و دبى مايعات در كانال هاى باز، تونل هاى انتقال فاضالب، ورودى و 	 
خروجى تصفیه خانه هاى آب و يا فاضالب و لوله هاى نیمه پر

قابلیت اندازه گیرى سرعت با دقـت باال از 0.15 الى 9 متر بر ثانیه	 
 	IP68 بدون مشكل رسوب، خوردگى و يا خورندگى با درجه حفاظت
عدم نیاز به كالیبراسیون دوره اى و هزينه هاى نگهدارى بسیار كم	 
عدم نیاز به قطع جريان سیال در كانال جهت نصب و راه اندازى 	 
عملكرد عالى در مقاطعى كه سطح كانال با چوب يا روكش پالستیكى پوشانده شده باشد.	 
 	  GPRS-3G /جريان آنالوگ/ پالس/ ديتاالگر داخلى /Modbus خروجى هاى

اندازه گیرى مستمر دبى رودخانه ها حتى در شرايط سیالبى	 
نصب آسان بر روى پل يا هر سازه موجود بر روى رودخانه	 
زاويه نصب سنسور 60 درجه و زاويه پرتو باال )32 درجه افقى و 14 درجه عمودى(	 
نصب سنسور دركمترين فاصله با سطح آب تا حداكثر 30 متر بنا به شرايط سطح آب	 
 	0.15 to 9 m/s :محدوده اندازه گیرى سرعت
 	IP68 بدنه بسیار مقاوم و درجه حفاظت
 	4-20 mA پردازش داخلى دبى و خروجى

انواع فلومتر و کنتور کانال های باز و لوله های نیمه پر

فلومتر راداری/ مخصوص رودخانه ها و کانالهای عریضفلومتر و کنتور راداری / غیر تماسی
Raven-EyePhoenix
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فلومتر اولتراسونیک داپلر Beluga )بلوگا( از نوع تماسى مخصوص دبى سنجى در كانال 	 
هاى باز و لوله هاى نیمه پر

بهره گیرى از تكنولوژى پیشرفته DSP  و اولتراسونیک ديجیتال داپلر جهت پردازش 	 
دقیق زمان عبورى سیال و محاسبه سرعت جريان، با تعمیم دادن آن به سطح مقطع 

و با توجه به پرامتر ارتفاع ، محاسبه دقیق دبى امكان پذير مى باشد. 
اين سنسور به همراه تابلوى مانیتورينگ )ثابت و يا پرتابل( و يک سنسور ارتفاع سنج 	 

به يک دبى سنج كامل تبديل شده و مى تواند پارامترهاى سرعت ، ارتفاع ، دبى لحظه 
اى و غیره را بصورت متناوب نمايش ، ثبت و ذخیره نمايد.

 	LCD نمايش همزمان سرعت ، ارتفاع ، دبى لحظه اى و دبى توتال بر روى
 	 SD Card ديتاالگر داخلى
سه خروجى جريان میلى آمپر مرتبط با ارتفاع ، سرعت و فلوى لحظه اى 	 
يک خروجى پالس مرتبط با عدد توتااليزر	 
 	Registry map با جدول Modbusخروجى
 	GPRS / 3G خروجى

فلومتر و کنتور اولتراسونیک / تماسی
Beluga
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فلومتر اولتراسونیک مناسب سازه های پارشال فلوم، سرریز، V-notch و ...
 	 Ultra 3) بـا دقت بسـیار باال، بـا انواع تابلوى هاى مانیتورينگ شـركت پالسـار dBMACH3 تركیـب سنسـور

يـا Ultra 5 يـا FlowCERT) فلومتـرى بسـیار دقیق جهـت اندازه گیرى دبى در انواع سـازه هاى پارشـال فلوم، 
سـرريز، V-Notch و ... بشـمار مى رود.

طراحى سنسور dbMACH3 با IP68 جهت نصب در محیط غرقابى، منهول ها، كانال باز و ... 	 
dBMACH3 اولین سنسور اولتراسونیک بدون Dead Band )اندازه گیرى ارتفاع دقیقا از زير شیپور سنسور(  	 

امكان نصب سنسور حتى چند میلیمتر باالتر از سطح جريان آب	 
دقت حداكثرى بدلیل به حداقل رساندن محدوده اندازه گیرى 	 
داراى وضوح و دقت باال در فركانس 125KHZكه براى اندازه گیرى جريان كانال باز ضرروى است.	 
 	 mCERT داراى تايیديه

ايــن فلومتــر رادارى بــا يــک سنســور ســرعت مناســب جهــت كانــال هــاى تــا 1/5   	 
متــر و در صــورت عريــض بــودن كانــال مى تــوان از دو يــا چنــد سنســور به مــوازات 

هــم اســتفاده نمود.
بسیار مقرون بصرفه نسبت به ساير برند هاى اروپايى 	 
نصب و راه اندازى آسان 	 
تقريبا بدون هزينه نگهدارى 	 
خروجى هاى جريان و مودباس 	 

فلومتر و کنتور راداری )غیرتماسی( کانال های با عرض تا 1/5 متر

Microflow

dB Mach 3Ultra 3

سازه پارشال فلومسازه  V-Notchسازه پارشال فلوم تصفیه خانه فاضالب مشهد 

MicroFlow i / MicroFlow                 
• 0.2 - 6m/s

• ATEX Zones 0 &1 & 2 

• Ex mb & Ex ia approval

• 4-20mA loop powered

dBMach 3               
• 0 - 2.425m range

• ATEX Zones 1 & 2 standard

• ATEX Zone 0 optional

FlowCert              
• 5 relays

• 2x 4-20mA outputs

• MCERTS Class 1
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سنسورهای اندازه گیری پارامترهای کیفی  مایعات )آناالیزر(

مزایا: 
 فناورى نورى بدون كالیبراسیون	 
 	)Modbus RS-485( فناورى ديجیتال
هزينه نگهداى بسیار اندک	 
بدنه S.S 316 L  يا تیتانیوم مخصوص آب دريا و محیط هاى خورنده	 
جمع و جور، قوى و سبک وامكان استفاده بصورت ثابت و پرتابل 	 

کاربردها:
تصفیه خانه هاى فاضالب شهرى	 
تصفیه خانه هاى پساب هاى صنعتى	 
مانیتورينگ آب هاى سطحى	 
مانیتورينگ آب دريا، پرورش ماهى و آكواريوم	 
آب آشامیدنى	 

سنســور اندازه گیــری اکســیژن محلــولD.O بــا تکنولــوژیOPTICAL: مبتنــى بــر فنــاورى نــورى Luminescent و مــورد تايیــد 
ASTM براســاس متــد بین المللــىD888-05 مى باشــد. ايــن سنســور بــدون نیــاز بــه كالیبراســیون و بــه لطــف بهره گیــرى از تكنولــوژى 

Ultra Low Power امــكان اندازه گیــرى دقیــق درتمــام شــرايط و بــه ويــژه در غلظت هــاى بســیاركم اكســیژن را فراهــم مى ســازد.

فناوری نوری برای اندازه گیری بهینه: تكنولوژى Optic مبتنى بر پیمايش اشعه مادون قرمز
سنسور NTU با تكنولوژى نورى، قیمت مناسب، هزينه نگهدارى بسیار اندک و بدون مواد مصرفى مى باشد. 

خصوصیات فیزیکی:  سنسور PVC ، فشرده، قوى و سبک، امكان استفاده بصورت ثابت و يا پرتابل 

PH  / Redox / Temp.

PHTEHسنسور سه کاره

Dissolved Oxygen & Temp.

OPTDOاکسیژن محلول 

کاربردها:
تصفیه فاضالب شهرى )كنترل ورودى / خروجى(	 
شبكه بهداشت	 
تصفیه پساب صنعتى	 
نظارت بر آب هاى سطحى	 
آب آشامیدنى	 

Advantages:

	 IR optical sensor with optical fibre
	 Range : 0 to 4000 NTU or 0-4500 mg/L
	 Robust and waterproof (IP68)
	 Ultra low-power consumption
	 Digital output Modbus RS-485
	 Nephelometry measurement

سنسوردیجیتال و هوشمند  C4E جهت اندازه گیری بهینه رسانایی، شوری، مواد جامد محلول، دما
 	(Plug and Play)ذخیره كالیبراسیون و تاريخ داده ها درحافظه سنسورجهت  استفاده بدون كالیبراسیون مجدد
ــه كلیــه نمايشــگرها و كنترلرهــاى معمــول متصــل 	  ــد ب ــكل Modbus RS485 ، سنســور C4E مى توان ــا بهره گیــرى از پروت ب

گــردد )ديتاالگــر، كنترلــر، اتوماســیون، سیســتم از راه دور(

کاربردها:
تصفیه آب و فاضالب شهرى	 
تصفیه پساب صنعتى	 
نظارت بر آب هاى سطحى	 
آب دريا	 
آب آشامیدنى	 

Advantages:

	 4 electrodes (2 graphic, 2 platinum)

	 Range 0 to 200 mS/cm

	 Digital sensor / Modbus RS-485

	 Robust and Watertight

مزایا:
طراحى شــده جهــت اســتفاده در شــرايط ســخت، بصــورت ثابــت 	 

پرتابل و 
ذخیــره كالیبراســیون و تاريــخ داده هــا درحافظــه سنســورجهت  	 

(Plug and Play)اســتفاده بــدون كالیبراســیون مجــدد
ــتگى 	  ــريع، وابس ــخ س ــان پاس ــاال، زم ــر ب ــول عم ــت، ط مقاوم

ــرژى ــم ان ــرف ك ــان و مص ــرعت جري ــه س ــى ب حداقل
 	pH:   0 …14 units

 	Redox: -1000 … +1000 mV

 	 Temp.:  -10 … +50°C

کاربردها:
 	20 μS/cm آب جارى از كوه ها با رسانايى كمتر از
 	100-2000 μS/cm درياچه ها و رودخانه ها با رسانايى
 	50 mS/cm آب دريا با رسانايى
 	200 mS/cm آب آشامیدنى پساب با رسانايى بیشتر از
تصفیه فاضالب شهرى )كنترل ورودى / خروجى(	 
شبكه بهداشت	 
تصفیه فاضالب صنعتى	 
نظارت بر آب هاى سطحى	 
حوضچه هاى پرورش ماهى	 

PH  / Redox / Temp جهت اندازه گیری بهینه سه پارامتر  PHEHT  سنسوردیجیتال و هوشمند

Conductivity / Salinity/TDS /Temp.

C4E رسانایی، شوری، ذرات معلق ، دما

Turbidity & Temp.

NTUلوازم جانبی: کدورت سنج  اپتیکال

ابزار تنظیف هیدرولیكى سنسور
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Inductive conductivity

CTZNرسانایی القایی

MES5ذرات معلق، کدورت، سطوح لجن

 Acteon 5000

WCS

ODEON

تابلوی مانیتورینگ ثابت
جهت سنسورهای دیجیتال 

 تابلوی مانیتورینگ پرتابل باتری دار
جهت سنسورهای دیجیتال 

سنسورهای اندازه گیری پارامترهای کیفی )آناالیزرها(

Advantages:
	 Digital communication
	 2 inputs sensor
	 2 analog input
	 2 relay input
	 Large graphics touch screen
	 Outputs 4-20 mA, Program-

mable relays (visible state 
main screen)

	 Wide range of digital sensors

Advantages:
	 Large graphical display 4 ‘backlit
	 Exceptional Memory Capacity: 8 

MB, up to 100,000 measurement 
records

	 Ergonomic device, shock resistant 
and waterproof: IP67

	 Automatic recognition and self-
diagnostic probes «Plug and Play»

	  Optical Sensors (Oxygen, Turbidi-
ty) and electrochemical (pH, ORP, 
temperature, conductivity)

کاربردها:
تصفیه خانه فاضالب شهرى )ورودى/ شبكه )MES، كدورت(	 
مخزن هوادهى، پودر لجن	 
تصفیه پساب صنعتى	 
كانال هاى انتقال لجن	 
نظارت بر سايت هاى زراعى	 

کاربردها:
فرآيندهاى شیمیايى	 
تصفیه آب	 
تصفیه فاضالب	 
آب آشامیدنى و نوشیدنى	 
 	Cooing water

سنسور دیجیتال MES5 جهت سنجش کدورت ؛ ذرات معلق و سطوح لجن 
اصول اندازه گیرى: برپايه تضعیف سیگنال هاى مادون قرمز درون يک طیف نورى مى باشد. جهت حصول دقت باال ثاتیرات دما كنترل مى گردد. 

سیستم اندازه گیرى و كنترل مدرن S200 جهت اندازه گیرى ، كنترل و نمايش كلر آزاد و كلر فعال ، اُزن و دى اكسید كلر آب
Water Control System - WCS

Advantages:

	 Optical sensor based on IR absorptiometry

	 Digital communication RS-485 Modbus

	 Robust sensor

	 Measvuring ranges: 

ـ  Suspended Solid: 0-50 g /L, 

ـ  Turbidity 0-4000 FAU

ـ  Sludge Blanket: 0-100% 

مزایا:
تكنولوژى موفق و اقتصادى نیازى  به تعمیر و نگهدارى ندارند	 
ذخیره كالیبراسیون و تاريخ داده ها درحافظه سنسورجهت استفاده بدون 	 

(Plug and Play)كالیبراسیون مجدد
 	Modbus RS485 داراى پروتكل
ضد آب، سبک و يكپارچه	 
 	  0…100 mS/cm :محدوده اندازه گیرى

کاربردها:
تصفیه آب و فاضالب شهرى	 
تصفیه پساب صنعتى	 
نظارت بر آب هاى سطحى	 
آب دريا	 
پرورش ماهى	 

مکانیزیم روش القایی: كويل حلقوى شكل اولیه در فواصل زمانى مشخصى القاء شده و كنش آن به كويل ثانويه ) كه به كويل اولیه 
يا القاء شده نیز وصل مى باشد( منتقل مى شود. درجه رسانايى محلول مشخص كننده میزان اتصال بین دو كويل است. 

مشخصات:
 	pH اندازه گیرى كلر/ دى اكسید كلر و
 	pH اندازه گیرى دقیق غلظت كلر / دى اكسید كلر و
اصالح میزان pH بر اساس مقدار كلر 	 
محاسبه و نمايش كلر فعال	 
الزامات تعمیر و نگهدارى پايین به علت تمیز شدن الكترودهاى كلر / دى 	 

اكسید كلر بصورت اتوماتیک
اطمینان از سنجش با دقت باال با توجه به نظارت خودكار در سیستم اندازه گیرى	 
مقاوم در برابر فشار تا 10 بار و دماى 20 درجه سانتیگراد	 

Suspended Solid / Turbidity/ 
Sluge Blanket
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سیستم آکوستیک جهت مانیتورینگ حرکت جامدات درون لوله

پایش دقیق ، پایدار و آنالین پارامترهای کمی و کیفی آب

Water Level Sensor - model TD301R  سنسور سنجش ارتفاع / دما آب
TD301R ارتفاع سنجى بسیار دقیق جهت ذخیره يا مانیتورينگ دما و سطح / عمق آب دريا، 

درياچه، مخازن آب، آب هاى زيرزمینى و در رودخانه ها و غیره مى باشد. عنصر اصلى حسگر از 
يک سنسور فشار منحصر بفرد ساخته شده است كه قادر به جبران درجه حرارت مى باشد.

ویژگی های این سنسور: 
طراحى جمع و جور و قوى با استحكام و  پايدارى باال	 
 	Accuracy: 0.01%   دقت باال
 	Resolution: 0.0001dbar وضوح
ظرفیت حافظه باال	 
نرم افزار مبتنى بر ويندوز 	 

درباره سایواز
دفتر و كارخانه شركت SAIV AS در شهر ساحلى برگن كشور نروژ واقع مى باشد. اين شركت 
تولید كننده دستگاههاى با كیفیت فوق العاده، جمع و جور، قوى و با دقت باال جهت اندازه 

گیرى و پايش آناالين پارامترهاى كمى و كیفى آب مى باشد.
كلیه تجهیزات تولید شده باطرى دار بوده و استفاده و نصب آنها ساده مى باشند. كلیه 
تجهیزات با نرم افزار پیشرفته تحويل مى گردند كه براحتى بتوان داده ها را بصورت آنالين 

رويت و پردازش نمود. 
تجهیزات پايش آنالين اين شركت قابلیت استفاده تا عمق 6000 مترى را داشته و عالوه بر 

تغذيه از باطرى داخلى سازگار با پنل هاى خورشیدى نیز مى باشند.

سنسور آكوستیک Pulsar Guard 2010 سیگنال هاى صوتى ناشى از حركت مواد درون لوله با فركانس هاى باال 
كه اغلب با گوش انسان قابل شناسايى نیست را تشخیص و ارتعاشات حاصله را به خروجى 10vDC-0 تبديل مى 

نمايد .  
قابلیت تشخیص فركانس باال، جهت محیط هايى كه در آن از ماشین آالت و يا فرآيند هاى با سر و صداى زياد 

وجود دارد، بسیار كاربردى مى باشد. 

Pulsar Guard 2010 Series 

نصـب آسـان سنسـور توسـط سـوراخ 15 میلیمتـرى در هر نقطـه از اتصاالت بوسـیله پیـچ و مهره  
انجـام و نیـازى بـه جوشـكارى يـا سـوراخكارى لولـه هـا نمى باشـد.لذا ضخامـت و يا قطـر لوله در 

عملكـرد آن بـى تاثیر اسـت .

تجهیزات با دقت فوق العاده جهت پایش:
پارامترهای کمی: رقوم سطح يا عمق يا ارتفاع مخازن سدها از طريق فشار سنجى ، سنجش درجه حرارت يا دماى عمق آب 	 
پارامترهای کیفی: شورى، دما، سرعت صوت، كدورت، هدايت الكتريكى، اكسیژن محلول و فلورسنت )براى اندازه گیرى كلروفیل، جلبک ها و ردامین(	 

تجربه ی موفق نصب و راه اندازی: سد و نیروگاه کرخه برق آبی )خرداد 1395(

با امكان انتقال اطالعات آنالين  بر روى نرم افزار فارسى تحت وب

TD301R

مانیتورينگ جريان جامدات	 
حفاظت از فرآيند	 
تشـخیص مطمئـن جريـان جامدات بـا توجه بـه محدوده 	 

صوتى وسـیع سنسـور
واكنش فورى و هشـدار به تغییرات جريان جامدات ناشـى 	 

از انسـداد، جريـان باال، جريان كم يـا بدون جريان
شناسايى گرفتگى هاى  درون لوله در فرآيند	 

Solids Flow Monitoring / Process Protection 



شركت فنى، مهندسى و بازرگانى آب سنج مهر با هدف تامین تجهیزات و دستگاه هاى 
اندازه گیرى، كنترل و اتوماسیون مايعات درصنايع آب و تاسیسات آب و فاضالب، 
صنايع شیمیايى، غذايى و همچنین تأمین تجهیزات نوين زيست محیطى مطابق با 

تكنولوژى روز دنیا تاسیس گرديده است.

فعالیت های شرکت آب سنج مهر
انواع فلومتر جهت اندازه گیرى دبى لوله ها )الكترومغناطیسى فلنجى، اينزرشن، 	 

اولتراسونیک ترانزيت تايم و اولتراسونیک داپلر(
انواع فلومتر جهت اندازه گیرى دبى كانال هاى باز و لوله هاى نیمه پر )رادارى 	 

غیرتماسى، اولتراسونیک تماسى، انواع سازه پارشال فلوم، سرريز، V-Notch و ...(
ارتفاع سنج اولتراسونیک/ رادارى/ هیدرواستاتیک مخازن، چاه هاى عمیق، نیمه 	 

عمیق يا مخازن سدها
عمق سنج پرتابل 5 الى 1000 متر جهت مشخص نمودن عمق چاه و يا ارتفاع 	 

آب درون چاه
 فشارسنج هاى ترانسیمترى و ثبات فشار	 
سیستم هاى اولتراسونیک جلبک زدايى از مراكز ذخیره و نگهدارى آب	 

همچنین اين شركت نماينده انحصارى شركت هاى معتبر زير مى باشد:

Flow-Tronic فلوترونیک )بلژيک(: 

تولیدكننده فلومترهاى رادارى كانال هاى باز
Pulsar پالسار )انگلستان(: 

تولیدكننده انواع سنسور اولتراسونیک سطح وسطح سنج رادارى و فلومتر داپلر
Isoil ايزويل )ايتالیا(:

تولیدكننده انواع فلومترهاى الكترومغناطیسى و اولترسونیک در اقطار و جهت 
كاربردهاى مختلف

Aqualabo آكواالبو )فرانسه(: 

بزرگترين گروه صنعتى تولیدكننده انواع آنااليزرهاى مايعات
Saivas سايواز )نروژ(:

تولیدكننـده ابزارهـاى قـوى و بـا دقت بـاال جهـت اندازه گیرى قابـل اعتماد 
هیدرولوژيكـى و پايـش آناليـن پارامترهاى كمـى و كیفى آب 

Jain Technology جین تكنولوژى )كره جنوبى(: 

تنها تولیدكننده فلومترهاى اولتراسونیک دوكاناله مايعات و گاز در كره جنوبى 
Toscano توسكانو )اسپانیا(: 

تولیدكننده سیستم هاى اولتراسونیک جلبک زدايى
Elwa الوا )دانمارک(: 

تولیدكننده انواع عمق ياب پرتابل جهت مخازن، چاه هاى عمیق و نیم عمیق
همچنین شركت ايران مداراولین و بزرگترين تولیدكننده فلومتر هوشمند آب جهت 
چاه هاى كشاورزى ، فلومترهاى الكترومغناطیسى فلنجى با نام تجارى مگاب 3000 
با رعايت استانداردهاى بین المللى و ازجمله دريافت گواهینامه معتبر وزارت نیرو و  

CE  اروپا از اداره استانداردهاى انگلستان مى باشد.

شرکت آب سنج مهر
ابزاردقیــق، کنتــرل و اتوماســیون صنایــع و تأسیســات آب و فاضــالب
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