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شرکت آب سنج مهر

فلومتر و کنتور الکترومغناطیسی فلنجی  /رزوه ای

ML 255 Flowiz

MS 2500

MS 2410 Sanitary

•جهــت منابــع توزيــع آب ،خروجــى چاههــا ،ايســتگاه هــاى پمپــاژ ،مخــازن ،كارخانجــات،
پااليشگاهها و مواد غذایی ،دارویی ،بهداشتی و ماشینهای پرکن و ....

•	 DN: 1600 ... 13 mm
•	 PN: 64 ... 6 bar

•مناسب براى آب ،فاضالب ،مايعات ناخالص و داراى ذرات ،چند فازى و مواد شيميايى
•امكان نصب حتى در محل هايى كه طول مستقيم لوله محدود است
•دقت باال تا  ±0 /2درصد مقدار كل Full scale

•	 Body material: Carbon Steel / S.S
•	 Electrod Material: S.S 316 / Hastelloy / Titanium
•	 Linning: PU / PP / Hard rubber / PTFE

•عدم نياز به كاليبراسيون دوره اى
•خروجی mA

MagAb Series

 4-20و  RS232 / 485و  Modbusقابل اتصال به  PLCو كامپيوتر

•طراحى در دو نوع سنسور و نمايشگر يكپارچه  Compactو جدا از هم Separate
•قابليت افزودن ديتاالگر و سيستم انتقال اطالعات  GSM/SMSو GPRS

•قابليــت انتخــاب  Liningپوشــش داخلــى  PTFEمقــاوم در برابــر مايعــات بــا حــرارت بــاال
-20°C...+180°C

)•	 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

•قابليت انتخاب الكترود از جنس  Hastelloyيا  Titaniumجهت مواد شيميايى با خورندگى باال
•قابليت انتخاب بدنه تمام استيل جهت دفن در زير زمين IP68

فلومتر و کنتو ر الکترومغناطیسی تک سنسور ()Insertion
سـهولت نصـب فلومترهـای الکترومغناطیسـی اینزرشـن و دقـت بـاالی آنها بخصـوص در نـوع مولتـی الکتـرود (  ) 0.5%و در نظر گرفتن کاهش شـدید هزینه های نصـب و راه
انـدازی  ،مـی توانـد بهتریـن و مقـرون بصرفهتریـن گزینـه جهت انـدازه گیری دبـی در لوله متوسـط و بزرگ میباشـد.
در مدل مولتی الکترود ،الکترودها درفواصل مشـخص در جداره سنسـور تعبیه شـده اند که منجر به اندازه گیری سـرعت سـیال در چندین نقطه از سـطح مقطع لوله میگردد.
این امرمنتج به اندازه گیری دقیق سـرعت متوسـط سـیال حتی در شـرایط تور باالنس ،چرخشـی و آشـفته میگردد.
•جهـت لولههـای تحت فشـار 80الی
 8000میلیمتر

•طراحی و تعبیه چندین الکترود در
فواصل مشخص نسبت به یکدیگر با
توجه به قطر لوله و پروفایل جریان

•ایده آل برای انواع مایعات رسانا

•دقت فوق العاده بدلیل سنجش سرعت
سیال در چند نقطه

•مقـرون بـه صرفـه بـرای لولـه های
اقطـار متوسـط و بـزرگ

•عدم نیاز به قطع و تخلیه آب درون
لوله هنگام نصب بدلیل تعبیه شیر

•جنس بدنه :استنلس استیل 316
•حداکثر فشار کاری  25 :بار

Hot Tap

•جنس بدنه از نوع گرافیت و بسیار مقاوم

•تولید در دو نوع  1/5و  2اینج (قطر پروب)
•جهت اقطار 50الی1500میلیمتر

مولتی الکترود AVI-Mag

تک الکترود

MS 3810

•حداکثردرجه حرارت مایع+100°C :

•قابلیت افزایش سنسور فشار
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فلومتراولتراسونیک ترانزیت تایم جهت مایعات شفاف و بدون ذرات معلق

ISOFLUX ™ IFX-P200
پرتابل /باتری داخلی  /دیتاالگر
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.

Xonic 100L

ISOFLUX ™ IFX-F100
ثابت  /اقطار  10تا  3000میلیمتر

پرتابل  /اقطار  10تا  6000میلیمتر

Option:
•	 Digital or Analog outputs
including Modbus, RTU and
HART Protocol.
•	 Ability to integrate Pt100
temperature sensors.

	•

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.

	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•

Xonic 100P

ثابت  /یک یا دو جفت سنسور

•تابلوی مانیتورینگ دوکاناله  Dual Channelsجهت اتصال یک یا دو جفت سنسور

•استفاده از یک تابلوی مانیتورینگ جهت اندازه گیری دو خط لوله جداگانه بصورت
 Single Pathویا اندازه گیری یک خط لوله با یک جفت سنسور بصورت Single Path
و یا دو جفت سنسور ( Dual Pathدقت باالتر)
•صفحه کلید

 Touch Screenو قابلیت استفاده از Remote Control

•بهره گیری ازتکنولوژی( )DSP Digital Signal Processingجهت حذف نویزها از روی
لوله و یا بخش الکترونیک
•بهره گیری از تکنولوژی Cross Correlationو )Fast Fourier Transform( FFTبه
منظور ایجاد سیگنال های قوی و بی نقص بهره جهت اندازه گیری مایعاتی که تا 30
درصد دارای ذرات معلق میباشد.
•مجهز به اوسیلوسکوپ برای نمایش شکل و وضعیت سیگنال ها جهت نصب آسان
•دارای دیتاالگر داخلی و انواع خروجی ها

فلومتر اولتراسونیک داپلر جهت مایعات دارای ذرات معلق
مناسب برای مایعاتی که دارای ذرات معلق ریز به اندازه حداقل
 100میکرون و غلظت آن  200 ppmو یا باال تر(معادل آب سخت)
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

Flow-Pulse

ثابت  /اقطار  30الی  1250میلیمتر

Outputs: RS485 and 4-20mA and 1 Relay
repeatability of apporximately 5/0

• Flow-Pulseدبی سنجی منحصر بفرد جهت قرائت دبی بصورت غیر تماسی
•نصب آسان سنسور بر روی لوله توسط یک تسمه استیل

•هزینه های بسیار اندک نصب و راه اندازی ساده درمقایسه با فلومترهای الکترومغناطیسی

• پــردازش اطالعــات درون سنســور و خروجــی هــای متعــدد از قبیــل جریــان  4-20میلــی آمپــر،
 Modbus RTUو بهــره گیــری از یــک نــرم افــزار بســیار قــوی جهــت رویــت و ذخیــره اطالعــات
•عدم نیاز به خرید تابلوی مانیتورینگ در صورت استفاده از PLC

	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•

Flow-Pulse Handheld
پرتابل  /باتری داخلی  /دیتاالگر

موارد قابل استفاده:
•آب و فاضلاب ،مـواد غذایـی و آشـامیدنی
کارخانـه سـنگ ،سـیمان ،زغـال سـنگ و ....
•جنـس لوله :پالسـتیک سـفت و سـخت ،فوالد
ضد زنـگ  ،فـوالد ،چدن
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فلومتر و کنتور اولتراسونیک فلنجی
FICAT
O

CE

MID01

R

TI

D

MI0

E

I
C E
R TIF

IFX-B Battery powered

IFX-C Battery powered
DN 32 to DN 200

قطر

DN 32 to DN 300

قطر

Battery powered, one lithium battery lasts
up to 8 years

تغذیه

Battery powered, one lithium battery lasts
up to 8 years

تغذیه

نوع

Converter with display in compact version.
Passive Pulse & 4-20 mA output signals.

خروجی

Converter with display in compact version.
Passive Pulse and 4-20 mA output signals.

Single or Dual Beams

نوع

خروجی

IFX-A AC powered
DN 32 to DN 800

قطر

Mains powered AC 90-230 VAC

تغذیه

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

نوع

Pulse and 4-20 mA output signals.

خروجی

Single or Dual Beams

•فلومتر اولتراسونیک فلنجی جهت استفاده در آب های تمیز با رسانایی بسیار کم می باشد.

•عملکرد سیستم بر پایه اندازه گیری اختالف زمان فرکانس رفت و برگشت فراصوت  Transit timeاست.
•طراحی بصورت یک یا دو سنسور ( جفت )

SINGLE / DUAL BEAM

•اتصاالت فلنج بر مبنای استاندارد  DINو یا  ANSIمی باشد
•جنس لوله اندازه گیری استنلس استیل

•جنس جداره خارجی و فلنج ها کربن استیل
•سنسور دارای درجه حفاظت IP 68

•دقت و تکرار پذیری بسیار باال به علت طراحی خاص و عدم وجود قطعات متحرک
•تغذیه نوع باطری دار  :طول عمر کارکرد با یک باطری تا  8سال

اندازه گیری و نمایشگر سطوح لجن در حوضچههاي تغليظ لجن
•سیستمی قابل اطمینان جهت اندازه گیری پایدار  ،کنترل و انتقال اطالعات سطوح لجن
•دارای تیغه استیل گردان خود تمیز شونده
•بهـره گیـری از تکنیـک  ، SONARانتشـار صـوت در زیـر آب جهت شناسـایی  ،ارتباط و یا حرکت اشـیاء درسـطح و یا
زیـر آب Sound Navigation And Ranging
•بـا اسـتفاده از ایـن تکنیـک نوین ،اندازهگیری فواصل بین سـطوح یا مرز بیـن دو ماده با چگالـی و تراکم مختلف براحتی
امـکان پذیـر می گردد( .بعنـوان مثال آب و لجن با چگالـی باالتر ازآب)
Sludge Finder 2
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

	•

•با این سیسـتم ،اتوماسـیون سـنتی و روشهای دسـتی که بـدون رعایت مالحظات بهداشـتی و ایمنی انجـام میگردید،
را میتوان کام ً
ال به فراموشـی سـپرد.
نحوه عملکرد :سنسـور در آب مغـروق شـده سـپس امـواج صوتـی بـه درون آب سـاطع مینمایـد ،ایـن امـواج بـه
محـض برخـورد بـا هر نـوع ماده با چگالـی متمایز از آب به سنسـور منعکـس میگردد .مدت زمان بازگشـت
اکـو بـه سنسـور بـه کنترلـر منتقـل مـی شـود و فاصلـه  /ارتفـاع محاسـبه میگردد.

محل های مورد استفاده:
•مخــازن تــه نشــینی ســه گانــه ( اولیــه ،ثانویــه و
آخــر) دارای پــل هــای ثابــت و یــا گــردان
•مخازن جدا ساز clarifier
•سیستم های SBR

5 Ab Sanj Mehr Co.
انواع حجم  /ارتفاع سنجهای او لتراسونیک مخازن مایعات و جامدات

From 0 . . . 50 meter
High power
Narrow beam angles

جهت ارتفاع  3متر

IMP 3

جهت ارتفاع  6متر

IMP 6

جهت ارتفاع 10متر

IP68

dB Transducers Series

IMP Series

سنسور ،پردازشگر و نمایشگر بصورت یکپارچه IP67

•قابلیت نمایش ارتفاع و حجم مخزن (در صورت تعریف شکل مخزن )

•سنسورهای اولتراسونیک سری  dBو با درجه حفاظت  IP 68و دارای تائیدیه استاندارد
 ATEXجهت استفاده در محیط های قابل احتراق مناسب می باشند.

•اندازه گیری دیجیتال دما و جبران سازی اثرات دما

•سنسورهای سری  dBبسیار کم حجم و فوق العاده کم مصرف می باشند.

•محل های مورد استفاده :حوضچه ها ،مخازن ،سیلوها و ...

•این سری از سنسورهای اولتراسونیک توانایی اندازه گیری حجم و ارتفاع طیف گسترده
ای از مایعات ،پودر  ،مواد جامد و همچنین سطح جریان در کانال های باز را دارد.
•سری  dBبصورت استاندارد قابل استفاده در محیط های قابل اشتعال میباشند.

•این سنسورها با اتصال کابل یکپارچه تولید میشوند و امواج صوتی قدرتمند و فرکانس
باال تولید میکنند تا در طیف گستردهای از محیطهای چالشی مورد استفاده قرارگیرد.
•سنسورها را میتوان با کابلهای استاندارد  2یا  3رشته ای تا  1000متر انتخاب نمود.

انواع جنس بدنه سنسورها جهت استفاده در محیط های مختلف:
ـ ـاز جنس  PTFEجهت محیطهای خورنده
ـ ـفوم شکل  Foam faceجهت محیط های خشک و گرد و خاک باال
ـ ـبا محافظ یا با گلویی رزوه ای  Submergence Shieldجهت محیط هایی غرقابی

dBi (Intelligent) Level Transducers Series

•اســتفاده جهــت مایعــات و یــا مــواد جامــد بدلیــل بهــره بــردن از تکنولــوژی
پــردازش دیجیتــال انعــکاس امــواج
ورژنها:

ـ ـ  : IMP Standard 2/3 Wireدو یا سه سیم جهت مخازن تا  10متر
ـ ـ ) : IMP I.S (Interstic safteyتنظیم ساده  /دو سیم  /با استاندارد  ATEXو IECEx
ـ ـ :IMP Liteمقرون به صرفه  /دو سیم  /بدون پورت سریال
خروجیها:
ـ ـجریان آنالوگ 4-20 mA loop powered Active & Passive
ـ ـولتاژ
ـ ـپورت RJ11
ـ ـدو خروجی رله

Ultra 3

•سنسورهای سطح سنج اولتراسونیک سری  dBi Hart & dBi Profibus PAشرکت پالسار
با بهره گیری از تکنولوژی پیشرو  DATEMو نرم افزار پردازش اکو امکان اندازه گیری
دقیق ،پایدار و قابل اطمینانی را حتی در محل های که تجهیزات دیگر تولید کنندگان
پاسخگو نیست ،فراهم می آورد .سنسورها در عین یکپارچگی و سادگی ،طیف وسیعی
را شامل می شود

•پروتکل ارتباطی HART :و یا Profi Bus
•خروجی جریان4-20 mA :

•اندازه گیری سطح دقیق Accurate level measurement

•سری  dBiبا پروتکل  ،HARTسیگنال اندازهگیری سطح از طریق جریان
متناسب با مقدار اندازه گیری شده و یا با استفاده از پروتکل  ،HARTمدوله میگردد.

4-20 mA

IMP 10

•تابلوی مانیتورینگ  Ultra3عالوه بر دارا
بودن قابلیت های تابلوی مانیتورینگ
 Black Boxتابلوی ترکیبی باعملکرد
کامل،مطمئن و دقیق جهت اندازه
گیری ارتفاع و حجم ،کنترل همزمان
سه الکتروپمپ و همچنین بعنوان
تابلوی مانتیورینگ اندازه گیری دبی
جهت کانال های باز دارای سازه می
باشد.
•قابلیت افزودن دیتاالگر داخلی ،نرمافزار
و همچنین سیستم GPRS

Black Box
•تابلــو مانیتورینــگ و کنترلــی هوشــمند،
کــم هزینــه بــا عملکــرد ســاده در عیــن
حــال دقیــق و قابــل اعتمــاد جهــت
پــردازش دیجیتــال ،نمایــش و کنتــرل
ارتفــاع مخــازن
•خروجــی جریــان  4-20 mAایزولــه
متناســب بــا ســطح و دو کنتاکــت رلــه
جهــت آالرم یــا کنتــرل
•قابلیــت کارکــرد بــا کلیــه سنســورهای
ســری  IMPو dB
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انواع فلومتر و کنتور کانالهای باز و لولههای نیمه پر

Phoenix

Raven-Eye

فلومتر و کنتور راداری  /غیر تماسی

فلومتر راداری /مخصوص رودخانهها و کانالهای عریض

•سنجش سرعت و دبی مایعات در کانال های باز ،تونل های انتقال فاضالب ،ورودی و
خروجی تصفیه خانه های آب و یا فاضالب و لوله های نیمه پر

•نصب آسان بر روی پل یا هر سازه موجود بر روی رودخانه

•بدون مشکل رسوب ،خوردگی و یا خورندگی با درجه حفاظت IP68

•نصب سنسور درکمترین فاصله با سطح آب تا حداکثر  30متر بنا به شرایط سطح آب

•عدم نیاز به قطع جریان سیال در کانال جهت نصب و راه اندازی

•بدنه بسیار مقاوم و درجه حفاظت IP68

•قابلیت اندازهگیری سرعت با دقـت باال از  0.15الی  9متر بر ثانیه

•اندازه گیری مستمر دبی رودخانه ها حتی در شرایط سیالبی
•زاویه نصب سنسور  60درجه و زاویه پرتو باال ( 32درجه افقی و  14درجه عمودی)

•عدم نیاز به کالیبراسیون دوره ای و هزینه های نگهداری بسیار کم

•محدوده اندازه گیری سرعت0.15 to 9 m/s :

•عملکرد عالی در مقاطعی که سطح کانال با چوب یا روکش پالستیکی پوشانده شده باشد.

•پردازش داخلی دبی و خروجی 4-20 mA

•خروجیهای  /Modbusجریان آنالوگ /پالس /دیتاالگر داخلیGPRS-3G /

تصفیه خانه فاضالب کرمانشاه

رودخانه ای در بروکسل  -بلژیک

•فلومتر اولتراسونیک داپلر ( Belugaبلوگا) از نوع تماسی مخصوص دبی سنجی در کانال
های باز و لوله های نیمه پر

•بهره گیری از تکنولوژی پیشرفته  DSPو اولتراسونیک دیجیتال داپلر جهت پردازش
دقیق زمان عبوری سیال و محاسبه سرعت جریان ،با تعمیم دادن آن به سطح مقطع
و با توجه به پرامتر ارتفاع  ،محاسبه دقیق دبی امکان پذیر می باشد.

•این سنسور به همراه تابلوی مانیتورینگ (ثابت و یا پرتابل) و یک سنسور ارتفاع سنج
به یک دبی سنج کامل تبدیل شده و می تواند پارامترهای سرعت  ،ارتفاع  ،دبی لحظه
ای و غیره را بصورت متناوب نمایش  ،ثبت و ذخیره نماید.

Beluga

فلومتر و کنتور اولتراسونیک  /تماسی
•دیتاالگر داخلی SD Card

•سه خروجی جریان میلی آمپر مرتبط با ارتفاع  ،سرعت و فلوی لحظه ای
•یک خروجی پالس مرتبط با عدد توتاالیزر

•خروجی Modbusبا جدول Registry map
•خروجی GPRS / 3G

تصفیه خانه فاضالب پرکندآباد  -مشهد

•نمایش همزمان سرعت  ،ارتفاع  ،دبی لحظه ای و دبی توتال بر روی LCD
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فلومتر و کنتور راداری (غیرتماسی) کانالهای با عرض تا  1/5متر
•ایــن فلومتــر راداری بــا یــک سنســور ســرعت مناســب جهــت کانــال هــای تــا 1/5
متــر و در صــورت عریــض بــودن کانــال میتــوان از دو یــا چنــد سنســور به مــوازات
هــم اســتفاده نمود.
•بسیار مقرون بصرفه نسبت به سایر برند های اروپایی
•نصب و راه اندازی آسان

•تقریبا بدون هزینه نگهداری

•خروجی های جریان و مودباس

Microflow

FlowCert
5 relays

تصفیه خانه فاضالب بیرجند

2x 4-20mA outputs
MCERTS Class 1

•
•
•

dBMach 3
0 - 2.425m range
ATEX Zones 1 & 2 standard
ATEX Zone 0 optional

•
•
•

MicroFlow i / MicroFlow
0.2 - 6m/s
ATEX Zones 0 &1 & 2
Ex mb & Ex ia approval
4-20mA loop powered

•
•
•
•

فلومتر اولتراسونیک مناسب سازههای پارشال فلوم ،سرریز V-notch ،و ...
•ترکیـب سنسـور  dBMACH3بـا دقت بسـیار باال ،بـا انواع تابلوی های مانیتورینگ شـرکت پالسـار (Ultra 3
یـا  Ultra 5یـا  )FlowCERTفلومتـری بسـیار دقیق جهـت اندازهگیری دبی در انواع سـازههای پارشـال فلوم،
سـرریز V-Notch ،و  ...بشـمار می رود.

•طراحی سنسور  dbMACH3با  IP68جهت نصب در محیط غرقابی ،منهولها ،کانال باز و ...

• dBMACH3اولین سنسور اولتراسونیک بدون ( Dead Bandاندازهگیری ارتفاع دقیقا از زیر شیپور سنسور)

•امکان نصب سنسور حتی چند میلیمتر باالتر از سطح جریان آب
•دقت حداکثری بدلیل به حداقل رساندن محدوده اندازه گیری
dB Mach 3

Ultra 3

•دارای وضوح و دقت باال در فرکانس 125KHZکه برای اندازه گیری جریان کانال باز ضرروی است.
•دارای تاییدیه mCERT

سازه پارشال فلوم تصفیه خانه فاضالب مشهد

سازه V-Notch

سازه پارشال فلوم
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سنسورهای اندازه گیری پارامترهای کیفی مایعات (آناالیزر)
سنسوردیجیتال و هوشمند

 PHEHTجهت اندازه گیری بهینه سه پارامتر PH / Redox / Temp

کاربردها:

•آب جاری از کوهها با رسانایی کمتر از 20 μS/cm

•دریاچهها و رودخانهها با رسانایی 100-2000 μS/cm
•آب دریا با رسانایی 50 mS/cm

•آب آشامیدنی پساب با رسانایی بیشتر از 200 mS/cm

PHTEH

سنسور سه کاره
PH / Redox / Temp.

•تصفیه فاضالب شهری (کنترل ورودی  /خروجی)
•شبکه بهداشت
•تصفیه فاضالب صنعتی
•نظارت بر آب های سطحی
•حوضچه های پرورش ماهی

مزایا:

•طراحیشــده جهــت اســتفاده در شــرایط ســخت ،بصــورت ثابــت
و پرتابل
•ذخیــره کالیبراســیون و تاریــخ دادههــا درحافظــه سنســورجهت
اســتفاده بــدون کالیبراســیون مجــدد()Plug and Play
•مقاومــت ،طــول عمــر بــاال ،زمــان پاســخ ســریع ،وابســتگی
حداقلــی بــه ســرعت جریــان و مصــرف کــم انــرژی
•pH: 0 …14 units

•Redox: -1000 … +1000 mV
•Temp.: -10 … +50°C

سنســور اندازهگیــری اکســیژن محلــول D.Oبــا تکنولــوژی :OPTICALمبتنــی بــر فنــاوری نــوری  Luminescentو مــورد تاییــد
 ASTMبراســاس متــد بینالمللــی D888-05میباشــد .ایــن سنســور بــدون نیــاز بــه کالیبراســیون و بــه لطــف بهرهگیــری از تکنولــوژی
 Ultra Low Powerامــکان اندازهگیــری دقیــق درتمــام شــرایط و بــه ویــژه در غلظتهــای بســیارکم اکســیژن را فراهــم میســازد.
کاربردها:

OPTDO

اکسیژن محلول

•تصفیهخانههای فاضالب شهری
•تصفیه خانه های پساب های صنعتی
•مانیتورینگ آب های سطحی
•مانیتورینگ آب دریا ،پرورش ماهی و آکواریوم
•آب آشامیدنی

مزایا:

• فناوری نوری بدون کالیبراسیون
•فناوری دیجیتال ()Modbus RS-485
•هزینه نگهدای بسیار اندک
•بدنه  S.S 316 Lیا تیتانیوم مخصوص آب دریا و محیط های خورنده
•جمع و جور ،قوی و سبک وامکان استفاده بصورت ثابت و پرتابل

Dissolved Oxygen & Temp.

فناوری نوری برای اندازه گیری بهینه :تکنولوژی  Opticمبتنی بر پیمایش اشعه مادون قرمز
سنسور  NTUبا تکنولوژی نوری ،قیمت مناسب ،هزینه نگهداری بسیار اندک و بدون مواد مصرفی میباشد.
خصوصیات فیزیکی :سنسور  ، PVCفشرده ،قوی و سبک ،امکان استفاده بصورت ثابت و یا پرتابل
Advantages:

کاربردها:

NTU

کدورت سنج اپتیکال
Turbidity & Temp.

•تصفیه فاضالب شهری (کنترل ورودی  /خروجی)
•شبکه بهداشت
•تصفیه پساب صنعتی
•نظارت بر آب های سطحی
لوازم جانبی:
•آب آشامیدنی

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

ابزار تنظیف هیدرولیکی سنسور

Nephelometry measurement

	•
	•
	•
	•
	•
	•

سنسوردیجیتال و هوشمند  C4Eجهت اندازه گیری بهینه رسانایی ،شوری ،مواد جامد محلول ،دما
•ذخیره کالیبراسیون و تاریخ دادهها درحافظه سنسورجهت
•بــا بهرهگیــری از پروتــکل  ، Modbus RS485سنســور  C4Eمیتوانــد بــه کلیــه نمایشــگرها و کنترلرهــای معمــول متصــل
گــردد (دیتاالگــر ،کنترلــر ،اتوماســیون ،سیســتم از راه دور)
استفاده بدون کالیبراسیون مجدد()Plug and Play

کاربردها:

C4E

رسانایی ،شوری ،ذرات معلق  ،دما

Conductivity / Salinity/TDS /Temp.

•تصفیه آب و فاضالب شهری
•تصفیه پساب صنعتی
•نظارت بر آب های سطحی
•آب دریا
•آب آشامیدنی

Advantages:
)4 electrodes (2 graphic, 2 platinum
Range 0 to 200 mS/cm
Digital sensor / Modbus RS-485
Robust and Watertight

	•
	•
	•
	•
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سنسورهای اندازه گیری پارامترهای کیفی (آناالیزرها)
مکانیزیم روش القایی :کویل حلقوی شکل اولیه در فواصل زمانی مشخصی القاء شده و کنش آن به کویل ثانویه ( که به کویل اولیه
یا القاء شده نیز وصل می باشد) منتقل می شود .درجه رسانایی محلول مشخص کننده میزان اتصال بین دو کویل است.
کاربردها:

مزایا:

•تصفیه آب و فاضالب شهری
•تصفیه پساب صنعتی
•نظارت بر آب های سطحی
•آب دریا
•پرورش ماهی

•تکنولوژی موفق و اقتصادی نیازی به تعمیر و نگهداری ندارند
•ذخیره کالیبراسیون و تاریخ دادهها درحافظه سنسورجهت استفاده بدون
کالیبراسیون مجدد()Plug and Play
•دارای پروتکل Modbus RS485
•ضد آب ،سبک و یکپارچه
•محدوده اندازه گیری0…100 mS/cm :

CTZN

رسانایی القایی
Inductive conductivity

سنسور دیجیتال  MES5جهت سنجش کدورت ؛ ذرات معلق و سطوح لجن
اصول اندازهگیری :برپایه تضعیف سیگنالهای مادون قرمز درون یک طیف نوری میباشد .جهت حصول دقت باال ثاتیرات دما کنترل میگردد.
Advantages:

کاربردها:

•تصفیهخانه فاضالب شهری (ورودی /شبکه ( ،MESکدورت)
•مخزن هوادهی ،پودر لجن
•تصفیه پساب صنعتی
•کانال های انتقال لجن
•نظارت بر سایت های زراعی

Optical sensor based on IR absorptiometry
Digital communication RS-485 Modbus
Robust sensor
Measvuring ranges:
Suspended Solid: 0-50 g /L,
Turbidity 0-4000 FAU
Sludge Blanket: 0-100%

	•
	•
	•
	•

ــ
ــ
ــ

تابلوی مانیتورینگ پرتابل باتری دار
جهت سنسورهای دیجیتال
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, Turbidity) and electrochemical (pH, ORP,
)temperature, conductivity

MES5

ذرات معلق ،کدورت ،سطوح لجن
Suspended Solid / Turbidity/
Sluge Blanket

تابلوی مانیتورینگ ثابت
جهت سنسورهای دیجیتال
Advantages:
•	 Digital communication
•	 2 inputs sensor
•	 2 analog input
•	 2 relay input
•	 Large graphics touch screen
•	 Outputs 4-20 mA, Programmable relays (visible state
)main screen
•	 Wide range of digital sensors

ODEON

Acteon 5000

Water Control System - WCS

سیستم اندازه گیری و کنترل مدرن  S200جهت اندازه گیری  ،کنترل و نمایش کلر آزاد و کلر فعال  ،اُزن و دی اکسید کلر آب

کاربردها:

•فرآیندهایشیمیایی
•تصفیه آب
•تصفیه فاضالب
•آب آشامیدنی و نوشیدنی
•Cooing water

مشخصات:

•اندازه گیری کلر /دی اکسید کلر و pH

•اندازه گیری دقیق غلظت کلر  /دی اکسید کلر و pH

•اصالح میزان  pHبر اساس مقدار کلر
•محاسبه و نمایش کلر فعال
•الزامات تعمیر و نگهداری پایین به علت تمیز شدن الکترودهای کلر  /دی
اکسید کلر بصورت اتوماتیک
•اطمینانازسنجشبادقتباالباتوجهبهنظارتخودکاردرسیستماندازهگیری
•مقاوم در برابر فشار تا  10بار و دمای  20درجه سانتیگراد

WCS
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پایش دقیق  ،پایدار و آنالین پارامترهای کمی و کیفی آب
درباره سایواز
دفتر و کارخانه شرکت  SAIV ASدر شهر ساحلی برگن کشور نروژ واقع میباشد .این شرکت
تولید کننده دستگاههای با کیفیت فوق العاده ،جمع و جور ،قوی و با دقت باال جهت اندازه
گیری و پایش آناالین پارامترهای کمی و کیفی آب می باشد.
کلیه تجهیزات تولید شده باطری دار بوده و استفاده و نصب آنها ساده می باشند .کلیه
تجهیزات با نرم افزار پیشرفته تحویل می گردند که براحتی بتوان داده ها را بصورت آنالین
رویت و پردازش نمود.
تجهیزات پایش آنالین این شرکت قابلیت استفاده تا عمق  6000متری را داشته و عالوه بر
تغذیه از باطری داخلی سازگار با پنل های خورشیدی نیز می باشند.

تجهیزات با دقت فوق العاده جهت پایش:

•پارامترهای کمی :رقوم سطح یا عمق یا ارتفاع مخازن سدها از طریق فشار سنجی  ،سنجش درجه حرارت یا دمای عمق آب

•پارامترهای کیفی :شوری ،دما ،سرعت صوت ،کدورت ،هدایت الکتریکی ،اکسیژن محلول و فلورسنت (برای اندازه گیری کلروفیل ،جلبکها و ردامین)
سنسور سنجش ارتفاع  /دما آب Water Level Sensor - model TD301R
 TD301Rارتفاع سنجی بسیار دقیق جهت ذخیره یا مانیتورینگ دما و سطح  /عمق آب دریا،
دریاچه ،مخازن آب ،آب های زیرزمینی و در رودخانه ها و غیره می باشد .عنصر اصلی حسگر از
یک سنسور فشار منحصر بفرد ساخته شده است که قادر به جبران درجه حرارت می باشد.
ویژگی های این سنسور:
•طراحی جمع و جور و قوی با استحکام و پایداری باال

•دقت باال

Accuracy: 0.01%

•وضوح Resolution: 0.0001dbar

TD301R

•ظرفیت حافظه باال

•نرم افزار مبتنی بر ویندوز

تجربهی موفق نصب و راه اندازی :سد و نیروگاه کرخه برق آبی (خرداد )1395
با امکان انتقال اطالعات آنالین بر روی نرمافزار فارسی تحت وب

سیستم آکوستیک جهت مانیتورینگ حرکت جامدات درون لوله
سنسور آکوستیک  Pulsar Guard 2010سیگنال های صوتی ناشی از حرکت مواد درون لوله با فرکانس های باال
که اغلب با گوش انسان قابل شناسایی نیست را تشخیص و ارتعاشات حاصله را به خروجی  0-10vDCتبدیل می
نماید .
قابلیت تشخیص فرکانس باال ،جهت محیط هایی که در آن از ماشین آالت و یا فرآیند های با سر و صدای زیاد
وجود دارد ،بسیار کاربردی می باشد.

Pulsar Guard 2010 Series

Solids Flow Monitoring / Process Protection

•مانیتورینگ جریان جامدات

•حفاظت از فرآیند

•تشـخیص مطمئـن جریـان جامدات بـا توجه بـه محدوده
صوتی وسـیع سنسـور
•واکنش فوری و هشـدار به تغییرات جریان جامدات ناشـی
از انسـداد ،جریـان باال ،جریان کم یـا بدون جریان

•شناسایی گرفتگی های درون لوله در فرآیند

نصـب آسـان سنسـور توسـط سـوراخ  15میلیمتـری در هر نقطـه از اتصاالت بوسـیله پیـچ و مهره
انجـام و نیـازی بـه جوشـکاری یـا سـوراخکاری لولـه هـا نمی باشـد.لذا ضخامـت و یا قطـر لوله در
عملکـرد آن بـی تاثیر اسـت .

شرکت آب سنج مهر

ابزاردقیــق ،کنتــرل و اتوماســیون صنایــع و تأسیســات آب و فاضــاب

شرکت فنی ،مهندسی و بازرگانی آب سنج مهر با هدف تامین تجهیزات و دستگاههای
اندازهگیری ،کنترل و اتوماسیون مایعات درصنایع آب و تاسیسات آب و فاضالب،
صنایع شیمیایی ،غذایی و همچنین تأمین تجهیزات نوین زیست محیطی مطابق با
تکنولوژی روز دنیا تاسیس گردیده است.
فعالیتهای شرکت آب سنج مهر

•انواع فلومتر جهت اندازهگیری دبی لولهها (الکترومغناطیسی فلنجی ،اینزرشن،
اولتراسونیک ترانزیت تایم و اولتراسونیک داپلر)

•انواع فلومتر جهت اندازهگیری دبی کانالهای باز و لولههای نیمه پر (راداری
غیرتماسی ،اولتراسونیک تماسی ،انواع سازه پارشال فلوم ،سرریز V-Notch ،و )...
•ارتفاعسنج اولتراسونیک /راداری /هیدرواستاتیک مخازن ،چاههای عمیق ،نیمه
عمیق یا مخازن سدها

•عمقسنج پرتابل  5الی  1000متر جهت مشخص نمودن عمق چاه و یا ارتفاع
آب درون چاه
• فشارسنجهای ترانسیمتری و ثبات فشار

•سیستمهای اولتراسونیک جلبکزدایی از مراکز ذخیره و نگهداری آب
همچنین این شرکت نماینده انحصاری شرکتهای معتبر زیر میباشد:

جلسه حضوری درغرفه شرکت پالسار،
نمایشگاه  IFATمونیخ آلمان 2017 -

سمینار دوساالنه فلوترونیک
بلژیک 2017 -

 Flow-Tronicفلوترونیک (بلژیک):
تولیدکننده فلومترهای راداری کانالهای باز
 Pulsarپالسار (انگلستان):
تولیدکننده انواع سنسور اولتراسونیک سطح وسطحسنج راداری و فلومتر داپلر
 Isoilایزویل (ایتالیا):
تولیدکننده انواع فلومترهای الکترومغناطیسی و اولترسونیک در اقطار و جهت
کاربردهای مختلف
 Aqualaboآکواالبو (فرانسه):
بزرگترین گروه صنعتی تولیدکننده انواع آناالیزرهای مایعات
 Saivasسایواز (نروژ):
تولیدکننـده ابزارهـای قـوی و بـا دقت بـاال جهـت اندازهگیری قابـل اعتماد
هیدرولوژیکـی و پایـش آنالیـن پارامترهای کمـی و کیفی آب
 Jain Technologyجین تکنولوژی (کرهجنوبی):
تنها تولیدکننده فلومترهای اولتراسونیک دوکاناله مایعات و گاز در کره جنوبی
 Toscanoتوسکانو (اسپانیا):
تولیدکننده سیستم های اولتراسونیک جلبک زدایی
 Elwaالوا (دانمارک):
تولیدکننده انواع عمقیاب پرتابل جهت مخازن ،چاههای عمیق و نیم عمیق
همچنین شرکت ایران مداراولین و بزرگترین تولیدکننده فلومتر هوشمند آب جهت
چاههای کشاورزی  ،فلومترهای الکترومغناطیسی فلنجی با نام تجاری مگاب 3000
با رعایت استانداردهای بین المللی و ازجمله دریافت گواهینامه معتبر وزارت نیرو و
 CEاروپا از اداره استانداردهای انگلستان میباشد.
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