
 

SGM-100H  
825B108B  

Ρνόκεηξν ππεξήρσλ δηέιεπζεο ρξόλνπ  

Features  

Δπαλαθνξηηδόκελε κπαηαξία: 10h δηαξθείαο 

Φνξηηζηήο κπαηαξίαο : 100 x253Vac 

Οζόλε: αιθαξηζκεηηθή 4x16 ςεθίσλ 

Πιεθηξνιόγην : 16+2 πιήθηξα κεκβξάλεο 
Δλδείμεηο    ζηηγκηαία θαη ζπλνιηθή παξνρή 

Κέιπθνο: ABS 

Γξακκηθόηεηα: ± 0.5% 

Δπαλαιεςηκόηεηα: ±  0.2% 

πλνιηθή αθξίβεηα: ± 1% 

Υξόλνο απόθξηζεο: Ρπζκηδόκελνο   0- 999s 

Μέγηζηε ηαρύηεηα ξεπζηνύ: ± 32 m/s 

Clamp-on αηζζεηήξεο:  
S1 ηύπνπ θαηάιιεινη γηα ζσιήλεο από DN15 έσο DN100 

M1 ηύπνπ θαηάιιεινη γηα ζσιήλεο από DN50 έσο DN700 

L1 ηύπνπ θαηάιιεινη γηα ζσιήλεο από DN300 to DN4000  

Clamp-on αηζζεηήξεο ηνπνζεηεκέλνη ζε κεηξηθό πιαίζην:  

S1F ηύπνπ θαηάιιεινη γηα ζσιήλεο από DN15 έσο DN100 

M1F ηύπνπ θαηάιιεινη γηα ζσιήλεο από DN50 έσο DN700  

Clamp-on αηζζεηήξεο πςειήο ζεξκνθξαζίαο:             

S1H ηύπνπ θαηάιιεινη γηα ζσιήλεο από DN15 έσο DN100      

M1H ηύπνπ θαηάιιεινη γηα ζσιήλεο από DN50 έσο DN700  

Μνλάδα κέηξεζεο παξνρήο: Δπηιέμηκε 

Αζξνηζηήο: 7 ςεθίσλ γηα ζεηηθέο, αξλεηηθέο θαη  
απόιπηε ξνή 
 Καηαγξαθέαο δεδνκέλσλ: 

κπνξεί λα απνζεθεύζεη έσο 2.000 κεηξήζεηο 

Δλζσκαησκέλνο πνπ  

Θύξα επηθνηλσλίαο: RS-232C 

Γεληθά: 

Ο SGM-100H απνηειείηαη από έλα ςεθηαθό κεηαηξνπέα θαη δύν clamp-on αηζζεηήξεο ππεξήρσλ. 

Δίλαη ζρεδηαζκέλν γηα ηε κέηξεζε ηεο ηαρύηεηαο ελόο πγξνύ κέζα ζε έλα θιεηζηό αγσγό. Οη αηζζεηήξεο 

δελ έξρνληαη ζε επαθή κε ην πγξό, είλαη ηύπνπ εμσηεξηθήο ζηήξημεο ( clamp-on ), ηα νπνία παξέρνπλ ηα 

πιενλεθηήκαηα ηεο ιεηηνπξγίαο κε άκεζεο επαθήο θαη ηεο εύθνιεο εγθαηάζηαζεο. Η ςεθηαθή ηερλνινγία 

DSP (Digital Signal Processing) εμαζθαιίδεη ρακειή επαηζζεζία ηεο κνλάδαο θαηά πηζαλώλ 

παξεκβνιώλ. 

 

 

 

 

 

 

 



 

SGM-100H – Αξρή ιεηηνπξγίαο  

0. Αξρή ιεηηνπξγίαο 

Ο κεηξεηήο SGM-100H ρξεζηκνπνηεί δύν αηζζεηήξεο πνπ ιεηηνπξγνύλ σο πνκπόο θαη δέθηεο ππεξήρσλ. Απηνί 

ηνπνζεηνύληαη εμσηεξηθά ελόο θιεηζηνύ ζσιήλα ζε κηα ζπγθεθξηκέλε απόζηαζε ηνπ ελόο από ηνλ άιιν. Απηνί 

κπνξεί λα ηνπνζεηεζνύλ ζε V ζέζε (ν ήρνο δηαζρίδεη ηνλ ζσιήλα δύν θνξέο), ζε W ζέζε (ν ήρνο δηαζρίδεη ηνλ 

ζσιήλα ηέζζεξεηο θνξέο ) ή ζε ζέζε Z (ζπλαξκνινγεκέλα ζηηο αληίζεηεο πιεπξέο ηνπ ζσιήλα - ν ήρνο δηαζρίδεη ηνλ 

ζσιήλα κία θνξά). Η επηινγή ηεο ζέζεο ηνπνζέηεζεο εμαξηάηαη από ηνλ ζσιήλα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πγξνύ.  

Ο κεηξεηήο SGM-100H ιεηηνπξγεί από ηελ ελαιιάμ κεηάδνζε θαη ιήςε από ηελ δηακνξθσκέλνπ πιάηνπο 

ζπρλόηεηα ηεο ερεηηθήο ελέξγεηαο κεηαμύ ησλ δύν αηζζεηήξσλ θαη ηε κέηξεζε ηνπ ρξόλνπ δηέιεπζεο πνπ απαηηείηαη 

γηα λα ηαμηδεύζεη ν ήρνο κεηαμύ ηνπο. Η δηαθνξά ηνπ κεηξνύκελνπ  ρξόλνπ κεηάβαζεο είλαη άκεζα θαη αθξηβώο  

αλάινγε κε ηελ ηαρύηεηα ηνπ πγξνύ κέζα ζην ζσιήλα (ρήκα 1). 

 

αηζζεηήξαο θαηάληε ηεο ξνήο 

θαηεύζπλζε ξνήο  

Tdow  

 

n  
Tup  

ζ  

αηζζεηήξαο αλάληε ηεο ξνήο 
απόζηαζε 

Fig.1 

MD ∆ T 
V = Υ 

sin 2 ζ T up • T 
down 

Όπνπ: 

 Θ= Πεξηερόκελε γσλία κεηαμύ θαηεύζπλζεο ξνήο θαη δηαδξνκήο ερεηηθνύ ζήκαηνο 

M = Υξόλνο δηέιεπζεο ηνπ ζήκαηνο ηνπ ππεξήρνπ 

D= Δζσηεξηθή δηάκεηξνο ηνπ ζσιήλα  

Tp= Υξόλνο δηέιεπζεο αλάληε ζηελ θαηεύζπλζε ηεο ξνήο 

Tdown=        Υξόλνο δηέιεπζεο θαηάληε ζηελ θαηεύζπλζε ηεο ξνήο 
 ∆T= Tup-Tdown 
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SGM-100H - Features  

1 Υαξαθηεξηζηηθά  

1.1 Δθαξκνγέο 

Ο SGM-100H κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε έλα επξύ θάζκα κεηξήζεσλ. Οη δηαζηάζεηο ησλ ζσιήλσλ είλαη από 20  

έσο 6000 ρηι. (από 0.5 έσο 200 ίληζεο) θαη ηα πγξά κπνξνύλ λα είλαη: απηνληζκέλν ή πόζηκν ύδσξ, ρεκηθά πγξά, 

αθαηέξγαζηα ιύκαηα, λεξό ςύμεο, λεξά πνηακώλ, απόβιεηα εγθαηαζηάζεσλ θ.α. Γεδνκέλνπ όηη ην όξγαλν θαη νη 

αηζζεηήξεο δελ έξρνληαη ζε άκεζε επαθή κε ην πγξό θαη δελ έρνπλ θηλνύκελα κέξε, ν κεηξεηήο ξνήο δελ κπνξεί λα 

επεξεαζηεί από ηελ πίεζε, ην ιέξσκα ή ηελ θζνξά . Οη ηππνπνηεκέλνη αηζζεηήξεο  ιεηηνπξγνύλ έσο ηνπο 110°C.  

1.2 Καηαρώξεζε δεδνκέλσλ 

Όιεο νη θαηαρσξνύκελεο ξπζκίζεηο απνζεθεύνληαη ζε κλήκε EEPROM, ε νπνία πξνζηαηεύεηαη από θσδηθό 

πξόζβαζεο γηα ηελ απνθπγή ηπραίσλ αιιαγώλ ή  επαλεθθηλήζεσλ.  

Έλαο θαηαρσξεηήο ρξόλνπ  είλαη ελζσκαησκέλνο ζην κεηξεηή ξνήο γηα ηελ θαηαρώξεζε ησλ εκεξνκεληώλ ησλ 

εθάζηνηε ζπλνιηθώλ παξνρώλ θαη ιεηηνπξγεί ζαλ ρξνληθή βάζε ππνινγηζκνύ ηεο παξνρήο. Λεηηνπξγεί εθ' όζνλ ε 

ηειηθή ηάζε ηεο κπαηαξίαο είλαη πάλσ από 1.5V.ε πεξίπησζε απώιεηαο ηεο κπαηαξίαο ζα ραζνύλ νη ρξνληθέο ηηκέο  

 

   

 θαη ν ρξήζηεο πξέπεη λα ηηο θαηαρσξήζεη μαλά. Μία κε ζσζηή ηηκή ρξόλνπ επεξεάδεη κόλν ηηο εκεξνκελίεο  
θαηαρώξεζεο ησλ ζπλνιηθώλ παξνρώλ 
.  
1.3 Πξνζδηνξηζκόο πξντόληνο 

Κάζε όξγαλν έρεη έλαλ νθηαςήθην αξηζκό αλαγλώξηζεο (ESN) πνπ παξέρεη ηηο πιεξνθνξίεο ηεο έθδνζεο θαη  
εκεξνκελία θαηαζθεπήο. Δκθαλίδεηαη ζην κελνύ M61 θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δηαρείξηζε  
ηνπ νξγάλνπ ( ππνζηήξημε ) 
 

1.4 Πξνδηαγξαθέο 

Γξακκηθόηεηα: 0,5% 

Δπαλάιεςηκόηεηα: 0,2% 

Αθξίβεηα: ±1% ηεο έλδεημεο γηα ηηκέο > 0,2m/s 

Υξόλνο απόθξηζεο: 1x999 seconds 

Μέγηζηε ηαρύηεηα: ±32m/s 

Μεγέζε ζσιήλσλ: DN15 έσο DN4000, ρξεζηκνπνηώληαο δηαθνξεηηθνύο αηζζεηήξεο 

Μνλάδεο κέηξεζεο: Meter, cubic meter, feet, cubic feet, liter, USA gallon, Imperial gallon, Oil barrel, 

USA liquid barrel, Imperial liquid barrel, Million USA   gallon – ξπζκηδόκελεο από ηνλ ρξήζηε 

Αζξνηζηέο: 7 ςεθίσλ γηα ηελ ζεηηθή, ηελ αξλεηηθή θαη ηελ θαζαξή ξνή 

Σύπνη πγξώλ: Οπζηαζηηθά όια ηα πγξά πνπ δηαβηβάδνπλ ηα αθνπζηηθά θύκαηα 

Αζθάιεηα: Ρπζκίζεηο , ηξνπνπνηήζεηο θιεηδσκέλεο. Κσδηθόο πξόζβαζεο απαηηείηαη γηα ην μεθιείδσκα 

Οζόλε: Γξαθηθή 4 γξακκώλ, 16 ςεθίσλ 

Θύξα 

επηθνηλσλίαο: RS-232-C - Protocol available on request 

Αηζζεηήξεο: Δμσηεξηθήο ζηήξημεο Clamp-on - Clamp-on on metric frame - Clamp-on πςειήο ζεξκνθξαζίαο 

Μήθνο θαισδίνπ. 

ζπλδ. αηζζεηήξσλ: Standard 2 x 5 κέηξα, κέγηζην 2 x 50 κέηξα. 

Σξνθνδνζία: 3AAA Ni-mH ελζσκαησκέλεο κπαηαξίεο. ε πιήξε θόξηηζε δηαξθνύλ πεξίπνπ 10 ώξεο. 

100ρ253Vac   for the charger.  

Data logger: Δλζσκαησκέλν – κπνξεί λα απνζεθεύζεη έσο 2000 κεηξήζεηο 

Τιηθό θειύθνπο    :  ABS  

Γηαζηάζεηο θειπθ.:  460 ( L) x 400 ( W ) x 110 ( H ) mm  

Βάξνο: 4,5 kg 

Page 3 of 22  



 

SGM-100H - Υαξαθηεξηζηηθά  

1.5 kit ζηήξημεο 

Clamp-on αηζζεηήξεο εμσηεξηθήο ζηήξημεο Φνξεηή ειεθηξνληθή  κνλάδα 

Standard HM (50-700mm) Βύζκα αηζζεηήξα αλάληε ξνήο Βύζκα αηζζεηήξα θαηάληε ξνήο 

LCD νζόλε  

LED έλδεημεο  

Καιώδην 2x 5m θόξηηζεο 

Πιεθηξνιόγην  

Αθξνδέθηεο γηα Θύξα επηθνηλσλίαο 

ηελ θόξηηζε 

ηεο κπαηαξίαο  

Πξνζαξκνγέαο θαισδίνπ θαη AC/DC πξνζαξκνγέαο  

Καιώδην ηεο RS-232-C ζύξαο επηθνηλσλίαο  
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SGM-100H - Λεηηνπξγία  

2 Λεηηνπξγία 

Σν SGM- 100Η κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη είηε από ηελ ελζσκαησκέλε Νη- MH επαλαθνξηηδόκελε κπαηαξία, ε νπνία 

ζα δηαξθέζεη πάλσ από 10 ώξεο όηαλ  επαλαθνξηίδεηαη πιήξσο, ή από κηα εμσηεξηθή  παξνρή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο 

100x230Vac. 

.  Σα θπθιώκαηα θόξηηζεο κπαηαξηώλ εθαξκόδνπλ έλα ζρέδην ζηαζεξνύ-ξεύκαηνο θαη ζηαζεξήο-ηάζεο.Έρεη ηελ 

ηδηαηηεξόηεηα ηεο γξήγνξεο θόξηηζεο ζηελ αξρή θαη πνιύ αξγήο θόξηηζεο όηαλ πιεζηάδεη ε κπαηαξία ηελ πιήξε 

απνθόξηηζή ηεο. Γεληθά όηαλ  αξρίδεη λα αλάβεη ην πξάζηλν ιακπάθη, ε κπαηαξία είλαη ζρεδόλ ζην 95% θνξηηζκέλε 

θαη όηαλ ην θόθθηλν ιακπάθη είλαη θιεηζηό , ε κπαηαξία είλαη ζην 98% θνξηηζκέλε.   

Όηαλ επαλαθνξηίδεηαη πιήξσο, ε ηειηθή ηάζε θζάλεη γύξσ ζηα 4.25V ( εκθαλίδεηαη ζην κελνύ M07) 

 Όηαλ ε κπαηαξία είλαη ζρεδόλ απνθνξηηζκέλε ε ηάζε πέθηεη θάησ από ηα 3V. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα ππνινγίζεη 

 ηε δηάξθεηα κπαηαξηώλ κε ηνλ έιεγρν ηεο ηάζεο ηεο. Έλα  ελζσκαησκέλν ινγηζκηθό ειέγρεη ηελ δηάξθεηα ηεο 

κπαηαξίαο, αιιά κπνξεί λα παξνπζηάζεη έλα ζρεηηθά κεγάιν ιάζνο εθηίκεζεο όηαλ ε ηάζε είλαη κεηαμύ 3.70 θαη 3,90V.  

2.1 Ελεξγνπνίεζε  

Πηέζηε γηα ελεξγνπνίεζε ηνπ κεηξεηή θαη γηα λα ηνλ θιείζεηε. 

Μόιηο ελεξγνπνηεζεί ην όξγαλν, ζα ηξέμεη έλα πξόγξακκα απηνδηάγλσζεο. Δάλ ππάξρεη νπνηαδήπνηε αλσκαιία ζα 

εκθαληζηεί ην αληίζηνηρν κήλπκα ιάζνπο. Γεληθά, δελ πξέπεη λα εκθαλίδνληαη κελύκαηα ζθαικάησλ, θαη ν κεηξεηήο ζα 

πάεη ζην ζπλεζέζηεξα ρξεζηκνπνηεκέλν κελνύ αξηζκόο 01 ( M01) γηα λα εκθαλίζεη ηελ ηαρύηεηα, ηελ ζηηγκηαία, ηνλ 

ζεηηθό αζξνηζηή, ηελ ηζρύ θαη ηελ πνηόηεηα ηνπ ζήκαηνο, κε βάζε ηηο παξακέηξνπο ζσιήλσλ πνπ δηακνξθώζεθαλ ηελ 

ηειεπηαία θνξά από ην ρξήζηε ή από αξρηθό πξόγξακκα.  

Η ιεηηνπξγία ζην αξηζκεηηθό πιεθηξνιόγην δελ επηδξά ζηε κέηξεζε ιόγσ ηεο ηαπηόρξνλεο ηερλνινγίαο 

επεμεξγαζίαο.  

Όηαλ ν κεηξεηήο είλαη ελεξγνπνηεκέλνο ν ρξήζηεο κπνξεί λα δεη ζην κελνύ Μ01 όηη ξπζκίδεηαη ην θέξδνο ηνπ 

εληζρπηή .Η πξόνδνο 1,2 θαη 3 ζα εκθαληζηεί ζηε θάησ δεμηά γσλία ηεο νζόλεο θαη κεηά από ηε ξύζκηζε ν κεηξεηήο 

ξνήο ζα πάεη ζηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία κέηξεζεο, κε ην ‗R‘ λα εκθαλίδεηαη ζηελ άλσ αξηζηεξή γσλία.   

Δάλ ην όξγαλν ηξέρεη γηα πξώηε θνξά ή έρεη εγθαηαζηαζεί ζε κηα λέα ζέζε, ν ρξήζηεο πξέπεη λα εηζαγάγεη ηηο λέεο 

παξακέηξνπο ηνπ ζσιήλα. Οπνηαδήπνηε παξάκεηξνο ζα θαηαγξαθεί κόληκα ζηε NVRAM ηνπ SGM- 100Η, 

 

 

.  

 

 

κέρξη κίαο λέαο ηξνπνπνίεζεο.  

2.2 Πιεθηξνιόγην 

Σν πιεθηξνιόγην ηνπ SGM-100H έρεη 16+2 πιήθηξα. 

Από ην έσο θαη είλαη γηα θαηαρώξεζε αξηζκώλ ή ησλ αξηζκώλ ησλ κελνύ. 

Σν Δίλαη γηα εηζαγσγή ζην πξνεγνύκελν κελνύ. Υξεζηκνπνηείηαη επίζεο γηα ηελ αύμεζε ησλ αξηζκεηηθώλ ηηκώλ. 

Σν Δίλαη γηα εηζαγσγή ζην επόκελν κελνύ. Υξεζηκνπνηείηαη επίζεο γηα ηελ κείσζε ησλ αξηζκεηηθώλ ηηκώλ. 

Σν Δίλαη γηα λα θηλεζείηε αξηζηεξά ή  γηα λα δηαγξάςεηε ηνλ αξηζηεξό ραξαθηήξα. 

Σν Δίλαη γηα λα επηιέμεηε έλα κελνύ ή γηα λα επηβεβαηώζεηε κία αιιαγή. 

Σν Δίλαη γηα λα νδεγεζείηε απεπζείαο ζην επηζπκεηό κελνύ. 
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SGM-100H - Λεηηνπξγία 

2.3  ΜΕΝΟΤ ( παξάζπξα κελνύ ) 
Η επηθνηλσλία έρεη 100 δηαθνξεηηθά κελνύ, ηα νπνία απαξηζκνύληαη από M00 to M99 θαη από M+1 to M+9.  
Τπάξρνπλ δύν κέζνδνη γηα ηελ είζνδν ζε έλα κελνύ:  
(1) Άκεζε είζνδνο πηέδνληαο ην πιήθηξν MENU αθνινπζνύκελν από δύν ςεθία- αξηζκεηηθά πιήθηξα.  

Γηα παξάδ., γηα λα κπείηε ζην κελνύ M11 (εμσηεξηθή δηάκεηξνο ζσιήλα) πηέζηε δηαδνρηθά MENU 1 1  

(2)Φάρλνληαο κε ηα πιήθηξα ▲/+ θαη ▼/- , κεηαθπιύνληαο ηνπο αξηζκνύο ζην παξάζπξν. Πηέδνληαο ην ▲/+ 

ν ρξήζηεο εκθαλίδεη ην πξνεγνύκελν κελνύ , ελώ πηέδνληαο ην ▼/- , εκθαλίδεηαη ην επόκελν κελνύ.  

Τπάξρνπλ ηξείο δηαθνξεηηθνί ηύπνη παξαζύξσλ ησλ κελνύ:  

(1) γηα θαηαρώξεζε αξηζκνύ/ ηηκήο , όπσο ε δηάκεηξνο ηνπ ζσιήλα dimensions  

(2) γηα ηηο δηάθνξεο επηινγέο, όπσο επηινγή πιηθνύ ζσιήλα  

(3) γηα έλδεημε ηηκώλ, όπσο ηαρύηεηα, ζηηγκηαία παξνρή θ.α.  

Γηα ηελ θαηαρώξεζε αξηζκνύ πηέζηε απεπζείαο ηα ςεθία ησλ αξηζκώλ θαη πηέζηε ENT γηα επηβεβαίσζε. 

Γηα παξάδεηγκα έλα ε εμσηεξηθή δηάκεηξνο ηεο ζσιήλαο είλαη 219.2345, επηιέμηε ην κελνπ Μ11 θαη πηέζηε 

δηαδνρηθά: 2  1  9  •  2  3  4  5  ENT . 

Γηα επηινγή θαη ηξνπνπνίεζε ησλ παξακέηξσλ, πηέζηε ENT θαη επηιέμηε ηελ επηινγή πηέδνληαο ▲/+ θαη ▼/-  

 Πηέζηε κεηά ην πιήθηξν ENT γηα επηβεβαίσζε.  

Γηα παξάδεηγκα έλα ην πιηθό ηνπ ζσιήλα είλαη SS316, επηιέμηε ην κελνύ M14, πηέζηε ENT  θαη επηιέμηε ην πιηθό 

ηνπ ζσιήλα πηέδνληαο ην πιήθηξν ▲/+ ή ▼/- ε πιεθηξνινγώληαο ηνλ αξηζκό πνπ εκθαλίδεηαη πξηλ ην πιηθό 

( ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε 1 )   

2.4 Σύπνη κελνύ παξαζύξωλ 

M00xM09 Γηα ηηκέο ελδείμεσλ ( παξνρήο, ηαρύηεηαο, εκεξνκελίαο θαη ώξαο, αζξνηζηέο, ηάζε κπαηαξίαο 
θαη είδνο εξγαζίαο 

M10~M29 Γηα θαηαρώξεζε παξακέηξσλ ζσιήλα 

M30~M38 Γηα επηινγή κνλάδαο παξνρήο θαη κνλάδαο άζξνηζεο 

M40~M49 Γηα ρξόλν απόθξηζεο, κεδεληζκό θαη ξύζκηζε θαη ηξνπνπνίεζε θσδηθνύ πξόζβαζεο 

M50~M53 Γηα θαηαρσξεηέο δεδνκέλσλ 

M60~M78 Γηα ξύζκηζε ηνπ θαηαρσξεηή ρξόλνπ, ESN πιεξνθόξεζε θαη ζθάικαηα 

M82 Γηα εκθάληζε δεδνκέλσλ ηνπ αζξνηζηή 

M90~M94 Γηα δηάγλσζε 

M97~M99 Μελνύ εληνιώλ (επηθνηλσλία SGM LEKTRA) 

M+0~M+8 Πξόζζεηεο ιεηηνπξγίεο όπσο αξηζκνκεραλή, θαη γηα έλδεημε ζπλνιηθώλ σξώλ ιεηηνπξγίαο θαη ρξόλνη  
αλνηγνθιεηζίκαηνο 

2.5 Ρπζκίζεηο παξακέηξωλ 

Γηα λα επηηύρνπκε κηα ζσζηή κέηξεζε, πξνβαίλνπκε ζηελ ξύζκηζε ησλ αθόινπζσλ παξακέηξσλ:  

(1) Δμσηεξηθή δηάκεηξν ηνπ ζσιήλα 
(2) Σν πάρνο ηνπ ζσιήλα  

(3) Σν πιηθό ηνπ ζσιήλα. ε πεξίπησζε κε ηππνπνηεκέλσλ πιηθώλ (πνπ δελ ππάξρνπλ ζηε ιίζηα) είλαη 
απαξαίηεην λα εηζαρζεί επίζεο ε αληίζηνηρε ηαρύηεηα ήρνπ ηνπ πιηθνύ.   
(4) Τιηθό εζσηεξηθήο επέλδπζεο, εάλ ππάξρεη, θαη ε αληίζηνηρε ηαρύηεηα ήρνπ θαη ην πάρνο 

(5) Δίδνο πγξνύ. ε πεξίπησζε κε ηππνπνηεκέλσλ πγξώλ (πνπ δελ ππάξρνπλ ζηε ιίζηα) είλαη απαξαίηεην λα 
εηζαρζεί επίζεο ε αληίζηνηρε ηαρύηεηα ήρνπ ηνπ πιηθνύ.  
(6) Σύπνο αηζζεηήξσλ  

(7) Μέζνδνο ζηήξημεο αηζζεηήξσλ  

(8) Απόζηαζε ζηήξημεο αηζζεηήξσλ (εκθαλίδεηαη ζην κελνύ M25)  

Γηα ηππνπνηεκέλα πιηθά ζσιήλσλ θαη ηππνπνηεκέλα πγξά αλαθέξνληαη νη αθόινπζεο νδεγίεο: 

(1) Πηέζηε MENU 1 1 γηα θαηαρώξηζε ηεο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ θαη πηέζηε ENT γηα επηβεβαίσζε. 

(2) Πηέζηε ▼/- γηα λα εηζέιζεηε ζην κελνύ M12 θαη θαηαρσξήζηε ην πάρνο ηνπ ζσιήλα. Πηέζηε ENT γηα επηβεβαίσζε. 

(3) Πηέζηε ▼/- γηα λα εηζέιζεηε ζην κελνύ M14 θαη πηέζηε ENT γηα λα εηζέιζεηε ζηελ δηαδηθαζία επηινγήο. Υξεζηκνπνηήζηε  

▲/+ ή ▼/- γηα λα επηιέμεηε ην πιηθό θαη πηέζηε ENT γηα επηβεβαίσζε. 

(4) Πηέζηε ▼/- γηα λα εηζέιζεηε ζην κελνύ M16 θαη πηέζηε ENT γηα λα εηζέιζεηε ζηελ δηαδηθαζία επηινγήο. Υξεζηκνπνηήζηε  

▲/+ ή ▼/- γηα λα επηιέμεηε ην πιηθό εζσηεξηθήο επέλδπζεο θαη πηέζηε ENT γηα επηβεβαίσζε. 
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(5) Πηέζηε ▼/- γηα λα εηζέιζεηε ζην κελνύ M20 θαη πηέζηε ENT γηα λα εηζέιζεηε ζηελ δηαδηθαζία επηινγήο.               

Υξεζηκνπνηήζηε ▲/+ ή ▼/- γηα λα επηιέμεηε ην είδνο ηνπ πγξνύ θαη πηέζηε ENT γηα επηβεβαίσζε. 

(6) Πηέζηε ▼/- γηα λα εηζέιζεηε ζην κελνύ M23 θαη πηέζηε ENT γηα λα εηζέιζεηε ζηελ δηαδηθαζία επηινγήο. 

Υξεζηκνπνηήζηε ▲/+ ή ▼/- γηα λα επηιέμεηε ηνπο αηζζεηήξεο θαη πηέζηε ENT γηα επηβεβαίσζε. 

(7) Πηέζηε ▼/- γηα λα εηζέιζεηε ζην κελνύ M24 θαη πηέζηε ENT γηα λα εηζέιζεηε ζηελ δηαδηθαζία επηινγήο. 

Υξεζηκνπνηήζηε ▲/+ ή ▼/- γηα λα επηιέμεηε ηε κέζνδν ζηήξημεο ησλ αηζζεηήξσλ θαη πηέζηε ENT γηα 

επηβεβαίσζε. 

(8) Πηέζηε ▼/- γηα λα εηζέιζεηε ζην κελνύ M24 θαη λα εγθαηαζηήζεηε ηνπο αηζζεηήξεο ζηνλ ζσιήλα. Έπεηηα 

πηέζηε ▼/- γηα λα πάηε ζην κελνύ Μ01 θαη λα ειέγμεηε ηηο παξακέηξνπο. 

3 Εγθαηάζηαζε 

3.1 Θέζε ζηήξημεο αηζζεηήξωλ 

Σν πξώην βήκα ηεο δηαδηθαζίαο εγθαηάζηαζεο είλαη ε επηινγή κηαο βέιηηζηεο ζέζεο πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί κηα 

αθξηβέζηεξε κέηξεζε. Γηα απηόλ ηνλ ιόγν είλαη ζεκαληηθό λα ππάξρεη κηα βαζηθή γλώζε ησλ ζσιελώζεσλ θαη ηνπ 

πδξαπιηθνύ ζπζηήκαηνο . Μηα βέιηηζηε ζέζε νξίδεηαη σο  έλα επζύγξακκν ηκήκα ζσιήλα πιήξσο γεκάηνπ κε 

πγξό, νξηδόληηα ή θάζεηα ηνπνζεηεκέλνπ.   
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Αξρέο επηινγήο γηα κηα βέιηηζηε εγθαηάζηαζε:  
(1) Δγθαηαζηήζηε ηνπο αηζζεηήξεο ζην πην επζύγξακκν κήθνο ηνπ ζσιήλα θαη ζηγνπξεπηείηε όηη ν ζσιήλαο είλαη 

απνιύησο πιήξεο κε πγξό.  

(2) ηγνπξεπηείηε όηη ε ζεξκνθξαζία ζην ζεκείν ηνπνζέηεζεο δελ ππεξβαίλεη ηε ζεξκνθξαζίαο ιεηηνπξγίαο ησλ  

αηζζεηήξσλ. Γεληθά όζν πνην θνληά ζηε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ ηόζν θαιύηεξα.  

 

 

 

 

 

(3)  Λάβεηε ππόςε ζαο ηελ θαηάζηαζε ηνπ ζσιήλα. Δπηιέμηε έλα επζύγξακκν ηκήκα ζσιήλα ζηελ θαιύηεξε δπλαηή 

θαηάζηαζε. Δάλ ε θαηάζηαζε ηνπ δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή, ιάβεηε ππόςε ζαο ηηο επηθαζήζεηο ζαλ κέξνο ηεο 

εζσηεξηθήο επέλδπζεο ηνπ ζσιήλα γηα θαιύηεξν απνηέιεζκα.  

(4)   Μεξηθνί ζσιήλεο έρνπλ έλα είδνο πιαζηηθήο εζσηεξηθήο επέλδπζεο, θαη κεηαμύ ηνπ εμσηεξηθνύ ζσιήλα θαη ηεο 

επέλδπζεο κπνξεί λα ππάξρεη κία ζπγθεθξηκέλε δηαθνξά πάρνπο ε νπνία εκπνδίδεη ηα θύκαηα ησλ ππεξήρσλ από 

ηελ άκεζε κεηάδνζε. Πξνζπαζήζηε λα απνθύγεηε ηέηνηνπ είδνπο ζσιήλεο ;εάλ απηό είλαη αδύλαηνλ ρξεζηκνπνηήζηε 

ηνπο αηζζεηήξεο εκβύζηζεο .  

3.2 Εγθαηάζηαζε αηζζεηήξωλ 

Οη SGM- 100h αηζζεηήξεο απνηεινύληαη από ηα πηεδνειεθηξηθνύο θξπζηάιινπο, θαη γηα ηε δηαβίβαζε θαη γηα ηε 

ιήςε ησλ ππεξερεηηθώλ  ζεκάησλ  κέζσ ηνπ ηνηρώκαηνο ησλ ζσιελώζεσλ. Η κέηξεζε πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε 

κέηξεζε ηεο δηαθνξάο ρξόλνπ κεηάδνζεο ησλ ππεξερεηηθώλ ζεκάησλ. Γεδνκέλνπ όηη ε δηαθνξά είλαη πνιύ κηθξή, 

ην δηάζηεκα θαη ε επζπγξάκκηζε ησλ αηζζεηήξσλ είλαη ζεκαληηθνί παξάγνληεο γηα ηελ αθξίβεηα ηεο κέηξεζεο θαη 

ηελ απόδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο κέηξεζεο.  

Πώο λα εθηειέζεηε ηελ εγθαηάζηαζε:  
(1)  Δληνπίζηε κηα βέιηηζηε ζέζε ζην ζσιήλα, ν νπνίνο πξέπεη λα είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε  ( ρσξίο ζθνπξηά )  

(2)  Καζαξίζηε θαη ζθνππίζηε ηελ επηθάλεηα ζσιήλσλ.  

(3)  Απιώζηε ηελ αινηθή ζην ζεκείν νπνύ πξέπεη λα ηνπνζεηεζνύλ νη αηζζεηήξεο πξνζέρνληαο λα κελ αθήζεηε 

θαλέλα δηάθελν κεηαμύ ηεο επηθάλεηαο ηνπ ζσιήλα θαη ησλ αηζζεηήξσλ.  

Γηα λα απνθύγεηε ηηο θπζαιίδεο αέξα ζην εζσηεξηθό πάλσ κέξνο ηνπ ζσιήλα, νη αηζζεηήξεο πξέπεη λα 

ηνπνζεηεζνύλ λνεηά παξάιιεια κε ην έδαθνο ( ή ηνλ ηνίρν ) ζην πιαηλό κέξνο ηνπ ζσιήλα.  

3.2.1 Απόζηαζε αηζζεηήξωλ 

Η  ηηκή ηνπ δηαζηήκαηνο πνπ εκθαλίδεηαη ζηηο επηινγέο M25 αλαθέξεηαη ζηελ εζσηεξηθή απόζηαζε κεηαμύ ησλ δύν 

αηζζεηήξσλ. Σν πξαγκαηηθό δηάζηεκα ηεο απόζηαζεο ησλ αηζζεηήξσλ πξέπεη λα είλαη όζν ην δπλαηόλ πην θνληά 

ζηελ εκθαληδόκελε ηηκή ηνπ δηαζηήκαηνο  Μ25 (πιεξνθνξίεο  ζηελ επόκελε ζειίδα).  

3.2.2 V   Μέζνδνο ηνπνζέηεζεο 

Δίλαη ε πην θνηλή ρξεζηκνπνηεκέλε κέζνδνο γηα ην ζσιήλα κε δηακέηξνπο πνπ θπκαίλνληαη από 20 έσο 300 ρηιηνζηόκεηξα.  

3.2.3 Z  Μέζνδνο ηνπνζέηεζεο 

Υξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο όηαλ είλαη ε δηάκεηξνο ζσιήλσλ κεηαμύ 300 θαη 500 ρηιηνζηόκεηξσλ.  
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3.2.4 W Μέζνδνο ηνπνζέηεζεο 

Υξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο όηαλ είλαη ε δηάκεηξνο ζσιήλσλ κεηαμύ 10 θαη 100 ρηιηνζηόκεηξσλ.  

3.3 Έιεγρνο εγθαηάζηαζεο 

Μέζσ ηνπ ειέγρνπ ηεο εγθαηάζηαζεο, ν ρξήζηεο κπνξεί: λα ειέγμεη ηελ ηζρύ ηνπ ιακβαλόκελνπ ζήκαηνο, ηελ ηηκή 

ηεο πνηόηεηαο ηνπ ζήκαηνο Q , ηελ δηαθνξά ηνπ ρξόλνπ δηέιεπζεο ησλ ζεκάησλ, ηελ εθηηκώκελε ηαρύηεηα ηνπ 

πγξνύ, ηνλ κεηξνύκελν ρξόλν δηέιεπζεο ησλ ζεκάησλ θαη ηνλ ππνινγηδόκελν ιόγν ηνπ ρξόλνπ δηέιεπζεο.  

3.3.1 Ιζρύ ζήκαηνο 

Η ηζρύ ζήκαηνο δείρλεη ην εύξνο ηεο ιήςεο ησλ ππεξερεηηθώλ ζεκάησλ  ππό κνξθή ηξηςήθηνπ αξηζκνύ. [000] δελ 

έρεη αληρλεπηεί θαλέλα ζήκα ,θαη [999]  αλαθέξεηαη ζηε κέγηζηε ηζρύ ζήκαηνο πνπ κπνξεί λα ιεθζεί. Αλ θαη ην 

όξγαλν ιεηηνπξγεί θαιά εάλ ε ηζρύ ζήκαηνο θπκαίλεηαη από 500 to 999, πξέπεη λα επηδηώθνπκε ηελ κεγαιύηεξε ηζρύ 

ζήκαηνο , δηόηη ηζρπξόηεξν ζήκα ζεκαίλεη θαιύηεξν απνηέιεζκα. Οη αθόινπζεο κέζνδνη ζπζηήλνληαη γηα λα ιάβνπκε 

ηζρπξόηεξα ζήκαηα:  

      (1)  Δπηιέμαηε κηα επλντθόηεξε ζέζε, εάλ ε ηξέρνπζα ζέζε δελ είλαη αξθεηά θαιή γηα κηα ζηαζεξή θαη    

            αμηόπηζηε έλδεημε ξνήο, ή εάλ ε ηζρύ ηνπ ζήκαηνο είλαη ρακειόηεξε από 700.  

(2) Πξνζπαζήζηε λα γπαιίζεηε ηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ ζσιήλα, θαη εθαξκόζηε πεξηζζόηεξε αινηθή γηα    

     απμήζεηε ηελ ηζρύ ηνπ ζήκαηνο. 

(3) Ρπζκίζηε ηνπο αηζζεηήξεο θαη θάζεηα θαη νξηδόληηα ειέγρνληαο ηελ κεηαβνιή ηεο  ηζρύο ηνπ ζήκαηνο,   

     ζηακαηήζηε ζηελ πςειόηεξε ηηκή , θαη κεηά ειέγμηε ηελ απόζηαζε ησλ αηζζεηήξσλ γηα λα ζηγνπξεπηείηε όηη  

     νη αηζζεηήξεο βξίζθνληαη ζε απόζηαζε ίδηα κε απηήλ πνπ εκθαλίδεηαη ζην κελνύ  M25.  

3.3.2 Πνηόηεηα ζήκαηνο (Q) 

Η πνηόηεηα ζήκαηνο εκθαλίδεηαη σο ε ηηκή Q ζην όξγαλν. Τςειόηεξε ηηκή ηνπ Q ζεκαίλεη πςειόηεξε αλαινγία κεηαμύ 
ζήκαηνο θαη ζνξύβνπ (ελ ζπληνκία SNR), θαη αληίζηνηρα έλαο πςειόηεξνο βαζκόο αθξίβεηαο ζα επηηπγραλόηαλ. Τπό  
θαλνληθέο ζπλζήθεο ζηνλ ζσιήλα, ε ηηκή ηνπ Q είλαη κεηαμύ 60-90, όζν πςειόηεξε ηόζν θαιύηεξα.   
Αηηίεο γηα κηα ρακειόηεξε ηηκή ηνπ Q ζα κπνξνύζαλ λα είλαη:  
(1) Παξεκβνιέο άιισλ νξγάλσλ θαη ζπζθεπώλ όπσο έλα ηζρπξό κεηαηξνπέαο πνπ ιεηηνπξγεί θνληά. Πξνζπαζήζηε  
     λα επαλαηνπνζεηήζεηε ηνλ κεηξεηή ξνήο ζε κηα λέα ζέζε όπνπ ε παξεκβνιή κπνξεί λα κεησζεί.  
(2) Καθή ερεηηθή δεύμε ησλ αηζζεηήξσλ κε ηνλ ζσιήλα. Πξνζπαζήζηε λα βάιεηε πεξηζζόηεξε αινηθή ή λα θαζαξίζεηε  
     ηελ επηθάλεηα θ.ιπ. 
(3) Οη ζσιήλεο είλαη δύζθνιν λα κεηξεζνύλ. Η επαλαηνπνζέηεζε ζπληζηάηαη. 

3.3.3 πλνιηθόο ρξόλνο δηέιεπζεο θαη ρξόλνο Δέιηα 

Οη αξηζκνί πνπ εκθαλίδνληαη ζην κελνύ ( παξάζπξν ) M93 θαινύληαη ζπλνιηθόο ρξόλνο δηέιεπζεο θαη ηνπ ρξόλνο 

δέιηα αληίζηνηρα. Δίλαη πξσηαξρηθά ζηνηρεία γηα ην όξγαλν γηα λα ππνινγίζεη ην εύξνο ξνήο κέζα ζην ζσιήλα. Έηζη 

ε έλδεημε εύξνπο ξνήο ζα πνηθίιεη αλάινγα κε ην ζπλνιηθό ρξόλν θαη ηνλ ρξόλν δέιηα . Ο ζπλνιηθόο ρξόλνο 

δηέιεπζεο πξέπεη λα παξακείλεη ζηαζεξόο ή λα πνηθίιεη ιίγν. Δάλ ν ρξόλνο δέιηα  θπκαίλεηαη πςειόηεξα από 20%, 

απηό ζεκαίλεη όηη ππάξρνπλ νξηζκέλα είδε πξνβιεκάησλ κε ηελ εγθαηάζηαζε ησλ αηζζεηήξσλ.  

3.3.4 Υξνληθή αλαινγία κεηαμύ ηνπ κεηξνύκελνπ ζπλνιηθνύ ρξόλνπ δηέιεπζεο θαη ηνπ ππνινγηδόκελνπ 
ρξόλνπ. 

Απηή ε αλαινγία ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ειέγμεηε ηελ ζσζηή εγθαηάζηαζε ησλ αηζζεηήξσλ. Δάλ νη παξάκεηξνη ηνπ 
ζσιήλα έρνπλ εηζαρζεί ζσζηά θαη νη αηζζεηήξεο εγθαηαζηαζεί θαηάιιεια, ε ηηκή απηήο ηεο αλαινγίαο πξέπεη λα είλαη 
κεηαμύ100 ± 3. Δάλ απηή ε ηηκή είλαη κεγαιύηεξε ,ν ρξήζηεο πξέπεη λα ειέγμεη:  
(1) εάλ νη παξάκεηξνη ηνπ ζσιήλα ξπζκίζηεθαλ ζσζηά.  
(2) εάλ ε πξαγκαηηθή απόζηαζε ησλ αηζζεηήξσλ είλαη ζσζηή θαη ίδηα όπσο ζην κελνύ M25 εκθαλίδεηαη.  
(3) εάλ νη αηζζεηήξεο έρνπλ εγθαηαζηαζεί θαηάιιεια ζηηο ζσζηέο θαηεπζύλζεηο.  
(4) εάλ ε ζέζε ηνπνζέηεζεο είλαη θαιή θαη εάλ ν ζσιήλαο έρεη αιιάμεη ζρήκα ( παξακνξθσζεί ).  
(5) εάλ ππάξρνπλ πάξα πνιιέο επηθαζίζεηο κέζα ζην ζσιήλα. 
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4 Υξήζε 

4.1 Πώο λα ειέγμεη εάλ ην όξγαλν ιεηηνπξγεί ζωζηά 

Όηαλ έλα ‗R‘ εκθαλίδεηαη ζηε ρακειόηεξε δεμηά γσλία ηεο LCD νζόλεο , ην όξγαλν ιεηηνπξγεί ζσζηά.   

Δάλ έλα ‗Η‘ αλαβνζβήλεη ζε εθείλε ηελ ζέζε, κάιινλ ιακβάλεηε αζζελέο ζήκα .Παξαθαιώ πεγαίλεηε ζηα 

θεθάιαηα ζρεηηθά κε ηε δηάγλσζε.  

Δάλ έλα ‗Ι‘ εκθαλίδεηαη, ζεκαίλεη όηη δελ ππάξρεη θαλέλα αληρλεύζηκν ζήκα. 

Δάλ έλα ‗J‘ εκθαλίδεηαη, ζεκαίλεη όηη ην πιηθό ( hardware ) απηνύ ηνπ νξγάλνπ κπνξεί λα είλαη εθηόο ιεηηνπξγίαο. 

Παξαθαιώ πεγαίλεηε ζηα θεθάιαηα ζρεηηθά κε ηε δηάγλσζε.  

4.2     Πώο λα ειέγμεη ηελ θαηεύζπλζε ξνήο ηνπ πγξνύ  

ηγνπξεπηείηε όηη ην όξγαλν ιεηηνπξγεί ζσζηά  
Διέγμηε ηελ έλδεημε ηεο παξνρήο. Δάλ ε εκθαληδόκελε ηηκή είλαη ζεηηθή, ε θαηεύζπλζε ηεο ξνήο είλαη από ηνλ 

θόθθηλν αηζζεηήξα πξνο ηνλ κπιε αηζζεηήξα; εάλ ε εκθαληδόκελε ηηκή είλαη αξλεηηθή, ε θαηεύζπλζε ηεο ξνήο είλαη 

από ηνλ κπιε αηζζεηήξα πξνο ηνλ θόθθηλν αηζζεηήξα.  

4.3 Πώο λα επηιέμεη ην ζύζηεκα κνλάδωλ  

Υξεζηκνπνηήζηε ην κελνύ M30 γηα ηελ επηινγή ηνπ ζπζηήκαηνο κνλάδσλ ζην αγγιηθό ή κεηξηθό ζύζηεκα.  

4.4     Πώο λα επηιέμεη ηελ κνλάδα κέηξεζεο ηεο ξνήο  
Υξεζηκνπνηήζηε ην κελνύ M31 γηα ηελ επηινγή πξώηα ηεο κνλάδαο κέηξεζεο θαη θαηόπηλ ηελ κνλάδα ρξόλνπ.  

4.5.   Πώο λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηνλ πνιιαπιαζηαζηή άζξνηζεο 

Υξεζηκνπνηήζηε ην κελνύ M33 γηα λα επηιέμεη θαηάιιειν αζξνηζηή. ηγνπξεπηείηε όηη ν παικόο ηνπ αζξνηζηή έρεη 

ηελ θαηάιιειε ηαρύηεηα. Γελ πξέπεη λα είλαη πάξα πνιύ γξήγνξνο θαη νύηε πάξα πνιύ αξγόο. Μηα ηαρύηεηα 

παξαγσγήο ελόο παικνύ ζε αξθεηά δεπηεξόιεπηα ή ιεπηά είλαη πξνηηκεηέα. Δάλ ν πνιιαπιαζηαζηήο είλαη πάξα 

πνιύ κηθξόο, κπνξεί λα ππάξμεη κηα απώιεηα παικώλ , επεηδή ε κνλάδα εμόδνπ κπνξεί λα παξάγεη κόλν έλα 

παικό ζε κηα πεξίνδν κέηξεζεο (500milliseconds). Δάλ ν πνιιαπιαζηαζηήο είλαη πάξα πνιύ κεγάινο 
ε έμνδνο παικνύ, ζα είλαη πνιύ fewer γηα ηηο ζπζθεπέο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ κνλάδα γηα κία ηαρύηεξε 

απόθξηζε. 

4.6   Πώο λα ελεξγνπνηήζεηε ή λα απελεξγνπνηήζεηε ηνπο αζξνηζηέο  
Υξεζηκνπνηήζηε ην κελνύ M34, M35 θαη M36 γηα λα εθθηλήζεηε ή λα ζηακαηήζεηε ηνπο POS, NEG, or NET αζξνηζηέο αληίζηνηρα.  

4.7 Πώο λα κεδελίζεηε ηνπο αζξνηζηέο 

Υξεζηκνπνηήζηε ην κελνύ M37 γηα λα κεδελίζεηε ηνλ επηζπκεηό αζξνηζηή.  

4.8 Πώο λα επαλαθέξεηε ηηο εξγνζηαζηαθέο ξπζκίζεηο ζηνλ κεηξεηή  

Υξεζηκνπνηήζηε ην κελνύ M37,όηαλ εκθαληζηεί ην κήλπκα ‗selection‘ . Πηέζηε πξώηα ην πιήθηξν •  ( ηειεία ) θαη  

όηαλ ην κήλπκα ‗Master Erase‘ εκθαληζηεί, ηόηε πηέζηε ην πιήθηξν  ◄   
Ο επεμεξγαζηήο ζα ζβήζεη όιεο ηηο παξακέηξνπο πνπ είραλ εηζαρζεί από ην ρξήζηε  θαη ζα επαλαξπζκίζεη 

ηελ κνλάδα κε ηηο εξγνζηαζηαθέο ξπζκίζεηο.  

4.9 Πώο λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ δηάηαμε απόζβεζεο ( damper ) 

Η δηάηαμε απόζβεζεο ιεηηνπξγεί ζαλ θίιηξν γηα κηα ζηαζεξόηεξε αλάγλσζε . Δάλ είλαη ‗0‘ ε ηηκή ηεο ζην κελνύ 

M40, απηό ζεκαίλεη όηη δελ έρνπκε θαζόινπ θίιηξν. Έλαο κεγαιύηεξνο αξηζκόο θέξλεη έλα ζηαζεξόηεξν 

απνηέιεζκα. Αιιά νη κεγαιύηεξεο ηηκέο θίιηξνπ ζα απνηξέςνπλ ην όξγαλν από λα ελεξγεί γξήγνξα. 

Οη αξηζκνί από 0 έσο 10 ρξεζηκνπνηνύληαη ζπλήζσο γηα ξύζκηζε ηεο ηηκήο ηνπ θίιηξνπ.  

4.10 Πώο λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ ιεηηνπξγία κεδεληζκνύ ρακειήο ξνήο , zero-cutoff function  

Ο αξηζκόο πνπ εκθαλίδεηαη ζην κελνύ Μ41 νλνκάδεηαη ηηκή low-cutoff. Ο κεηξεηήο αληηθαζηζηά ηηο ηηκέο ξνώλ 

Οη νπνίεο είλαη απόιπηα κηθξόηεξεο από ηελ ηηκή low-cutoff κε ‗0‘. Απηό ζεκαίλεη όηη ν κεηξεηήο απνθεύγεη 

νπνηαδήπνηε κε ηζρύνπζα παξνρή όηαλ ε πξαγκαηηθή ξνή είλαη θάησ από ηελ ηηκή low-cutoff. Η ηηκή low-cutoff 

δελ έρεη επηπηώζεηο ζηε κέηξεζε ξνήο όηαλ ε πξαγκαηηθή ξνή είλαη απνιύησο κεγαιύηεξε από ηελ ηηκή low-

cutoff. 

 
 

4.11 Πώο λα ξπζκίζεηε ην κεδεληθό ζεκείν ( zero point ) 

Σν ππάξρνλ ζεκείν " κεδέλ " από κία πξνθαζνξηζκέλε εγθαηάζηαζε ζεκαίλεη όηη ν κεηξεηήο ξνήο κπνξεί λα 

εκθαλίζεη κία κε κεδεληθή ηηκή όηαλ ε ξνή είλαη ζηακαηεκέλε ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ν θαζνξηζκόο ελόο 

κεδεληθνύ ζεκείνπ κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ κελνύ M42 ζα θέξεη έλα αθξηβέζηεξν απνηέιεζκα κέηξεζεο.  

ηγνπξεπηείηε όηη ε ξνή είλαη ζηακαηεκέλε, θαηόπηλ ηξέμηε ηε ιεηηνπξγία ηνπ κελνύ M42 πηέδνληαο ην  
πιήθηξν ΔΝΣ. 
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4.12 Πώο λα θαζνξίζεηε ηνλ ζπληειεζηή ξνήο γηα βαζκνλόκεζε ηνπ νξγάλνπ  

Ο ζπληειεζηήο ξνήο είλαη ν ιόγνο κεηαμύ ηεο ζηηγκηαίαο ηηκήο ηεο ξνήο θαη ηεο ηηκήο πνπ εκθαλίδεηαη ζηνλ 

κεηξεηή. Ο ζπληειεζηήο ξνήο κπνξεί λα θαζνξηζηεί κε ξύζκηζε από εμνπιηζκό ξύζκηζεο ξνήο.  

4.13 Πώο λα ρξεζηκνπνηήζηε ηελ ιεηηνπξγία θιεηδώκαηνο  

Σν θιείδσκα ηνπ ζπζηήκαηνο από ην κελνύ Μ47 αλαθέξεηαη ζηελ έλλνηα ηεο παξεκπόδηζεο από ηπραίεο αιιαγέο 

ζηνλ πξνγξακκαηηζκό configuration θαη ζηνλ κεδεληζκό ησλ αζξνηζηώλ. Όηαλ ην ζύζηεκα είλαη θιεηδσκέλν 

ε πεξηήγεζε ζηα κελνύ κπνξεί λα γίλεη ρσξίο επηξξνή ζε νπνηαζδήπνηε κέηξεζε, αιιά νπνηεζδήπνηε ηξνπνπνηήζεηο 

είλαη απαγνξεπκέλεο. Σν ζύζηεκα κπνξεί λα θιεηδσζεί ρσξίο έλαλ θσδηθό πξόζβαζεο ή κε έλαλ θσδηθό πξόζβαζεο 

ηνπ 1 έσο 4 ςεθίσλ. Κιείδσκα ρσξίο  θσδηθό πξόζβαζεο κπνξεί λα γίλεη όηαλ θαηά ηελ εκθάληζε ηεο έλδεημεο 

εηζαγσγήο ηνπ θσδηθνύ πηέζνπκε ην πιήθηξν ENT. Δάλ μεράζεηε ηνλ θσδηθό πξόζβαζεο παξαθαιώ επηθνηλσλήζηε 

καδί καο 

4.14 Πώο λα ρξεζηκνπνηήζηε ηνλ ελζωκαηωκέλν θαηαγξαθέα δεδνκέλωλ( data logger ) 

Ο θαηαγξαθέαο δεδνκέλσλ έρεη ρσξεηηθόηεηα κλήκεο 24Κbytes πνπ κπνξεί λα θαηαγξάςεη  έσο 2.000 κεηξήζεηο. 

Υξεζηκνπνηήζηε ην κελνύ Μ50 γηα λα ελεξγνπνηήζεηε ηνλ θαηαγξαθέα θαη γηα λα επηιέμηε γηα ηα ζηνηρεία πνπ 

πξόθεηηαη λα θαηαρσξεζνύλ. Υξεζηκνπνηήζηε ην κελνύ Μ51 γηα ηηο ρξνληθέο ζηηγκέο πνπ ζα εθθηλεί ε θαηαγξαθή 

θαη πόζν ζα δηαξθεί .  

Υξεζηκνπνηήζηε M52 γηα ηελ θαηεύζπλζε ηεο θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ. Η πξνεπηιεγκέλε ξύζκηζε επηηξέπεη ηελ 

θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ λα απνζεθεύνληαη ζηελ κλήκε ηεο κνλάδαο.  

Η θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ κπνξεί λα θαηεπζπλζεί πξνο ην RS-232C ρσξίο λα απνζεθεπηνύλ 

ζηελ κλήκε ηεο κνλάδαο. Υξεζηκνπνηήζηε M53, γηα λα πξνβάιεηε ηα δεδνκέλα ηεο κλήκεο.  

Μεηαβηβάζηε ηα δεδνκέλα δηακέζνπ ηεο  RS-232C ζύξαο επηθνηλσλίαο θαη αδεηάζηε ηελ κλήκε κέζσ ηνπ M52.  

4.15 Πώο λα ρξεζηκνπνηήζηε ηελ έμνδν ζπρλόηεηαο  

Σν ζήκα εμόδνπ ζπρλόηεηαο, ε νπνία αληηπξνζσπεύεη ηελ ξνή, έρεη ζθνπό λα  ζπλδέζεη ηελ κνλάδα κε άιια 

όξγαλα. Η έμνδνο ζπρλόηεηαο είλαη πιήξσο πξνγξακκαηηδόκελε από ηνλ ρξήζηε .  

Γεληθά, ηέζζεξηο παξάκεηξνη ζα πξέπεη λα ξπζκηζηνύλ. Δηζάγεηε ηε ρακειόηεξε ηηκή ξνήο ζην κελνύ M68 θαη ηελ 

πςειόηεξε ηηκή ξνήο ζην κελνύ M69 .Δηζάγεηε ηελ πεξηνρή ζπρλνηήησλ ζην κελνύ M67 . 

Γηα παξάδεηγκα, αο ππνζέζνπκε όηη ε ηαρύηεηα ξνήο θπκαίλεηαη ζε έλα εύξνο 0m3 / h ζε 3000m3 / h,  

θαη έλα ζήκα εμόδνπ βξίζθεηαη ζε αλώηαην όξην ζπρλόηεηα ησλ 1000Hz, θαη ην ειάρηζην ησλ 200Hz  

απαηηείηαη από ην άιιν όξγαλν. Ο ρξήζηεο ζα πξέπεη λα θαηαρσξήζεη 0 ζην M68 θαη 3000 ζην M69,  

θαη λα πιεθηξνινγήζεη 200 θαη 1000 ζην M67 κελνύ. Παξαθαιώ ζεκεηώζηε όηη ν ρξήζηεο έρεη λα θάλεη κε ηελ 

επηινγή OCT ζην κελνύ M78 επηιέγνληαο ηελ 13
ε
 επηινγή Πνπ εκθαλίδεηαη όπσο «FO έμνδνο » γηα λα νδεγήζεη 

ηελ έμνδν ηεο ζπρλόηεηαο ζηελ έμνδν OCT ηεο κνλάδαο. 

4.16 Πώο λα ρξεζηκνπνηήζηε ηελ έμνδν παικώλ ηνπ αζξνηζηή  

 

Η έμνδνο ηνπ αζξνηζηή ζα παξάγεη εμόδνπ παικώλ κε θάζε κνλάδα ξνήο ηεο άζξνηζεο. 
Αλαηξέμηε ζην ζεκείν 4.4 θαη 4.5 γηα ηε ξύζκηζε ησλ κνλάδσλ αζξνίζεσο θαη ηνπ πνιιαπιαζηαζηή. 
Η έμνδνο παικώλ αζξνίζεσο κπνξεί λα πινπνηεζεί κε ηε νδήγεζε ηεο εμόδνπ παικνύ  
πξνο ηηο OCT ή BUZZER ζπζθεπέο ηεο κνλάδαο. Γηα παξάδεηγκα, αο ππνζέζνπκε όηη ε   
έμνδνο παικώλ ηνπ ζεηηθνύ ( POS ) αζξνηζηή παικώλ ρξεηάδεηαη , θαη θάζε παικόο ζα πξέπεη λα αληηπξνζσπεύεη 
0.1 m

3
 ηεο ξνήο ηνπ πγξνύ; ή έμνδνο παικώλ ζα νδεγεζεί ζηνλ εζσηεξηθό βνκβεηή ( Buzzer ), έηζη ώζηε κε θάζε  

0,1 θπβηθό κέηξν ηεο ξνήο ζα αθνύγεηαη γηα ιίγν ν βνκβεηήο.  
Οη αθόινπζεο ξπζκίζεηο ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ / εθηειεζηνύλ: 
Δπηιέμηε ηε κνλάδα θπβηθώλ κέηξσλ από ην κελνύ M32. 
Δπηιέμηε ηνλ πνιιαπιαζηαζηή σο « 2. X0.1 » από ην κελνύ M33 . 
Δπηιέμηε ηελ επηινγή εμόδνπ « 9. POS INT Pulse » από ην κελνύ M77 ( INT αθνξά ηνλ αζξνηζηή ) 
 

4.17 Πώο λα δεκηνπξγήζεηε έλα ζήκα ζπλαγεξκνύ  ( alarm ) 

Τπάξρνπλ 2 είδε ζεκάησλ ζπλαγεξκνύ πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζε απηή ηελ κνλάδα. Έλα είλαη ην αθνπζηηθό (Buzzer)  
θαη ην άιιν ε ελεξγνπνίεζε κίαο εμόδνπ αλνηθηνύ ζπιιέθηε (OCT). Καη γηα ηηο δύν εμόδνπο (Buzzer and OCT )  
νη ειεγρόκελεο πεγέο ελόο ζπκβάληνο πεξηιακβάλνπλ ην αθόινπζα:  
  

(1) δελ ιακβάλνπκε ζήκα 

(2) Αζζελέο ζήκα ιήςεο 

(3) Ο κεηξεηήο παξνρήο δελ είλαη ζηελ θαλνληθή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο κέηξεζεο 

(4) Αλάζηξνθε ξνή  

(5) Τπεξθόξηηζε ηεο εμόδνπ ηεο ζπρλόηεηαο 

(6) Παξνρή εθηόο πξνξπζκηζκέλνπ εύξνπο κέηξεζεο 

Page 11 of 22  



 

SGM-100H - Υξήζε  

Τπάξρνπλ δύν ηύπνη ζπλαγεξκώλ γηα ηελ εθηόο ηνπ πξνξπζκηζκέλνπ εύξνπο κέηξεζεο, ιεηηνπξγία εηδνπνίεζεο. 

Καινύληαη # 1 πλαγεξκόο θαη # 2 πλαγεξκόο. Σν εύξνο ξνήο κπνξεί λα είλαη πξνγξακκαηηζκέλν από ηνλ 

ρξήζηε κέζσ ησλ κελνύ M73, M74, M75, M76.Γηα παξάδεηγκα, αο ππνζέζνπκε όηη ν βνκβεηήο 

ζα πξέπεη λα αξρίζεη λα ρηππάεη όηαλ ε ηηκή ηεο ξνήο είλαη ιηγόηεξν από 300 m 3 / h θαη άλσ 2000m 3 / h,  

ζα ζπληζηνύζακε ηηο αθόινπζεο ξπζκίζεηο 

(1) Καηαρσξήζηε 300 ζην M73 γηα #1 ζθάικα ρακειήο ξνήο 

(2) Καηαρσξήζηε 2000 ζην M74 γηα #1 ζθάικα πςειήο ξνήο 

(3) Δπηιέμηε ηελ ηηκή ‗6.   Alarm #1‘ ζην M77. 

4.18 Πώο λα ρξεζηκνπνηήζηε ην αθνπζηηθό ζήκα ζπλαγεξκνύ (Buzzer) 

Σν ελζσκαησκέλν buzzer είλαη ειεύζεξα πξνγξακκαηηδόκελν από ηνλ ρξήζηε. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

ζαλ εηδνπνίεζε ζθάικαηνο. Υξεζηκνπνηήζηε ην κελνύ M77 γηα ηηο ξπζκίζεηο.  

4.19 Πώο λα ρξεζηκνπνηήζηε ηελ έμνδν αλνηθηνύ ζπιιέθηε ( OCT Open Collector)  

Η έμνδνο OCT είλαη ειεύζεξα πξνγξακκαηηδόκελε από ηνλ ρξήζηε, νπνία κπνξεί λα γίλεη επηιέγνληαο ηελ θαηάιιειε 

πεγή εηζόδνπch όπσο έμνδν παικώλ. Υξεζηκνπνηήζηε ην κελνύ Μ78 γηα ηηο ξπζκίζεηο Παξαθαιώ βεβαησζείηε όηη 

έμνδνο παικώλ δηακνηξάδεηαη ζηελ OCT. Η OCT έμνδνο δηακνηξάδεηαη κε ηελ έμνδν RS-232C θαη νη αθξνδέθηεο 

βξίζθνληαη ζην άθξν Pin 6 ( OCT ) θαη γείσζε  (GND)ζην άθξν Pin 5.  

4.20 Πώο λα ηξνπνπνηήζεηε ην ελζωκαηωκέλν εκεξνιόγην 

Απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε κόλν ζε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο όπνπ ε κπαηαξία έρεη απνθνξηηζηεί πιήξσο ή όηαλ ε θόξηηζε 

Σεο κπαηαξίαο δηαξθεί πάξα πνιύ. Πηέζηε ην πιήθηξν ENT ζην κελνύ M61 γηα ηξνπνπνίεζε. Υξεζηκνπνηήζηε ην 

πιήθηξν κε ηελ ηειεία γηα λα παξαθάκςεηε ηα ςεθία πνπ δελ ρξεηάδνληαη ηξνπνπνίεζε.  

4.21 Πώο λα ξπζκίζεηε ηελ αληίζεζε ( contrast ) ηεο νζόλεο 

Υξεζηκνπνηήζηε ην πιήθηξν M70 γηα ηελ αληίζεζε ηεο νζόλεο. Σν απνηέιεζκα ηεο ξύζκηζεο ζα απνζεθεπηεί ζηελ 

κλήκε EEPROM έηζη ώζηε ε θπξίσο δηαγξαθή MASTER ERASE δελ ζα έρεη θακία επίδξαζε ζηελ αληίζεζε.  

4.22 Πώο λα ρξεζηκνπνηήζηε ηελ ζεηξηαθή επηθνηλωλία RS232  

Υξεζηκνπνηήζηε ην πιήθηξν M62 γηα ηελ ξύζκηζε ηεο ζεηξηαθήο επηθνηλσλίαο RS-232C. 

4.23 Πώο λα δείηε ηελ εκεξνκελία ηωλ αζξνηζηώλ 

Υξεζηκνπνηήζηε ην πιήθηξν M82 γηα λα δείηε ηελ εκεξνκελία ησλ αζξνηζηώλ πνπ πεξηιακβάλεη ηελ εκεξήζηα 
άζξνηζε, ηελ κεληαία θαη ηελ εηήζηα άζξνηζε. 

4.24 Πώο λα ρξεζηκνπνηήζηε ην ρξνλόκεηξν εξγαζίαο 

Υξεζηκνπνηήζηε απηή ηε ιεηηνπξγία γηα λα ειέγμεηε ηε δηάξθεηα κίαο ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίαο. Γηα παξάδεηγκα, 
ρξεζηκνπνηήζηε ηελ ζαλ ρξνλόκεηξν έλδεημεο ηνπ ρξόλνπ δηάξθεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο πιήξνπο θνξηηζκέλεο κπαηαξίαο. 
 Με ην M72, πηέζηε Καη επηιέμηε  YES  γηα λα κεδελίζεηε ην ρξνλόκεηξν. 

4.25 Πώο λα ρξεζηκνπνηήζηε ρεηξνθίλεην αζξνηζηή 

Με ην M28,πηέζηε Γηα λα ηνλ εθθηλήζεηε ή λα ηνλ ζηακαηήζεηε. 

4.26 Πώο λα ειέγμεηε ην ESN θαη άιιεο κηθξήο ζεκαζίαο ιεπηνκέξεηεο 

Κάζε ζεη κεηξεηή ξνήο ρξεζηκνπνηεί έλα κνλαδηθό αξηζκό ζεηξάο ESN γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ κεηξεηή. 

Ο αξηζκόο ESN απνηειείηαη από έλα 8-ςήθην αξηζκό πνπ παξέρεη ηηο πιεξνθνξίεο ηεο έθδνζεο θαη ηεο 

εκεξνκελίαο θαηαζθεπήο. Ο ρξήζηεο κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηήζεη ην ESN γηα ηελ νξγάλσζε ησλ νξγάλσλ 

πνπ δηαζέηεη. Ο ESN εκθαλίδεηαη ζην κελνύ M61. Άιιεο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηνλ κεηξεηή είλαη ην ζύλνιν ησλ 

σξώλ ιεηηνπξγίαο πνύ εκθαλίδεηαη ζην παξάζπξν Μ+1 θαη ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ελεξγνπνηήζεσλ ηεο κνλάδαο πνπ 

εκθαλίδεηαη ζην παξάζπξν Μ+4. 

4.27 Πώο λα ειέγμηε πόζε είλαη ε δηάξθεηα ηεο κπαηαξίαο  

Υξεζηκνπνηήζηε ην κελνύ M07. 

4.28 Πώο λα θνξηίζεηε ηελ ελζωκαηωκέλε κπαηαξία 

Αλαθεξζείηε ζηελ παξάγξαθν 2. 
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5 Γνκή ησλ κελνύ 

5.1 Παξάζπξα ηωλ κελνύ 

ΠΡΟΟΥΗ!!!!  ην παξάζπξν ηωλ κελνύ από ην M00 έωο ην M09 δελ εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε 

ν αξηζκόο ηνπ κελνύ ζηελ πάλω αξηζηεξή πιεπξά! 

M00 Δκθαλίδεη ηηο ζεηηθέο , αξλεηηθέο θαη απόιπηεο ηηκέο ησλ αζξνηζηώλ, ηελ ηζρύ ηνπ ζήκαηνο, ηελ 
πνηόηεηα ηνπ ζήκαηνο θαη ηελ θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο 

M01 Δκθαλίδεη ηνλ ζεηηθό αζξνηζηή, ηελ ζηηγκηαία παξνρή, ηελ ηζρύ ηεο ηαρύηεηαο, ηελ πνηόηεηα  
ηνπ ζήκαηνο θαη ηελ θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο 
 M02 Δκθαλίδεη ηνλ αξλεηηθό αζξνηζηή, ηελ ζηηγκηαία παξνρή, ηελ ηζρύ ηεο ηαρύηεηαο, ηελ πνηόηεηα  
ηνπ ζήκαηνο θαη ηελ θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο 

M03 Δκθαλίδεη ηνλ απόιπην αζξνηζηή, ηελ ζηηγκηαία παξνρή, ηελ ηζρύ ηεο ηαρύηεηαο, ηελ πνηόηεηα  
ηνπ ζήκαηνο θαη ηελ θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο 

M04 Δκθαλίδεη ηελ εκεξνκελία θαη ώξα, ηελ ζηηγκηαία παξνρή, ηελ ηζρύ ηνπ ζήκαηνο, ηελ πνηόηεηα  
ηνπ ζήκαηνο θαη ηελ θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο 
 M05 Δκθαλίδεη εκεξνκελία θαη ρξόλν, ηαρύηεηα, δύλακε ζήκαηνο, πνηόηεηα ζήκαηνο θαη  ζέζε  εξγαζίαο 

M06 Δκθαλίδεη ηελ θπκκαηνκνξθή ηνπ ιακβάλνληνο ζήκαηνο 

M07 Δκθαλίδεη ηελ ηάζε ηεο κπαηαξίαο θαη εθηηκά ηνλ ρξόλν ιεηηνπξγίαο πνπ απνκέλεη 

M08 Δκθαλίδεη ηηο ιεπηνκέξεηεο δεδνκέλσλ θαηά ηελ ιεηηνπξγία, ηε δύλακε ζεκάησλ θαη ηε πνηόηεηα ζεκάησλ 

M09 Δκθαλίδεη ηελ ζπλνιηθή θαζπζηέξεζε ξνήο, ηαρύηεηα, ε δύλακε ζεκάησλ θαη ε πνηόηεηα ζεκάησλ 

M10 Γηα ηελ θαηαρώξεζε ηεο εμσηεξηθήο πεξηκέηξνπ r 

M11 Γηα ηελ θαηαρώξεζε ηεο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ ηεο ζσιήλαο (from 0 to 6000mm) 

M12 Γηα ηελ θαηαρώξεζε ηνπ πάρνπο ηνπ ζσιήλα 

M13 Γηα ηελ θαηαρώξεζε ηεο εζσηεξηθήο δηακέηξνπ ηεο ζσιήλαο 

M14 Δπηινγή πιηθνύ ζσιήλα. Standard πιηθά (δελ ρξεηάδεηαη ξύζκηζε ηεο ηαρύηεηα δηάδνζεο ηνπ ήρνπ) είλαη: 

(0) carbon steel (1) stainless steel (2) cast iron (3) ductile iron (4) copper 

(5)   PVC   (6) aluminum   (7) asbestos (8) fiberglass (9) other 

M15 Γηα ηελ θαηαρώξεζε ηεο ηηκήο ηεο ηαρύηεηαο ήρνπ ηνπ πιηθνύ ηνπ ζσιήλα (non standard materials) 

M16 Δπηινγή πιηθνύ εζσηεξηθήο επέλδπζεο (Δπηινγή ― none‖ γηα ζσι. ρσξίο εζση. επελδ). Standard πιηθά  
(no sound speed needed) είλαη: (1) Tar Epoxy   (2) Rubber (3) Mortar   (4) Polypropylene   (5) Polystryol 

(6) Polystyrene (7) Polyester (8) Polyethylene (9) Ebonite (10) Teflon (11) other 

M17 Γηα ηελ θαηαρώξεζε ηεο ηηκήο ηεο ηαρύηεηαο ήρνπ ηνπ πιηθνύ εζσηεξηθήο επέλδπζεο (non standard material) 

M18 Γηα ηελ θαηαρώξεζε ηνπ πάρνπο επέλδπζεο (εάλ ππάξρεη επέλδπζε) 

M19 Γηα ηελ θαηαρώξεζε ηνπ εζσηεξηθνύ πάρνπο ηεο ζσιήλαο ABS thickness 
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SGM-100H – Γνκή κελνύ  

M20 Δπηινγή είδνπο πγξνύ. Standard liquids are:(0) Water (1) Sea Water   (2) Kerosene   (3) Gasoline   (4) Fuel oil 

(5) Crude Oil (6) Propane at -45C   (7) Butane at 0C (8)Other liquids (9) Diesel Oil (10)Caster Oil 

(11)Peanut Oil (12) #90 Gasoline (13) #93 Gasoline   (14) Alcohol (15) Hot water at 125C 

M21 Γηα ηελ θαηαρώξεζε ηεο ηηκήο ηεο ηαρύηεηαο ήρνπ ηνπ πγξνύ (non standard liquids) 

M22 Γηα ηελ θαηαρώξεζε ηνπ ημώδνπο ηνπ πγξνύ (non standard liquids) 

M23 Δπηινγή ηύπνπ αηζζεηεξίσλ ( S1, M1, S1F, M1F ) 

M24 Δπηινγή κεζόδνπ ηνπνζέηεζεο κεηαηξνπέσλ: (0) V-κέζνδνο(1) Z-κέζνδνο(2) N-κέζνδνο (3) W-κέζνδνο  

 Μ25       Δκθαλίδεη ηελ απόζηαζε ηνπνζέηεζεο ησλ κεηαηξνπέσλ 

M26 Δίζνδνο γηα λα απνζεθεύζεη ηε δηακόξθσζε παξακέηξνπ (NVRA) 

M27 Δίζνδνο γηα θόξησζε ελόο ζπλόινπ ζσδόκελσλ παξακέηξσλ 

M28 Απνζεθεύεη ηηο ηειεπηαίεο ζσζηέο ηηκέο ζε πεξίπησζε αζζελνύο ζήκαηνο (επηιέγνπκε YES or NO - YES  
πξνεπηιεγκέλεο ξπζκίζεηο) 

M29 Γελ ρξεζηκνπνηείηαη 

M30 Δπηινγή κνλάδσλ κέηξεζεο. Η πξνθαζνξηζκέλε ηηκή είλαη "κεηξηθή". Η αιιαγή ζε/από ηα αγγιηθά δελ έρεη  
επηπηώζεηο ζηνπο αζξνηζηέο. 

M31 Δπηινγή κνλάδσλ κέηξεζεο. Η παξνρή κπνξεί λα εθθξαζηεί ζε: 0. Cubic meter (m3) 1. Liter (lt) 

2. USA   gallon (gal) 3. Imperial Gallon (igl) 4. Million USA gallon (mg) 5. Cubic feet (cf) 

6. USA liquid barrel (bal) 7. Imperial liquid barrel(ib) 8. Oil barr (ob) 

Η παξνρή αλά κνλάδα ρξόλνπ κπνξεί λα είλαη αλά εκέξα, αλά ώξα day, αλά ιεπηό ή αλά δεπηεξόιεπην 

Έηζη ππάξρνπλ ζπλνιηθά 36 δηαθνξεηηθέο κνλάδεο παξνρήο γηα λα επηιέμεηε. 

M32 Δπηινγή κνλάδσλ κέηξεζεο ηνπ αζξνηζηή 

M33 Δπηινγή πνιιαπιαζηαζηή αζξνηζηή ( από 0.001 κέρξη 10000 ) 

M34 Δλεξγνπνίεζε/απελεξγνπνίεζε ηεο δηαθνξάο ( πξαγκαηηθήο ) ησλ αζξνηζηηθώλ ξνώλ (NET) 

M35 

M36 Δλεξγνπνίεζε/απελεξγνπνίεζε ηεο αλάζηξνθεο αζξνηζηηθήο ξνήο (NEG) 

M37 (1) Δπαλαθνξά αζξνηζηή (2) Απνθαηάζηαζε ηεο εξγνζηαζηαθήο πξνεπηιεγκέλεο παξακέηξνπ (πηέζηε •  θαη αθνύ  

ην κήλπκα  Master Erase εκθαληζηεί, πηέζηε  ◄   

M38 Δθθίλεζε/δηθνπή ηνπ αζξνηζηή γηα βαζκνιόγεζε 

M39 Δπηινγή γιώζζαο 

M40 Ρύζκηζε Damper. Κιίκαθα από 0 κέρξη 999s (πξνεπηιεγκέλε ηηκή= 10s) 
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M41 Ρύζκηζε ειάρηζηεο κεηξνύκελεο παξνρήο cut-off 

M42 Ρύζκηζε ηνπ ζεκείνπ κεδέλ (ρσξίο λα ππάξρεη ξνή) 

M43 Αληηθαζηζηά ην κεδεληθό ζεκείν πνπ έρεη θαηαρσξεζεί από ηνλ ρξήζηε θαη επαλαθέξεη ηελ εξγνζηαζηαθή  
ξύζκηζε 

M44 Ρύζκηζε κεδεληθήο παξνρήο ―0‖ . Γεληθά απηή ε ηηκή πξέπεη λα είλαη 0. 

M45 πληειεζηήο θιίκαθαο ( Scale factor ). Η πξνθαζνξηζκέλε ηηκή είλαη ‗1‘ 

M46 Αξηζκόο αλαγλώξηζεο δηθηύσλ 

M47 Κιείδσκα ζπζηήκαηνο 

M48 Γελ ρξεζηκνπνηείηαη 

M49 Διεγθηήο επηθνηλσλίαο 

M50 Πξναηξεηηθέο επηινγέο γηα ηνλ ελζσκαησκέλν logger. 

M51 Ρύζκηζε ρξόλνπ γηα ηνλ θαηαρσξεηή δεδνκέλσλ 

M52 Δπηινγή είδνο εμόδνπ Data logging : to RS232 // to buffer // to buffer and buffer clearing 

M53 Οζόλε Logger buffer.Λεηηνπξγεί σο θαηαρσξεηήο αξρείσλ. Πηέζηε •  ◄   ▲/+ ▼/-  γηα λα εκθαλίζεηε ην 

buffer Δάλ ην logger είλαη on, νη ελδείμεηο απηόκαηα αλαλεώλνληαη έλα λέα δεδνκέλα έρνπλ θαηαρσξεζεί. 

M54 Γελ ρξεζηκνπνηείηαη 

M55 Γελ ρξεζηκνπνηείηαη 

M56 Γελ ρξεζηκνπνηείηαη 

M57 Γελ ρξεζηκνπνηείηαη 

M58 Γελ ρξεζηκνπνηείηαη 

M59 Γελ ρξεζηκνπνηείηαη 

M60 Ηκεξνιόγην. Πηέζηε  ENT 

ρξεηάδεηαη αιιαγή. 

γηα ηξνπνπνίεζε θαη ρξεζηκνπνηείζηε •  γηα λα πξνζπεξάζεη ην ςεθίν πνπ δελ  

M61 Πιεξνθνξίεο έθδνζεο θαη ειεθηξνληθόο αύμσλ αξηζκόο (Electronic Serial Number) 

M62 Ρπζκίζεηο ηνπ RS232. Σν Baud rate κπνξεί λα είλαη από 75 κέρξη 115200 bps. 

M63 Γελ ρξεζηκνπνηείηαη 

M64 Γελ ρξεζηκνπνηείηαη 

M65 Γελ ρξεζηκνπνηείηαη 
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M66 Γελ ρξεζηκνπνηείηαη 

M67 Καηαρώξεζε ηνπ θάζκαηνο ζπρλόηεηαο γηα ηελ ζπρλόηεηα εμόδνπ. Σν πςειόηεξν θάζκα είλαη 0Hz-9999Hz.   

Η πξνεπηιεγκέλε ηηκή είλαη 1-1001 Hz 

M68 Δηζαγσγή κηαο ηηκήο πνζνζηνύ ξνήο πνπ αληηζηνηρεί ζηε ρακειόηεξε ζπρλόηεηα 

M69 Δηζαγσγή κηαο ηηκήο πνζνζηνύ ξνήο πνπ αληηζηνηρεί ζηε πςειόηεξε ζπρλόηεηα 

M70 Διεγθηήο θσηηζκνύ νζόλεο LCD. Η θαηαρσξεκέλε αμία πξνζδηνξίδεη πόζα δεπηεξόιεπηα ζα είλαη ελεξγνπνηεκέλνο  

ν θσηηζκόο θάζε θνξά πνπ πηέδεηαη έλα πιήθηξν. 

M71 Διεγθηήο αληίζεζεο LCD  

M72 Υξνλόκεηξν εξγαζίαο. Μπνξεί λα κεδεληζηεί πηέδνληαο  ENT  θαη ζηελ ζπλέρεηα επηιέγνληαο  YES. 

 
M73 Καηαρώξηζε ειάρηζηεο ηηκήο παξνρήο ε νπνία ζα ελεξγνπνηεί ην #1 alarm. 

M74 Καηαρώξηζε κέγηζηεο ηηκήο παξνρήο ε νπνία ζα ελεξγνπνηεί ην #1 alarm. 
 

M75 Καηαρώξηζε ειάρηζηεο ηηκήο παξνρήο ε νπνία ζα ελεξγνπνηεί ην #2 alarm. 

M76 Καηαρώξηζε κέγηζηεο ηηκήο παξνρήο ε νπνία ζα ελεξγνπνηεί ην #1 alarm. 

M77 Ρύζκηζε βνκβεηή 

M78 Ρύζκηζε εμόδνπ αλνηρηνύ ζπιιέθηε OCT (Open Collector Transistor Output). 

M79 Γελ ρξεζηκνπνηείηαη 

M80 Γελ ρξεζηκνπνηείηαη 

M81 Γελ ρξεζηκνπνηείηαη 

M82 Ηκεξνκελία αζξνηζηή 

M83 Γελ ρξεζηκνπνηείηαη 
 

M84 Γελ ρξεζηκνπνηείηαη 

M85 Γελ ρξεζηκνπνηείηαη 

M86 Δλεξγνπνίεζε απηνειέγρνπ CTRL 

M87 Δπηινγή ηξνθνδνζίαο 

M88 RCV window start 

M89 RCV window end 
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M90 Δκθαλίδεηαη ε δύλακε ηνπ ζήκαηνο, ε πνηόηεηα ηνπ ζήκαηνο θαη ε ρξνληθή αλαινγία ζηελ πάλσ δεμηά γσλία 

M91 Δκθαλίδεη ηε ρξνληθή αλαινγία κεηαμύ ηνπ κεηξεκέλνπ ζπλνιηθνύ ρξόλνπ δηέιεπζεο θαη ηνπ ππνινγηζκέλνπ  

 ρξόλνπ. Δάλ νη παξάκεηξνη ηνπ ζσιήλα εηζάγνληαη ζσζηά θαη νη κεηαηξνπείο εγθαζίζηαληαη θαηάιιεια, ε ηηκή 
πξέπεη λα είλαη 100 ±3%. 
 
 M92 Δκθαλίδεη ηελ εθηηκώκελε ηαρύηεηα ήρνπ ηνπ πγξνύ 

M93 Δκθαλίδεη ηνλ ζπλνιηθό ρξόλν δηέιεπζεο θαη ηνλ ρξόλν δέιηα 

M94 Δκθαλίδεη ηνλ αξηζκό Reynolds θαη ηνλ ζπληειεζηή ηνπ ζσιήλα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη από ην πξόγξακκα. 

M95 Γελ ρξεζηκνπνηείηαη 
 

M96 Γελ ρξεζηκνπνηείηαη 
 

M97 Γελ ρξεζηκνπνηείηαη 

M98 Γελ ρξεζηκνπνηείηαη 

M99 Γελ ρξεζηκνπνηείηαη 

M+0 Δκθαλίδεη ηηο 64 ηειεπηαίεο ελεξγνπνηήζεηο θαη απελεξγνπνηήζεηο ηεο κνλάδαο κε εκεξνκελία θαη ρξόλν θαη 
ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο παξνρήο 

M+1 Δκθαλίδεη ηνλ ρξόλν ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο 

M+2 Δκθαλίδεη κε εκεξνκελία θαη ρξόλν ηελ ηειεπηαία απελεξγνπνίεζε ηεο κνλάδαο 

M+3 Δκθαλίδεη ηελ ηειεπηαία απελεξγνπνίεζε ηνπ πνζνζηνύ ηεο ξνήο 

M+4        Δκθαλίδεη ηνλ ζπλνιηθό αξηζκό ελεξγνπνηήζεσλ  

M+5 Δπηζηεκνληθή αξηζκνκεραλή 

M+6 Αιιαγή ηαρύηεηαο 

M+7 Δπηινγή πξσηνθόιινπ 

M+8 Δκθαλίδεη ηελ θπκκαηνκνξθή ηνπ ιακβαλόκελνπ ζήκαηνο 

M+9 Γελ ρξεζηκνπνηείηαη 

M-0 Hardware adjusting window (πξνζνρή κόλν γηα ηνλ θαηαζθεπαζηή) 
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SGM-100H – Πξσηόθνιιν επηθνηλσλίαο  

Command Function Data Format 

DQD(CR) Return flow rate per day ±d.ddddddE±dd(CR) LF * 

DQH(CR) Return flow rate per hour ±d.ddddddE±dd(CR) LF 

DQM(CR) Return flow rate per minute ±d.ddddddE±dd(CR) LF 

DQS(CR) Return flow rate per second ±d.ddddddE±dd(CR) LF 

DV(CR) Return flow velocity ±d.ddddddE±dd(CR) LF 

DI+(CR) Return POS totalizer ±dddddddE±d(CR) LF ** 

DI-(CR) Return NEG totalizer ±dddddddE±d(CR) LF 

DIN(CR) Return NET totalizer ±dddddddE±d(CR) LF 

DID(CR) Return Identification Number ddddd(CR) LF 

DL(CR) Return signal strength and quality S=ddd,ddd Q=dd (CR)(LF) 

DT(CR) Return date and time yy-mm-dd hh:mm:ss(CR)(LF) 

M@(CR)*** Send a key value as if a key is pressed 

LCD(CR) Return the current window display 

FOdddd(CR) Force the FO output with a frequency in dddd Hz 

ESN(CR) Return the ESN for the instrument Dddddddd(CR)(LF) 

RING(CR) Handshaking Request by a MODEM 

OK(CR) Response from a MODEM No action 

GA Command for GSM messaging Please contact factory for detail 

GB Command for GSM messaging 

GC Command for GSM messaging 

DUMP(CR) Return the buffer content In ASCII string format 

DUMP0(CR) Clear the whole buffer In ASCII string format 

DUMP1(CR) Return the whole buffer content In ASCII string Format, 24KB in length 

W Prefix before an Identification Number in a network environment. The IDN is a word, ranging 

0-65534. 

N Prefix before an Identification Number in a network environment. The IDN is a single byte value, 

ranging 00-255. 

P Prefix before any command 

& Command connector to make a longer command by combining up to 6 commands 

Notes  * CR = Carriage Return e   LF= Line Feed. 

** ‗d‘ = numeric digit   0-9 

*** @ stands for the key value, e.g., 30H for the ‗0‘ key.  

7.4   Protocol prefix utilisation  

1) Prefix   P  

The prefix P can be added before any command in the above table to have the returning data followed with two 

bytes of CRC check sum, which is the adding sum of the original character string.  

Take the DI+(CR) command as an example. Assume that DI+(CR) would return +1234567E+0m3(CR)(LF)( the 

string in hexadecimal is 2BH, 31H, 32H, 33H, 34H, 35H, 36H, 37H, 45H, 2BH, 30H, 6DH, 33H, 20H, 0DH, 0AH) , 

then PDI(CR) would return +1234567E+0m3!F7(CR)(LF). ‗!‘ acts as the starter of check sum which is yielded by 

adding up the string 2BH, 31H, 32H, 33H, 34H, 35H, 36H, 37H, 45H, 2BH, 30H, 6DH, 33H, 20H. Please note that 

there will be SPACES (20H) before ‗!‘.  

2) Prefix   W  

The prefix W should be used in the network environment. The usage format is W + digit string which stands for the 

IDN + basic command.  

The digit string should have a value between 0 and 65534 except 13(0DH), 10 (0AH), 42(2AH,*), 38(26H, &). For 

example, if the IDN=12345 instrument is addressed and returning the velocity of that instrument is requested, the 

command will be W12345DV(CR).  
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SGM-100H - Communication protocol  

3)    Prefix N  

The prefix N is a single byte IDN network prefix, not recommended in a new design. It is reserved only for the 

purpose of the compatibility with the former versions  

Command Connector &  

The & command connector can connect up to 6 basic commands to form a longer command so that it will make the 

programming much easier.  

For example, assume that the measurement of an instrument with IDN=4321 are going to be returned, and (then) all 

the following 3 values— (1) flow rate (2) velocity (3)POS totalizer—will be returned simultaneously. The combined 

command would be W4321DQD&DV&DI+(CR), and the result would be:  
+1.234567E+12m3/d(CR)  

+3.1235926E+00m/s(CR) 

+1234567E+0m3(CR)  

7.5   Codes for keypad  

The codes for the keypad should be used when the instrument is connected with other terminals that operate the 

instrument by transmitting the ‗M‘ command along with the keypad code. By this function, remote operation of this 

instrument can be realized, even via the Internet.  

Key    Hexadecimal          Decimal     ASCII Key Hexadecimal          Decimal         ASCII 

key code key code           code key code key code        code 

0 30H 48 0 8 38H 56 8 

1 31H 49 1 9 39H 57 9 

2 32H 50 2 3AH 58 : 

3 33H 51 3 3BH,0BH 59 ; 

4 34H 52 4 3CH,0CH 60 < 

5 35H 53 5 3DH,0DH 61 = 

6 36H 54 6 3EH 62 > 

7 37H 55 7 3FH 63 ? 
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SGM-100H - Warranty  

Products supplied by SGM LEKTRA are guaranteed for a period of 12 (twelve) months from delivery date according to 

the conditions specified in our sale conditions document. SGM LEKTRA can choose to repair or replace the Product. If 

the Product is repaired it will maintain the original term of guarantee, whereas if the Product is replaced it will have  12  

(twelve) months of guarantee. The warranty will be null if the Client modifies, repairs or uses   the Products for other 

purposes than the normal conditions foreseen by instructions or Contract. In no circumstances shall SGM LEKTRA be 

liable for direct, indirect or consequential or other loss or damage whether caused by negligence on the part of the 

company or its employees or otherwise howsoever arising out of defective goods.  

SGM-100H - Factory Test Certificate  

In conformity to the company and check procedure I certify that the equipment:  

SGM-100H... part nb. 

is conform to the technical requirements on Technical Data and it is made in conformity to the SGM-LEKTRA 

procedure  

Quality Control Manager: 

Production and check date:  

SGM LEKTRA s.r.l.  

Via Papa Giovanni XXIII, 49 

20090 Rodano (Milano) tel. 

++39 0295328257 r.a. fax 

++39 0295328321  
e -mail :  info @sgm -lektra .com 
web :     www.sgm -lektra .com  

mod. 825B108A - documentation subject to technical change with no prior warning  


